ПРОЕКТ BG05M9OP001-1.008-1015-C01
„Подобряване на безопасността и работната среда в „ТЕДА–ММ” ООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

„ТЕДА–ММ” ООД” приключи изпълнението на проект: № BG05M9OP001-1.008-1015C01 „Подобряване на безопасността и работната среда в „ТЕДА–ММ” ООД”. Проектът
се реализира въз основа на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ,
сключен между „ТЕДА–ММ” ООД и Министерство на труда и социалната политика –
Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси ” 2014 - 2020.
На проведена заключителна информационна среща, екипът на проекта отчете постигнатите
резултати и цели :
Обща цел:
Подобряване на социалната, здравословната и работната среда за извършване на трудова
дейност в „ТЕДА -ММ“ООД - предпоставка за повишено качество на работните места и
бъдеща производителност.
Специфични цели:
1. Оптимизиране управлението на
работните процеси и ЧР и удължаване на
професионалния живот на лицата над 54 г. и осигуряване на достъп на хора с
увреждания чрез по-добро стратегическо планиране, активно включване и
оползотворяване на качествата на по-възрастните служители и хора с увреждане,
подобряване на процесите за съвместяване на професионалния и личния живот на
служителите.
2. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд чрез повишаване на
личната защита на 149 работници.
3. Подобряване на социално-битовите условия за отдих и хранене на всички служители
във фирмата.
Вследствие изпълнението на проекта са постигнати следните резултати:
1. Разработени и въведени: стратегически план за човешките ресурси; иновативни
модели за оптимизиране на бизнес процесите; менторска програма, политики за
подбор и работа с хора с увреждане; въведени мерки по отношение на ресурсната
ефективност ;
2. Доставени лични предпазни средства и ергономични столове
3. Извършен ремонт и доставено оборудване на място за хранене, въведени мерки на
ресурсната ефективност .
Общата стойност на разходите по проекта е 78 674,70 лв. без ДДС, от които 66 873,49 лв.
европейско финансиране и 11 801,21 лв. национално финансиране.
Място на изпълнение на проекта: гр. Ботевград, обл. София.

