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Cilj Agencije je organom Skupnosti, drža-

vam članicam, socialnim partnerjem in ti-

stim, ki se ukvarjajo s vprašanji varnosti in 

zdravja pri delu, zagotoviti uporabne teh-

nične, znanstvene in gospodarske informa-

cije s področja varnosti in zdravja pri delu, 

da bi izboljšali delovno okolje na področju 

varnosti in zdravja delavcev, kot je predvi-

deno v Pogodbi in s poznejšimi strategijami 

in akcijskimi programi Skupnosti glede 

varnosti in zdravja na delovnem mestu.
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K
Kampanje na področjih oglaševanja, trženja in 

odnosov z javnostjo lahko v veliki meri vplivajo na 

razmišljanje in ravnanje ljudi. Na vsakem izdelku 

v vaši kuhinjski omarici najdete določeno obliko 

reklame, ki je vplivala na vašo odločitev, da ste 

kupili ravno ta izdelek in ne konkurenčnega. Ali je 

podobna „promocijska načela“ mogoče uporabiti 

tudi na področju varnosti in zdravja pri delu?

Odgovor je pritrdilen. Čeprav ne razpolagate 

z enakim obsegom finančnih sredstev kot 

multinacionalne družbe, pa lahko spodbudite 

ljudi k drugačnemu razmišljanju in ravnanju glede 

varnosti in zdravja pri delu. To lahko storite tako, 

da izpeljete dobro načrtovano in ciljno usmerjeno 

kampanjo, ki spodbuja dobro prakso na področju 

varnosti in zdravja pri delu. Pravzaprav so to 

storile že številne organizacije.

Priročnik, ki je pred vami, temelji na raziskavi 

strokovnjakov, ki vodijo kampanje na področju 

varnosti in zdravja pri delu. Gre za priročnik, 

ki vas korak za korakom nauči, kako načrtovati 

in izvajati učinkovite promocijske kampanje, ne 

glede na velikost vaše organizacije. V nasprotju 

s splošnim mnenjem ta postopek ni zapleten. 

Poskrbeti morate le za pravo kombinacijo različnih 

dejavnikov, vključno s pravimi sporočili, ciljnimi 

skupinami in drugimi dejavniki.

Ne glede na to, ali želite le povečati stopnjo 

ozaveščenosti glede poškodb zaradi ponavljajočih 

se gibov ali pa izvesti bolj ambiciozno zastavljeno 

kampanjo za preprečevanje nezgod, podprto z 

letaki in oglaševanjem, vam priročnik ponuja 

nasvete, ki jih boste potrebovali za doseganje 

zastavljenih ciljev. Pri tem ne gre za skupek 

določenih pravil, temveč izključno za zbirko 

priporočil. Izberite tiste, ki vam ustrezajo, in jih 

prilagodite razmeram na vašem področju.

V prvem delu priročnika boste našli splošne 

nasvete, ki so namenjeni vsem organizacijam, 

ki se ukvarjajo z varnostjo in zdravjem pri delu, 

majhnim in velikim. Večina posebnih predlogov 

in informacij, vključno s priporočili, kako pisati 

sporočila za javnost in kako sodelovati z zunanjimi 

agencijami, je na voljo v drugem delu. V dodatkih 

pa je predstavljena vrsta študij posameznih 

primerov.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu
Julij 2001

2  (*)

Kampanja na vašem delovnem mestu

Morda želite na svojem delovnem 
mestu povečati ozaveščenost in 
spodbuditi delovanje na področju 
varnosti in zdravja pri delu. Mnoge 
dejavnosti in zamisli velikih kampanj 
je mogoče prilagoditi ravni delovnega 
mesta, pri čemer lahko uporabite 
slogane in sporočila, ki so jih že 
oblikovali drugi, na primer ustanove, 
pristojne za varnost in zdravje pri delu. 
Za vse primere veljajo v tem priročniku 
opisani splošni koraki načrtovanja 
kampanje, denimo določitev jasnih 
ciljev, pridobitev podpore v lastni 
organizaciji itd. Nekatere zamisli so 
opisane med študijami primerov o 
Evropskem tednu in na posebnem 
kontrolnem seznamu, namenjenem 
kampanjam na delovnem mestu.

(*) Glej  „Nadaljnje informacije in viri“, str. 63.
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1.PREDEN ZAČNETE …

Ali potrebujete kampanjo?

Ali imate vire?

EUROPEAN WEEK OCTOBER 2001

SUCCESS
IS NO
ACCIDENT

EUROPEAN WEEK FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK
http://osha.eu.int/ew2001

European Agency
for Safety and Health
at Work
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Š
Številnim vprašanjem s področja varnosti in 

zdravja pri delu je treba posvetiti večjo pozornost, 

kar pa ne pomeni, da vsak primer, ki se znajde na 

vaši mizi, potrebuje reklamno kampanjo.

■  Boste z izvedbo kampanje dosegli želeni učinek? 

Vprašajte se, kakšna je verjetnost, da bodo vašo 

ciljno skupino zanimale informacije, ki jih 

želite sporočiti. Mislite, da se bo nanje odzvala? 

Znate vsebino, ki jo želite posredovati, ustrezno 

utemeljiti? Morda je za izvedbo kampanje že 

prepozno, zlasti če obravnavate problem, ki je 

časovno omejen.

■  Ali je vaša organizacija res tista, ki je 

najprimernejša za izvedbo kampanje? Ste 

dovolj verodostojni? Razpolagate z zadostnimi 

finančnimi viri? Preverite, ali morda podobno 

kampanjo načrtuje druga ustanova!

■  Ali obstaja možnost, ki je stroškovno 

učinkovitejša? S pomočjo kampanje lahko 

zelo učinkovito dosežete veliko število ljudi 

na različnih lokacijah. Če želite z izbrano 

vsebino seznaniti manjše skupine, bi bilo 

morda koristneje uporabiti druge načine, kot 

so usposabljanja, seminarji, osebni sestanki, 

elektronska sporočila in celo telefonski klici.

■  Za izvedbo kampanje sta nujno potrebna 

čas in denar. Imate dovolj časa in denarja za 

primerno obravnavanje problematike, ki jo 

želite predstaviti? Morda bi v izvedbo poskusili 

vključiti še druge organizacije s podobnimi 

interesi. Tako bi si razdelili stroške in delovno 

obremenitev.

■  Ali imate na voljo zadosti tehnične opreme in 

osebja, ki se bo zaradi povečanega zanimanja, 

sproženega z vašo kampanjo, ukvarjalo na 

primer s programi usposabljanja ali z obiski na 

delovnih mestih?

1
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Glavni cilji kampanj s področja varnosti in zdravja pri delu

■  Povečati ozaveščenost o problemih varnosti in zdravja pri delu, vključno z vzroki zanje,
med vodilnimi delavci, zaposlenimi in strokovnjaki (na primer medicinskimi strokovnjaki).

■  Ponuditi praktične rešitve s predstavitvijo primerov dobre prakse.
■  Povečati seznanjenost delavcev z veljavno zakonodajo in spodbuditi organizacije, da se ravnajo

po njej.
■  Opozoriti ljudi na nova tveganja in možne rešitve.
■  Pridobiti podporo za spremembo zakonodaje ali smernic.
■  Doseči, da bo vaša organizacija uživala strokovni ugled na področju varnosti in zdravja pri delu 

in da bo veljala za dragocenega partnerja.
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2.KAKO OBLIKOVATI 
KAMPANJO?

20

D
■  Določite merljiv cilj. Na primer: „V naslednjih

treh letih je treba za 10 odstotkov zmanjšati s 

stresom povezane bolezni v klicnih centrih.“

■  Osredotočite se na določene ciljne skupine.

Na primer, na kadrovske direktorje večjih

gospodarskih družb ali lastnike majhnih in 

srednje velikih gospodarskih družb.

■  Oblikujte jasno sporočilo. To mora ustrezati 

izbranim ciljnim skupinam in vključevati 

priporočila, po katerih se lahko te skupine 

ravnajo. Na primer: „Raziskava je pokazala, da 

je s stresom povezane bolezni v klicnih centrih 

mogoče zmanjšati z izvedbo naslednjih treh 

osnovnih ukrepov.“

■  Ugotovite, s pomočjo katerega medija boste 

najlažje dosegli ciljno skupino. Lahko uporabite 

oglase, plakate, seminarje, obiske ...?

■  Dogovorite se o proračunu. Vključite dodatni

znesek, na primer 10 odstotkov, za 

nepričakovane izredne stroške.

■  Določite primeren datum začetka kampanje. 

Izogibajte se obdobjem počitnic in večjih 

praznikov. Poskusite vključiti svojo kampanjo 

v pomemben dogodek oziroma jo izvesti v 

primerni sezoni, da bo bolj odmevna.

■  Ovrednotite rezultate svoje kampanje. Ob 

upoštevanju preteklih izkušenj boste naslednjič 

lahko še povečali vpliv kampanje.
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načrtovanje

priprava

izvedba 
kampanje

vrednotenje

spremljanje
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3.BISTVENE USPEHA 
SESTAVINE

Določite merljiv cilj

Opredelite ciljne 
trge in skupine

D
■  Določite merljiv cilj.

■  Opredelite ciljne trge in skupine.

■  Oblikujte jasno in preprosto sporočilo.

Ob upoštevanju teh elementov boste že na pol 

poti do cilja. Če pa se zanje ne boste zmenili, boste 

težko izkoristili vse potenciale vaše kampanje.

Le z določitvijo merljivega cilja boste imeli 

možnost ugotoviti, ali je bila kampanja uspešna, 

in se hkrati nekaj naučiti iz preteklih izkušenj. Ob 

upoštevanju razpoložljivih virov naj bo vaš cilj 

natančno določen in dosegljiv. Ne pričakujte, da se 

bodo razmere spremenile čez noč. 

Na primer:

■  V naslednjih štirih letih za 5 odstotkov 

zmanjšati nezgode pri delu s stroji v tiskarstvu.

■  V naslednjih štirih letih za 30 odstotkov

zmanjšati število incidentov, ki jih doživi osebje

v bolnišnicah.

■  V naslednjih sedmih letih za 30 odstotkov

zmanjšati število zaposlenih, ki redno dviguje

težka bremena.

■  Razposlati 5 000 informacijskih paketov o 

preprečevanju poškodb pri delu v dejavnosti 

hotelirstva in gostinstva.

■  Povečati raven ozaveščenosti o tveganjih zaradi

azbesta v gradbeništvu na 95 odstotkov.

■  V naslednjih šestih mesecih vključiti vse 

nadzornike v usposabljanje za izdelavo ocene 

tveganja.

Da boste lahko izmerili vpliv vaše kampanje, boste 

morali vanjo vključiti sistem vrednotenja.

V priročniku boste izvedeli, kako to storiti. 

Za uspešno izvedeno kampanjo je pomembna 

natančna usmeritev. Če boste poskušali nagovoriti 

preveliko število ljudi, boste tratili vire in oslabili 

svoje sporočilo. Različni ciljni trgi in skupine 

zahtevajo različna sporočila in različne medije.

33
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■  Osredotočite se na področja, kjer je problem

varnosti in zdravja pri delu, ki ga želite 

prikazati, najbolj pereč. Na primer: topila v 

tiskarstvu, azbest v gradbeništvu, ročna opravila 

pri zdravstvenih storitvah.

■  Vprašajte se, kateri ljudje v določeni dejavnosti 

vam lahko pomagajo doseči cilj. Koga bi 

lahko zanimala problematika, ki jo želite 

predstaviti? Kdo je pristojen za izvajanje vaših 

priporočil? To so vaše ciljne skupine. V mnogih 

primerih to ne bodo posamezniki, ki se jih 

obravnavano vprašanje varnosti in zdravja pri 

delu neposredno dotika. Morda bodo ciljno 

skupino sestavljali vodilni delavci, predstavniki 

sindikatov, kadrovski direktorji, varnostni 

inženirji in drugi strokovnjaki, pristojni za 

varnost in zdravje pri delu.

Od vašega sporočila bo odvisno, kdo bo vključen 

v ciljno skupino. Če vaša kampanja zagotavlja 

praktične nasvete za izvajanje preventivnih 

ukrepov, kot je na primer „10 korakov za 

zmanjšanje poškodb zaradi ponavljajočih se 

gibov“, bodo vaša ciljna skupina najverjetneje 

delodajalci. Če želite povečati ozaveščenost glede 

znakov poškodb pri delu zaradi ponavljajočih se 

obremenitev, bodo vaša ciljna skupina zaposleni. 

Uporabite zdravo pamet in poskusite biti čim 

bolj natančni in jasni. Vaše ciljne skupine bodo 

odločile, katere medije boste uporabili.

Poskušajte razumeti delovanje ciljnih trgov 

in skupin. Ugotovite, kakšni so njihovi glavni 

pomisleki in vprašanja. To vam bo omogočilo, 

da boste svoja sporočila prilagodili njihovim 

individualnim potrebam in dosegli, da bo vaša 

kampanja ustreznejša in bolj osebna.

Izkoristite podporo svojih ciljnih skupin. Združenja 

ali predstavnike ciljnih skupin vključite v proces 

širjenja informacij o kampanji ali jih vanjo 

vključite kot partnerje (glej poglavje o partnerskem 

sodelovanju). Na ta način bo vaša kampanja 

pridobila večjo verodostojnost.

3

19
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Oblikujte jasno in 
preprosto sporočilo

Ljudje so vsak dan preplavljeni z informacijami. 

Če želite pritegniti njihovo pozornost, morate 

oblikovati kratko in preprosto sporočilo, ki je 

pomembno za vašo ciljno skupino. Ta mora takoj 

razumeti pomen sporočila, kaj od nje pričakujete 

in zakaj. Svoje glavno sporočilo poskušajte strniti 

v izjavo, ki naj ne vsebuje žargonskih izrazov in naj 

ne bo daljša od dveh stavkov. To lahko naredite v 

obliki „težave in rešitve“.

Na primer:

■  Raziskave so pokazale, da štirje od desetih

pisarniških delavcev trpijo za poškodbami 

zaradi ponavljajočih se gibov. Nove smernice 

bi lahko bistveno zmanjšale število prizadetih 

delavcev in s tem povezane stroške.

■   Nespoštovanje zakonodaje o izpostavljenosti 

azbestu lahko gospodarsko družbo stane do 

20 000 EUR kazni in povzroči okvare zdravja 

zaposlenih. Z uporabo načrta, ki zajema 

dvanajst korakov, se je tem težavam mogoče 

izogniti.40

Ciljne skupine

Agencija je v svoji raziskavi identificirala naslednje potencialne ciljne skupine:
■  delodajalci/gospodarske družbe,
■  direktorji/kadrovski direktorji/vodilni delavci/nadzorniki/trenerji,
■  delavci,
■  varnostni inženirji, notranje službe za varnost in zdravje pri delu,
■  specifične dejavnosti, poklici ali tipi gospodarskih družb,
■  industrijska in trgovinska združenja,
■  sindikati,
■  strokovna združenja,
■  podružnice v okviru vaših lastnih organizacij in posredniške organizacije,
■  službe za delovno okolje,
■  inšpektorati za delo,
■  strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu,
■  dobavitelji/projektanti,
■  zdravstveni strokovnjaki/izvajalci zdravstvenih storitev/osebe, ki se ukvarjajo z izobraževanjem 

na področju zdravstva,
■  organi oblasti, zakonodajna telesa in politiki,
■  javnost, šoloobvezni otroci.
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Kampanja o varnih delovnih razmerah v dejavnosti kmetijstva v eni od držav članic se je 
osredotočila na omejeno število nevarnosti in pri tem uporabila televizijski medij, plakate in 
letake z naslednjimi sporočili:
■  Varno delo pomeni organizirano delovno mesto.
■  Varno delo pomeni organizirano sekanje dreves.
■  Varno delo pomeni obveščanje javnosti in označevanje pesticidov. 
■  Varno delo pomeni ustrezen traktor.
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4.NAČRTOVANJE 
KAMPANJE

Kakšen naj bo obseg 
kampanje?

D
Dobro načrtovana kampanja lahko bistveno 

pripomore k uresničitvi začrtanih ciljev in 

rezultatov, ki bodo sorazmerni vloženim 

finančnim sredstvom. Kampanjo začnite 

načrtovati čim prej, saj boste za pripravo 

potrebnih gradiv morda potrebovali več tednov 

ali celo mesecev. Uskladiti morate vse elemente 

kampanje, kot so gradiva za usposabljanje, vodniki, 

navodila tistih, ki v vaši organizaciji skrbijo za 

kampanjo, programi obiskov delovnih mest, 

seminarji itd. Zeleno luč za izdelavo kakršnega koli 

promocijskega gradiva vedno prižgite le na podlagi 

predhodnega razmisleka. Slednji je bistvenega 

pomena, saj so vse ostale aktivnosti relativno bolj 

preproste in povezane z utečenimi postopki.

Obseg kampanje določata naslednja dejavnika:

■  pomembnost in aktualnost problematike, ki jo 

želite predstaviti, za vašo organizacijo in za ljudi, 

ki se jih neposredno dotika;

■  viri, ki jih boste uporabili za izvedbo kampanje.

Sestavite seznam osnovnih sporočil, ki jih želite 

predstaviti med letom, določite stopnjo njihove 

pomembnosti za dosego strateških ciljev vaše 

organizacije in ustrezno določite proračun, 

namenjen promociji. Vedeti morate, da nekaj, 

kar je veliko po obsegu, ni nujno tudi najbolj 

učinkovito. Majhna, dobro zasnovana in skrbno 

usmerjena kampanja ima lahko večji vpliv kot 

velika.

Premislite o tem, da bi obsežnejše kampanje 

zaradi lažjega upravljanja in povečanja njihovega 

vpliva razdelili na več ločenih faz. Prvo fazo bi 

lahko posvetili dvigovanju ozaveščenosti, sledili 

bi ji začetni obiski na delovnem mestu, nato pa 

še obiski na delovnem mestu zaradi spremljanja 

razmer. Kampanje lahko razdelimo tudi tako, da v 

posameznih fazah poudarimo le določene vidike 

osnovne problematike.

36

42
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Določite „ton“ kampanje

Kdaj je najboljši trenutek 
za pričetek kampanje?

