„КММ” АД започна работа по нов проект, финансиран от ОП „Развитие
на човешките ресурси”
През месец юни 2017 г. стартира проект BG05M9OP001-1.008-2114 „Добри и безопасни условия на
труд в "КММ" АД”. Той е по процедура „Добри и безопасни условия на труд” - BG05M9OP001-1.008
на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020. Продължителността му е 12 месеца.
Финансирането е в размер на 174 029, 30 лв., предоставени като безвъзмездна финансова помощ от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.
Цели на проекта
Общата цел на проекта е да подобри работната среда в "КММ" АД, чрез осигуряването на добри и
безопасни условия на труд, както и да въведем в предприятието ефективни гъвкави форми на
организация на труд за управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да
подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на
труда и би улеснило също съвместяването на професионалния и семейния живот на заетите лица.
Специфични цели на проекта:
 Подобряване на условията на труд в предприятието и осигуряване на оптимална работна среда;
 Повишаване на производителността на заетите чрез минимизиране на предпоставките за трудов
травматизъм и професионални заболявания;
 Създаване на предпоставки за удължаване срока на активната трудова дейност и използване на
натрупания професионален опит на работещите в производството с продължителен трудов стаж;
 Подобряване управлението на човешките ресурси в предприятието.
 Въвеждане на практики за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот, както и за
удължаване на професионалния живот на по-възрастните служители и в частност тези над 54
годишна възраст;
 Осигуряване на условия за краткотраен отдих, физическа култура и спорт на работниците;
Основни дейности на проекта
Основните дейности по проекта са:
 Разработване, адаптиране и въвеждане на система за управление на човешките ресурси в
предприятието;
 Закупуване на лични предпазни средства и специално работно облекло;
 Осигуряване на социални придобивки за работещите, включително ремонт и оборудване на места
за отдих, хранене и почивка в предприятията, спортни съоръжения и др.
 Организация и управление на проекта;
 Информиране и публичност на проекта.
Очаквани резултати от проекта
 Подобряване на условията на труд и безопасността при работа, повишаване ефективността,
работоспособността и продуктивността, качеството на работа, мотивацията и удовлетвореността на
персонала, намаляване текучеството, тревожността и стреса в служителите на дружеството;
 Въведени практики за удължаване на професионалния живот на възрастните работници и
служители, включително чрез планиране на обучения, управление на кариерата, промени в системите
за заплащане на труда;
 Въведени практики на гъвкави форми на заетост в предприятието, с което ще бъдат създадени
условия за по-лесно съвместяване на професионалния и личния живот на служителите;
 По-ефективно и взаимообвързано използване на работната сила и потенциал. Осигуряване на
трудова устойчивост в дългосрочен план и др.
Проект BG05M9OP001-1.008-2114-C01 „Добри и безопасни условия на труд в "КММ" АД”, финансиран от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „КММ“ АД и при
никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия
орган.
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