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prisideda, kad Europa taptų saugesne, sveikesne ir
produktyvesne darbo vieta. Agentūra tiria, kuria ir platina
patikimą, suderintą ir objektyvią informaciją apie darbuotojų
saugą ir sveikatą ir organizuoja visos Europos informavimo
kampanijas. 1996 m. agentūrą įkūrė Europos Sąjunga, jos
buveinė yra Bilbao, Ispanijoje, ir ji suburia Europos Komisijos,
valstybių narių vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų
organizacijų atstovus, taip pat geriausius ekspertus iš visų
dvidešimt septynių ES valstybių narių ir kitų šalių.

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra
Gran Vía 33, 48009 Bilbao, ESPAÑA
Tel. +34 944794360
Faks. +34 944794383
El. paštas: information@osha.europa.eu

2011 m. metinė ataskaita
Santrauka

Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra



 

 

 2011 m. metinės ataskaitos santrauka | 1 
 

Svarbiausia 2011 m. veikla  
Naujai direktorei pradėjus eiti pareigas (Christa Sedlatschek šias pareigas 
perėmė iš buvusio direktoriaus Jukka Takala 2011 m.), Agentūra ir toliau dirbo, 
esant sunkiai ekonominei padėčiai, siekdama užtikrinti darbuotojų saugą ir 
sveikatą (DSS) ir stengdamasi įrodyti, kad darbuotojų saugai ir sveikatai skirtas 
laikas ir ištekliai – tai ne sąnaudos, bet investicija, nes gera darbuotojų sauga ir 
sveikata naudinga verslui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirmininkas Károly György ir direktorėChrista Sedlatschek 

 

 
INFORMACIJOS RINKIMAS IR ANALIZĖ 
 

Europos rizikos stebėjimo tarnyba 
Agentūros pagrindinio Įžvalgų projekto užduotis – žvelgti dar toliau nei šiuo metu kylanti rizika darbe, 
siekiant numatyti pokyčius tolimoje perspektyvoje. Kad vadovai, priimantys sprendimus, galėtų priimti juos 
pagrįstai, reikia kurti scenarijus tam tikrose dalykinėse srityse, numatyti, kas gali atsitikti, atsiradus tam 
tikroms technologijos naujovėms bei pokyčiams visuomenėje, ir kokį poveikį jie turės darbuotojų saugai ir 
sveikatai. Pirmajame Įžvalgų projekte nagrinėjami „žalieji“ darbai, t. y. darbo vietos, kuriose taikoma 
poveikį aplinkai mažinanti technologija ir praktika. 

http://osha.europa.eu/en/about/director_corner
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2011 m. buvo paskelbta ataskaita, kurioje 
nurodomi pagrindiniai veiksniai, lemiantys 
pokyčius šioje srityje, ir dar viena ataskaita apie 
šioje srityje naudojamas pagrindines 
technologijas, kurios gali turėti įtakos darbuotojų 
saugai ir sveikatai, ir prasidėjo scenarijų kūrimo 
darbas, kurio tikslas – nustatyti ir išbandyti tam 
tikras ateities alternatyvas, kad ateityje būtų 
lengviau priimti sprendimus.  

Tarp projektų, kuriuose apžvelgiami ir 
analizuojami įvairių tyrimų rezultatai, išsiskiria 
dvejų metų projektas, kuriame analizuojama 
moterų padėtis saugos ir sveikatos darbe 
atžvilgiu ir konkretūs iššūkiai, kurie dabar kyla 
dėl to, kad darbo rinkoje dalyvauja daugiau 
moterų. Paskelbta šių rezultatų santrauka, 
kurioje numatomi nauji pavojai ir tendencijos, 
susijusios su moterų sauga ir sveikata darbe. 

Dar vienas svarbus praeitais metais vykdytas 
projektas buvo skirtas OSHwiki kūrimui. 
Agentūra kuria straipsnių duomenų bazę, kuri 
sudarys OSHwiki branduolį, kai ji bus įdiegta 
2013 m. Jau gauta pirmoji siunta, kurioje yra 
daugiau kaip 60 straipsnių. 