„Ton“ vsake kampanje – njen videz in občutek, 

ki ga daje – bo odvisen od ciljne skupine in 

sporočila, ki ga želite posredovati. Na splošno 

imate na voljo štiri pristope:

■  Umirjen in racionalen: Ta pristop je 

najprimernejši za ciljne skupine na visoki ravni, 

kot so vodilni delavci v gospodarskih družbah in 

oblikovalci politike. Ti si na splošno želijo slišati 

jedrnat, logičen in utemeljen opis, brez čustev in 

podprt z dejstvi in številkami.

■  Pedagoški: Najučinkovitejši način za ljudi, ki

se že zavedajo pomena obravnavane teme, a

potrebujejo več informacij in nasvetov, ki bi jim

bili pri tem v pomoč.

■  Zabaven: Koristna možnost za teme, ki veljajo

za dolgočasne in suhoparne, čeprav so njihove 

posledice pomembne. Tak pristop bi bil, na 

primer, primeren za kampanje, katerih ciljna 

skupina so šoloobvezni otroci, in za kampanje o 

varnosti na kmetiji.

■  Ustrahovalen: To je eden najbolj priljubljenih

pristopov, ki temelji na načelu ustrahovanja

ciljne skupine, z namenom, da ta začne ukrepati: 

„Če tega ne boste storili, boste plačali visoko 

ceno.“ Način je pripraven za tiste ciljne skupine, 

ki se upirajo spremembam oziroma ki se nočejo 

zavedati, kako pomembna je neka težava.

■  Svojo kampanjo poskusite povezati s 

pomembnim dogodkom, kar bo še okrepilo vaše 

sporočilo. Taki dogodki so lahko objava vladnih 

statističnih podatkov o določeni temi varnosti 

in zdravja pri delu, ki jo želite promovirati, 

objava rezultatov nove raziskave, pomembnejša 

konferenca ali nacionalni dan oziroma teden 

zdravja, kot je teden skrbi za hrbet ali dan 

boja proti AIDS-u. Za poudarek poslovnega 

sporočila bi lahko izbrali datum, ko je treba 

poravnati davčne obveznosti ali ko razpravljate 

o zadevah, povezanih z davkom na ustvarjeni 

dobiček. Tako boste lahko izkoristili javni značaj 

teh dogodkov in obogatili svojo kampanjo z 

dodatnimi informacijami. Na primer: ena 

26
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od držav članic je premaknila datum 

Evropskega tedna varnosti in zdravja pri 

delu, katerega tema so bila kostno-mišična 

obolenja, tako da je le-ta sovpadal s „tednom 

preprečevanja bolečin v hrbtu“, ki ga je 

organizirala nevladna organizacija, ki se ukvarja 

z bojem za zdrav hrbet.

■  Upoštevajte letni čas. Je težava na področju 

varnosti in zdravja pri delu, na katero želite 

opozoriti, bolj pogosta v določenih letnih časih, 

npr. pozimi ali spomladi? Če to drži,

izpeljite svojo kampanjo v teh obdobjih. Na 

primer, kampanja „Pokrij zgornji del telesa“, 

namenjena delavcem, ki delajo na prostem, in

obravnavanju problemov, povezanih s kožnim 

rakom, se je začela v poletnih mesecih. 

Najprimernejši čas za začetek kampanje, katere 

cilj je preprečevati nezgode šoloobveznih

otrok na kmetijah ali vstopanje na gradbišča, pa 

bi bil tik pred začetkom poletnih počitnic.

■  Če želite s kampanjo poudariti bližajoči se 

dogodek, kot je uvedba nove zakonodaje, 

izpeljite kampanjo tik pred njeno objavo.

■  Izogibajte se obdobjem dopustov in praznikov, 

ko je večina ljudi zdoma ali pa je njihova 

pozornost usmerjena drugam. Vsekakor pa je 

takšno obdobje lahko primerno, če so vaša ciljna 

skupina sezonski delavci ali njihovi delodajalci, 

na primer v dejavnosti hotelirstva ali kmetijstva.

■  Svojo kampanjo raztegnite na primerno dolgo 

časovno obdobje, ki običajno traja mesec dni 

ali več. Kampanjo načrtujte tako, da boste že na 

začetku vzbudili pozornost. Začnite z „velikim 

pokom“, ki bo pritegnil pozornost, potem pa 

postopoma in enakomerno posredujte novice 

in informacije v času preostalega obdobja, 

tako da bo dotok novic v javnost stalen. Vseh 

promocijskih aktivnosti ni smiselno uvrstiti 

zgolj v obdobje enega tedna, razen če nimate za 

to dobrega razloga. Na primer, če želite podpreti 

nacionalni dan ozaveščanja.

Primer časovnega načrtovanja

Ena od držav članic je izvedla kampanjo za 

zmanjšanje števila otrok, ki se smrtno poškodujejo 

na gradbiščih, kamor se pridejo igrat.

38

45
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 Sporočilo je bilo namenjeno tako otrokom kot 

delodajalcem. Kampanja se je začela tik pred 

začetkom šolskih počitnic. Informacije so bile 

pripravljene tako, da jih je bilo v šolah mogoče 

predstaviti v obliki pretresljivega sporočila z 

zgodbami o tem, kako so se otroci smrtno ali 

resno poškodovali. Pripravili so tudi informacije 

za delodajalce, ki naj bi poskrbeli za večjo varnost 

na svojih gradbiščih tako, da bi otrokom preprečili 

vstop, preiskali sledi vstopov, na primer z iskanjem 

vlomljenih ograj, ter poskrbeli za potrebna 

popravila.

Primer časovnega načrtovanja: Ali bi lahko 

kampanjo vključili v kak pomemben dogodek?

V nekaterih državah članicah se poleti odvijajo 

kmetijski sejmi in razstave. Ena od držav članic 

je to izkoristila za začetek novih aktivnosti 

na področju varnosti in zdravja v dejavnosti 

kmetijstva. Objavila je sporočilo za javnost, ki je 

sovpadalo s prvim dnem razstave, ter postavila 

stojnico na sami razstavi.

Večina kampanj uporablja več načinov za 

obveščanje javnosti, od sporočil za javnost in 

člankov v revijah do plakatov in neposrednega 

pošiljanja po pošti. Kombinacijo boste določili 

glede na ciljno skupino ter glede na finančne in 

časovne omejitve. Možnosti so naslednje:

■  reklamni letaki, plakati za uporabo na delovnem 

mestu itd.,

■  oglasi (v tiskanih medijih, na televiziji, radiu ali 

v kinu, plakati na reklamnih panojih, avtobusih, 

podzemni železnici),

■  tiskovne dejavnosti – sporočila za javnost,

pogovori, sodelovanje v televizijskih in radijskih

programih,

■  vodniki in brošure,

■  bilteni,

■  seminarji, delavnice, konference,

■  usposabljanje,

■  telefonsko svetovanje,

■  obiski na delovnem mestu,

4

Izberite najustreznejša 
sredstva in medije, 

s katerimi boste dosegli 
svoje ciljne skupine



20

O
z

a
v

e
š

č
a

n
j

e
 

j
a

v
n

o
s

t
i

■  neposredno pošiljanje obvestil po pošti,

■  razstave.

Poleg zgoraj naštetih možnosti lahko uporabite še 

nalepke, razglednice, CD-ROM-e, spletne oglase, 

videoposnetke itd.

Zagotovite si brezplačno reklamo

Možnosti so naslednje:

■  objava fotografij v tiskanih medijih;

■  telefonsko oglašanje po radiu v zvezi z 

aktualnim vprašanjem varnosti in zdravja pri 

delu;

■  pisanje in objavljanje tematskih člankov v 

revijah in časopisih;

■  predlog televizijski družbi, da posname

televizijski dokumentarec, v katerem bodo tako 

žrtve kot tudi strokovnjaki iz različnih področij 

pripravljeni spregovoriti pred kamero;

■  posredovanje sporočila za javnost, potem ko je 

določen medij poročal o nezgodi na delovnem 

mestu, ki je povezana z vsebino vaše kampanje.

 Zainteresiranost javnosti

■  Mediji običajno želijo predstaviti določeno temo 

na tak način, da ta pritegne čim več ljudi. Na 

primer, objava statističnih podatkov o nezgodah, 

podprta s pričevanji resničnih žrtev in njihovih 

sorodnikov.

■  Morda bo treba v sporočila za javnost,

videoposnetke, oglase in pogovore vključiti 

pričevanja in/ali fotografije žrtev. Ustvarjalci 

televizijskih dokumentarcev želijo predstaviti 

ljudi, ki so pripravljeni spregovoriti pred kamero.

■  Kontaktne vire lahko poiščemo tudi s pomočjo 

nevladnih organizacij in sindikatov.

7

Usmerjeno poročanje o tveganjih, 
povezanih z izpostavljenostjo azbestu

Ena od držav članic je želela povečati 
ozaveščenost o tveganjih, povezanih 
z izpostavljenostjo azbestu v 
gradbeništvu. Za oglaševalski medij 
je izbrala dnevnik, ki ga običajno 
bere ciljna skupina delavcev. Kljub 
precejšnjim stroškom je naknadna 
raziskava pokazala, da je sporočilo o 
„morilskem prahu“ doseglo precejšnje 
število posameznikov v ciljni skupini. 

Kako doseči delavke?

Razmislite o tem, da bi sodelovali 
z urednicami revij, namenjenih 
ženskam, pri pripravi prispevka, ki bo 
govoril o tipičnem ženskem delu in 
težavah z zdravjem, na primer, varno 
delo z računalniki ali tveganje nasilja za 
določene skupine, kot so medicinske 
sestre ali socialne delavke.
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Neposredni stik

Ali potrebujete zunanje
partnerje oziroma

veščine?

Kot je razvidno iz raziskave Agencije, je večina 

kampanj varnosti in zdravja pri delu temeljila na 

neposrednem stiku s ciljno skupino. Predstavljeni 

primeri so vključevali seminarje, konference, 

delavnice in razstave, usposabljanje, sodelovanje 

delodajalskih združenj, obiskovanje delovnih mest, 

obiske inšpektorjev, telefonske linije za pomoč in 

informacijske službe.

Ali v gospodarski družbi oziroma organizaciji 

razpolagate z zadostnim strokovnim znanjem in 

viri za izvedbo učinkovite kampanje? Pri pripravi 

gradiv boste pogosto potrebovali zunanjo pomoč 

oblikovalskih in oglaševalskih agencij, kar je 

odvisno od medijev, ki jih boste izbrali za dosego 

svojih ciljnih skupin. Morda se vam bo ponudila 

priložnost sodelovati z organizacijami, ki so 

dejavne na sorodnih področjih, s čimer bi lahko 

porazdelili stroške in vaši kampanji zagotovili 

večjo verodostojnost.

■  Opredelite naloge, pri izvedbi katerih boste 

potrebovali pomoč zunanjih oblikovalskih in 

oglaševalskih agencij. Pri tem bodite pozorni, da 

ne presežete načrtovanih stroškov.

■  Razmislite o tem, da bi zaprosili za sponzorsko 

pomoč večje gospodarske družbe v vaši regiji. 

Proizvajalec viličarjev bi bil morda pripravljen 

delno financirati kampanjo, ki spodbuja varno 

uporabo viličarjev, če bi pri tem oglaševali 

njegovo ime. Morda bi bila kaka gospodarska 

družba pripravljena postaviti svoje stojnice v 

okviru dogodkov, ki jih organizirate, itd.

■  Ali obstajajo sorodne organizacije s področja 

varnosti in zdravja pri delu ali zunaj njega, ki bi 

se bile pripravljene pridružiti vaši kampanji?

41a

Okrogle mize

V eni od kampanj so organizatorji priredili okrogle mize, na katerih so sodelovali vodilni 
delavci gospodarskih družb, z namenom, da bi jih obravnavane teme spodbudile k ukrepanju. 
Udeleženci so razpravljali o skupnih težavah in imeli možnost prisluhniti predstavitvam kolegov, 
ki so že dosegli uspehe pri premagovanju podobnih težav.
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Partnersko sodelovanje odpira nove poti na 

področju organiziranja promocije kampanje 

in povečuje njeno verodostojnost. Izberite take 

partnerje, ki so zavezani istemu cilju, imajo 

na voljo finančna sredstva in imajo možnost 

sprejemati odločitve. Pomembno je, da poznate 

prioritete vaših partnerjev, njihove prednosti 

in slabosti. Pri čezmejni obliki sodelovanja je 

treba zaradi kulturnih razlik vzpostaviti takšne 

informacijske kanale in forume, ki bodo namenjeni 

redni izmenjavi informacij in zamisli. Jasno je 

treba določiti, kdo prevzema odgovornost za 

določene aktivnosti, sprejete odločitve pa morajo 

razumeti vsi vpleteni.

Sponzorstvo

Ena od držav članic, ki je želela 
spodbuditi dobro prakso na področju 
ocene tveganj v bolnišnicah, je 
organizirala tekmovanje za najboljšo 
prakso in povabila bolnišnice, da 
predstavijo praktične rešitve, ki so 
jih uporabile na delovnem mestu. 
Pokrovitelji tekmovanja so ponudili 
nagrade za najboljšo prakso, med 
katerimi so bili tudi pripomočki za 
ravnanje z bolniki.

Potencialni partnerji

Agencija je v raziskavi opredelila naslednje potencialne partnerje: 
■  inšpektorat za delo in drugi organi nadzora,
■  območne službe za zdravje pri delu in preventivo, 
■  zavarovalnice,
■  panožna/industrijska združenja,
■  združenja delodajalcev/gospodarske zveze,
■  sindikati,
■  strokovna telesa na področju zdravstvenega varstva,
■  strokovna telesa, povezana z vašo ciljno panogo,
■  strokovnjaki s področja varnosti in zdravja pri delu, higieniki, ergonomska združenja itd.,
■  vladni resorji, pristojni za zdravje ali zaposlovanje ter občinske uprave,
■  sveti za varnost,
■  organi za javno zdravje, lokalne zdravstvene službe,
■  nevladne organizacije, zlasti tiste, ki se ukvarjajo s področjem zdravja in invalidnosti, 
■  inštituti, znanstveniki, strokovnjaki, 
■  mestne hiše, trgovske zbornice in obrtna združenja,
■  šole in fakultete, na primer, če so kampanje namenjene šoloobveznim otrokom ali mladim,
■  drugi organi ali podružnice vaše organizacije.

Partnerji pri preprečevanju nezgod

V eni od držav članic so različne 
institucije, ki se ukvarjajo s 
preprečevanjem nezgod pri delu, 
doma in na cesti, združile moči 
in vsako leto organizirale dan 
preprečevanja nezgod.
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Sodelovanje s partnerji 
znotraj vaše
organizacije

Opredelite proračun in
obveznosti

Vključite sistem za 
spremljanje uspeha 

kampanje

Morda boste morali pri izvedbi kampanje 

sodelovati z različnimi enotami ali območnimi 

pisarnami vaše organizacije. Sodelovanje 

naj bo čim bolj učinkovito in naj temelji na 

partnerskem sodelovanju. Upoštevati je treba 

delovne obremenitve vaših partnerjev in možnost, 

da morda ne razpolagajo z vsemi potrebnimi 

strokovnimi znanji. Zato bodo najverjetneje 

potrebovali dodatno usposabljanje.

■  Ocenite stroške vseh zunanjih storitev, ki jih 

boste potrebovali, vključno s stroški oblikovanja 

in tiskanja letakov in drugih gradiv.

■  Ocenite skupne stroške kampanje. Znesek 

povečajte za namanj 10 odstotkov, iz česar boste 

krili „nenačrtovane“ stroške.

■  Ali so skupni stroški v okviru vašega proračuna? 

Če presegajo proračun, zmanjšajte izdatke za 

tiste medije, ki niso prednostni.

■  Opredelite celotni proračun.

■  Če imate na voljo učinkovito skupino 

sodelavcev, je treba mednje porazdeliti 

obveznosti in določiti: Kdo bo vodil kampanjo, 

oblikoval sporočila in ton kampanje? Kdo bo 

usklajeval kampanjo in zagotavljal normalen 

potek aktivnosti? Ali so tu še drugi oddelki, na 

primer oddelek za stike z javnostjo in oddelek 

za usposabljanje kadrov, s katerimi je treba 

doreči način sodelovanja? Za ta namen morate 

pridobiti podatke o osebah, ki bodo sodelovale 

pri izvedbi kampanje. Če sodelujete z zunanjimi 

partnerji, boste morali jasno opredeliti, komu so 

dodeljene posamezne naloge in obveznosti.

Na voljo so različne kvalitativne in kvantitativne 

raziskovalne tehnike, ki jih lahko uporabite za 

spremljanje rezultatov in vpliva vaše kampanje. 

Le-te obsegajo tako raziskave znotraj ciljnih skupin 

kot ankete o splošni ozaveščenosti. Podrobneje so 

te tehnike obravnavane v poglavju „Ocena vpliva 

vaše kampanje“.

10



24

O
z

a
v

e
š

č
a

n
j

e
 

j
a

v
n

o
s

t
i

Sestavite kratek opis Eden najboljših načinov za dokončno oblikovanje 

vaših zamisli in načrtov je, da sestavite kratek 

opis kampanje. Koristno ga boste lahko uporabili 

tudi kot predstavitev vaših načrtov zunanjim 

organizacijam ali vašim partnerjem.

Opis naj bo kratek ter jedrnat in naj obsega največ 

dve do tri strani. V nadaljevanju najdete primer, 

kako sestaviti takšen kratek opis, pri čemer gre za 

precej splošno obliko.

KRATEK OPIS

Cilj:

Ciljna(-e) skupina(-e):

Ozadje:

Glavna sporočila kampanje:

Mediji:

Partnerji:

Druge zahteve:

Časovni okvir:

Proračun:

24
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5.
P

Poiščite posameznika iz vaše ciljne skupine in 

poizvedite, kakšno je njegovo mnenje o predlagani 

kampanji. Preden začnete kampanjo izvajati po 

vsej državi/organizaciji, lahko preizkusite nekatere 

elemente zgolj znotraj ene same regije/oddelka. 

Ali je vaše sporočilo pri njih vzbudilo zanimanje? 

