На 31.03.2018 г., ,,Хидросистем‘‘ ЕООД, успешно приключи изпълнението на
Договор във връзка с реализирането на проект BG05M9OP001-1.008-0538 „По–добри
условия на труд за работещите в ,,Хидросистем‘‘ ЕООД”. Проектът се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Периодът на изпълнение беше от 01.06.2017 г. до 31.03.2018 г.
Целевата група по проекта са всички работещи във „Хидросистем" ЕООД.
Общата стойност на проекта е 235 743.96 лв. Процентът на исканата безвъзмездна
финансова помощ е 80 %.
Постигната е общата цел на проекта, а именно подобри се работната среда в
предприятието, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и
ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управлението на човешките
ресурси. Това от своя страна подобри качеството на работните места и рефлектира
положително върху производителността на труда в предприятието. Осигуряването на
възможности за въвеждане на гъвкави форми на заетост допринесе за съчетаване на
професионалния и личния живот на заетите лица, а така също и до по-дългото
оставане в заетостта на по- възрастните работници и служители.
Изпълнени са следните дейности:
Дейност 1: Разработване, адаптиране и въвеждане на системи за развитие на
човешките ресурси в предприятието - Стратегия за развитие на човешките ресурси.
Дейност 2: Въвеждане на мерки за развитие на кадрите по отношение на управление
на кариерата, планиране и осъществяване на мерки за учене през целия животротация на работното място и валидиране на знанията.
Дейност 3: Закупуване на лични предпазни средства/ЛПС/ и специално работно
облекло.
Дейност 4: Закупуване на 6 броя мобилни аспирационни системи, предназначени за
заваръчни клетки и 4 броя мобилни аспирации за шмиргел.
Дейност 5: Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително
оборудване на места за хранене и отдих.
Дейност 6: Публичност и визуализация на проекта.
Дейност 7: Организация и управление на проекта.
Планираните дейности бяха изпълнени успешно. Беше спазен времевият график и
разходваните средства бяха съобразно планираните в бюджета.

