Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας μας αφορά όλους. Οφέλη για εσένα
προσωπικά. Οφέλη για τις επιχειρήσεις.

Napo - Ασφάλεια με ένα
χαμόγελο

Ο Napo, ο ήρωας μιας σειράς κινουμένων σχεδίων, δίνει την αφορμή για
συζήτηση και παρουσιάζει με διασκεδαστικό τρόπο θέματα επαγγελματικής
ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ) και πρόληψης των κινδύνων στην εργασία.
Ο Napo και οι συνάδελφοί του εκφράζονται χωρίς λόγια, έτσι ώστε όλοι οι
άνθρωποι, από τους νέους σε ηλικία εργαζόμενους έως και τα ανώτερα
διοικητικά στελέχη, να μπορούν να κατανοούν τον χαρακτήρα και να
ταυτίζονται με αυτόν, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή την πολιτισμική τους
ταυτότητα.
Ο Napo ενσαρκώνει έναν τυπικό εργαζόμενο σε διάφορους βιομηχανικούς
κλάδους ή τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Συχνά, ο ίδιος και
οι συνάδελφοί του, εκτίθενται σε συνηθισμένες πηγές κινδύνου και
επικίνδυνες καταστάσεις στο εργασιακό τους περιβάλλον. Ωστόσο,
συμμετέχουν ενεργά στην αναγνώριση των σχετικών κινδύνων και
προτείνουν πρακτικές λύσεις και μέτρα στους προϊσταμένους τους.
Ο Napo είναι πλέον ο κύριος πρεσβευτής των εκστρατειών του EU-OSHA
«Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας», και πολλές από τις ταινίες του
συνδέονται με αυτές τις εκστρατείες ή τις υποστηρίζουν.

Ο Napo είναι μια πρωτότυπη ιδέα την οποία συνέλαβε μια ομάδα επαγγελματιών της
επικοινωνίας στον τομέα της ΕΑΥ καθώς υπήρχε η ανάγκη για υψηλής ποιότητας ενημέρωση
που να υπερβαίνει τα εθνικά σύνορα και να λαμβάνει υπόψη την πολυμορφία των πολιτισμών,
των γλωσσών και των πρακτικών αναγκών των εργαζομένων.
Οι ταινίες του Napo καλύπτουν ευρύ φάσμα θεμάτων ασφάλειας και υγείας, για παράδειγμα:
• Εργασιακό άγχος
• Μυοσκελετικές παθήσεις
• Οδική ασφάλεια

• Γλιστρήματα και
παραπατήματα
• Επικίνδυνες ουσίες

Η Κοινοπραξία του Napo έχει σήμερα οκτώ μέλη: AUVA (Αυστρία), CIOP (Πολωνία), DGUV
(Γερμανία), EU-OSHA (ΕΕ), INAIL (Ιταλία), INRS (Γαλλία), SUVA (Ελβετία) και TNO (Κάτω Χώρες).

Μαθαίνοντας με τον Napo
Ο Napo για τους εκπαιδευτικούς

Ο Napo στους χώρους εργασίας
Οι ταινίες του Napo μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με πολλούς
διαφορετικούς τρόπους όπως σε
ενημερωτικές συναντήσεις, ομιλίες και
συζητήσεις στους χώρους εργασίας με
θέμα την ασφάλεια ή υποστηρικτικά στο
πλαίσιο επαγγελματικής κατάρτισης ή/και
εισαγωγικής εκπαίδευσης.

Νέες ταινίες κυκλοφορούν τακτικά από την
κοινοπραξία του Napo.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να παρακολουθήσετε και
να αποθηκεύσετε τις ταινίες από το www.napofilm.net.
Ακολουθήστε την ετικέτα #napofilms στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
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Αυτή η διαδικτυακή εργαλειοθήκη
παρουσιάζει θέματα υγείας και ασφάλειας
σε παιδιά του δημοτικού με εκπαιδευτικό,
αλλά παράλληλα διασκεδαστικό και
ευφάνταστο τρόπο, χρησιμοποιώντας τις
ταινίες με τον Napo. Το εκπαιδευτικό υλικό
περιέχει βασικά μηνύματα και μαθησιακούς
στόχους, δημιουργικές δραστηριότητες και
διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης καθώς
και παραδείγματα 45λεπτων μαθημάτων.