Ali ste izbrali primerne medije? Pogosto boste 

ugotovili, da je nekdo, ki ste ga najprej imeli zgolj 

za „poskusnega zajčka“, prispeval dragocene 

predloge, ki so pripomogli h končnemu uspehu 

kampanje. Če v ciljni skupini ne uspete pridobiti 

primerne osebe, ki bi vam posredovala svoje vtise 

o zasnovi kampanje, zaprosite za mnenje nekoga iz 

vaše organizacije, ki ni tesno povezan s projektom.

■  Zagotovite, da bodo vsa promocijska gradiva, 

razstavne table in drugi pripomočki, ki jih 

potrebujete, pripravljeni najmanj teden pred 

datumom pričetka kampanje. Upoštevajte 

dejstvo, da boste za pripravo in predstavitev 

določenih gradiv, kot so videoposnetki in 

strokovna literatura, lahko potrebovali več 

tednov ali mesecev. Te dejavnike upoštevajte v 

svojem časovnem razporedu.

■  Pristojni strokovnjaki iz vaše organizacije naj 

pregledajo vsa besedila ter sporočila. Preverite 

pravilnost podatkov v gradivih, zlasti kontaktne 

številke, saj se nam napake zlahka izmuznejo.

Da bi vaši ciljni skupini omogočili poizvedovanje 

za nadaljnjimi informacijami, mora kampanja 

vključevati odzivni mehanizem. Ta je lahko 

v različnih oblikah, od kuponov z naslovi in 

telefonskimi številkami, ki jih je mogoče odtrgati, 

do objavljenih naslovov elektronske pošte in 

spletnih naslovov, ki omogočajo prenos različnih 

datotek.

■  Zagotovite posebno telefonsko številko in 

naslove elektronske pošte, na katere se lahko 

33

PRIPRAVA NA ZAČETEK 
KAMPANJE

Preizkusite zamisel na trgu

Uskladite pripravo 
promocijskih gradiv

Pripravite sisteme za 
obravnavanje poizvedb
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obrne zainteresirana javnost. Če pričakujete 

veliko število poizvedb, lahko organizirate 

ločene informacijske točke za različne ciljne 

skupine. Na primer, eno za delodajalce, drugo za 

zaposlene in tretjo za tiskane medije.

■  Določite posameznike, ki se bodo ukvarjali z 

obravnavo poizvedb, ter zagotovite, da bodo na 

voljo skozi celotno kampanjo. Organizirajte tudi 

sistem odzivanja na tiste telefonske klice, ki jih 

boste prejeli zunaj delovnega časa.

■  Pripravite list z vprašanji in odgovori za pomoč 

posameznikom, ki obravnavajo poizvedbe, z 

namenom, da zagotovite točne in dosledne 

odgovore. Tak seznam pogosto zastavljenih 

vprašanj in odgovorov lahko objavite tudi na 

vaši spletni strani. 

44
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6.KONČNI KONTROLNI 
SEZNAM A

■  Ali ste si zadali merljiv cilj?

■  Ali ste natančno opredelili svoje ciljne skupine?

■  Ali je vaše osnovno sporočilo jasno in izvedljivo?

■  Ali ste izbrali medije, s katerimi boste najlaže 

dosegli ciljne skupine?

■  Ali so promocijska gradiva pripravljena za 

pričetek kampanje?

■  Ali ste vzpostavili sisteme za zagotovljanje

nadaljnjih informacij, obravnavanja poizvedb

itd.?

■  Ali ste pripravili sistem vrednotenja?

23
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7.ZAČETEK K
Kampanja se je začela. Prepričajte se, če vse 

poteka v skladu z načrtom. Preverite, če so 

bili oglasi objavljeni, brošure, letaki in druga 

gradiva pa pravočasno razposlana. Zadostuje 

že kratek telefonski klic naključno izbranim 

posameznikom ciljne skupine. Če na seznam 

prejemnikov promocijskega gradiva vpišete tudi 

svoj naslov, boste brez težav ugotovili, ali je bilo 

le-to pravočasno razposlano.

Če ste pripravili sporočilo za javnost, preverite pri 

novinarjih, ki so ga prejeli, če potrebujejo kakršne 

koli dodatne strokovne informacije.

22
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8.OCENA VPLIVA VAŠE 
KAMPANJE

Kvantitativna merila

K
Kampanja mora temeljiti na merljivih ciljih. 

Oceniti moramo uspešnost našega pristopa in 

uporabljenih metod ter ugotoviti, do kakšnih 

sprememb je prišlo v primerjavi z zastavljenimi 

cilji. Kot merilo lahko uporabimo količinske 

podatke, kot je število naročenih letakov, ali 

podatke o rezultatih, kot je gibanje statističnih 

podatkov o nezgodah pri delu.

■  Podatki o številu povpraševanj po nadaljnjih 

informacijah:

To je eden izmed najpreprostejših načinov

ocenjevanja vpliva kampanje, čeprav iz rezultatov, 

ki jih dobimo na ta način, še ne moremo sklepati, 

ali ljudje resnično ravnajo v skladu z našimi 

nasveti. Da bi ugotovili tudi to, bi bila potrebna 

nadaljnja kvalitativna raziskava (glej spodaj). 

Prizadevati bi si morali za 10-odstotno stopnjo 

odziva vaše ciljne skupine. Ker je odzivnost 

težko kvantitativno izmeriti, si lahko pomagate 

s štetjem števila zadetkov na vaši spletni strani 

ali števila prejetih telefonskih klicev v zvezi s 

kampanjo.

■  Ankete o ozaveščenosti, odnosu do problema in 

ukrepanju v zvezi z njim:

To vključuje pošiljanje vprašalnika 

reprezentativnemu preseku izbrane ciljne 

skupine. Anketo bi bilo najbolj priporočljivo 

opraviti pred začetkom kampanje, pa tudi po 

njenem zaključku.

Ankete lahko uporabimo za preverjanje:

■  stopnje ozaveščenosti glede sporočila kampanje, 

in sicer pred kampanjo in po njej; na primer 

stopnje ozaveščenosti o obstoju z delom 

povezanega dermatitisa ter o razlogih zanj;

■  sprememb v odnosu do določene 

problematike, na primer do pomembnosti

uporabe varoval sluha;

■  sprememb v delovanju na določenih 

področjih, na primer poizvedba

pri zaposlenih, ali so jim delodajalci zagotovili

usposabljanje o določeni vsebini ali 

ocenjevanju tveganja;

■  ali je bila vaša kampanja opažena in kakšen 

vpliv je imela (glej okvir z vzorčnim 

vprašalnikom).

18
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Ankete naj bodo kratke in preproste, saj boste 

tako zagotovili višjo stopnjo odzivnosti. Drugo 

možnost, ki pa je nekoliko bolj zamudna, 

predstavljajo telefonski pogovori. Velikost 

vašega reprezentativnega vzorca naj bo odvisna 

od ciljne skupine. Vzorec naj bo tako obsežen, 

da bo anketa praktično in ekonomsko izvedljiva. 

Priporočljiva velikost je okrog 100 oseb. Če vam 

sredstva omogočajo, lahko to nalogo za vas 

opravi zunanja agencija.

■  Sledenje in merjenje kazalnikov varnosti in 

zdravja pri delu: Spremljajte podatke o tisti 

temi varnosti in zdravja pri delu, v katero je 

usmerjena vaša kampanja, ali opravite lastno 

raziskavo. Vaš cilj naj bo spremljanje teh 

kazalnikov pred kampanjo in po njej. Če so 

tema kampanje, na primer, poškodbe zaradi 

zdrsa, je treba ugotoviti, ali se je njihovo število 

po izvedbi promocijske kampanje zmanjšalo. 

V primeru bolezni ali tveganj z dolgo latentno 

dobo je lahko preprosta primerjava podatkov 

pred kampanjo in po njej nemogoča ali celo 

zavajajoča. Kampanja lahko poveča stopnjo 

ozaveščenosti in spodbudi poročanje o težavah 

z zdravjem. Če bi se opirali zgolj na statistične 

podatke, bi tako lahko dobili vtis, da je imela 

kampanja negativen učinek. V tem primeru 

48

V kampanji lahko uporabimo 
naslednje preproste metode 
vrednotenja:

■  spremljanje števila poizvedb,
■  spremljanje števila obiskov spletne 

strani, 
■  spremljanje povpraševanja po 

informacijah/publikacijah,
■  spremljanje števila sodelujočih 

organizacij, 
■  spremljanje števila ur, obiskov, 

sestankov, 
■  anketa, objavljena v publikacijah, iz 

katerih jo je mogoče iztrgati.

Vzorčni vprašalnik

■  Ste opazili kampanjo o poškodbah zaradi zdrsa na delovnem mestu? 
■  Kje ste opazili kampanjo?

■  Tisk
■   Neposredno pošiljanje sporočil po pošti
■  Razstavni prostor na konferenci 

■  Ali ste se, preden ste se seznanili s kampanjo, zavedali, kako bi obravnavane nezgode lahko 
vplivale na vaše poslovanje?

■  Ali je kampanja prispevala k vašemu boljšemu poznavanju in razumevanju problema?
■  Ali so bili naši predlogi za izogibanje takšnim nezgodam koristni?
■  Ali ste uresničili katero od naših priporočil?
■  Če da, ali ste že opazili upad tovrstnih nezgod pri delu?
■  Ali bi želeli prejemati nadaljnje informacije?
■  Hvala, da ste si vzeli čas za sodelovanje v anketi. Prosimo vas, da nam jo pošljete v frankirani 

ovojnici.
Za morebitna nadaljnja vprašanja smo vam na voljo na telefonski številki 0982-87393 in na 
elektronskem naslovu: stop.slipping@hsw.org.
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Kvalitativna merila

Opravite „avtopsijo“

je edina prava metoda za presojo uspeha 

kampanje merjenje sprememb ozaveščenosti, 

odnosov in vedenja. Učinki kampanje se bodo 

pokazali šele čez določen čas, zato morate 

vzpostaviti dolgoročne sisteme spremljanja. 

Čeprav morebitnega izboljšanja stanja ne gre 

pripisati izključno vaši kampanji, pa je slednja 

k temu najverjetneje pripomogla. To velja zlasti 

v primeru, če bi kasnejša raziskava pokazala 

večjo stopnjo ozaveščenost o temi, na katero je 

bila osredotočena vaša kampanja.

Izkušnje, ki ste jih pridobili z organizacijo 

kampanje, lahko koristno uporabite pri 

nadaljnjem delu. Zato morate ugotoviti, kako 

uspešna je bila vaša kampanja. Zastavite 

nekaj splošnih vprašanj manjšemu delu 

vašega ciljnega občinstva. Omogočite jim, da 

podrobneje predstavijo svoje mnenje. Na ta 

način lahko pridobimo koristne informacije 

in spoznamo tiste vzroke, ki so ciljno skupino 

spodbudili k izboljšanju razmer na področju 

varnosti in zdravja pri delu. Kvalitativno 

raziskavo je smiselno opraviti pred kampanjo in 

po njej.

Učite se iz izkušenj, ki ste jih pridobili z vašo 

raziskavo in z organizacijo kampanje.

■  Katere prednosti in slabosti je razkrila 

analiza kampanje? Je bila vaša ciljna skupina 

preobsežna in vaše ključno sporočilo ni doseglo 

svojega namena? Katera promocijska sredstva so 

prinesla najboljše rezultate in zakaj? Ali je vaša 

raziskava razkrila druga aktualna vprašanja, ki 

bi zahtevala ločeno kampanjo?

■  Je vaša kampanja potekala gladko? Ste imeli 

kakršne koli težave pri pripravi gradiv ali pri 

obravnavi poizvedb? Kako bi se temu lahko 

izognili v prihodnosti?

Mesec dni po koncu kampanje si zagotovite čas za 

analizo teh in drugih vprašanj.

25
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9.KAJ SLEDI? S
Svojo kampanjo ste uspešno pripeljali h koncu. 

Zdaj se lahko sprostite ... Vendar ne popolnoma. 

Vaša kampanja najbrž ne bo naredila vtisa čisto 

na vse, pojavile se bodo še druge vsebine, ki jih bo 

treba predstaviti javnosti. Na podlagi izkušenj, ki 

jih boste pridobili pri organizaciji kampanje, boste 

ugotovili, da izvedba kampanje ni tako zahtevna 

naloga, kot ste mislili na začetku, zato boste želeli 

z aktivnostmi nadaljevati in se spopasti z novimi 

problemi.

■  „Stare“ zadeve pustite odprte: Poiščite 

priložnosti za oživitev zanimanja za vašo že 

končano kampanjo. To lahko storite z objavo 

novih statističnih podatkov ali sporočila za 

javnost o sorodnem problemu. Eden najhitrejših 

in stroškovno najučinkovitejših načinov za odziv 

na tovrstne dogodke je vključitev tiska, tako 

da določen dogodek izkoristite kot izhodišče 

za dosego širših ciljev. Na primer, če določena 

skupina delavcev zahteva odškodnino zaradi 

izpostavljenosti azbestu, lahko ob tem objavite 

sporočilo za javnost, v katerem so opisane 

nevarnosti zaradi izpostavljenosti azbestu in 

ukrepi za njihovo zmanjšanje. Odziv bo hitrejši, 

če boste novinarje poklicali kar po telefonu.

■  Razvijte splošno komunikacijsko strategijo:

Oblikujte program pobud na področju varnosti 

in zdravja pri delu. Tako boste ohranili sedanjo 

stopnjo zanimanja za to področje. 

■  Izmenjajte informacije in izkušnje z drugimi 

organizacijami: Ne izumljajte že odkritega in ne 

ponavljajte napak drugih. Ohranite stik s kolegi 

iz sorodnih organizacij, učite se iz njihovih 

izkušenj ter jim posredujte svoje. Uporabite 

izkušnje tistih držav, ki jim je že uspelo 

organizirati uspešno kampanjo s podobno 

temo. Morda bi vam lahko svetovali v zvezi 

s težavami, ki so se pojavile pri komunikaciji 

z mediji. Lahko na ravni delovnega mesta 

vzpostavite stik z odgovornimi za varnost in 

zdravje pri delu iz drugih organizacij v isti 

panogi? Na spletnih straneh Agencije in drugih 

organizacij s področja varnosti in zdravja 

pri delu najdete primere praktične izvedbe 

različnih kampanj. Z njimi lahko vzpostavite 

stik tudi preko spletnega foruma, ki ga najdete 

na spletni strani Agencije.

19
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1.KAKO PISATI IN 
PREDSTAVITI 
INFORMACIJE

Splošne smernice

Nasveti za pisanje

S
Slog in videz vašega promocijskega gradiva 

in ostalih pripomočkov sta odločilnega 

pomena za uspeh vaše kampanje. To seveda 

ne pomeni, da morate zato zaradi strahu pred 

neuspehom v kampanjo vključiti oglaševalsko 

ali reklamno agencijo, da opravi delo za vas. 

Za tak korak morda ne boste imeli dovolj 

sredstev. Če boste upoštevali nekatere 

preproste korake, boste tudi sami sposobni 

uspešno opraviti delo. 

■  Osredotočite se na eno samo preprosto sporočilo:

To sporočilo je lahko zelo osnovno, kot na 

primer „Azbest ubija“ ali „Pet preprostih 

korakov za zmanjšanje s stresom povezanih 

bolezni“. Vsi vidiki vaše kampanje, še zlasti 

pa besedilo in vizualna podoba, bi morali to 

sporočilo podpirati. Izognite se skušnjavi, da bi 

vključili več sporočil. To bi lahko zmedlo ciljno 

skupino ali zameglilo vaše sporočilo.

■  Izdelajte dosleden videz in slog kampanje: Vaše 

promocijsko gradivo, od oglasov do biltenov, 

mora imeti enoten videz. Slikovno gradivo se 

lahko spreminja, toda slog in „ton“ morata ostati 

enaka. Gre za pretežno oblikovalsko vprašanje, 

ki bo pomagalo ustvariti prepoznavno 

„blagovno
 
znamko“ in bo še okrepilo sporočila, 

ki jih je vaša ciljna skupina že videla nekje 

drugje.

Uporabljajte jasen jezik brez žargona

■  Predstavljajte si, da osebno razlagate pomen 

vaše kampanje posamezniku iz ciljne skupine. 

V kampanji uporabite iste besede, kot bi jih 

uporabili v razgovoru. Bodite naravni in se ne 

širokoustite s svojim znanjem.

■  Bodite osebni. Uporabljajte izraze, kot so 

„vaša gospodarska družba“ in „vaši zaposleni“, 

ter se po možnosti sklicujte na vašo ciljno 

skupino. Na primer: „Če ne boste upoštevali 

nove direktive o topilih, bo morala vaša 

gospodarska družba plačati do 10 000 EUR 

kazni.“

15
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■  Izogibajte se dolgim in zapletenim stavkom.

Če ste v dvomih, preberite besedilo naglas

in preverite, ali je njegova dolžina primerna,

pomen pa jasen. Dober način je, da si besedilo 

najprej zapišete tako, kot bi ga govorili, nato pa 

ga še enkrat preberete in izločite nepotrebne 

besede.

Sporočilo naj bo takoj jasno

Vsak, ki bo bral vaše sporočilo, mora že v nekaj 

sekundah ugotoviti, kaj želite povedati. To lahko 

dosežete na dva načina:

■  Naslovi: Pozornost bralca najprej pritegne 

naslov, saj sporoča bistvo vaše kampanje in

spodbuja k nadaljnjemu branju. Pri kampanjah 

s področja varnosti in zdravja pri delu naj bo 

naslov problemsko oblikovan, v jedru besedila 

pa je treba predstaviti pot do rešitve problema. 

Naslovi naj povedo čim več. Na primer, ne 

napišite le „Nov proizvod na trgu“, ampak kaj 

več, na primer „Nov pripomoček, ki lahko 

zmanjša število poškodb hrbta za 15 odstotkov“. 

Glede dolžine naslovov ni pravil, čeprav so le 

redko daljši od enega samega kratkega stavka.

