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

Zdravo delovno okolje

Kampanja
V Evropski uniji vsake tri minute in pol nekdo umre zaradi
nezgode na delovnem mestu ali bolezni, povezane z delom.
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
poskuša zmanjšati stopnjo smrtnosti s prizadevanji za
izboljšanje ravni varnosti in zdravja pri delu v vsej Evropi.
Kampanja „Partnerstvo za preprečevanje tveganj“ je del stalne
evropske kampanje Zdravo delovno okolje, s pomočjo katere
se spodbuja uvajanje znatnih izboljšav na področju varnosti
in zdravja na delovnem mestu v EU ter zunaj nje.
Čeprav je za varnost in zdravje pri delu odgovorno vodstvo in
organizacija, ki jo vodi, je mogoče najbolj učinkovite rezultate
doseči, če vodstvo dejavno sodeluje z delavci in njihovimi
predstavniki. Kampanjo zato sestavljata dva glavna elementa.
Prvič, kampanja spodbuja vodstvo k temu, da pokaže vodilno
vlogo in pobudo na področju varnosti in zdravja pri delu,
tako da se resnično posvetuje z delavci in uporablja najboljše
strategije za preprečevanje tveganj.
Drugič, delavce in njihove predstavnike spodbuja k
izmenjavi idej in dejavnemu sodelovanju z vodstvom, da bi
se izboljšala varnost in zdravje pri delu za vse.
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Kdo lahko sodeluje?
V kampanji Zdravo delovno okolje lahko sodelujejo vse
organizacije in posamezniki na lokalni, nacionalni in evropski
ravni, vključno:
• z vsemi delodajalci iz javnega in zasebnega sektorja;
• z vodilnimi in vodstvenimi delavci, nadzorniki in delavci;
• s sindikati in delavskimi zaupniki za varnost in zdravje pri delu;
• z vsemi organizacijami in posamezniki, ki si prizadevajo
izboljšati raven varnosti in zdravja pri delu.
Kako lahko sodelujete?
V kampanjo Zdravo delovno okolje 2012–2013 se lahko vključite
tako, da:
• razširjate in objavljate informacije o kampanji in gradivo
za kampanjo, ter tako spodbujate ozaveščenost o varnosti
in zdravju pri delu znotraj lastne organizacije ter znotraj
organizacij, s katerimi sodelujete. Različno gradivo za
kampanjo v 24 jezikih lahko prenesete s spletnega mesta
kampanje (www.healthy-workplaces.eu);
• organizirate lastne aktivnosti, vključno z usposabljanjem,
usmerjenim v ozaveščanje o varnosti in zdravju pri delu,
konferencami in delavnicami, tekmovanji ali kvizi, programi
zbiranja predlogov, oglaševalskimi kampanjami in tiskovnimi
konferencami;
• sodelujete v tekmovanju za priznanja za dobro prakso, ki
bodo podeljena organizacijam za inovativne načine promocije
varnosti in zdravja pri delu, pri čemer bo upoštevana velikost
organizacij.

Bolje preprečiti kot zdraviti

• sodelujete v Evropskem tednu varnosti in zdravja pri delu,
ki poteka vsako leto v mesecu oktobru (43. koledarski
teden) in povezuje dogodke, ki potekajo po vsej Evropi;
• postanete uradni evropski partner kampanje, če ste
vseevropska ali mednarodna organizacija ali podjetje;
• postanete nacionalni partner kampanje, če ste posameznik
ali organizacija, ki je dejaven(-a) na nacionalni ravni.

Ključni datumi
• Začetek kampanje: 18. april 2012
• Evropska tedna varnosti in zdravja pri delu
v oktobru 2012 in oktobru 2013
• Podelitev evropskih priznanj za dobro prakso:
april 2013
• Vrh kampanje Zdravo delovno okolje:
november 2013

www.healthy-workplaces.eu

Koristi vodilne vloge in pobude
vodstva ter sodelovanja delavcev:
• nižji stroški in višja stopnja produktivnosti;
• bolj zadovoljni in produktivni delavci;
• nižja stopnja odsotnosti z dela in manjša ﬂuktuacija
delavcev;
• manjše število nezgod pri delu;
• boljši sloves med dobavitelji in partnerji;
• večja ozaveščenost o tveganjih na delovnem mestu
in nadzor nad njimi;
• večji ugled zaradi družbene odgovornosti podjetja
med vlagatelji, strankami in v skupnosti.

Zdravo delovno okolje je največja
evropska kampanja za varnost
in zdravje pri delu

TE-31-11-177-SL-C

Vodilna vloga in pobuda
vodstva ter sodelovanje
delavcev

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)
prispeva k temu, da so delovna mesta v Evropi varnejša,
bolj zdrava in produktivna. Agencija raziskuje, razvija in
razširja zanesljive, uravnotežene in nepristranske informacije
o varnosti in zdravju pri delu ter organizira vseevropske
kampanje, namenjene ozaveščanju o ključnih temah varnosti
in zdravja pri delu. Agencijo je ustanovila Evropska unija
leta 1996. Sedež ima v španskem mestu Bilbao. Agencija
združuje predstavnike Evropske komisije, vlad držav
članic, delodajalskih organizacij in sindikatov ter vodilne
strokovnjake iz držav članic EU-27 in drugih držav.
Kampanjo Zdravo delovno okolje podpirajo predsedstva
Sveta EU, Evropski parlament, Evropska komisija
in evropski socialni partnerji, na nacionalni ravni
pa jo usklajuje mreža informacijskih točk agencije
(www.healthy-workplaces.eu/fops).
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