ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

ДЕСПРЕД АД спечели проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Процедура „Добри и безопасни
условия на труд“.
Проект „Подобряване на качеството на труд в ДЕСПРЕД АД“ е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ №
BG05M9OP001-1.008-1564-C01 от 01.06.2017 г. и ще се изпълнява за период от 18 месеца, до 31.12.2018 г.
Настоящият проект има за цел да подобри работната среда в Деспред АД, чрез предприемането на редица мерки за подобряване на
работната среда в предприятието с цел осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и въвеждането на ефективни и
гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси. Предприетите по проекта мероприятия се очаква да
подобрят качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в Деспред АД. Целевата
група по проекта включва всички служители в дружеството. В целевата група има лица на възраст над 54 г. Проектът предвижда
мерки, насърчаващи съвместяването на професионалния, семейния и личния живот на служителите и заетите лица в дружеството.
Проектът предвижда дейности за осигуряване на достъп за хора с увреждания. Проектът предвижда мерки за корпоративна социална
отговорност, допринасящи и към насърчаване развитието в областта на политиката по околната среда, политиката по изменение на
климата, ресурсна ефективност, вкл. прилагане на изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство в тези
области. Предвидени са и дейности за обезопасяване на съществуващи обекти и придобиване на оборудване и дейности за социални
придобивки на служителите.
Одобреният бюджет за изпълнение на предвидените дейности е в размер на 158 970 лева, от които 127 176 лева е безвъзмездна
финансова помощ (108 100 лева от Европейския съюз и 19 076 лева от националния бюджет) и 31 794 лева собствен принос.
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Проект BG05M9OP001-1.008-1564-C01 „Подобряване на качеството на труд в ДЕСПРЕД АД“, финансиран от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

