
Saugių darbo vietų geros praktikos  
apdovanojimai

Kvietimas teikti paraiškas

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

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

Saugiose darbo vietose

MAŽESNIS KRŪVIS
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Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų  
darbe valdymas
Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai yra 
labiausiai paplitusi su darbu susijusi sveikatos 
problema Europoje; tai viena iš pagrindinių 
negalios, laikinojo nedarbingumo ir ankstyvo 
išėjimo į pensiją priežasčių. Todėl dėl jų ne tik 
suprastėja pavienių darbuotojų gyvenimo 
kokybė, bet ir daroma didelė žala verslui ir 
nacionalinei ekonomikai. Taigi, norint pagerinti 
darbuotojų sveikatą ir gerovę, padaryti 
įmones konkurencingesnes ir sumažinti 
nacionalinėms sveikatos priežiūros sistemoms 
tenkančią naštą, šią problemą būtina spręsti.

Vykstant šiai kampanijai didinamas 
informuotumas apie su darbu susijusius 
raumenų ir kaulų sistemos sutrikimus 
ir apie tai, kaip svarbu, kad darbdaviai, 
vadovai ir darbuotojai bendradarbiautų 
siekiant užkirsti jiems kelią ir juos valdyti. 
Kampanija siekiama padėti įmonėms 
sistemingai valdyti raumenų ir kaulų 
sistemos sutrikimus, teikiant praktinius 
patarimus ir gaires bei gerosios praktikos 
ir atvejų tyrimų pavyzdžius kartu su kita 
informacine medžiaga ir šaltiniais.

2020–2022 m. Saugių darbo vietų 
kampanijos tikslai yra šie:

1. padidinti informuotumą apie tai, kaip 
svarbu užkirsti kelią su darbu susijusiems 
raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams, 
pateikiant faktinę informaciją ir 
skaičius apie jų riziką ir poveikį;

2. skatinti rizikos vertinimą ir aktyvų 
raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų 
valdymą, sudarant galimybę susipažinti 
su informacijos apie raumenų ir kaulų 
sistemos sutrikimus šaltiniais, kur 
patalpintos parankinės priemonės, 
gairės ir garso bei vaizdo medžiaga;

3. parodyti, kad raumenų ir kaulų sistemos 
sutrikimai yra aktualūs visiems, 
visuose sektoriuose ir visose darbo 

vietose ir kad juos galima sėkmingai 
sustabdyti, be kita ko, dalijantis 
gerosios praktikos pavyzdžiais;

4. gilinti žinias apie naują ir kylančią 
riziką ir kitus pokyčius su darbu 
susijusių raumenų ir kaulų 
sistemos sutrikimų raidoje;

5. didinti informuotumą apie tai, 
kaip svarbu reintegruoti ir išlaikyti 
lėtinių raumenų ir kaulų sistemos 
sutrikimų turinčius darbuotojus ir 
kaip tai galima padaryti praktiškai;

6. sutelkti ir skatinti veiksmingą 
įvairių suinteresuotųjų subjektų 
bendradarbiavimą, juos suburiant 
ir sudarant galimybę jiems keistis 
informacija, žiniomis ir gerosios 
praktikos pavyzdžiais.

Daugiau informacijos apie kampaniją galima 
rasti internete (www.healthy-workplaces.eu).

Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai 
yra labiausiai paplitusi su darbu 
susijusi sveikatos problema Europoje.
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Saugių darbo vietų gerosios 
praktikos apdovanojimai
Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra (EU-OSHA) kartu su valstybėmis 
narėmis per saugių darbo vietų 
kampanijas rengia Saugių darbo vietų 
gerosios praktikos apdovanojimus. 
Apdovanojimai padeda atskleisti gerų 
saugos ir sveikatos darbe rezultatų naudą 
ir yra vienas iš būdų skleisti ir skatinti 
gerąją praktiką visoje Europoje.

Konkretus 2020–2022 m. Saugių darbo vietų 
gerosios praktikos apdovanojimų tikslas – 
atkreipti dėmesį į geriausius pavyzdžius, kaip 
organizacijos aktyviai užkerta kelią raumenų 
ir kaulų sistemos sutrikimams darbo vietoje 
ir juos valdo.  
EU-OSHA ieško pavyzdžių, iš kurių matyti 
holistinis požiūris į darbuotojų saugos 
ir sveikatos (DSS) valdymą, kai kartu ir 
darbdaviai, ir darbuotojai yra įsipareigoję 
bendradarbiauti užkertant kelią raumenų 

ir kaulų sistemos sutrikimams. Vertinimo 
komisija taip pat žiūrės, ar intervencijos 
priemonės yra tvarios ir pritaikomos kitur.