 
 
Vienas iš pagrindinių pastarųjų metų Agentūros projektų – Europos įmonių apklausa apie naują ir kylančią 
riziką (ESENER), kuri pirmą kartą mums pateikia realios informacijos apie tai, kaip Europoje valdoma 
rizika darbe. Vykdant šį projektą, visoje Europoje  buvo renkami duomenys, kuriuos pateikė vadovų ir 
darbuotojų sveikatos ir saugos atstovai apie tai, kaip darbo vietose sprendžiamos darbuotojų sveikatai ir 
saugai kylančios rizikos problemos. Ypač daug dėmesio skiriama psichosocialinei rizikai, pavyzdžiui, 
įtampai darbe, smurtui ir priekabiavimui. Duomenų rinkimo tikslas – suteikti politikams informacijos, kuri 
padėtų jiems priimti sprendimus, o organizacijoms pasimokyti vienoms iš kitų kaip susidoroti su tokia 
rizika. 2011 m. prasidėjo antrasis surinktų duomenų analizės etapas. 
 
 
Tais metais buvo paskelbta ir ataskaita, kurioje 
apibendrinami nacionaliniai ir ES duomenys, parodantys, 
kad smurto ir priekabiavimo darbe atvejų Europoje 
daugėja.  
 
 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-trends-osh-women/view
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view
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Informacija apie darbo aplinką 
 
Per praėjusius metus Agentūra išleido daug įvairių 
leidinių Saugios techninės priežiūros kampanijai 
paremti, pavyzdžiui, gaires ir informacinį biuletenį apie 
saugią techninę priežiūrą žemės ūkyje; politikos 
apžvalgą ir informacinį biuletenį apie legionella 
bakterijas ir legioneliozę; e-faktus apie saugią 
nešiojamų statybos įrankių bei žvejybos laivų techninę 
priežiūrą ir kelių transporto vairuotojų profesinę saugą . 
Buvo paskelbti Europos geros praktikos apdovanojimų 
pavyzdžiai, o vienas žurnalo „Saugios darbo vietos“ 
numeris buvo skirtas Saugios techninės priežiūros 
kampanijai. 

 

Visus metus buvo dirbama rengiant informaciją ir viešinimui skirtą medžiagą būsimai 2012–13 m. Saugių 
darbo vietų kampanijai, kurios pavadinimas –„Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“. 

 

Agentūros internetinė interaktyvi rizikos vertinimo priemonė (OiRA), sukurta vykdant ankstesnę rizikos 
vertinimo temai skirtą saugių darbo vietų kampaniją, oficialiai įdiegta 2011 m. rugsėjo mėn. Agentūra labai 
intensyviai dirbo propaguodama OiRA galimybes, kurias galima pritaikyti konkrečių sektorių poreikiams ir 
vietos reikalavimams.  

 
 

Jau kelerius metus Agentūra dalyvauja 
projekte, kuriame analizuojama ne tik 
avarijų rizika, bet ir kita profesinė rizika, su 
kuria susiduria kelių transporto sektoriaus 
darbuotojai. Išleista keletas leidinių apie 
DSS gerą praktiką šiame sektoriuje, 
pavyzdžiui, ataskaita „DSS skaičiais“, 
ataskaita apie rizikos, su kuria susiduria 
vairuotojai, valdymą, vairuotojų patirtų 
avarijų ir susižalojimų apžvalga, 
informaciniai biuleteniai apie gerą praktiką 
valdant vairuotojams kylančią riziką ir 
organizuojant DSS kampanijas šiame 
sektoriuje, ataskaita apie tai, kaip DSS 

informacija pasiekia vairuotojus, geros praktikos apžvalga išvežiojimo ir pristatymo kurjerių saugos ir 
sveikatos srityje ir geros praktikos apžvalga taksi vairuotojų saugos ir sveikatos srityje. 