■  Jedro besedila: Ne glede na to, ali pišete

sporočilo za javnost ali pa kakršno koli

drugo obliko besedila, morate svoje glavno 

sporočilo posredovati že v prvem ali najkasneje 

v drugem stavku. V naslednjih stavkih nato 

navedete dodatna dejstva in razložite svoje 

glavno sporočilo. Začnite z najpomembnejšimi 

dejstvi in nadaljujte do najmanj pomembnih. 

Oglase in drugo promocijsko gradivo običajno 

zaključimo s stavkom, ki jedro besedila

spet povezuje z naslovom.

Dolgo besedilo ločite s podnaslovi in drugimi 

oblikovnimi sredstvi

Dolga besedila so ljudem nezanimiva in jih 

odvračajo od branja. Zato časopisi, revije in 

ostale strokovne publikacije uporabljajo celo 

vrsto sredstev, s pomočjo katerih razbijejo svoje 

besedilo. Možnosti so naslednje:

■  podnaslovi,

37
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Kako izboljšate zunanjo 
podobo kampanje?

■  alineje,

■  ležeča pisava,

■  kratki odstavki,

■  uporaba okvirjev.

Te tehnike navadno uporabljamo pri besedilih, 

ki imajo več sto besed, na primer bilteni, članki, 

sporočila za javnost in sporočila, namenjena 

neposrednemu pošiljanju po pošti. Ob pravilni 

uporabi so lahko koristne smernice za bralce, 

saj usmerjajo njihovo pozornost h glavnim 

sporočilom.

■  Skrbno izberite slikovno gradivo za

kampanjo: Prepričajte se, da gradivo izraža

vaše glavno sporočilo. S skrbno izbranimi

karikaturami lahko na zanimiv način poživite

nekoliko suhoparno in dolgočasno sporočilo

o varnosti in zdravju pri delu, vključno s

prikazom nezgod pri delu. Vendar ne

pozabite, da je lahko tudi samo besedilo zelo

močno orodje.

■  Prizadevajte si za jasnost in preprostost: Ne 

vnašajte preveč vsebin na eno samo stran ali na 

en pano. S tem boste zameglili ključno sporočilo

kampanje in zmedli ciljno skupino.

■  V besedilu in slikovnem gradivu uporabite barve

in tipografijo svoje gospodarske družbe: To bo 

okrepilo prepoznavnost vaše organizacije ter 

poudarilo njeno doslednost in strokovnost.

Slogani kampanje

„Obrnite hrbet kostno-mišičnim obolenjem“

■  Slogan v tem primeru uporabi povezavo 

med težavami s hrbtom in kostno-mišičnimi 

obolenji.

■  Vključuje sporočilo, da obolenj hrbta in kostno-

mišičnih obolenj ne bi smeli dopuščati.

■  Sporoča, da morate tudi sami nekaj storiti za 

svoje zdravje.

„Uspeh je biti brez nezgod“

■  Kampanja je namenjena preprečevanju nezgod

na delovnem mestu, njen cilj pa je doseči stanje 

brez nezgod.

■  Kampanja sporoča, da sta načrtovanje in 

upravljanje bistvena elementa zagotavljanja 

varnosti na delovnem mestu.

28

27

Ena od držav članic je informacije, 
namenjene dejavnosti ribištva, 
pripravila na plastificiranih karticah 
v obliki ribe. Ker so bile kartice 
preluknjane, jih je bilo mogoče pritrditi 
tudi na ladji. Tako gradivo lahko lažje 
uporabimo na delovnem mestu, hkrati 
pa je tudi bolj opazno. Plastificirana 
gradiva so primerna tudi za kuhinje, 
kmetije, gradbišča itd.
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■  Slogan na podlagi predpostavke, da imajo 

najuspešnejše gospodarske družbe najmanj 

nezgod, povezuje poslovni uspeh z odpravo 

nezgod na delovnem mestu. 

„Zdravo skupno delo“

■  Namen kampanje v gradbeništvu je, da se na 

podlagi skupnega dela in sodelovanja med 

delodajalci in zaposlenimi ter sindikati izboljšajo 

razmere na področju varnosti in zdravja pri 

delu. 

■  Beseda „zdravo“ je uporabljena v dveh pomenih: 

„zdravo“ kot dobro zdravje ter „zdravo“ kot 

dobro in učinkovito.

■  Besedna zveza „zdravo delo“ ima prav tako dva 

pomena: zdravo in varno ter hkrati dobro in 

učinkovito delovanje.

■  Besedna zveza „skupno delo“ pomeni 

sodelovanje in partnerstvo.

„Nazaj na delo z zdravim hrbtom“

■  Slogan je namenjen preprečevanju poškodb 

hrbta na delovnem mestu.

■  Slogan poudarja pomen vrnitve na delo. Del

kampanje je tako namenjen ponovnemu 

delovnemu usposabljanju delavcev s 

poškodovanim hrbtom.

„Delo je tvegan posel“

■  Sindikalna kampanja, namenjena sindikalnim

predstavnikom za varnost in zdravje pri delu in 

delodajalcem, ki jih spodbuja k sodelovanju pri 

izdelavi ocene tveganja.

■  Uporaba izraza „posel“ kaže na to, da je posvečanje 

pozornosti ukrepom varnosti in zdravja pri delu 

poslovna odločitev. Izraz posel se uporablja v dveh 

pomenih, in sicer kot „gospodarska družba“ in kot 

„zadeva“ oziroma „stvar“.

„Delo ni otroška igra“

■  Slogan opozarja, da je delo tvegano in resno 

opravilo.

■  Delo je dejavnost, ki zahteva načrtovanje in 

upravljanje.

■  Otroci ne bi smeli delati!

50
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Večina smernic na področju varnosti in zdravja pri 

delu vključuje kontrolne liste in druga praktična 

orodja. Učinkovito sredstvo, s katerim uspemo 

bolje prepričati ciljne skupine, so študije primerov, 

ki pokažejo, da so lahko ukrepi, ki jih predlagamo, 

stvarni in dosegljivi. Splošni letak ali vodnik lahko 

razdelimo v več letakov, namenjenih posameznim 

panogam. Vanje vključimo posebne panožne 

študije primerov ali panogi prilagojene kontrolne 

liste.
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Praktični pripomočki in 
obveščanje na podlagi 

primerov
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2.KAKO NAJBOLJE IZKORISTITI 
RAZLIČNE MEDIJE?

Sporočila za javnost

Sporočila za javnost so obvezni sestavni del 

kampanje. Večina obsežnih kampanj se začne 

s sporočili za javnost. Z njimi si zagotovimo 

brezplačno poročanje v časopisih, revijah, na 

radijskih in televizijskih postajah, kar nam 

omogoča, da dosežemo veliko večje število 

posameznikov iz ciljne skupine.

Katerim medijem naj posredujemo svoje sporočilo 

za javnost? Najprej sestavite seznam vseh tistih 

medijev, ki jih vaša ciljna skupina bere oziroma 

posluša, vključno s strokovnimi publikacijami in 

lokalnim tiskom. Usmerite se na tiste, za katere 

menite, da jih bo vaša tematika zanimala. 

Sporočilo za javnost pošljite novinarjem tistih 

časopisov in revij, ki pokrivajo vašo ciljno skupino. 

Svoje sporočilo vedno pošljite točno določenim 

novinarjem. Če vam čas dopušča, jih pokličite in 

preverite, ali so sporočilo prejeli in ali potrebujejo 

dodatne informacije.

Glavno sporočilo in 
bistvene informacije v zvezi 
z njim naj bodo podane že v 
prvem odstavku. Biti mora v 
obliki novice, ki lahko stoji 

samostojno.

Poživite 
besedilo s citati 
strokovnjakov.

V tistem delu sporočila, ki je 
namenjen urednikom, navedite 

koristne informacije, ki se ne 
navezujejo nujno na osrednji del 

sporočila. Tu lahko navedete 
podrobnejše podatke o obravnavanem 

vprašanju s področja varnosti in 
zdravja pri delu, predstavite 

metodologijo opravljenih raziskav 
in/ali podate kratek opis vaše 

organizacije.

Navedite kontaktno 
osebo in njeno telefonsko 

številko. Po možnosti 
dodajte še številko 

mobilnega telefona za 
klice izven delovnega časa. 

Novinarji pogosto 
delajo pozno.
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Zaradi lažjega 
branja in možnosti 

zapisovanja novinarskih 
opomb oblikujte svoje 

besedilo z dvojnim 
presledkom med 

vrsticami.

Če želite, da se zgodba 
v medijih ne objavi pred 

določeno uro in datumom, 
navedite rok, do katerega je 

objava prepovedana. Novinarji 
bodo to upoštevali. Datum želene 

objave svojega sporočila 
navedite tudi, kadar 
predhodna objava ni 

prepovedana.

Naslov naj povzema celotno 
vsebino in naj bo čim bolj silovit 

in prodoren. Ne izmišljajte si kakega 
posebno domiselnega in duhovitega 

naslova, saj bodo novinarji članke 
naslovili po svoje. Uporabite 

krepki tisk, da bo naslov 
pritegnil pozornost.

Na koncu osnovnega 
sporočila napišite besedo 
„Konec“. Gre za dogovor, 
ki novinarju pove, da ne 

manjka nobena stran. 
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Osebna pošta

Osebna pošta je dober način za to, da dosežemo 

konkretne posameznike. Uporablja se predvsem 

pri zelo usmerjenih kampanjah. Uporabite lahko 

svoje sezname naslovnikov, lahko pa sezname tudi 

kupite pri strokovnjakih za trženje. Če vas zanima 

predvsem določena panoga, zaprosite panožno 

združenje, da vam dovoli uporabiti njihov seznam. 

Sindikati in združenja delodajalcev bodo morda 

pripravljeni vključiti vaše informacije v svoje 

redne poštne pošiljke. Na delovnem mestu lahko 

uporabite interno pošto, priložite informacije k 

plačilni listi ali pošljete sporočilo po elektronski 

pošti.

Svoje pismo 
poimensko 
naslovite.

Če želite, poudarite svoja 
„podsporočila“ z ležečo 

pisavo ali podnaslovi. Lahko 
jih tudi ločite po točkovnih 

alinejah, da bodo bralci lažje 
na hitro preleteli pismo.

Raziskave so pokazale, da 
ljudje v pismu skoraj vedno 

preberejo pripis. Zato pismo 
zaključite s pripisom, 
ki poziva k ukrepanju. 
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Besedilo obarvajte 
osebno z besedami, 
kot so „vi“ in „vaša 

organizacija“.

Naslov mora 
vključevati osnovno 

sporočilo. 
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Oglaševanje v tisku

Televizijsko in radijsko 
oglaševanje

Plakati

■  Uporabite ustrezno in pozornost vzbujajoče

slikovno gradivo. Ne pozabite, da tekmujete z 

ostalimi oglasi v publikaciji.

■  Naslov naj pove čim več, tako da zagotovi vse 

potrebne informacije. Naslovi so pogosto edini 

del teksta, ki ga ljudje preberejo.

■  Jedro besedila naj bo kratko in naj ne presega 

200 besed.

■  V naslov ali zaključek oglasa vključite pripis, ki 

bralce poziva k ukrepanju. 

■  Vedno navedite kontaktno osebo in njeno 

telefonsko številko ali naslov za nadaljnje 

informacije oziroma pomoč.

■  Uporabljene slikovne podobe in barve naj bodo 

zaradi večje prepoznavnosti usklajene s celostno 

podobo vaše organizacije.

Za pomoč pri sodelovanju s televizijskim ali 

radijskim medijem vedno poiščite strokovno 

pomoč zunanjih agencij, ki imajo izkušnje na tem 

področju.

Sporočilo naj bo poudarjeno in preprosto. Ljudje 

ga morajo razumeti takoj, ko bodo šli mimo 

plakata. Malo verjetno je, da se bodo ustavili in kar 

koli podrobno prebrali.

45

30
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Plakati za oglasno desko

Bilteni

■  Gre za priljubljen in preprost način širjenja 

sporočil na delovnem mestu.

■  Prostor na oglasni deski je omejen. Zato 

uporabljajte plakate manjšega formata (A4 ali 

A5). 

■  Ker boste verjetno na plakatu želeli predstaviti 

čim več informacij:

■  uporabite krepki tisk za naslov z glavnim 

sporočilom;

■  dodajte manjše število podnaslovov, s katerimi 

pojasnite namen sporočila.

Bilteni so primerni za redno obveščanje in 

pokrivanje obsežnejših ali bolj zapletenih 

vprašanj, ki zahtevajo več različnih člankov. Če 

vam ne uspe pridobiti dovolj člankov za bilten 

ali vam biltena ne uspe izdati pravočasno, 

izberite drugačen način objave prispevkov. 

Na delovnem mestu lahko redni izvod biltena 

razpošiljamo tudi v obliki elektronske pošte 

ali kot redno prilogo v splošnem glasilu 

zaposlenih.

■  Z domiselnim oblikovanjem naslovnice 

spodbudite bralce, da si ogledajo celoten 

bilten. 

■  Bilten označite tako, da bo prepoznaven.

■  Zgodbe naj bodo kratke in jedrnate. Daljša 

besedila so nezanimiva in odvračajo ljudi od 

branja. 

■  Obsežnejše članke razbijte s podnaslovi. 

■  Pri predstavitvi osnovnega sporočila se sklicujte 

na slikovno gradivo. Spremno besedilo k 

fotografiji naj pove čim več. Če fotografija na 

primer prikazuje nov proizvod, ne napišite le 

„Nov proizvod“, ampak kaj več, na primer, „Nov 

proizvod, ki lahko za 15 odstotkov zmanjša 

izpostavljenost hrupu“.

PRIJAVITE NASILJE NA DELOVNEM 
MESTU!

■  Čim prej prijavite vse grožnje, poškodbe,
besedno zlorabljanje ali nadlegovanje.

■  Izpolnite obrazec o dogodku, ki ga dobite 
pri vodji oddelka.

■  Obrnite se na svetovalne službe. Za
pomoč po dogodku pokličite 123.

Te informacije so BISTVENE za pomoč pri 
preprečevanju podobnih dogodkov.

Odbor za varnost sporoča: prizadevamo 
si preprečevati nasilje nad zaposlenimi

3
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Brošure

Konference in razstave

Brošure se uporabljajo predvsem za sporočanje 

podrobnejših informacij in nasvetov, kot so 

podatki o določenih zdravstvenih tveganjih. 

Lahko jih uporabite tudi za promocijsko 

predstavitev vaše organizacije.

■  Na prvi strani bralcem predstavimo vsebino 

in namen brošure. Prva stran in uvodne strani 

naj bodo čim manj obsežne, da ljudi spodbudijo 

k nadaljevanju branja.

■  Za tiste, ki vaše organizacije ne poznajo, na 

notranjo platnico vključite kratko predstavitev 

vaše organizacije in dejavnosti, s katero se 

ukvarjate.

■  S pomočjo naslovov in podnaslovov vodite 

bralca skozi besedilo na notranjih straneh. 

Večina ljudi brošuro zgolj preleti, zato naj bodo 

vaša glavna sporočila jasno vidna.

■  Citati iz besedila so pripraven način, da usmerite 

pozornost bralcev h glavnim sporočilom.

■  Na notranjo stran zadnje platnice pripnite žep 

za vlaganje dodatnega gradiva.

Razstavne stojnice je mogoče uporabiti ob 

različnih dogodkih

■  Javne predstavitve

■  Obrtni/strokovni sejmi

■  Potujoče promocijske predstavitve

■  Lokalne predstavitve

■  Zasebne predstavitve ali napovedi 

■  Konference

■  Potujoče razstave v javnih prostorih, kot so

nakupovalni centri, knjižnice itd.

Organizacije v nekaterih državah članicah 

so uspešno uporabile potujoči avtobus 

za predstavitev osnovnih sporočil svoje 

kampanje. V avtobusih, ki so na zunanji 

31
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strani nosili slogan kampanje, so bila na voljo 

promocijska gradiva ter usposobljeno osebje 

za pomoč pri različnih vprašanjih. Uspešen 

pripomoček za kampanjo na delovnem mestu 

so tudi stojnice za promocijo varnosti in zdravja 

pri delu. 

Načrtujte svoj razstavni prostor

■  Uporabite močne barve in slikovne 

pripomočke, da pritegnete pozornost ljudi. 

Vključite interaktivne predstavitve, na primer 

videoposnetek, s katerimi boste pritegnili 

obiskovalce vašega razstavnega prostora. 

■  Sporočilo naj bo preprosto, jasno in opazno 

že od daleč. Manj pomembna sporočila naj 

bodo manjše velikosti. Ne pretiravajte z 

informacijami, saj se bo večina ljudi na vašem 

razstavnem prostoru mudila le nekaj minut. 

■  Postavite stojnice s promocijskim gradivom, ki 

ga lahko obiskovalci odnesejo s seboj.

■  Na razstavnem prostoru naj ljudem svetujejo 

prijazni in strokovno usposobljeni delavci, ki 

naj bodo stalno navzoči. Določite osebo, ki bo 

poskrbela za urejenost razstavnega prostora. 

Če imate pripravljeno lastno konstrukcijo za 

razstavno stojnico, zagotovite, da jo bodo za to 

zadolženi znali sestaviti in razstaviti.

■  Pozanimajte se, koliko ljudi bo navzočih 

na razstavnem prostoru in iz katerih strok 

prihajajo, da boste lahko zagotovili zadostne 

zaloge primernega promocijskega gradiva.

■  Poskrbite, da boste na razstavni prostor 

pravočasno dostavili stojnico in promocijsko 

gradivo ter da boste imeli PRED otvoritvijo 

dogodka dovolj časa za postavitev.

■  Poskrbite, da boste imeli na razpolago vso 

potrebno opremo in pripomočke, na primer 

mize, stole, pisala, papir, obrazec za poizvedbe, 

kamor se zapisujejo vprašanja obiskovalcev, vir 

energije za električno opremo, računalnik itd.

■  Sproti spremljajte stranke, ki obiskujejo 

razstavni prostor. Pomagajte jim pri iskanju 

dodatnih informacij.