EU-OSHA laukia paraiškų iš visų 
suinteresuotų Europos organizacijų 
ir asmenų, taip pat iš tarpininkų, kaip 
antai socialinių partnerių, saugos ir 
sveikatos specialistų ir darbo vietose 
dirbančių DSS konsultantų.

2022 m. balandžio mėn. bus paskelbti 
nugalėtojai, o apdovanojimai jiems bus 
įteikti vėliau tais metais vyksiančioje 
ceremonijoje. Taip pat bus įvertinti visų 
dalyvavusių organizacijų laimėjimai. 
Išsami informacija apie visus pavyzdžius, 
už kuriuos skiriami apdovanojimai, ir 
pagyrimus bus skelbiama visoje Europoje 
ir EU-OSHA interneto svetainėje.
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Kokius gerosios praktikos pavyzdžius  
galima teikti?
Galima teikti visus tikrai įgyvendintus 
novatoriškų ir veiksmingų DSS valdymo 
metodų, kuriais siekiama užkirsti kelią 
raumenų ir kaulų sistemos sutrikimams, 
pavyzdžius. Paraiškose turėtų būti aiškiai 
apibūdinta, kaip geros valdymo priemonės 
buvo įgyvendinamos darbo vietoje ir 
ko pasiekta, įskaitant tokius aspektus:

• kaip buvo užtikrintas išsamus ir 
veiksmingas rizikos vertinimas, 
kuriame aptarta visoms darbuotojų 
grupėms kylanti rizika;

• kaip buvo laikomasi 
prevencijos hierarchijos;

• kaip su raumenų ir kaulų sistemos 
sutrikimais susijusi rizika buvo 

pašalinta projektavimo sprendimais 
(„ergonomiškas dizainas“); 

• ypač skatinami darbo vietos 
projektavimo pavyzdžiai, darbo 
įrangos, procesų ir kt. projektavimas;

• informuotumo didinimo ir prevencijos 
kultūros skatinimo būdai;

• kaip buvo įgyvendintos paramos 
priemonės, kaip antai darbo vietos 
pritaikymo / tobulinimo priemonės, 
siekiant užtikrinti, kad dėl raumenų ir 
kaulų sistemos sutrikimų jau kenčiantys 
darbuotojai galėtų tęsti darbą arba į jį 
grįžti. Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai 
gali būti susiję arba nesusiję su darbu.

Sprendžiant raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų 
problemą bus pagerinta darbuotojų sveikata ir gerovė, 
įmonės taps konkurencingesnės ir sumažės nacionalinėms 
sveikatos priežiūros sistemoms tenkanti našta.
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Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų pasitaiko visuose sektoriuose 
ir visose darbo vietose ir juos galima sėkmingai spręsti.

Kas turėtų atsispindėti paraiškoje?
Trišalė komisija vertins tokius aspektus:

• visapusišką požiūrį į darbuotojų 
saugą ir sveikatą;

• realius ir įrodomus teigiamus darbuotojų 
saugos ir sveikatos praktikos pokyčius 
su darbu susijusių raumenų ir kaulų 
sistemos sutrikimų srityje;

• pirmenybę kolektyvinėms priemonėms, 
o ne intervenciniams veiksmams, kuriais 
susitelkiama į pavienius asmenis;

• veiksmingą darbuotojų ir jų atstovų 
įtraukimą ir dalyvavimą;

• įgyvendintų priemonių ilgalaikį tvarumą;

• galimybę tai pritaikyti kitose darbo 
vietose (kitose valstybėse narėse, kituose 
sektoriuose ir skirtingo dydžio įmonėse);

• savalaikiškumą (intervencinė priemonė 
turėtų būti pradėta taikyti neseniai 
arba neturėtų būti plačiai žinoma).

Be to, intervencinė priemonė turėtų atitikti 
reikiamus dabartinius teisinius valstybės 
narės, kurioje ji įgyvendinama, reikalavimus; 
pageidautina, kad tokia intervencinė 
priemonė neapsiribotų mažiausiais 
standartais. Komercinės paskirties produktai, 
priemonės ir paslaugos konkurse nebus 
svarstomi.