Išleista nemažai leidinių, tokių, kaip ataskaita apie psichinės sveikatos stiprinimą darbo vietose, 
rekomendacijos kaip taikyti ekonomines paskatas investicijoms į DSS atlyginti, DSS rizikos veiksnių 
avarinėse tarnybose apžvalga, ataskaita apie riziką statybos, sveikatos priežiūros ir viešbučių bei 
restoranų sektoriuose ir  ataskaita apie sveikatos ir saugos kultūros vertinimo būdus organizacijose. 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-56-maintenance-and-work-related-road-safety/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.oiraproject.eu/about
https://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/en/sector/road_transport
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/taxi-drivers-safety.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
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KOMUNIKACIJA, KAMPANIJŲ ORGANIZAVIMAS IR 
VIEŠINIIMAS 
2011 m. buvo antrieji ir paskutiniai Saugių darbo vietų kampanijos, skirtos saugiai techninei priežiūrai, 
vykdymo metai. Saugių darbo vietų kampanijos dabar yra didžiausios tokios rūšies kampanijos pasaulyje, 
nes jos vykdomos ELPA šalyse, ES narystei besirengiančiose šalyse ir šalyse kandidatėse bei ES 
valstybėse narėse. Jos 
pasiekia milijonus Europos 
darbuotojų, o pačioje 
paskutinėje kampanijoje 
užregistruotas rekordinis 
dalyvių skaičius. Kampanijos 
tikslas –didinti informuotumą 
apie techninės priežiūros 
svarbą darbuotojų saugai ir 
sveikatai ir būtinybę atlikti ją 
saugiai.  Pasaulinę 
darbuotojų saugos ir 
sveikatos dieną Budapešte 
buvo apdovanotos  
pažangiausios  organizacijos, 
, dalyvavusios 10-uose 
Europos geros praktikos 
apdovanojimų konkurse.  Gerosios praktikos konkurso nugalėtojams įteikiami apdovanojimų sertifikatai 

Saugios techninės priežiūros kampanijoje dalyvauja vis daugiau organizacijų partnerių, su kuriomis 
Agentūra bendradarbiauja siekdama skleisti informaciją kuo plačiau. Vykdant saugios techninės 
priežiūros kampaniją, oficialiomis Europos kampanijos partnerėmis tapo 53 viešojo ir privataus sektoriaus 
organizacijos, taip padėdamos paskleisti informaciją apie saugios techninės priežiūros svarbą ir 
organizuodamos daugybę savo renginių. 
 

   

Iš kairės į dešinę: Ispanijos užimtumo ministrė María Luz Rodríguez,  ES užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties komisaras László 
Andor, EU-OSHA direktorė Christa Sedlatschek ir Baskijos vyriausybės patarėjo užimtumo klausimais pavaduotojas Javier Ruiz,  

http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/lt/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/lt/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners
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2011 m. lapkričio mėn. įvyko baigiamasis Saugios techninės priežiūros kampanijos renginys ir dvi dienas 
trukęs Saugių darbo vietų aukščiausiojo lygio vadovų susitikimas, kuriame DSS ekspertai ir sprendimų 
priėmėjai aptarė kampanijos rezultatus ir pasikeitė informacija apie gerą praktiką. 

Tarp kitų svarbių informuotumo didinimui skirtų kampanijos renginių paminėtinas Europos foto konkursas, 
kuriam buvo pateikta daugiau kaip 2 500 fotografijų, ir DOK Leipcigo kino festivalyje organizuoti Saugių 
darbo vietų kino apdovanojimai, kuriuos Agentūra teikia už geriausius su darbuotojų sveikata susijusius 
dokumentinius filmus. 

Agentūra taip pat visos Europos mastu atliko nuomonių apklausą apie DSS suvokimą Europoje. Ją vykdė 
„Ipsos Mori“ rinkos tyrimo kompanija, kuri daugiau nei 30 šalių organizavo 36 000 pokalbių įvairiais 
klausimais, įskaitant aktyvios senatvės ir psichosocialinės rizikos temas. 

