Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar.
Dobro za vas. Dobro za posel.
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Ko te strese stres
Nič smešnega
Delamo skupaj
Pljuča na delu
Varno gibanje
Varno vzdrževanje
Zaščitite svojo kožo
Nevarnost: kemikalije!
Varnost na delovnem mestu … in zunaj njega
Tvegana opravila
Olajšajte si breme!
Varen začetek
Prenehajte s tem hrupom!
Čiščenje
Varno na gradbišču
Napove dogodivščine
Zgodba o najboljših znakih
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izBor FilMov z NapoM v GlavNi vloGi

Konzorcij Napo redno objavlja nove filme. Oglejte si jih
na spletni strani: www.napofilm.net

Evropska agencija za varnost
in zdravje pri delu
C/Santiago de Compostela 12, 48003
Bilbao, ŠPANIJA
Тel. +34 944 358 400
Faks +34 944 358 401
E-naslov: information@osha.europa.eu

Napo
varnost z nasmehom

http://osha.europa.eu

http://www.napofilm.net

Konzorcij Napo

Kdo je Napo?

Napo za učitelje

Napov izvor

Napo je junak serije animiranih filmov, ki
jih je posnela majhna skupina evropskih
organizacij, da bi na privlačen in zabaven
način predstavila ključne teme s področja
varnosti in zdravja pri delu. Prisrčen lik, po
imenu Napo, simbolizira delavca iz katere
koli gospodarske dejavnosti.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu sodeluje
s konzorcijem Napo ponuja orodje za seznanjanje
osnovnošolcev z varnostjo in zdravjem pri delu, pri čemer
na poučen, vendar zabaven in domiseln način uporablja
kratke filme in ustvarjalne naloge, katerih osrednjih lik je
Napo. Konzorcij je zasnoval serijo izobraževalnega gradiva
na temo varnosti in zdravja pri delu, ki zajemajo učne
sklope, namenjene otrokom, starim od sedem do enajst let.

Izvirna zamisel o Napu se je porodila skupini strokovnjakov
za komunikacijo na področju varnosti in zdravja pri delu
kot odziv na potrebo po visoko kakovostnem gradivu, ki
presega nacionalne meje in nagovarja ljudi z različnimi
kulturnimi ozadji v njihovem materinem jeziku ter poskuša
zadovoljiti potrebe delavcev.

Njegove prigode so poučnega značaja in
v gledalcu vzbujajo nova vprašanja ter ga
spodbujajo k razpravi o posameznih vidikih
varnosti in zdravja pri delu.
V Napovih filmih ni verbalne komunikacije.
Glavni lik filmov lahko razumejo in se z njim
poistovetijo vsi ljudje, ne glede na njihovo
izobrazbeno in kulturno ozadje, od mladih
do vodilnih delavcev.

Vsak učni sklop vsebuje ključna sporočila in učne cilje, ki
učiteljem podrobneje predstavljajo ideje za učne dejavnosti
in potrebno gradivo, predstavljen pa je tudi vzorčni primer
načrta učne ure, ki ga je mogoče vključiti v običajno
45-minutno šolsko uro.
Za več informacij o Napo spletnem orodju za učitelje
obiščite spletno stran:
http://www.napofilm.net/sl/napo-for-teachers

V filmih se Napo po navadi znajde v vlogi žrtve okoliščin,
na katere ne more vplivati in ki ponazarjajo nevarnosti,
ki ogrožajo delavca v delovnem okolju. Vendar Napo te
nevarnosti in tveganja vselej uspešno prepozna in prikaže
praktične rešitve ali da predloge za izboljšanje varnosti in
organizacije dela. S tega vidika predstavlja vzornega delavca,
ki je aktivno vključen v proces ocenjevanja tveganja.

Filmski konzorcij, ki ga sestavljajo AUVA (Avstrija), DGUV
(Nemčija), HSE (Združeno kraljestvo), INAIL (Italija), INRS
(Francija), SUVA (Švica) in Evropska agencija za varnost in
zdravje pri delu, je nastal pod okriljem evropskega leta
varnosti in zdravja pri delu 1992 in Evropskega filmskega
festivala, ki je bil leta 1992 organiziran v Solunu.
Prvi videofilm z naslovom Zgodba o najboljših znakih je
bil prikazan leta 1998 na filmskem festivalu Evropske unije
v Edinburghu in prejel nagrado na svetovnem kongresu
v Sao Paolu leta 1999 ter na nacionalnih filmskih festivalih
v Franciji in Nemčiji.
Temu so sledili filmi z Napom v glavni vlogi, ki so
pripomogli k ponazoritvi nevarnosti na delovnih mestih
po vsej Evropi. Napovi filmi so prav tako osrednje
komunikacijsko orodje vseevropske kampanje za
zdravo delovno okolje, ki jo vodi EU-OSHA.
http://www.healthy-workplaces.eu

«Se„Varnost z nasmehom“ je Napov prispevek k varnejšim, bolj zdravim in boljšim delovnim mestom.
http://www.napofilm.net

