6.

CONCEPTUL DE DEZVOLTARE AL ORA
SL NIC

ULUI

Conceptul privind dezvoltarea Ora ului Sl nic se va realiza planificând i utilizând
inteligent resursele locale – umane, materiale i naturale – valorificând oportunit ile
existente i utilizând inova ia i creativitatea ca principii directoare în toate domeniile.
Planificarea dezvolt rii i formularea de obiective i m suri de concretizare reprezint un
demers necesar pentru valorificarea cea mai bun a resurselor existente.
Acest capitol este construit în jurul viziunii de dezvoltare a ora ului :

« Sl nic – un ora care se dezvolt prin inova ie permanent

i o comunitate

primitoare care investe te inteligent în oameni i în calitatea vie ii locuitorilor . »

Pentru atingerea acestei viziuni, identificate cu contribu ia participan ilor la sondaj sunt
prezentate principalele direc ii de dezvoltare ale ora ului Sl nic, pentru fiecare fiind
identificate, pe baza analizei SWOT

i a chestionarului obiective generale i specifice de

dezvoltare. La rândul loc, obiectivele specifice sunt detaliate prin m suri

i ac iuni

recomandate.

Rela ia dintre « ac iuni » i « m suri » este una de tip interven ie care produce efectul
dorit.Anumite ac iuni men ionate sintetic contribuie în mod logic la realizarea mai multor
m suri, motiv pentru care pot fi men ionate mai mult decât o dat .

Acele ac iuni care sunt prezentate în caracter « bold » au fost identificate ca fiind
prioritare i vor fi detaliate în capitolul urm tor sub form de « Fi e de proiecte ».
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Pe scurt, obiectivele pe care trebuie sa le ating ora ul Sl nic în vederea dezvolt rii sale
durabile i echilibrate sunt urm toarele :

Dezvoltarea social

i dezvoltarea capitalului uman

Obiective generale

Asigurarea unui standard de via

demn pentru locuitorii ora ului prin aplicarea de

politici de dezvoltare în domeniu s n t ii, educa iei, culturii i protec iei sociale.

Obiective specifice

Capitalul uman – asigurarea unui nivel ridicat al ocup rii i adapt rii for ei de munc
– diminuarea omajului
Educa ie – cre terea competitivit ii nivelului educa ional al înv

mântului din

unit ile colare din Sl nic
Cultura – dezvoltarea dimensiunii culturale a ora ului Sl nic, valorificând noile canale
media i noile arte.
S n tatea i serviciile sociale – dezvoltarea sistemului de s n tate i asisten
social în vederea rezolv rii problemelor comunit ii.
S n tatea i serviciile sociale – cre terea calit ii asisten ei medicale i a asisten ei
sociale în vederea rezolv rii problemelor comunit ii locale.
Dezvoltarea unei administra ii locale capabile s gestioneze eficient provoc rile
societ ii moderne, proactiv

i transparent în rela ia cu cet enii.
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Infrastructura de baz
Obiectiv general

Dezvoltarea infrastructurii de baz a ora ului Sl nic la standarde de calitate
europene.
Obiective specifice
Modernizarea, reabilitarea, extinderea re elei de drumuri astfel încât s
corespund cerin elor actuale i viitoare de dezvotare i de trafic.
Modernizarea, reabilitarea, extinderea infrastructurii tehnico – edilitare, astfel
încât s contribuie la cre terea calit ii vie ii i la dezvoltarea localit ii.
Dezvoltarea teritorial echilibrat a ora ului Sl nic.

Dezvoltare economic
Obiectiv general
Transformarea ora ului Sl nic în pol zonal de cre tere socio – economic

i nucleu

de dezvoltare al zonei adiacente.

Obiective specifice
Dezvoltarea în ora ul Sl nic a unei economii competitive bazate pe inovare,
promovarea industriilor ecologice i a tehnologiilor de mediu.
Dezvoltarea în ora ul Sl nic a unei for e de munc calificate i adaptabile la noile
cerin e ale pie ei muncii.
Dezvoltarea unei zone turistice de atrac ie jude ean

i regional bazat pe

INOVARE i CREATIVITATE, care se va remarca prin calitatea serviciilor turistice i
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utilizarea eficient a tuturor resurselor naturale i antropice cu protejarea mediului
înconjur tor.
« Marketingul comunitar » - promovarea unei stategii de captare a aten iei pozitive
asupra ora ului Sl nic i de definire a localit ii în context regional, na ional i
comunitar.