Agentūra išleido dar daugiau informuotumo didinimui skirtos 
medžiagos, kurioje veikia populiarus animacinių filmų veikėjas 
Napo, pavyzdžiui, internetinį rinkinį pradžios mokyklos 
mokytojams, kuriame yra ir pavyzdiniai pamokų planai, kad 
būtų lengviau integruoti DSS į mokyklų programą. Išleistas 
DVD „Saugus judėjimas“, skirtas transporto paslaugoms 
darbovietėse, ir vaizdo klipas „Saugokime plaučius darbe“, 
skirtas Tarptautinei nerūkymo dienai. 
 

Agentūra toliau plėtojo informacijos sklaidai skirtą partnerystę 
su Europos Komisijos įmonių ir pramonės generaliniu 
direktoratu ir su Europos verslo ir inovacijų tinklu, siekdama, 
kad DSS informacija pasiektų Europos įmones. 

Per visus metus Agentūros darbuotojai darė pranešimus, 
rengė stendus ir organizavo įdomias veiklos programas 
žiniasklaidai ir svarbių renginių, tokių kaip Pasaulio DSS 
kongresas Stambule, 12-oji A+A prekybos mugė  Diuseldorfe 
ir Leipcigo tarptautinis transporto forumas, lankytojams. 

 

 
 
TINKLO PLĖTRA 
Prasidėjo diskusijos apie Agentūros ateities veiklos strategijos kūrimą ir mūsų tinklo tolesnę plėtrą, 
atsižvelgiant į dabartinės strategijos įgyvendinimo laikotarpio vidurio vertinimą, kurio rezultatai pateikti 
lapkričio mėn. vykusiame valdybos posėdyje.  

http://osha.europa.eu/lt/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
https://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-016-lungs-at-work
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
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PERSPEKTYVA 
2012 m. bus paskelbtos kelios ataskaitos, kuriose analizuojami ESENER apklausoje surinkti duomenys.  

Įžvalgų tyrimas baigsis 2012 m.; jam pasibaigus, politikams ir platesnei auditorijai bus platinami projekto 
metu sukurti naujų technologijų galimo poveikio darbuotojų saugai ir sveikatai scenarijai, kurie priklauso 
nuo įvairių aplinkybių; šiuo metu kuriami pasiūlymai dėl tolesnės veiklos po pirmojo Įžvalgų tyrimo. 

Agentūra rems papildomų internetinio interaktyvaus rizikos vertinimo (OiRA) priemonių, pritaikytų 
konkretiems tam tikrų darboviečių ir sektorių poreikiams, kūrimą, plės OiRA priemonių kūrėjų ir naudotojų 
bendruomenę ir užtikrins jiems reikalingą techninę pagalbą. 

2012 m. prasidės nauja dvimetė Saugių darbo vietų kampanija „Bendromis jėgomis mažinkime riziką 
darbe“, kurioje bus ypač pabrėžiama vadovų lyderystės ir darbuotojų dalyvavimo svarba gerinant 
darbuotojų saugą ir sveikatą. Taip pat vyksta Agentūros 2014–2015 m. saugių darbo vietų kampanijos, 
kurios laikinas pavadinimas – „Psichosocialinės rizikos praktiniai sprendimai“, parengiamieji darbai. 

Agentūra paskelbs „Ipsos MORI“ atliktos apklausos apie požiūrį į DSS rezultatus ir įvertins jų reikšmę.  

Europos Komisija 2012 metus paskelbė Europos vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo 
metais, kurių tikslas – parodyti vyresnių žmonių indėlį į visuomenę ir ekonomiką ir suteikti geresnes 
galimybes vyresnio amžiaus žmonėms dalyvauti darbo rinkoje. Agentūra rems Europoje vyksiančius 
renginius ir stengsis parodyti DSS svarbą siekiant prailginti žmonių darbingą amžių.  

Galiausiai, Agentūra stengsis, kad nauja EU-OSHA strategija būtų parengta 2012 m. ir patvirtinta 2013 m. 

 

 

Foto konkurso nugalėtojai ir vertinimo komisijos narys.  

Iš kairės į dešinę: Isa Kurt, Peter Rimmer, EU-OSHA direktorė Christa Sedlatschek, Saša Kosanović ir Paweł Ruda 

http://www.oiraproject.eu/about
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://europa.eu/ey2012/
http://europa.eu/ey2012/
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