25
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Videoposnetki Videoposnetki so priljubljen pripomoček pri 

usposabljanju in izobraževanju, saj so vsestransko 

uporabni, vendar je njihova izdelava lahko zelo 

draga. Da bi dosegli čim večji učinek, naj bodo 

dolgi vsaj pet minut, vsekakor pa ne smejo 

biti daljši od dvajsetih minut, saj po tem času 

pozornost gledalcev hitro upade. Pri izdelavi 

videoposnetka vedno poiščite strokovno pomoč. 

Pripravite tudi dodatno gradivo, ki ga bodo 

gledalci lahko odnesli s seboj. Če bo videoposnetek 

namenjen usposabljanju, lahko pripravite 

tudi vprašanja za interaktivno delavnico ter 

druga gradiva, ki jih boste uporabljali skupaj z 

videoposnetkom. Na področju varnosti in zdravja 

pri delu lahko videoposnetek uporabimo za:

■  prikaz dobrih in slabih praks;

■  dramsko rekonstrukcijo poteka dogodkov, ki 

so pripeljali do nezgode pri delu, ali poteka 

aktivnosti, potrebnih za uveljavitev dobre 

prakse;

■  prikaz posledic težav zaradi slabega zdravja, o 

katerih v videoposnetku spregovorijo prizadeti 

posamezniki;

■  interaktivnost – med videoposnetkom 

gledalcem zastavljamo vmesna vprašanja o 

njihovih predvidevanjih, kaj se bo zgodilo v 

nadaljevanju posnetka; tako ugotovimo, ali 

prepoznajo tveganja;

■  prikaz problematike širši javnosti, na primer 

na šolah, fakultetah, pri usposabljanju na 

delovnem mestu, razstavnih prostorih; še bolj 

je videoposnetek uporaben, če si ga je mogoče 

izposoditi; koristno ga lahko uporabimo tudi pri 

usposabljanju tistih, ki jih tradicionalne metode 

poučevanja ne motivirajo, ali pri tistih, ki ne 

berejo radi; če je videoposnetek zelo nazoren, je 

primeren tudi za jezikovno heterogeno publiko; 

podružnice vaše organizacije ali zunanje 

organizacije, ki organizirajo lastne delavnice, 

pogosto rade pokažejo videoposnetek in se na ta 

način pridružijo kampanji.

Organom za varnost in zdravje pri delu ponudite 

možnost, da si izposodijo videoposnetke za 

predvajanje ob različnih dogodkih na delovnem 

mestu.
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Ena od držav je kot del kampanje za zmanjšanje kostno-mišičnih obolenj zaradi ročnega 
premeščanja bremen v dejavnosti kmetijstva in v podporo Evropskemu tednu varnosti in zdravja 
pri delu izdelala videoposnetek.
■  Namen: Spodbuditi ozaveščanje in preprečevanje nezgod pri ročnem premeščanju bremen v 

kmetijstvu z uporabo videoposnetka, ki prikazuje primere dobre prakse.
■  Glavne aktivnosti: Izdelava 20-minutnega videoposnetka, ki je zelo nazoren in ne preveč 

tehničen, predstavlja pa značilne težave pri ročnih opravilih na kmetijah ter praktične rešitve 
zanje.

■  Opravljene aktivnosti: Kostno-mišična obolenja so eden od najpomembnejših pokazateljev 
slabega zdravja v kmetijstvu. Na voljo so praktične rešitve, ki pa pogosto niso splošno znane. 
Ciljna skupina so bili kmetje, delavci na kmetijah in študentje agronomije. Ker ta ciljna skupina 
na splošno ni toliko naklonjena branju podrobnega tehničnega gradiva, so sklenili izdelati 
zelo nazoren in ne preveč tehničen videoposnetek, ki je sporočal vsebino s pomočjo „zvočnih 
vložkov“ in primerov iz resničnega življenja. V projektno skupino so bili vključeni inšpektor 
za delo, ki pokriva dejavnost kmetijstva, strokovnjak za ergonomijo in strokovnjak za video. 
Videoposnetek je bil posnet na kmetijah ob sodelovanju kmetov in delavcev na kmetijah. Na 
videoposnetku so bila prikazana naslednja opravila:
■  Ravnanje z živino oz. drobnico, npr. ovcami. Rešitev:

■  Vključuje spoznavanje osebe (usposobljenost, izkušnje, fizična primernost), opreme (korita, 
posode za napajanje, nakladalna oprema), živali (zdravje in stopnja udomačenosti).

■  Ravnanje glede shranjevanja gnojevke. Rešitev:
■  Uporaba primerne zanke za dvigovanje in ustrezen nakladalnik za dvigovanje večjih kosov.
■  Razpršitev vsebine gnojevke na manjše enote, kar omogoča varno ročno ravnanje ter boljši 

dostop do črpalk in mešalnikov.
■  Ravnanje s traktorskimi kolesi. Rešitev:

■  Uporaba primerne naprave za ravnanje s kolesi, bodisi kot samostojne enote bodisi kot
dodatne opreme na viličarju. Naprave za ravnanje s kolesi lahko kolesa dvignejo, nosijo,
vrtijo in nagibajo ter s tem pomagajo pri namestitvi in odstranitvi s traktorja.

■  Ravnanje z 200-litrskimi bobni, ki vsebujejo kemikalije (na primer pesticide ali veterinarska
zdravila). Rešitev:
■  Uporaba primernega ogrodja za boben, ki pomaga pri premikanju in nagibanju večjih

vsebnikov.
■  Načrtovanje shranjevanja tako, da se zmanjša razdalja, za katero moramo premakniti 

vsebnike.
■  Ravnanje z vrečami, vedri in drugimi vsebniki. Rešitev:

■  Uvedba mehanskega ravnanja z raztresenim tovorom.
■  Uporaba nakladalnikov, transportnih zabojev in viličarjev za ravnanje z vsemi materiali.
■  Pošiljke naložiti na prikolico, da je mogoče z njimi ravnati brez dvigovanja s tal.

Videoposnetek vsebuje tudi nasvete za zmanjšanje nevarnosti poškodb pri dvigovanju ali
nošenju bremen, vključno s pravilno uporabo orodij in pripomočkov za ročna opravila, in sicer za: 
vsebnike za kemikalije, vreče, bloke, akumulatorje, drogove pri ograjah, bale, materiale v razsutem 
stanju, dolge drogove, šotne bale in s traktorji povezana bremena.
Videoposnetek je bil prvič predstavljen med Evropskim tednom, tako da ga je bilo mogoče 
vključiti v promocijsko gradivo za omenjeni teden. Poslan je bil vsem regionalnim enotam 
inšpektorata za delo v državi članici. Prikazovali so ga na kmetijskih sejmih. Ključna ciljna skupina 
so bili novinci v kmetijstvu: več kot 250 brezplačnih izvodov je bilo poslanih fakultetam za 
kmetijstvo. Pripravljena je bila tudi daljša različica, namenjena za prodajo.
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Raziskave

Spletna kampanja

Raziskavo lahko uporabimo ob napovedi kampanje 

in tudi za potrebe ovrednotenja kampanje. Še 

posebej je koristna takrat, ko obravnavate neko 

novo tveganje ali področje, za katerega ni na voljo 

statističnih podatkov. Če želite, da bodo rezultati 

raziskave na voljo ob napovedi kampanje, je treba 

njeno izvedbo pravilno načrtovati. Le raziskava, 

ki je pravilno zasnovana in analizirana, bo dala 

verodostojne rezultate, uporabne za predstavitev 

v medijih. Predstavitev rezultatov raziskave med 

zaposlenimi je lahko učinkovit začetek kampanje 

na vašem delovnem mestu.

Internet je zelo vplivno sredstvo množičnega 

obveščanja, s pomočjo katerega lahko uspešno 

promovirate svojo kampanjo. Uporabite ga lahko 

interaktivno. Novinarji in druge organizacije, 

ki želijo poročati o vaši kampanji ali jo 

promovirati, bodo veseli promocijskega gradiva 

v elektronski obliki. Na sporočilih za javnost 

vedno navedite vaš spletni naslov. Del spletne 

strani vaše organizacije namenite kampanji in 

na njej objavite neposredno povezavo do njene 

spletne strani. Tiste tiskovne agencije in ostali 

mediji, ki urejajo internetne časopise, lahko v 

poročilu o vaši kampanji objavijo tudi povezavo 

do spletne strani kampanje. Enako lahko storijo 

tudi vse druge zainteresirane organizacije.

Preučite možnost uvedbe spletne podstrani 

kampanje, kjer boste lahko:

■  opredelili cilje kampanje in določili njen urnik;

■  obveščali obiskovalce o dogodkih in poteku

kampanje;

■  izvajali različne ankete;

■  zagotovili dostop do sporočil za javnost, 

letakov, brošur in plakatov; ker imate za 

pripravo in distribucijo tiskanega promocijskega 

gradiva na voljo omejena sredstva, lahko s 

pomočjo interneta brez dodatnih stroškov 

širite informacije; gradivo je tako dostopno tudi 

tistim, ki niso na vašem seznamu prejemnikov 

promocijskega gradiva; zagotovite možnost 

tiskanja v formatih html in pdf;

35
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CD-ROM-i

■  oblikovali spletno postavitev prenosljivega 

motiva ali slogana , ki ga lahko uporabijo tiskani 

mediji in druga zainteresirana javnost;

■  uporabili interaktivne metode:

■  prosite organizacije, da se preko spletne strani

udeležijo kampanje in jo podprejo;

■  udeleženci kampanje naj vam posredujejo 

študije primerov ali informacije o praktičnih 

ukrepih, ki so jih sami izvedli;

■  oblikujte mrežo sodelujočih v kampanji;

■  vzpostavite forum, ki bo omogočal razpravo 

o različnih temah in spodbudil izmenjavo 

izkušenj o dobrih praksah;

■  zagotovili vrsto dodatnih informacij,

ki jih ne bi mogli objaviti ali razposlati po 

običajnih kanalih;

■  objavili fotografije in drugo gradivo, katerih

tiskanje in distribucija bi bila draga;

■  uvedli povezave do drugih sorodnih virov

informacij.

Več organizacij je ugotovilo, da je mogoče kampanjo 

učinkovito podpreti s pomočjo CD-ROM-ov, na 

katerih so shranjene osnovne informacije s področja 

varnosti in zdravja pri delu. To velja zlasti pri 

posredovanju informacij majhnim gospodarskim 

družbam. CD-ROM-i lahko v primerjavi s tiskano 

publikacijo vsebujejo veliko več informacij, poleg 

tega jih je lažje shranjevati, pakirati in pošiljati. 

Lahko se uporabijo interaktivno in kot pripomoček 

pri usposabljanju. Izdajati je mogoče redne 

posodobljene različice.

48
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Nekaj drugih zamisli

■  Televizijska in radijska drama – ena od držav članic je uspela v enega od scenarijev za radijsko 
dramsko nadaljevanko o življenju na podeželju vključiti nezgode na kmetiji.

■  Gledališče – ena od držav članic je razvila gledališke igre na temo varnosti in zdravja pri delu.
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h1.DOSEGANJE MAJHNIH 
IN SREDNJE VELIKIH 
GOSPODARSKIH DRUŽB M

Majhne in srednje velike gospodarske družbe 
imajo na voljo malo časa in sredstev za izvajanje 
lastnih kampanj ali sodelovanje v kampanjah, ki jih 
organizirajo drugi. Imajo namreč malo zaposlenih 
in slabši dostop do informacij, kot ga imajo velike 
gospodarske družbe, ki imajo praviloma lastne 
službe za varnost in zdravje pri delu. Majhne in 
srednje velike gospodarske družbe boste težko 
dosegli, na primer, s pomočjo specializiranih 
strokovnih publikacij o varnosti in zdravju pri delu. 
Sporočilo mora biti zato predstavljeno v primerni 
obliki in objavljeno tako, da ga bodo opazili.

Nekaj nasvetov iz raziskave, ki jo je opravila 
Agencija:

■  Da bi dosegli majhne in srednje velike 
gospodarske družbe, uporabite osebne stike. Če 
se boste zanašali le na javne objave v medijih, 
bo učinek manjši. Najučinkovitejši način 
navezovanja stikov so obiski na delovnem
mestu, promocijska strategija pa lahko vključuje
udeležbo na sejmih, usposabljanja, delavnice in 
regionalne seminarje.

■  V kampanjo aktivno vključite verodostojne 
partnerje, ki bodo kampanjo podprli in širili 
njeno sporočilo. To vam bo pomagalo vzbuditi 
zanimanje in ustvariti zaupanje ciljne skupine. Za 
partnerje si lahko izberete združenja delodajalcev 
ali panožna združenja, gospodarske zbornice in 
zavarovalnice. Z vključitvijo lokalnih podružnic 
boste kampanjo lahko približali majhnim in 
srednje velikim gospodarskim družbam.

■  Vaše sporočilo mora narediti močan vtis na 
lastnike majhnih in srednje velikih gospodarskih 
družb, ki so zelo zaposleni. Komunikacija mora 
biti neposredna. Lastniki iščejo enostavne ter 
uporabne rešitve, zato uporabite praktična orodja 
in konkretne študije primerov.

■  Ne sprašujte preveč. Cilj naj bo postopno
izboljšanje razmer, s čimer boste spodbudili 
majhne in srednje velike gospodarske družbe k 
ukrepanju.

■  Predstavljena študija poslovnega primera lahko 
majhnim in srednje velikim gospodarskim 
družbam posreduje zelo učinkovite in koristne 
informacije, saj se le-te pogosto borijo za 
preživetje na tržišču.

■  V obveščanje in usposabljanje lahko vključite tudi 
inšpektorat za delo in druge zunanje institucije, 
ki bodo pomagale pritegniti pozornost majhnih 
in srednje velikih gospodarskih družb ter jih 
podprle v kampanji.

46
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■  Zaposleni v majhnih gospodarskih družbah 
običajno nimajo sindikalnega predstavnika. 
Vendar nekateri nacionalni organi sodelujejo 
s sindikati v okviru kampanj, namenjenih 
majhnim in srednje velikim gospodarskim 
družbam, saj želijo sindikati na ta način pokazati 
delodajalcem, da jim lahko nudijo ustrezno 
podporo v zvezi z varnostjo in zdravjem pri 
delu, na primer pri izpolnjevanju pravnih zahtev 
in zagotavljanju usposabljanja.

Nekaj idej, kako doseči majhne in srednje velike 
gospodarske družbe:

■  CD-ROM z osnovnimi in najpomembnejšimi
informacijami je zelo priljubljen pripomoček 
kampanj, namenjenih majhnim in srednje 
velikim gospodarskim družbam. Če boste 
gospodarsko družbo obiskali, preden jim 
pošljete CD-ROM, bo sporočilo še bolje 
sprejeto.

■  Mnogo majhnih in srednje velikih gospodarskih 
družb je vključenih v panožna združenja. 
Objavite članke in oglase v njihovih
revijah. Sporočilo bo učinkovitejše, če bo 
obravnavalo specifična tveganja, ki so prisotna v 
določeni panogi. Tveganja naj bodo ponazorjena 
s praktičnimi primeri. Informacije, ki jih 
objavite v panožnih revijah, morajo vsebovati 
jasno sporočilo, namenjeno zaposlenim v tej 
panogi. V kampanjo kot partnerja vključite 
panožno združenje. Tako bo vaša kampanja 
pridobila večjo verodostojnost. 

■  Informacije v zvezi s kampanjo razširite s 
pomočjo organizacij in združenj majhnih
delodajalcev. 

■  Spodbujajte večje gospodarske družbe k 
sodelovanju s podizvajalci na področju varnosti 
in zdravja pri delu. Izdelajte promocijsko 
gradivo, ki ga lahko razdelijo večje gospodarske 
družbe. Spodbujajte večje gospodarske družbe, 
da podprejo delodajalce v manjših gospodarskih 
družbah s programom „dober sosed“. 

■  Informacije posredujte tudi gospodarski 
zbornici in ostalim delodajalskim združenjem. 
Z njihovim sodelovanjem lahko izvedete 
številne aktivnosti.

■  Organizirajte avtobus varnosti in zdravja 
pri delu, s pomočjo katerega lahko sporočilo 
o varnosti in zdravju pri delu ter dodatna 
gradiva pripeljete neposredno do vrat majhnih 
gospodarskih družb. Ta pristop je bil uporabljen, 

32
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hna primer, za kampanje na gradbiščih. Avtobus 
lahko hkrati s svojo zunanjostjo oglašuje 
sporočilo kampanje.

■  Programi neposredne podpore majhnim 

in srednje velikim gospodarskim družbam, 

na primer preko regionalnih ustanov ali 

inšpektoratov za delo, so sicer zelo učinkoviti, 

vendar zahtevajo precejšnja finančna sredstva.

■  V nekaterih državah članicah v skladu s

poslovnimi trendi organizirajo t. i. „sestanke 

ob zajtrku“. Majhni sestanki ali seminarji za 

15 do 20 udeležencev na lokalnem nivoju so 

lahko pri doseganju majhnih in srednje velikih 

gospodarskih družb učinkovitejši kot velike 

konference.

■  Uporabite osebna povabila in osebne stike.

■  Izvedite kampanjo, ki bo vključevala obiske 

na delovnih mestih. Tako boste skupaj z 

majhnimi in srednje velikimi gospodarskimi 

družbami določili posamezne cilje. Rezultate 

tega sodelovanja lahko uporabite kot študije 

primerov za okrepitev celotne kampanje.

■  Verodostojnega in uspešnega podjetnika 

spodbudite, da začne kampanjo in predstavi

poslovno poročilo o pomenu varnosti in zdravja

pri delu.

■  Izkoristite gospodarske prireditve za

postavitev stojnic ali za napoved določenih 

novih aktivnosti.

■  Ostanite na lokalni ravni in se usmerite na

lokalno časopisje.

Kampanja za majhne in srednje velike 

gospodarske družbe v gostinstvu kot recept za 

uspeh

V eni od držav članic je organ, pristojen za 

varnost in zdravje pri delu, izvedel kampanjo za 

izboljšanje standardov varnosti in zdravja pri 

delu v gostinstvu. V tej dejavnosti deluje veliko 

majhnih in srednje velikih gospodarskih družb. 

