
Koristi zagotavljanja zdravih delovnih 
mest za vse generacije 

• Zdravi, produktivni in motivirani delavci omogočajo 
organizacijam, da ostanejo konkurenčne in inovativne.

• Dragoceno znanje in spretnosti ter delovne izkušnje se 
lahko zahvaljujoč prenosu znanja ter večjemu naboru 
nadarjenih in sposobnih zaposlenih ohranijo znotraj 
organizacije.

• Manj odsotnosti z dela zaradi bolezni prispeva k nižjim 
stroškom zaradi izostankov in večji produktivnosti 
organizacije.

• Manjša je fluktuacija zaposlenih.

• Delovno okolje je bolj spodbudno, kar zaposlenim vseh 
starosti omogoča, da uresničijo svoj potencial.

Varnost in zdravje pri delu – skrb vsakogar. 
Dobro za vas. Dobro za posel.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-
OSHA) si prizadeva za varnejša, bolj zdrava in produktivnejša  si prizadeva za varnejša, bolj zdrava in produktivnejša 
delovna mesta v Evropi. Agencija, ki jo je Evropska unija delovna mesta v Evropi. Agencija, ki jo je Evropska unija 
ustanovila leta 1994 in ima sedež v španskem mestu Bilbao, ustanovila leta 1994 in ima sedež v španskem mestu Bilbao, 
raziskuje, pripravlja in širi zanesljive, uravnotežene in raziskuje, pripravlja in širi zanesljive, uravnotežene in 
nepristranske informacije o varnosti in zdravju pri delu ter se nepristranske informacije o varnosti in zdravju pri delu ter se 
za izboljšanje delovnih pogojev povezuje z organizacijami iz za izboljšanje delovnih pogojev povezuje z organizacijami iz 
vse Evrope.

Agencija pripravlja tudi dvoletne kampanje Zdravo kampanje Zdravo 
delovno okolje, ki jih podpirajo institucije EU in evropski , ki jih podpirajo institucije EU in evropski 
socialni partnerji. Na nacionalni ravni jih vodi njena mreža socialni partnerji. Na nacionalni ravni jih vodi njena mreža 
informacijskih točk. Cilj kampanje »Zdrava delovna mesta »Zdrava delovna mesta 
za vse generacije«, ki bo potekala v letih 2016 in 2017, je , ki bo potekala v letih 2016 in 2017, je 
pomagati delodajalcem reševati težave, povezane s staranjem pomagati delodajalcem reševati težave, povezane s staranjem 
zaposlenih, ter ozaveščati o pomenu vzdržnega delovnega zaposlenih, ter ozaveščati o pomenu vzdržnega delovnega 
življenja.
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Zdravo staranje na delovnem 
mestu pomeni, da delavci 
dobro živijo, dobro delajo in 
ostanejo zdravi v starosti.

Zdrava delovna 
mesta za vse 

generacije
Prizadevanje za vzdržno  

delovno življenje

www.healthy-workplaces.eu
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Kdo lahko sodeluje?

K sodelovanju v kampanji »Zdrava delovna mesta za vse 
generacije« so vabljeni posamezniki, podjetja in organizacije 
vseh velikosti iz vseh gospodarskih dejavnosti. V kampanji 
lahko sodelujejo:

• vsi delodajalci iz javnega in zasebnega sektorja;
• vodilni in vodstveni delavci, nadzorniki in delavci;
• sindikati ter delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu;
• strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu ter 

kadrovskega menedžmenta;
• združenja delodajalcev in poklicna združenja;
• vse organizacije in posamezniki, ki si prizadevajo za 

izboljšanje varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Kampanja
Sestavni del rešitve za problem staranja delovne sile v 
Evropi je podaljševanje delovnega življenja. Delo lahko 
namreč pozitivno vpliva na telesno in duševno zdravje 
posameznika. Spodbujanje vzdržnega delovnega življenja 
in zdravega staranja lahko prispeva k bolj zdravim in 
motiviranim delavcem, manjši fluktuaciji in odsotnosti z dela 
ter večji produktivnosti organizacije.

Kampanja je namenjena ozaveščanju o vplivu dobrega 
upravljanja varnosti in zdravja pri delu na delovno 
življenje posameznika ter o pomenu prilagajanja dela 
posameznikovim sposobnostim, bodisi na začetku bodisi 
na koncu njegove poklicne poti. Samo z učinkovitim 
upravljanjem varnosti in zdravja pri delu ter upoštevanjem 
raznolikosti delavcev je mogoče zagotoviti njihovo zdravo 
staranje in upokojitev v dobrem zdravstvenem stanju.

Kampanja Zdravo delovno okolje 2016–2017 ima 
naslednje cilje:

• spodbuditi prizadevanja za vzdržno delovno življenje
in zdravo staranje ter poudariti pomen preventive skozi 
celotno delovno življenje;

• pomagati delodajalcem in delavcem (vključno z malimi in 
mikro podjetji) z zagotavljanjem informacij in orodij za 
upravljanje varnosti in zdravja pri delu, ki upoštevajo 
staranje zaposlenih;

• spodbuditi izmenjavo informacij in primerov dobre 
prakse na tem področju.

Pomembni datumi

Začetek kampanje: april 2016

Evropska tedna varnosti in zdravja pri delu: 
oktober 2016 in oktober 2017

Podelitev priznanj za dobro prakso Zdravo 
delovno okolje: april 2017

Vrh kampanje Zdravo delovno okolje: 
november 2017

Zdrava delovna mesta 
so predpogoj za vzdržno 
delovno življenje.

Preventiva skozi celotno 
delovno življenje je ključna za 
reševanje težav, povezanih s 
starajočo se delovno silo.

Kako lahko sodelujete?

V tej kampanji lahko sodelujete tako, da:

• razširjate in objavljate gradivo o kampanji, s čimer lahko 
pripomorete k ozaveščanju o varnosti in zdravju pri delu;

• organizirate dejavnosti in dogodke, kot so tečaji 
usposabljanja, konference in natečaji;

• uporabljate oziroma spodbujate uporabo praktičnih 
orodij za obvladovanje problemov, povezanih s staranjem 
zaposlenih, ki so na voljo;

• sodelujete na natečaju za priznanja za dobro prakso Zdravo 
delovno okolje;

• sodelujete na evropskih tednih varnosti in zdravja pri delu v 
letih 2016 in 2017;

• postanete uradni ali nacionalni partner kampanje;
• spremljate novosti na naših družbenih medijih; najdete nas 

lahko na Facebooku, Twitterju, LinkedInu in še kje.

Dodatne informacije in viri

S spletnega mesta kampanje (www.healthy-workplaces.eu), 
na katerem je na voljo več informacij, je mogoče prenesti 
najrazličnejše gradivo, na primer:

• vodnik po kampanji »Zdrava delovna mesta za vse 
generacije«;

• nov e-vodnik o upravljanju varnosti in zdravja pri delu, ki 
upošteva staranje zaposlenih;

• dejstva in številke ter infografike;
• film Napo;
• promocijsko gradivo.

Sledite nam na Twitterju: #EUhealthyworkplaces




