POLITIKA INTEGROVANÉHO
MANAŽÉRSKEHO SYSTÉMU
MESTA DUBNICA NAD VÁHOM
Občania

Dosiahnutie maximálnej možnej spokojnosti občanov je najvyššou prioritou manažmentu mesta
Zabezpečenie efektívnej, produktívnej a stabilnej prevádzky MsÚ v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky a sústavné zlepšovanie procesov, ktoré majú
vplyv na spokojnosť občanov a kvalitu poskytovaných služieb
Vytvorenie podmienok pre rozvoj bývania, ako aj technickej a občianskej
vybavenosti
Vytváranie podmienok pre bezpečnosť občanov v meste
Podpora aktivít smerujúcich k využitiu voľného času, rozvoja kultúry, školstva,
športu a sociálnych služieb
Podpora a oceňovanie obyvateľov mesta, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky
v jednotlivých oblastiach a tým prispievajú k dobrému menu mesta

Zamestnanci

Rozvíjanie profesionálneho rastu zamestnancov mesta ich sústavným vzdelávaním a starostlivosťou o pracovné a životné prostredie, pre vytvorenie predpokladov na výkon kvalitnej a profesionálnej práce

Zainteresované strany

Uplatňovať princípy rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie hospodárskych
subjektov, princíp transparentnosti ako aj princíp proporcionality, princíp hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní verejných ﬁnancií
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Životné a pracovné prostredie

Vyhradenie potrebných zdrojov a vynaloženie maximálneho úsilia na prevenciu
znečisťovania a ochranu životného prostredia, ako uvedomovanie si narastajúcich problémov so životným prostredím
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo všetkých procesoch a
činnostiach vykonávaných v spoločnosti ako neodmysliteľná súčasť
kvalitného pracovného procesu

Inovačný manažment

Neustále hľadanie a navrhovanie nových postupov v rámci pracovných
činnosti MsÚ ako aj implementácia inovatívnych riešení v rámci mesta

Trvalo udržateľný rozvoj

Usilujeme sa o to, aby trvalo udržateľný rozvoj dlhodobo charakterizoval spôsob
hľadania príležitostí pre neustále zlepšovanie IMS a dosahovanie našich stanovených cieľov

Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta
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