Večje organizacije pogosto upravljajo podružnice 

kot franšize, tako da posamezne franšize pogosto 

dejansko delujejo kot majhne in srednje velike 

gospodarske družbe.
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■  Najprej so ustanovili t. i. „skupine za sodelovanje“ 

z ustreznimi skupinami, ki delujejo v tej panogi, 

na primer:

■  gostinsko panožno združenje,

■  združenje proizvajalcev piva,

■  združenje proizvajalcev gostinske opreme,

■  sindikati,

■  gostinske organizacije v javnem sektorju,

■  ustrezni oddelek inšpekcije za delo, ki 

obravnava razmere na delovnih mestih v 

gostinstvu.

■  Pripravili so vrsto ciljno usmerjenega 

informativnega gradiva, namenjenega 

ozaveščanju o zakonodaji in dolžnostih 

delodajalcev, stroških nezgod pri delu ter 

tveganjih z najvišjo stopnjo pogostnosti (zdrsih, 

spotikih in padcih, urezninah in opeklinah, 

tveganjih zaradi pomanjkljive opreme in 

ročnega premeščanja bremen).

■  Informacije so predstavili v obliki kratkih 

informativnih listov. Na posameznem listu 

je bila predstavljena le ena tema. Liste je bilo 

mogoče enostavno fotokopirati in ponatisniti v 

panožnih revijah. Inšpektorji za delo so lahko to 

gradivo delili med obiski na delovnih mestih. Na 

podlagi posveta s člani „skupine za sodelovanje“ 

so bile oblikovane smernice. 

■  Informacije so objavili v revijah panožnih

in gostinskih združenj. Sindikati in druge 

organizacije so jih razdelile svojim članom.

■  Dogodke v gostinstvu so izkoristili za

razdeljevanje informativnega gradiva.

■  Sporočilo „Previdno v gostinstvu“ so tako 

uspešno prenesli majhnim in srednje velikim 

gospodarskim družbam in drugim.

45
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h2.NA VAŠEM DELOVNEM 
MESTU V

Varnostni inženirji, vodilni delavci, sindikalni 

predstavniki ali odbori za preprečevanje nezgod 

pri delu bi morda želeli na svojih delovnih mestih 

izvesti kampanjo ozaveščanja in spodbujanja 

k ukrepanju. Mnogo obsežnih zamisli, ki so 

predstavljene v tem priročniku, bi lahko skrčili in 

prilagodili ravni delovnega mesta. Dogodek, kot 

je Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, je 

lahko dobro izhodišče za kampanjo na delovnem 

mestu. V nadaljevanju je predstavljen kontrolni 

seznam elementov načrtovanja in izvajanja 

kampanje. Od organa, pristojnega za varnost in 

zdravje pri delu, lahko vedno pridobite brezplačne 

informacije, ki vam bodo pomagale pri nadaljnji 

organizaciji.

■  Zakaj kampanja na delovnem mestu?

■  Za uveljavljavitev nove strategije; 

■  za ozaveščanje;

■  za spodbujanje izvajanja posameznih ukrepov, 

kot so poročanje o nezgodah pri delu, uporaba 

pripomočkov pri ročnem premeščanju 

bremen ali ocenjevanje tveganja.

■  Koga vključiti?

■  Varnostnega inženirja,

■  višje vodilne delavce, 

■  vodje oddelkov,

■  sindikate,

■  člane odborov za varnost,

■  pogodbenike.

■  Nekateri elementi načrtovanja:

■  Ali ste pridobili podporo višjih vodilnih

delavcev?

■  Ali razpolagate z zadostnimi finančnimi 

sredstvi?

■  Ali imate podporo tudi v drugih oddelkih? 

Kampanjo je treba izvajati zunaj pisarne in ne 

izza delovne mize. Kdo so ključne osebe na 

določenem delovnem področju, ki jih boste 

morali nujno vključiti v svojo kampanjo?

■  Obstaja kak bližnji dogodek, ki ga lahko 

izkoristite za promocijo?
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■  Pridobite dovoljenje za uporabo oglasne deske, 

notranje pošte, za dodajanje prilog k plačilni 

listi, za dostop do fotokopirnega stroja itd.

■  Izdelajte pregled nezgod pri delu in uporabite 

pridobljene podatke v svoji kampanji. Opravite 

raziskavo v zvezi z določenim delovnim 

mestom.

■  Morda bi bil računalniški oddelek v vaši 

organizaciji pripravljen skenirati gradiva, na 

podlagi česar boste lahko izdelali plakat, letak 

itd.?

■  Svojo kampanjo lahko predstavite v okviru 

drugih dogodkov (sestanki odbora za varnost 

in zdravje pri delu, sestanki najvišjih vodilnih 

delavcev itd.).

■  Za različna delovna mesta uporabite različna 

sporočila, ki bodo nagovarjala ciljno skupino, 

na primer sporočilo „proračunski prihranki“ 

za višje vodilne delavce ter sporočilo „manj 

odsotnosti osebja“ za vodje oddelkov.

■  Nadaljnji ukrepi in ovrednotenje kampanje:

■  Če je mogoče, na prireditvah, kot so

seminarji, pripravite prikaz povzetka 

dogodkov.

■  Ocenite kampanjo. Se je usposabljanje 

izboljšalo? Je bila ocena tveganja izdelana? 

Se je pogostnost nezgod pri delu zmanjšala? 

Vedeti morate, da lahko s kampanjo 

povečate ozaveščenost o težavah zaradi 

poklicnih bolezni, zato je lahko poročanje 

o zdravstvenih težavah pogostejše. Kar se 

morda zdi negativen učinek, je dejansko 

pozitiven učinek kampanje.

■  Še nekaj zamisli:

■  Za izvedbo kampanje izkoristite obdobje 

Evropskega tedna varnosti in zdravja

pri delu ali izberite podobno temo, kot jo 

v istem času že izvaja organ, pristojen za 

varnost in zdravje pri delu v vaši državi.

■  Organizirajte dan odprtih vrat ali dan

ozaveščanja o varnosti in zdravju pri delu 

ter nanj povabite strokovnjake za varnost in 

zdravje pri delu, sindikate itd. 

■  Postavite razstavo na delovnem mestu, na

primer ob vhodu na delovno mesto.45
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h■  Razdelite informativno gradivo, ki ga lahko 

pripravite v vaši organizaciji, ali pa pridobite 

določeno število izvodov pri organu, 

pristojnem za varnost in zdravje pri delu v vaši 

državi.

■  Objavite informacije v internem glasilu.

■  Odbor za varnost naj prične objavljati novice 

„vprašanja o varnosti“.

■  Informacije o kampanji razpošljite po

elektronski pošti ali jih objavite na spletni

strani (nekatere gospodarske družbe imajo 

vzpostavljen intranet za zaposlene).

■  Pokažite videoposnetek. Mnogi organi, 

pristojni za varnost in zdravje pri delu, 

izposojajo videokasete.

■  Izdelajte posebne ocene tveganja, povezane s 

tematiko kampanje.

■  Po posameznih oddelkih postavite realne 

cilje glede preprečevanja nezgod na delovnem 

mestu.

■  Organizirajte sklope delavnic po posameznih

oddelkih.

■  Posamezni oddelki naj poiščejo tveganja v 

drugih oddelkih.

■  Organizirajte tekmovanja in kvize:

•  tekmovanje za najboljši plakat,

•  tekmovanje za najboljši slogan,

•  kviz o varnosti in zdravju pri delu med

oddelki,

•  tekmovanje za najboljši primer dobre 

prakse.

■  Spodbujajte delavce, da predstavijo svoje

zamisli za izboljšanje stanja na področju 

varnosti in zdravja pri delu in dobro prakso. 

Za to jih lahko nagradite.

Podpora za prihodnost

V okviru širše pobude za zmanjšanje 
nezgod pri ročnem premeščanju 
bremen je neka bolnišnica organizirala 
dan odprtih vrat, namenjen varnosti in 
zdravju pri delu. Načrt zanj je pripravil 
notranji odbor za varnost. Kadrovska 
služba in sindikat sta pripravila stojnico 
s promocijskim gradivom. Delile so ga 
osebe, ki so poleg tega odgovarjale na 
vprašanja. Lokalni organ za varnost in 
zdravje pri delu je prav tako organiziral 
stojnico z gradivi, lokalni dobavitelj 
pripomočkov za dvigovanje bolnikov 
pa je predstavil svojo dejavnost. 
Pripravili so tudi manjši seminar, na 
katerega so povabili vodje oddelkov, 
govorniki pa so bili višji vodilni delavec, 
sindikalni predstavnik in predstavnik 
lokalnega inšpektorata za delo.
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DODATNE INFORMACIJE IN VIRI
V nadaljevanju so predstavljeni viri informacij o kampanjah in gradivih s področja varnosti in zdravja pri delu, 

od katerih jih je nekaj že vključenih v ta dokument. Podrobnosti in gradiva v zvezi s kampanjami so na voljo na 

spletnih naslovih.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu: Vse publikacije in informacije o Agenciji na njenem 

spletnem naslovu (http://osha.eu.int) se lahko brezplačno prenesejo. Posebne informacije o kampanjah so na 

voljo na spletnem naslovu: http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns/. Glasila Agencije „Newsletters“ 

vsebujejo tudi poročila o zadnjih kampanjah v Evropi in državah članicah EU ter se lahko prenesejo s spletnega 

naslova: http://agency.osha.eu.int/publications/newsletter/.

 1   „Preprečevanje nezgod pri delu“ je bila tema kampanje Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu 

2001, ki so jo izvajale države članice oktobra leta 2001. Več informacij je na voljo na naslednjem spletnem 

naslovu: http://osha.eu.int/ew2001/.

 2   Aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj so se izvajale v okviru kampanje Evropskega tedna 

varnosti in zdravja pri delu 2000, katerega slogan je bil: „Obrnite hrbet kostno-mišičnim obolenjem“. 

Informacije so na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://osha.eu.int/ew2000/. 

Nadaljnje podrobnosti iz raziskave o kampanjah, navedenih v tem dokumentu, so objavljene na spletnem 

naslovu: http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns/.

Na spletni strani Agencije so na voljo tudi povezave do spletnih strani držav članic, kjer lahko najdete 

informacije o nacionalnih aktivnostih v zvezi z Evropskim tednom in drugimi kampanjami.

European Trade Union Technical Bureau. Aktivnosti zajemajo:

 3   Kampanja „Evropa pod pritiskom“ za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom: 

http://www.etuc.org/tutb/uk/msd.html.

 4   Podpora Mednarodnemu dnevu proti poškodbam zaradi ponavljajočega se preobremenjevanja (RSI); v 

sodelovanju z ETUC in ICFTU.

 5   Avstrija „Backen wir“. Problematika varnosti in zdravja pri delu v pekarnah. Več informacij dobite pri dr. 

Elsbeth Huber, Zentral Arbeitsinspektorat, tel. (43-1) 711 00 63 81.

Avstrija, AUVA Workers Compensation Board.

 6   Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit, ocena tveganja na CD-ROM-u, namenjena majhnim 

gospodarskim družbam (AUVA z različnimi partnerji).

 7   Medijski paket, namenjen šolskemu programu za vajence v dejavnosti popravil motornih vozil. Nadaljnje 

informacije dobite pri ing. mag. C. Schenku, dr. M. Rotteju, AUVA.

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), Adalbert Stifter Straße 65, A-1200, Dunaj, Avstrija, 

www.auva.at.

 8   Avstrija Bundesarbeitskammer, Referat Arbeitnehmerlnnenschutz Prinz Eugen Straße 20–22, A-1040, 

Dunaj, Avstrija. Informativni CD-ROM „Get in Shape“ in brošura predstavljata sestavni del kampanje v 

okviru Evropskega tedna 2000; v sodelovanju z različnimi projektnimi partnerji.

Belgija, Prevent, Inštitut za preventivo na področju varnosti in zdravja pri delu.

 9   Vaje za preprečevanje obremenitve, ohranjevalnik zaslona na spletnem naslovu: 

http://www.prevent.be/screensaver/.

Sklop plakatov „Prevent“ na spletnem naslovu: http://www.prevent.be/prevent/pre07.nsf/webaffiches.

 10   Belgija, KBC Insurance and Handcentra medical organisation, kampanja „Roke so ranljive, roke so 

dragocene“. Podrobnosti na voljo pri KBC-Verzekeringen, Diestsestraat 269, 3000 Leuven, Belgija.

Danska, Arbejdstilsynet, Nacionalni organ za delovno okolje, www.arbejdstilsynet.dk.

63
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 11   Program panožnih inšpekcijskih kampanj v livarnah. Nadaljnje informacije pri Larsu Rasmussenu, tel. 

(45) 39 15 22 10, e-pošta: LRA@arbejdstilsynet.dk.

 12   Razstavna stojnica lokalnega inšpektorata za delo v okviru aktivnosti Evropskega tedna 2000.

 13   Danska, BST Esbjerg. Sklop plakatov iz kampanje je na voljo na naslednjih spletnih naslovih: 

http://www.bst-esbjerg.dk/tekst/nyheder/nyplakat.htm in

http://www.bst-esbjerg.dk/tekst/nyheder/plakat.htm, na primer plakat v zvezi s stresom
 
„Stop before you 

burn out“.

 14   Danska, NUL Arbejdsulykker, gradiva za kampanjo: http://www.arbejdsulykker.dk/html/mat.html.

 15   Finska, Invalidilitto ry, Kumpulantie 1 A, 00520 Helsinki, Finska. Brošura o upravljanju s človeškimi 

viri, sestavni del kampanje Evropskega tedna 2000.

 16   Finska, Teden lokalne skupnosti. Več informacij pri Inšpektoratu za varnost in zdravje pri delu, Kymi, 

P.O. Box 145, FIN-53101 Lappeenranta.

 17   Finska, Wellmedia. Gradiva za kampanjo Evropskega tedna 2000. Spletni naslov: 

http://www.wellmedia.fi/.

 18   Francija, EUROGIP INFOS, no. 27, mars 2000, 55 rue de la Féderación, 75015 Paris.

 19   Francija, INRS: Sklop plakatov INRS na spletnem naslovu: http://www.inrs.fr/indexprodinfo.html.

 20   Francija, INRS: „Šaljivi stripi“, objavljeni kot dodatek v regionalni reviji „Prévenir“, ki jih je pripravil 

CRAM, Caisses régionales d‘assurance maladie.

 21   Združena pobuda francoskih ministrstev za zaposlovanje in za zdravje o poškodbah zdravstvenih 

delavcev z injekcijskimi iglami. Več informacij na spletnih naslovih: 

http://www.sante.gouv.fr/pdf/m5817.pdf in 

http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/contamination/index.htm.

Nemčija, BAUA „Medieneinsatz im Arbeitsschutz“. Uporaba medijev na področju varnosti in zdravja pri delu, 

BAUA, Nemčija.

Nemčija, BAUA (1999): Medieneinsatz für Sicherheit und Gesundheit. Tagungsband 3. Medienworkshop 98, 

Dortmund 1998.

 22   Nemčija, BGZ Berufsgenossenschaftliche Zentale für Sicherheit und Gesundheit. Kampanja za 

zmanjšanje dermatitisa, ki ga povzroča cement. Podrobnosti na voljo pri GISBAU, Gefahrstoff-

Informationssystem der Berufgenossenschaften der Bauwirtschaft, Hungener Str. 6, 60389 Frankfurt am 

Main, Nemčija, www.GISBAU.de.

Nemčija, Breucker, Gregor et al. (1998): Dejavniki uspeha pri spodbujanju zdravja na delovnem mestu. 

European Network for Workplace Health Promotion (Evropska mreža za spodbujanje zdravja na delovnem 

mestu), projektni referat št. 1. Essen: Zvezno združenje skladov podjetij za zdravstveno zavarovanje, BKK 

Bundesverband, http://www.baua.de/whp-net/.

 23   Informativna brošura o ročnem premeščanju bremen.

Belgija, Prevent, Inštitut za varnost in zdravje pri delu, http://www.prevent.be. 

Irski organ za zdravje in varnost.

 24   Podrobne informacije o kampanjah, kot je „Safe towns/safe working campaign“ (kampanja za varno 

mesto/varno delo), so na voljo na spletnem naslovu: http://www.hsa.ie/osh/focusmnu.htm.

 25   Aktivnosti v okviru Evropskega tedna 2000, vključno z reklamno kampanjo v javnem prevozu in 

programom regionalnih seminarjev. Glej spletno stran: http://www.hsa.ie/osh/ew2000.htm.

 26   Program za varnost šolskih otrok na kmetiji, tekmovanje iz poezije. 

 27   Oglaševalska kampanja s sodelovanjem znanih osebnosti.
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 28   Plastificirane kartice, namenjene spodbujanju varnih razmer v ribištvu.

Podrobne informacije o aktivnostih so na voljo pri HAS, 10 Hogan Place, Dublin 2, Irska, http://www.hsa.ie.

 29   Italija, Emilia-Romagna, regionalna kampanja v zvezi z izpostavljenostjo azbestu „Togliamocelo Dalla 

Testa‚ Amianto Stop‘“, informacije so objavljene na spletnem naslovu: 

http://www.regione.emilia-romagna.it/amianto/index.htm.

 30   Italija, Regione Lazio, Giunta Regionale, plakat, izdelan za Evropsko leto varnosti in zdravja pri 

delu, http://www.regione.lazio.it/internet/index.htm (kliknite na „Portale sanità“ za področje zdravja in 

varnosti pri delu).

 31   Italija, CGIL, CISL, UIL. Posebna izdaja revije RLS (MSD) 2087 kot sestavni del aktivnosti Evropskega 

tedna 2000.

 32   Luksemburg, Association d‘Assurance Contre les Accidents, Bureaux: 125 Route d’Esch, L-1471 

Luxembourg.

 33   Nizozemska, TNO Arbeid. Primeri kampanj in dodatnega gradiva so na voljo na spletnih naslovih: 

http://nl.osha.eu.int/publications/campaigns/arbocampagne2000.stm, 

http://www.arbo.nl/publications/campaigns/.

 34   Nizozemsko ministrstvo za socialne zadeve, „Stop RSI Campaign“ (kampanja za preprečevanje 

poškodb zaradi ponavljajočega preobremenjevanja), 1999.

 35   Portugalska, IDICT, Podrobne informacije o kampanjah najdete na spletni strani

http://www.idict.gov.pt/campanhas/index1.htm, primer kampanje v tekstilni industriji. 

