ПРОГРАМА
за пълноценно и равностойно партниране между КЦМ 2000 АД
и Община Куклен през 2010 г., в качеството им на естествени
партньори при реализирането на приоритетни проекти за повишаване благосъстоянието и социалното развитие на общностите
в региона

1.
Съхраняване, развитие и инвестиране в младежта, като социален капитал
на общината:
- провеждане на арт-училище за талантливи, социално слаби и често боледуващи
деца в центъра на Сдружение „Духовно огледало“, с. Бродилово, община Царево, обл.
Бургаска;
Центърът предоставя прекрасни условия за творчески изяви на децата, за
провеждане на образователни програми, в съчетание с отдих и спорт, за взаимно
опознаване на културите, без разлика на етнос и социално положение.
Периодично, се организират квалификационни курсове на преподаватели в
школи по изкуствата – в областта на изобразителното изкуство, фотографията, музикалното и танцово творчество.  
						
2.
Поддържане на грънчарската работилница при СОУ „ Отец Паисий“.
- Осигуряване на работен материал и пигменти.
		
3.
Стимулиране на здравословното хранене сред учащите се. Осигуряване на
учениците от СОУ „Отец Паисий“, Куклен по една ябълка на ден.
									
4.
Повишаване на диалога и взаимната информираност във връзка с екологичната обстановка
Община Куклен ще получава всеки месец копие от доклада, представян пред РИОСВ,
Пловдив за отчитане замърсеността на въздуха.
							
5.
Поставяне на камера за наблюдение, нови пътни знаци и озеленяване на
изградената площадка за безопасност на движението в двора на СОУ „Отец Паисий“.
					
6.
Организиране на Празника на детето - 1 юни 2010 г. Закупуване на автомобилчета и велосипеди, които да се използват при обучение на децата, като се
разиграват различни ситуации на площадката по безопасно движение.
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7.
Осигуряване на кредит с добри условия за реализацията на проект „Заедно
и след училище“
Проектът е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, BG 051 PO001-5.1.01., спечелен от Фондация „Инди Рома“, Куклен.
8.
Възстановяване на съществуващ или изграждане на нов сондаж за добив на подпочвени води в общински имот № 002054, регистриран с АОС № 9 от
16.01.2002 г., в м. „Стадиона“ на гр. Куклен
9.
Закупуване на колесна косачка за поддържане на тревните площи на „Стадиона“ и съществуващите паркове в гр. Куклен.
10. Изграждане и оборудване на 2 детски спортни площадки в гр. Куклен (до
последна спирка на линията за гр. Пловдив и в парка между ул. „Демокрация“ и
ул. „Радецки“).
11. Изготвяне на ново издание на Селищната монография на гр.Куклен с ново
възникнали допълнения и евентуални преводи на английски, гръцки и турски
език.
12. Участия на самодейните състави от общината във фестивали в страната и
чужбина.
13. Изграждане и ремонт на инфраструктурни обекти и на наличната социална
инфраструктура за подобряване условията и качеството на живот на жителите
на общината.
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