6.1.Direc ia strategic de dezvoltare
Dezvoltare social – dezvoltarea capitalului uman
Argumentarea direc iei strategice

Capitalul uman reprezint for a ce determin dezvoltarea localit ii din prisma
aspectelor socio – culturale, economice i de infrastructur . Dezvoltarea se realizeaz cu
oameni pentru oameni. Întocmirea unei strategii viabile de dezvoltare nu se poate realiza
f r a analiza domeniile cadru de sus inere a dezvolt rii capitalului uman : demografie,
educa ie, asisten

social , patrimoniu cultural.

Problemele strategice cu care se confrunt comunitatea din Sl nic sunt : omajul
ridicat, locuri de munc neatractive din punct de vedere material, probleme sociale ale
comunit ii de rromi, infrastructura colar nemodernizat .
Obiectiv general
Asigurarea unui standard de via

demn pentru to i locuitorii ora ului prin aplicarea de

politici de dezvoltare în domeniul s n t ii, educa iei i protec iei sociale.
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Obiectiv specific
CAPITALUL UMAN – ASIGURAREA UNUI NIVEL RIDICAT AL OCUP RII I ADAPT RII
FOR EI DE MUNC – DIMINUAREA OMAJULUI
M suri pentru atingerea obiectivelor
Cre terea num rului de locuri de munc
i a condi iilor de munc la nivel local

Ac iuni

1. Cooperarea între administra ia public local i
investitori în evaluarea nevoii cantitative i calitative
de for de munc .
2. Promovarea bunelor practici de gestionare a
resurselor umane în rândul firmelor din Sl nic –
respectarea codului muncii, a condi iilor de securitate
a muncii.
3.Desf urarea de ac iuni eficiente de prevenire a
muncii la negru.

Promovarea activit ilor ce sprijin
popula ia aflat în c utarea unui loc de
munc

4.Ini ierea de proiecte pentru reabilitarea
infrastructurii, pentru atragerea de investitori, pentru
construirea de blocuri, hoteluri, pensiuni, pentru
dezvoltarea activit ii economice pe raza ora ului,
creându-se totodat i noi locuri de munc .
1. Încurajarea i sus inerea popula iei active
neocupate în vederea particip rii la cursuri de
calificare i reconversie social sus inute de
furnizori de formare profesional .
2. Campanii de informare în rândul popula iei active
neocupate privind beneficiile particip rii la cursuri de
consiliere i formare sus inute gratuit în cadrul
Agen iei Jude ene de Ocupare a For ei de Munc .
3. Promovarea programelor de finan are europene
prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane i stimularea ini ierii de proiecte în
acest domeniu.

Dezvoltarea unei infrastructuri
institu ionale care s faciliteze accesul
popula iei active neocupate la pia a
muncii

1. Elaborarea unei baze de date privind
identificarea calific rilor i preg tirilor
profesionale deficitare pe pia a muncii, precum i
a calific rilor de inute de persoanele active
neocupate din Sl nic.
2. Crearea unui Centru local de formare
profesional , calificare i recalificare a adul ilor la
nivel local.

Asigurarea accesului popula iei de etnie
rrom la educa ie i formare profesional

3. Dezvoltarea unui parteneriat public – privat în
vederea dezvolt rii de noi locuri de munc .
1.Sprijinirea dezvolt rii programelor de educa ie
pentru adul ii rromi – cursuri intensive – folosind
infrastructura colar – resurse materiale i
umane, precum i al i prestatori de servicii de
formare profesional , ONG-uri.
2.Identificarea nevoilor de formare a adul ilor rromi –
folosind chestionare, anchete sociale, întâlniri cu liderii
acestei comunit i.
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3.Ac iuni de con tientizare a impactului form rii
profesionale asupra anselor de ocupare a unui loc de
munc i implicit a condi iilor de trai.
4.Constituirea de parteneriate între administra ie i
structuri asociative pentru derularea de proiecte pe
domenii de interes comunitar pentru solu ionarea
nevoilor etniei rrome.