Druge aktivnosti so zajemale:

 36   Program IDICT - „Varno delovno mesto“.

 37   Program IDICT - „Varno delo, boljša prihodnost“, namenjen šolam.

Podrobne informacije so na voljo pri IDICT, Avenida da República, 84, 5° Andar, P-1600 -205 Lizbona, 

Portugalska.

Španija, INSHT. Katalog vseh plakatov je na voljo na spletnem naslovu: 

http://www.mtas.es/insht/information/carteles.htm#catalogo. Primeri kampanj in gradiv zajemajo:

 38   Silla de ruedas: http://www.mtas.es/insht/campa/nov 10 99.htm.

 39   Plakat „No te dejes pegar por los pegamentos“:

http://www.mtas.es/insht/images/carteles/Car 015 imp.jpg ali 

http://www.mtas.es/insht/information/car 015.htm.

Kampanja „Hace diez minutos“ http://es.osha.eu.int/news/#noticias vključuje „tríptico“ in „documento“. 

Prek te povezave lahko pridete tudi do novic o kampanjah drugih organizacij.

 40   Španski pomorski socialni inštitut (IMS), „Vaša varnost na ladji ni igra“. Več informacij na voljo pri 

INSHT, C/Torrelaguna 73, E-28027, Madrid, Španija.

 41   Španija, CC.OO. Kampanja proti kostno-mišičnim obolenjem.

http://www.ccoo.es/cgi/mixer.exe/campanas.mix,

Podrobne informacije so na voljo pri Angel Carcoba, Departmento de Salud Laboral, Fernández de la 

Hoz, 12, 28010 Madrid, Španija.

 41a   „Mouse mat on VDU safety“ (podlaga za miško na temo varnega dela z računalniki), pripravila CC.OO. 

federación sindical de administración pública.

 42   Španija, UGT, 28. april, mednarodni dan varnosti in zdravja pri delu. Gradivo za kampanjo je na voljo na 

spletnem naslovu: http://www.ugt.es/campanas/28abril.htm.
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 43   Švedski skupni svet za varnost v industriji, kampanja Isocyantes. Vsa gradiva, vključno s kontrolnimi 

listami, informativnimi brošurami itd., so na voljo na spletni strani http:// (švedščina) ali http://

www.asn.se/htmdoc/isoeng.html (angleščina).

Švedska, Arbetsmiljoverket. Organ za delovno okolje. Na tej spletni strani so prikazane vse naslovne strani 

brošur, plakatov itd. http://www.av.se/publikationer/broschyrer/43ochframat.shtm.

 44   Arbtarskyddsstyrelsen (zdaj del Arbetsmiljoverket). Plakat kampanje usmerjene v preprečevanje kostno-

mišičnih obolenj (2000).

 45   Health and Safety Executive, HSE, http://www.hse.gov.uk, je pripravil različne panožno usmerjene 

razstavne stojnice in dodatne brošure ter reklamno gradivo, ki obravnava določena tveganja.

Podrobne informacije o kampanjah so na voljo na spletnem naslovu: 

http://www.hse.gov.uk/new/index.htm. Na primer:

 46   Kampanja „Dobro zdravje je dobro poslovanje“.

 47   Videoposnetek HSO „Spet na kmetiji“ o ročnem premeščanju bremen v kmetijstvu, ISBN 0 7176 1866 8, 

pripravljena za dejavnosti kampanje v okviru Evropskega tedna 2000, naročite jo lahko na spletnem 

naslovu: http://www.hsebooks.co.uk pri HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk, Združeno 

kraljestvo.

Videoposnetek vsebuje spremni komentar, ki ga je mogoče prevesti v druge jezikovne različice. 

Kontaktna oseba: Andrew Wetters, Publicity & Press Promotions, Directorate of Information and 

Advisory Services, Health and Safety Executive, Daniel House, Trinity Road, Bootle, U. K.

 48   Kampanja „Zdravo skupno delo“, ki sta jo v sodelovanju izvedla UK HSE in gradbena industrija. Primer 

vodenja kampanje je na voljo na spletnem naslovu http://wwt.uk.com/.

 49   UK Trades Union Congress, kampanja „Skrb za hrbet“, http://www.vl28.dial.pipex.com/backcare.htm. 

Partnerske organizacije: Forum zasebnih podjetij, spletna stran: www.fpb.co.uk; BackCare, spletna stran: 

www.backpain.org. Informacije o drugih kampanjah TUC na spletnem naslovu: 

http://www.vl28.dial.pipex.com/.

 50   UK UNISON. Podrobne informacije o aktivnostih na področju varnosti in zdravja pri delu, kot so ocene 

tveganja in partnersko sodelovanje ter kampanja v zvezi s poškodbami z injekcijskimi iglami, so na 

spletnem naslovu: http://www.unison.org.uk/home/index.htm.

 51   Združeno kraljestvo, Ministrstvo za zdravstvo, kampanja proti nasilju nad zdravstvenim osebjem. 

Podrobne informacije so objavljene na spletnem naslovu: http://www.nhs.uk/zerotolerance/intro.htm.

Spletna stran revije o tveganjih: povezave do različnih kampanj sindikata so objavljene na spletni strani: 

www.hazards.org/campaigns.

Nova Zelandija, Ministrstvo za delo, „Dobre zamisli za spodbujanje varnosti in zdravja na vašem delovnem 

mestu – knjiga od A do Ž“. Podrobnosti o naročilu te brezplačne publikacije so na voljo pri Službi za varnost 

in zdravje pri delu Ministrstva za delo (Occupational Safety and Health Service of the Department of Labour), 

Nova Zelandija: http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/index.html.
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Dodatek 1 Študije primerov nekaterih kampanj

Partnerska kampanja Evropskega tedna

Cilji: Evropski teden varnosti in zdravja pri delu je informacijska kampanja, katere cilj je s spodbujanjem 

aktivnosti, usmerjenih v zmanjševanje števila nezgod pri delu in njihovih posledic, doseči, da bi bila Evropa 

varen in zdrav kraj za delo. Glavni cilj je spodbuditi aktivnosti za izboljšanje varnosti in zdravja pri delu na 

posameznih delovnih mestih. Sekundarni cilj pa je podpreti skupno evropsko stališče na področju varnosti in 

zdravja pri delu, ki se odraža v sprejetih direktivah in smernicah.

Ciljne skupine: Sem spadajo organizacije, gospodarske družbe in delovna mesta vseh velikosti in iz vseh 

dejavnosti. K sodelovanju so povabljeni vsi, ki delujejo na področju varnosti in zdravja pri delu, zlasti institucije 

in organizacije za varnost in zdravje pri delu, sindikati in delodajalska združenja, gospodarske družbe, vodilni 

delavci, zaposleni in delavski zaupniki za varnost in zdravje pri delu. Veliko truda je posvečenega izdelavi 

gradiv in načrtovanju aktivnosti, primernih za majhne in srednje velike gospodarske družbe. Od sodelujočih 

organizacij se pričakuje, da v svojih aktivnostih izpostavijo evropski element kampanje.

Partnerji: Gre za obsežno partnersko kampanjo, ki jo usklajuje Evropska agencija za varnost in zdravje 

pri delu. Podpirajo jo vse države članice EU, Evropska komisija in Evropski parlament ter sindikalna in 

delodajalska združenja. Predstavlja edinstveno priložnost, da posvetimo več pozornosti pomenu varnosti in 

zdravja pri delu. Kampanjo usklajuje Agencija, izvaja pa se v vseh 25 državah članicah EU.

Časovni okvir: Kampanja se odvija v času celega leta, pri čemer je za evropski teden varnosti in zdravja pri 

delu razglašen teden v mesecu oktobru, ko se aktivnosti kampanje zgostijo in zaključijo. Kampanjo je mogoče 

prilagoditi sodelujočim partnerjem. 

Ključna sporočila: Kateri so vzroki za nezgode pri delu in slabo zdravje ter koliko stanejo? Kakšne so 

možnosti njihovega preprečevanja, zlasti na podlagi izvajanja evropskih direktiv, ki jih morajo države članice 

prenesti v svojo nacionalno zakonodajo? Tudi sami ste vabljeni, da Evropski teden izkoristite za sodelovanje pri 

izvedbi določenih preventivnih aktivnosti in se tako izognete težavam na področju varnosti in zdravja pri delu.

Oblika in metode:

■  Značilnost kampanje Evropskega tedna je njena decentraliziranost. Najpomembnejše promocijsko gradivo 

(letaki, plakati, informativni bilteni, logotip in slogan) je pripravljeno v vseh jezikih držav članic, ki nato 

pripravijo dodatno gradivo in izvajajo različne aktivnosti, prilagojene nacionalnim razmeram in potrebam. 

Hkrati si prizadevajo k sodelovanju pritegniti vse, ki se zanimajo za varnost in zdravje pri delu, in sicer 

vse do ravni delovnega mesta. Nekatere države, na primer, pošiljajo promocijsko gradivo o Evropskem 

tednu delodajalskim in sindikalnim organizacijam, ki nato informacije posredujejo svojim članom. Veliko 

organizacij pripravi lastna gradiva in uporablja Evropski teden kot izhodišče za svoje aktivnosti. Številni 

primeri kampanj in aktivnosti, opisani v tem priročniku, so potekali prav v okviru informacijske kampanje 

Evropskega tedna.

■  Osrednja pozornost je vsako leto namenjena novi temi, ki jo sporazumno izberejo ključne interesne skupine 

(predstavniki vlad, sindikatov in delodajalcev).

■  Za izvedbo aktivnosti v okviru Evropskega tedna ni predpisanega vzorca. Te so lahko zelo raznovrstne, od 

enostavnih do zelo zapletenih.

■  Aktivnosti na delovnem mestu zajemajo:

■  aktivnosti za prepoznavanje in ocenjevanje posebnih tveganj, pregled varnostih razmer na delovnem 

mestu itd.;

■  seminarje in delavnice za usposabljanje;

■  razstave v zvezi z varnostjo in zdravjem na delovnem mestu;
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■  informativno gradivo, ki naj bi povečalo ozaveščenost na delovnem mestu;

■  programe „dober sosed“, ki spodbujajo večje gospodarske družbe, da podpirajo manjše;

■  programe natečajev ali predlogov za razvoj in izmenjavo primerov dobre prakse;

■  spodbujanje sodelovanja delavcev in/ali njihovih predstavnikov;

■  predstavitev nove preventivne strategije na delovnem mestu v času Evropskega tedna.

■  Aktivnosti nacionalnih in regionalnih organizacij zajemajo:

■  delitev promocijskih paketov;

■  oglaševanje na avtobusih, železniških postajah itd.;

■  predstavitev videogradiva ali novih smernic v času Evropskega tedna;

■  predstavitev regionalne skupine za povezovanje v mrežo v Evropskem tednu;

■  objavo rezultatov raziskav ali novega programa za preprečevanje tveganj v času Evropskega tedna;

■  organizacijo tekmovanj dobre prakse;

■  uvedbo enotedenske telefonske linije, kjer strokovnjaki svetujejo in odgovarjajo na različna vprašanja.

■  Poseben prispevek, posvečen Evropskemu tednu, je objavljen na spletnih straneh Agencije in „sorodnih“ 

spletnih straneh v državah članicah. Druge sodelujoče organizacije je treba spodbujati, da objavljajo 

informacije na svojih spletnih straneh. Gradiva in logotip se lahko prenesejo brezplačno.

■  Gre za cel niz kampanj in izkušnje kažejo, da le-te predstavljajo gonilno silo, ki državam članicam pomagajo 

razvijati potrebne strukture za ohranitev tega zagona. V nekaterih državah članicah je v kampanje vsako leto 

vključeno precejšnje število delovnih mest.

Partnerska kampanja sindikatov in delodajalcev o izdelavi ocene tveganja

Namen: Izboljšati stanje na področju varnosti in zdravja na delovnem mestu z zakonodajo. Delodajalci v 

javnem sektorju naj bi izdelali ocene tveganja v skladu z evropskimi direktivami in nacionalno zakonodajo.

Cilji:

■  Vsak delodajalec naj bi po posvetovanju s sindikatom izdelal oceno tveganja.

■  Delodajalce je treba pripraviti do tega, da skupaj s sindikatom javno podprejo prizadevanja za varno delo. 

Spodbuditi je treba sodelovanje med sindikati in delodajalci.

Časovni okvir:

■  Enoletna kampanja.

■  Organizatorji so izkoristili spremembe v vladi in novo vladno politiko spodbujanja sodelovanja med 

socialnimi partnerji. Minister za varnost in zdravje pri delu je podprl začetek kampanje.

■  V skladu z načrti se je kampanja začela izvajati meseca maja in je potekala vse do Evropskega tedna 

varnosti in zdravja pri delu meseca oktobra, ko se je začela druga faza aktivnosti. V tej fazi so bili 

predstavniki za varnost in zdravje na delovnem mestu povabljeni, da opravijo raziskavo delovnega mesta in 

poiščejo kakršne koli težave, povezane z ocenami tveganja.

■  Kampanja se je zaključila aprila naslednje leto. Ob mednarodnem spominskem dnevu delavcev

28. aprila so sporočilo kampanje še enkrat ponovili in poudarili, da je treba z aktivnostmi, ki so se začele

izvajati med kampanjo, nadaljevati tudi po njenem uradnem zaključku.

Predvidena sredstva: Uporabljena so bila sredstva, namenjena posameznim panogam in regijam za 

spodbujanje aktivnosti in prireditev v okviru kampanje.

Organizacija: Ustanovljena je bila skupina za vodenje kampanje, ki je zajemala predstavnike oddelka za 

varnost in zdravje pri delu, panožnih sindikatov in regionalnih uradov, oddelka za usposabljanje ter oddelka za 

tisk in odnose z javnostjo. S tem je bilo zagotovljeno, da se je kampanja izvajala v celotnem sindikatu in da se 

je na delovnem mestu uresničevala nacionalna pobuda. Promocija izdelave ocene tveganja je bila zelo obsežna, 

saj je šlo za spodbujanje panožnih skupin, regij in posameznikov na samih delovnih mestih, da sprejmejo 

kampanjo in se osredotočijo na tveganja, ki so zanje najpomembnejša.

50



69

Metode:

■  Pripravili so letake, podrobne smernice ter praktično gradivo, kot so plakati, nalepke in razna „umetniška dela“ 

v zvezi s procesom izdelave ocene tveganja, ki jih je sindikat razposlal posameznim predstavništvom sindikata 

pri delodajalcih, delodajalce pa so spodbudili, da ta gradiva pridobijo in uporabijo. Gradiva so bila pripravljena 

in natisnjena pred začetkom kampanje. Ker je kampanja spodbujala k izboljšanju sodelovanja, je sindikat v 

svojih smernicah uporabil informacije in smernice nacionalnega organa za varnost in zdravje pri delu.

■  Usposabljanje je bilo namenjeno panožnim sindikalnim pogajalcem in regionalnim koordinatorjem 

kampanje ter sindikalnim predstavnikom pri delodajalcih. Pri skupnem usposabljanju na delovnem mestu 

so sodelovali delodajalci in sindikat. Usposabljanje je potekalo tako pred začetkom kampanje kot tudi v času 

izvajanja kampanje.

■  Pripravili so pismo, namenjeno regionalnim predstavništvom sindikatov in predstavništvom sindikatov pri 

delodajalcu. V njem so podrobno opisali kampanjo in delodajalce povabili k sodelovanju. Povabili so jih, 

da skupaj s sindikalnimi predstavniki izdelajo ocene tveganja ter nato pripravijo skupen načrt prednostnih 

nalog in ukrepov za uvedbo potrebnih izboljšav. Delodajalce so tudi povabili, da s sindikatom pripravijo 

skupno sporočilo za javnost in tako izrazijo podporo kampanji.

■  Pripravili so vzorčne izjave za javnost, namenjene lokalnim časopisom.

■  Na spletni strani sindikata so bila na voljo vzorčna gradiva, kot so sporočila za javnost, slogani, karikature in 

druga umetniška dela, namenjena uporabi na lokalni ravni ali delodajalcem, ki naj bi jih uporabili v internih 

glasilih.

■   Organizirane so bile tiskovne konference na nacionalni ravni in regionalne predstavitve, s katerimi so 

napovedali kampanjo. V nacionalnem uradu so pripravili „vzorčna“ sporočila za javnost za potrebe napovedi 

kampanje kot tudi za celotno kampanjo. Poslali so jih panožnim in regionalnim sindikalnim predstavništvom 

in predstavništvom sindikatov pri delodajalcih, ki naj bi jih priredili za svoje potrebe. Poudarjena je bila 

stroškovna učinkovitost dobrih standardov varnosti in zdravja na delovnem mestu, o čemer so poročali 

predvsem poslovni mediji, vključno z nacionalnim radiem in najpomembnejšimi poslovnimi časopisi.

■  Regionalne predstavitve ob začetku kampanje so vključevale skupne seminarje z regionalnimi združenji 

delodajalcev.

■  Lokalni inšpektorat za delo je bil povabljen, da sodeluje pri nekaterih dogodkih, ki jih je organiziral sindikat, 

in da predstavi svoje lastno gradivo z navodili.

Ocena: Učinek kampanje je bilo mogoče izmeriti na podlagi raziskave, opravljene pred kampanjo, ki je 

ugotovila, koliko delodajalcev ima izdelano oceno tveganja, ki se lahko uporabi tudi kot reklamno gradivo, nato 

pa še z naknadno raziskavo, opravljeno po zaključku kampanje.

Organizacija sindikalne akcijske kampanje ozaveščanja med državami 
članicami

Cilji zajemajo:

■  ozaveščanje o vzrokih kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, ter njihovo preprečevanje;

■  spodbujanje izvajanja evropske zakonodaje, nacionalne zakonodaje in drugih uradnih

ukrepov;

■  zagotavljanje skladnosti pri izvajanju evropske zakonodaje med državami članicami;

■  izvajanje kampanj za strožje evropske zahteve in smernice v zvezi s kostno-mišičnimi obolenji.