Apsilankykite interneto svetainėje (https://
healthy-workplaces.eu/en/get-involved/
good-practice-awards); joje rasite gerosios 
praktikos, už kurią praėjusiais metais skirti 
apdovanojimai, pavyzdžių.

https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/good-practice-awards


Kas gali dalyvauti?
Gerosios praktikos paraiškas konkursui 
gali teikti visos organizacijos, veikiančios 
ES valstybėse narėse, šalyse kandidatėse, 
potencialiose šalyse kandidatėse ir 
Europos laisvosios prekybos asociacijos 
(ELPA) šalyse, tai gali būti:

• individualiosios įmonės ar bet 
kokio dydžio organizacijos;

• mokymo paslaugų teikėjai ir 
švietimo bendruomenės;

• darbdavių organizacijos, prekybos 
asociacijos, profesinės sąjungos ir 
nevyriausybinės organizacijos;

• regioninės ar vietinės darbuotojų 
saugos ir sveikatos srities prevencijos 
tarnybos, draudimo įstaigos ir 
kitos organizacijos tarpininkės.

Kaip dalyvauti?
Pirmiausia visas paraiškas nacionaliniu 
lygmeniu įvertina EU-OSHA ryšių 
punktų tinklas. Tuomet nacionalinio 
konkurso nugalėtojai gali dalyvauti 
visos Europos konkurse, per kurį 
išrenkami viso konkurso nugalėtojai.

Informacijos apie tai, kaip dalyvauti 
konkurse, jums gali suteikti jūsų šalyje 
veikiantis tinklo partneris. Norėdami 
sužinoti, kaip susisiekti su nacionaliniu 
ryšių punktu, ir išsiaiškinti nacionalinius 
terminus, apsilankykite interneto svetainėje 
https://healthy-workplaces.eu/en/
get-involved/good-practice-awards.

Sekite kampaniją 
socialiniuose tinkluose: 
#EUhealthyworkplaces

https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/en/get-involved/good-practice-awards
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Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra (EU-OSHA) 
kviečia dalyvauti 15 kartą rengiamuose Saugių darbo vietų 
kampanijos darbuotojų saugos ir sveikatos gerosios 
praktikos apdovanojimuose. Kaip 2020–2022 m. saugių 
darbo vietų kampanijos „Saugiose darbo vietose mažesnis 
krūvis“ dalis, konkursas skirtas pripažinti organizacijas, kurios 
darbo vietoje, užkirsdamos kelią raumenų ir kaulų sistemos 
sutrikimams, išskirtinai ir naujoviškai prisideda prie darbuotojų 
saugos ir sveikatos.



Europos darbuotojų saugos  
ir sveikatos agentūra 
C/Santiago de Compostela 12

48003 Bilbao, ISPANIJA 
E. paštas information@osha.europa.eu

www.healthy-workplaces.eu

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
agentūra (EU-OSHA) padeda užtikrinti, 
kad Europa taptų saugesne, sveikesne 
ir našesne vieta dirbti. 1994 m. Europos 
Sąjungos įsteigta agentūra įsikūrusi Bilbao 
mieste (Ispanija); agentūra nagrinėja, rengia 
ir platina patikimą, apibendrintą ir objektyvią 
informaciją apie saugą ir sveikatą, darbo 
sąlygų gerinimo tikslais bendradarbiaudama 
su organizacijomis visoje Europoje.

Be to, EU-OSHA įgyvendina saugių 
darbo vietų kampanijas, kurių vykdymą 
remia ES institucijos ir Europos socialiniai 
partneriai ir kurias nacionaliniu lygmeniu 
koordinuoja agentūros ryšių punktų 
tinklas. 2020–2022 m. kampanija 
„Saugiose darbo vietose mažesnis 
krūvis“ siekiama didinti informuotumą 
apie su darbu susijusius raumenų ir kaulų 
sistemos sutrikimus ir poreikį juos valdyti 
bei skatinti rizikos prevencijos kultūrą.

Print: ISBN: 978-92-9479-293-8, doi:10.2802/946193, TE-02-20-135-LT-C • PDF: ISBN 978-92-9479-263-1, doi:10.2802/944793, TE-02-20-135-LT-N

© Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra, 2020 m.
Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.
Norint atgaminti ar panaudoti bet kurią nuotrauką, kurios autorių teisės priklauso ne EU-OSHA, būtina gauti tiesioginį autorių teisių turėtojo leidimą.
Šioje ataskaitoje naudojamomis nuotraukomis iliustruojama įvairi darbinė veikla. Jose nebūtinai pavaizduota geroji praktika arba atitiktis teisės aktų reikalavimams.

http://information@osha.europa.eu
http://www.healthy-workplaces.eu
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