Obiectiv specific
EDUCA IE – CRE TEREA COMPETITIVIT II NIVELULUI EDUCA IONAL AL
ÎNV
MÂNTULUI DIN UNIT ILE COLARE DIN SL NIC
Ac iuni
M suri pentru atingerea obiectivelor
1.Prioritizarea
ac
iunilor
de modernizare / reabilitare a
Dezvoltarea i modernizarea
unit
ilor
de
înv
mânt
în
func ie de prognozele
infrastructurii colare în acord cu
demografice.
prognozele demografice
2.Atragerea de fonduri nerambursabile pentru
modernizarea i dotarea infrastructurii
educa ionale.
3.Promovarea educa iei digitale în Sl nic i dotarea
colilor cu tehnic de calcul i conexiuni broadband,
precum i servicii multimedia.
4.Reabilitarea / dezvoltarea / modernizarea
laboratoarelor colare i dotarea acestora
corespunz tor.
5.Completarea spa iilor de înv mânt a Grupului
colar cu 4 s li de clas i 3 laboratoare.
6.Îmbun t irea confortului termic la gr dini ele din
Pr jani i Centru prin construirea de centrale termice.

Cre terea dot rilor specifice i
informatizarea unit ilor colare

7.Mansardarea fostei C.T. transformat în Sal de
Sport colar .
1.Dotarea cu materiale didactice pentru înv mântul
pre colar, primar i gimnazial i liceal
2.Achizi ionare echipamante colare: mobilier,
echipamente multimedia, echipamente sportive.
3.Dezvoltarea / modernizarea re elei informatice în
toate unit ile colare.

Cre terea calit ii activit ilor didactice

4.Construirea unui Complex Sportiv ( teren fotbal,
tenis, handbal,etc.) pe strada 13 Decembrie ( lâng
Complex Balnear), deschis tuturor celor ce vor dori s i tonifice spiritul i trupul.
1.Asigurarea accesului cadrelor didactice la
programe de formare continu – perfec ion ri,
schimburi de experien , specializ ri.
2.Derularea de ac iuni de motivare a cadrelor
didactice pentru participarea ca traineri la programe
de educare a adul ilor.
3.Dezvoltarea unei re ele de meditatori colari din
rândul etniei rrome.
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4.Asigurarea în fiecare unitate de înv mânt a
personalului abilitat cu competen e de consiliere
psihologic i colar .
5.Dezvoltarea capacit ilor manageriale ale conducerii
unit ilor colare.
6.Stimularea particip rii copiilor rromi la educa ie,
sub toate aspectele ei.
7.Sus inerea de campanii care s promoveze
importan a colii în dezvoltarea individului.
8.Acordarea de burse sociale pentru elevii care nu au
posibilit i materiale de a- i continua studiile.
9.Implicarea p rin ilor în structurile decizionale ale
colilor.
10.Consult ri / colabor ri cu mediul de afaceri /
investitori în vederea corel rii, acolo unde este posibil,
a ofertelor educa ionale cu pia a muncii.
11.Atragerea agen ilor economici în realizarea de
activit i extracuriculare cu impact social la nivelul
comunit ii.

Îmbun t irea comunic rii i cooper rii
între coli i autorit ile locale în vederea
realiz rii unor programe destinate
copiilor i tinerilor

1.Organizare de întâlniri între reprezentan i ai
autorit ilor publice i conducerea unit ilor colare în
vederea rezolv rii problemelor educa ionale.
2.Valorificarea resursei umane din unit ile colare
pentru derularea programelor de dezvoltare ale
comunit ii.
3.Organizare de programe intensive de preg tire a
angaja ilor serviciului public de asisten social în
problemele specifice grupurilor defavorizate.
4.Cooper ri între compartimente ale Prim riei Sl nic
i coli în dezvoltarea i implentarea proiectelor
educa ionale pentru minorit i.
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