
 

 

 

                                               ПРЕССЪОБЩЕНИЕ 
 От екипа управляващ проект BG05M9OP001-1.008-2180-C01 с бенефициент ГИДО  ООД 

 

     С настоящото прессъобщение Ви информираме, че  на   територията на ГИДО ООД - бенефициент по изпълнявания проект, се проведе първа пресконференция на 

31.07.2017 година  от 11.00 часа в заседателната зала на дружеството, на която бяха запознати всички присъстващи с поставените цели в процеса на изпълнение на  проекта. 

Присъстваха както работници на ГИДО, така също и представители на съседни дружества. 

     Координаторът на проекта запозна всички присъстващи с поставените цели на проекта, които да спомогнат за подобряване  социалните условия на труд в процеса на 

неговото реализиране. Направен бе анализ относно предстоящите тръжни процедури за осигуряване на външни фирми за  изпълнение на съответните дейности.  

Поставените задачи и цели в процеса на изпълнение на проекта са: 

1.Разработване, адаптиране и въвеждане на  система за развитие на човешките ресурси.  

2.Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд чрез средства за колективна защита, а именно : 

2.1.Закупуване, доставка и монтаж на 20 бр. климатици за производствените помещения, 10 бр. в административните помещения, с което да се постигне  постоянна 
равномерна температура в помещенията.  

2.2.Да се закупят 177 бр.   ергономични столове, с което да се подобрят здравословните условия на труд и да се намали травматизма по време на изпълнение на 
производствения процес. 

2.3.Да се доставят и монтират  5 броя масажни столове в работните  помещения. 

2.4.Да се достави оборудване и обзавеждане на фитнес зала за работниците с подходящо подбрани уреди, което ще  подпомогне възстановителния процес през почивките. 

2.5.Да се ремонтира сградовия фонд и обзаведе с ново оборудване и обзавеждане на кухня и столова, с което да се създаде комфортна обстановка за почивка и храна на 
работещите в дружеството, 

 

 

Срещата се организира от екипа управляващ проекта.  

Настоящата покана да се постави на видно място на територията на дружеството и на обществени места в града, като  се публикува на интернет страницата на ГИДО ООД. 