Partnerji: Kongres evropskih sindikatov je začel kampanjo, ki jo je njegova tehnična pisarna usklajevala z 

nacionalnimi konfederacijami in evropskimi panožnimi skupinami. Kampanjo je podprl Mednarodni urad za 

delo.

Proces načrtovanja in razvoja

Na seminarju Evropske konfederacije sindikatov (ETUC) o kostno-mišičnih obolenjih so udeleženci poudarili 

potrebo in pripravljenost, da izvedejo sindikalno akcijsko kampanjo ozaveščanja, ki naj bi učinkovito združila 

sprejete ukrepe.
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Ustanovljena je bila nadnacionalna delovna skupina za usklajevanje in dogovarjanje o pripravah na kampanjo. 

Da bi razvili učinkovite elemente kampanje in dosegli sodelovanje sindikatov iz različnih držav članic in 

evropskih panožnih konfederacij, sta bili organizirani dve delavnici. Razposlan pa je bil tudi vprašalnik, s 

katerim naj bi zbrali informacije o nacionalnih aktivnostih sindikatov v zvezi s kostno-mišičnimi obolenji.

Na prvi delavnici je tekla razprava o rezultatih vprašalnika, predstavljene pa so bile tudi tekoče nacionalne 

kampanje. Udeleženci so predlagali cilje, sredstva in vire za nove aktivnosti ter se prostovoljno javili za 

izvajanje posameznih ukrepov. Razdeljene so bile naloge in določen časovni razpored njihovega izvajanja. 

Kampanja je tako temeljila na učinkovitih posameznih kampanjah.

Na drugi delavnici je tekla razprava o akcijskem programu. Določen je bil seznam področij, o katerih se je treba 

pogajati. Evidentirane so bile potrebe po usposabljanju. Udeleženci so se dogovorili o strukturi kampanje in o potrebnih 

virih zanjo (gradiva, usposabljanje itd.). Posamezni udeleženci so bili zadolženi za razvoj različnih vidikov kampanje.

Predlogi kampanje so bili predstavljeni na sestankih Odbora za delovno okolje, s čimer je bilo zagotovljeno 

njegovo soglasje in podpora.

Metode:

Pripravili so enoten evropski promocijski paket, ki je zajemal:

■  plakat;

■  podrobno brošuro s praktičnimi informacijami o vzrokih kostno-mišičnih obolenj in njihovem preprečevanju, 

o študijah primerov preprečevanja obolenj ter o primerih aktivnosti in gradiv sindikalnih kampanj;

■  posebno izdajo rednega biltena o kostno-mišičnih obolenjih.

Zaželena je izmenjava gradiv med nacionalnimi organizacijami. 

Organiziran je bil niz seminarjev po Evropi, namenjen nadaljnji podpori kampanje.

Pomemben prispevek o kampanji ter sporočila za javnost in gradiva so bili objavljeni na spletni strani 

http://www.etuc.org/tutb/uk/msd.html, ki zajema tudi povezave do drugih relevantnih spletnih strani, kot je 

spletna stran Agencije.

Časovni okvir: Aktivnosti kampanje so bile osredotočene na nekatere ključne datume in dogodke, vključno 

z Evropskim tednom varnosti in zdravja pri delu, katerega tema je so bila kostno-mišična obolenja (oktober 

2000), in Mednarodnim dnevom boja proti poškodbam zaradi ponavljajočega preobremenjevanja (28. februar).

Oglaševalska kampanja ene od držav članic v sektorju javnega prevoza 
(avtobusi in vlaki) kot podpora Evropskemu tednu varnosti in zdravja pri 
delu 

Namen: Ena od držav članic je z namenom, da bi podprla kampanjo Evropskega tedna, katerega tema so 

bila kostno-mišična obolenja, organizirala oglaševalsko kampanjo. Najela je profesionalno agencijo ter se 

posvetovala z sindikalnimi in delodajalskimi organizacijami glede izvedbe kampanje.

Cilji:

■  ozaveščanje javnosti o Evropskem tednu in o pomenu preprečevanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z 

delom, ter spodbujanje sodelovanja v kampanji Evropskega tedna;

■  doseči širšo javnost, vključno z majhnimi in srednje velikimi gospodarskimi družbami ter njihovimi 

zaposlenimi;

■  prispevati k aktivnostim Evropskega tedna v zvezi s kostno-mišičnimi obolenji.

Ključne aktivnosti:

■  izdelava takšnega promocijskega gradiva, ki bo pritegnilo pozornost; oprema notranjosti in zunanjosti 

avtobusov in vlakov, ki vozijo v večjih mestih, s promocijskim gradivom, slogani ipd.;

■  dvofazno oglaševanje, in sicer v času napovedi Evropskega tedna in med samim Evropskim tednom;
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■   uporaba reklamnega gradiva v obliki plakatov, da bi bilo le-to na voljo širši javnosti in uporabljeno v povezavi 

z drugimi aktivnostmi.

Potek kampanje:

Pripravljeno je bilo promocijsko gradivo, ki je bilo nameščeno na sredstva javnega prevoza v večjih mestih, 

in sicer na vlake in avtobuse. Reklamno gradivo je bilo predvideno za notranje in zunanje oglaševanje, ker 

naj bi tako doseglo ne le uporabnike javnega prevoza, temveč tudi voznike avtomobilov, kolesarje in pešce. 

Potencialna ciljna skupina je bila zato zelo široka. Gradivo je bilo oblikovano tako, da je omogočalo izdelavo 

plakata za potrebe oglasnih desk v gospodarskih družbah.

Oglaševalsko kampanjo na sredstvih javnega prevoza so podprli radijski in časopisni oglasi, podprta pa je bila tudi z 

vrsto aktivnosti v okviru Evropskega tedna, na primer s tekmovanjem na radiu, brezplačnimi seminarji po vsej državi, 

informacijskim paketom ter dostopom do informacij, vključno s študijami primerov, na njihovih spletnih straneh.

Časovni okvir: Promocijska kampanja se je odvijala v dveh fazah. Namen prve promocijske faze, ki je potekala 

spomladi, je bil ozaveščati o Evropskem tednu in kostno-mišičnih obolenjih, spodbuditi delodajalce in 

zaposlene, da poiščejo nadaljnje informacije, ter gospodarske družbe, da začnejo same načrtovati aktivnosti, ki 

naj bi se odvijale med Evropskim tednom. Namen druge promocijske faze pa je bil okrepiti prvo fazo.

Sodelovanje sindikata, nevladne organizacije in združenja za drobno 
gospodarstvo pri izvajanju kampanje, posvečene skrbi za hrbet

Partnerji: Nacionalni sindikat je v sodelovanju z združenjem za drobno gospodarstvo ter zainteresirano 

nevladno organizacijo organiziral kampanjo in pripravil nasvete v zvezi z vsemi vrstami bolečin v hrbtu. 

Vključili so tudi različne strokovnjake, ki so podprli aktivnosti kampanje v času Evropskega tedna.

Cilji: Ozaveščati o obsegu težav zaradi poškodb hrbta v majhnih in srednje velikih gospodarskih družbah in 

izvajati ukrepe na podlagi:

■  predstavitve rezultatov raziskave o težavah s hrbtom v majhnih in srednje velikih gospodarskih družbah v 

okviru Evropskega tedna;

■  zagotovitve telefonske linije, na kateri je bilo v času Evropskega tedna mogoče pridobiti strokovne

nasvete.

Organizacija in metode:

Opravljena je bila raziskava o obremenitvah hrbta, o sprejetih preventivnih ukrepih in njihovem učinku ter o 

trenutnem znanju na področju preprečevanja poškodb v 1 500 majhnih gospodarskih družbah. Raziskava je bila 

časovno načrtovana tako, da so bili rezultati na voljo za javno objavo v času kampanje Evropskega tedna. Raziskava je 

zajemala anketo, poslano po pošti, in osebno anketiranje majhnih gospodarskih družb, včlanjenih v forum zasebnih 

gospodarskih družb. Rezultati so bili v času Evropskega tedna predstavljeni v obliki poročila, uporabljeni pa so bili kot 

podpora telefonski liniji, namenjeni posredovanju informacij. Poročilo vsebuje tudi priporočila za ukrepe, s katerimi 

naj bi podprli preventivne cilje kampanje, kot je na primer podpora majhnim gospodarskim družbam pri obvladovanju 

bolečin v hrbtu: izobraževanje o vzrokih in preprečevanju, davčne spodbude ter boljši in brezplačen dostop do 

alternativnih zdravstvenih strokovnjakov.

Na telefonski liniji, ki je delovala v času Evropskega tedna, so lahko majhne gospodarske družbe in njihovi zaposleni 

dobili nasvete o preprečevanju obremenitev hrbta na delovnem mestu in ravnanju v primeru take obremenitve. 

Osebam, ki so poklicale, so poslali informacije o obvladovanju bolečin v hrbtu, povezanih z delom, ter jih vprašali, ali 

želijo nasvete strokovnjakov, vključno z odvetniki, strokovnjaki za ergonomijo, svetovalci za varnost, fizioterapevti 

in kiropraktiki. Le-ti so zainteresiranim svetovali o zakonodaji ter o preprečevanju in načinih čimprejšnje ozdravitve. 

Različni strokovnjaki in strokovne organizacije so bili povabljeni, da v času Evropskega tedna ponudijo svoje storitve 

preko telefonske linije, ki je delovala od ponedeljka do petka od 9. do 21. ure.

Organizatorji kampanje so majhnim gospodarskim družbam že pred začetkom Evropskega tedna poslali 100 000 

izobraževalnih plakatov „Zdrav hrbet bolje dela“, s katerimi so predstavili telefonsko linijo in ozaveščali 

o možnostih obvladovanja problema.
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V poletnih mesecih in tik pred Evropskim tednom, ki je potekal v oktobru, je bilo objavljenih več skupnih 

sporočil za javnost z informacijami o aktivnostih, še zlasti o telefonski liniji.

Sporočila za javnost, plakati in drugo gradivo so bili objavljeni na spletnih straneh organizatorjev kampanje. 

Raziskava je bila objavljena med Evropskim tednom kot sporočilo za javnost in predstavljena na spletnih 

straneh vseh sodelujočih organizacij. Zbrane so bile tudi študije primerov delavcev s težavami zaradi bolečin v 

hrbtu, ki so bile potem uporabljene za predstavitev ciljev kampanje v javnosti.

Teden lokalne skupnosti – inšpekcijske aktivnosti, osredotočene na eno 
lokalno skupnost

Udeleženci: Pri „Tednu lokalne skupnosti“ sodeluje celotno osebje regionalnega inšpektorata.

Cilj: Spodbuditi izvajanje ukrepov na področju varnosti in zdravja pri delu v majhnih in srednje velikih 

gospodarskih družbah v določeni lokalni skupnosti.

Organizacija in metode:

V času Evropskega tedna varnosti in zdravja pri delu se izvajajo ciljno usmerjene inšpekcijske aktivnosti v majhnih 

gospodarskih družbah, ki zaposlujejo manj kot 20 delavcev. V okviru kampanje potekajo tudi drugi podporni 

ukrepi in aktivnosti ozaveščanja v izbranem okraju (z npr. 10 000 prebivalci). V tem posebnem inšpekcijskem tednu 

je mesto razdeljeno na območja, ki so dodeljena posameznim inšpektorjem. Vsak inšpektor obišče vse majhne in 

srednje velike gospodarske družbe na svojem območju, njegov obisk pa traja od 20 do 30 minut. Med obiskom 

inšpektorji dobijo splošno predstavo o razmerah v gospodarskih družbah, pregledajo obvezno pogodbo o varstvu 

zdravja pri delu (Occupational Health Care Contract) ter zagotovijo ustrezne nasvete in informativno gradivo. Vsak 

inšpektor v 2 do 3 dneh obišče povprečno 20 gospodarskih družb. Nadaljnji nasveti so na voljo preko telefona.

Pred začetkom Evropskega tedna v lokalnih časopisih in na radiu (ter na televiziji, če je primerno) objavijo 

sporočilo za javnost. Pisma pošljejo tudi ustreznim organizacijam: delodajalskim združenjem in sindikatom, 

poklicnim šolam in podobnim ustanovam, zavarovalnicam in panožnim združenjem.

Med Evropskim tednom običajno poteka razstava, pripravljena v sodelovanju z zadolženimi za stalno 

razstavo o varnosti pri delu na Ministrstvu za socialne zadeve in zdravje. Lokalni dobavitelji, kot so, na 

primer, prodajalci osebne varovalne opreme, so bili naprošeni, da pošljejo gradivo za razstavo, medtem ko so 

raziskovalni inštituti, ki delajo na področju izdelave ocene tveganja, predstavili svoje izsledke.

Panožna sindikalna kampanja o kostno-mišičnih obolenjih:  „Delaš ali se 
izčrpavaš?“

Cilji: Povečati število organizacij, ki priznavajo obstoj kostno-mišičnih obolenj. Obveščati delavce o tveganjih 

in preventivnih ukrepih.

Organizacija:

Ker je sindikat organiziran na panožni ravni, je bilo treba pridobiti podporo in sodelovanje panožnih skupin. 

Zato je bila kampanja organizirana tako, da je bila ustanovljena skupina za načrtovanje, ki so jo sestavljali 

člani panožnih organizacij, pri čemer je bila kampanja osredotočena na posebna tveganja, poklice in potrebe 

v različnih panogah. Pozornost je bila, na primer, posvečena delu z računalniki v bančništvu in javni upravi, 

ročnemu premeščanju bremen v zdravstvu, delavcem na blagajni v supermarketih, sobaricam v hotelih. 

Kampanja je bila tako privlačna in zanimiva za delodajalce v različnih panogah.

Glavne dejavnosti:

Kampanja je zajemala 5 korakov:

■  spodbujanje praktične uporabe ustreznih predpisov, na primer, pri ročnem premeščanju bremen in pri delu 

z računalniki;

■  razvijanje in spodbujanje prilagodljivih metod prepoznavanja, ocenjevanja in preprečevanja tveganj za

kostno-mišična obolenja v gospodarskih družbah;
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■  zmanjševanje tveganj v gospodarskih družbah s pomočjo praktičnega dela;

■  usposabljanje sindikalnih predstavnikov;

■  in ocenjevanje učinka kampanje.

Kampanja je delovala na treh ravneh. Prva raven je zajemala kampanjo za širjenje splošne ozavečenosti 

in obveščenosti, namenjeno spodbujanju izvajanja zakonodaje in preprečevanju tveganj za kostno-mišična 

obolenja. Druga raven je zajemala aktivnosti, namenjene ozaveščanju na delovnem mestu, in sicer na način, 

da so gospodarskim družbam in varnostnim inženirjem pomagali pripraviti predstavitve o kostno-mišičnih 

obolenjih, organizirali obiske gospodarskih družb in srečanja z delavci ter usposabljanja delavskih zaupnikov 

za varnost in zdravje pri delu. Usposobili so jih za prepoznavanje glavnih dejavnikov, ki povzročajo kostno-

mišična obolenja, in jih spodbujali, da zahtevajo oceno tveganja in preventivne ukrepe. Tretja raven je 

zajemala pomoč pri usposabljanju v gospodarskih družbah, kjer so prisotna kostno-mišična obolenja.

Metode kampanje so zajemale: razpošiljanje plakatov in letakov gospodarskim družbam ter usposabljanje.

Zelo uspešen del kampanje je bila organizacija skupnega usposabljanja v določenih panogah, pri kateri so 

sodelovale posamezne gospodarske družbe in zavarovalnice. Tako je bilo na primer v večji hotelski verigi 

organizirano skupno usposabljanje za sobarice.

Rezultati:

Povečanje posebnih panožnih programov usposabljanja, vključno s programi v povezavi s preventivno službo 

zavarovalnice.

Povečanje števila informacij o tveganjih in preprečevanju le-teh, ki so na voljo delavcem na delovnem mestu.

Večja ozaveščenost delavcev in delodajalcev o vzrokih za kostno-mišična obolenja in o njihovem preprečevanju.

Povečanje števila izdelanih ocen tveganj na delovnem mestu ter raziskav in kasnejših načrtov za preprečevanje tveganj.

Povečanje posebnih panožnih dogovorov v zvezi s preprečevanjem kostno-mišičnih obolenj, na primer 

panožni dogovor s hotelskimi verigami.

Kampanje med različnimi ministrstvi – pobuda za preprečevanje poškodb z 
injekcijskimi iglami

Cilj: Zmanjšati število nezgod in poškodb zaradi injekcijskih igel in drugih ostrih predmetov v zdravstvu.

Partnerji: Ministrstvi za zaposlovanje in za zdravje. Ta medresorski projekt vključuje obveščanje, 

usposabljanje, raziskave in sodelovanje s proizvajalci glede varnosti njihovih izdelkov.

Metode:

Pripravili in razposlali so vrsto uradnih okrožnic, katerih namen je bil:

■  zagotoviti informacije in poudariti zakonske zahteve;

■  poudariti, kako se bolezni v zdravstvenem okolju prenašajo s krvjo in kako jih je mogoče preprečevati.

Vse pomembne informacije so objavljene na spletnih straneh organizatorjev kampanje.

Ocena kampanje za preprečevanje poškodb zaradi ponavljajočega se 
preobremenjevanja, izvedene s pošiljanjem sporočil po pošti

Cilj: Ozaveščati in spodbuditi izvajanje preventivnih ukrepov v zvezi s kostno-mišičnimi obolenji.

Ciljna skupina: Delodajalci in zaposleni. Delodajalci so igrali vlogo posrednikov, saj so obveščali zaposlene.
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Metode: Pošiljanje sporočil po pošti. Organ za varnost in zdravje pri delu je po pošti obvestil 50 000 delodajalcev, 

ki zaposlujejo več kot 20 delavcev, o tveganjih poškodb zaradi ponavljajočih se obremenitev pri delu z računalniki. 

Delodajalci so imeli možnost naročiti brezplačna informativna gradiva za zaposlene. Na posebni spletni strani so 

bile informacije na voljo delavcem in delodajalcem, pripravljen pa je bil tudi CD-ROM.

Ocena: Uspešnost kampanje je bila ocenjena po sedmih mesecih. Preverili so, kolikšno je bilo število 

poizvedovanj, ovrednotili so spremembe na področju ozaveščenosti in ukrepov na delovnem mestu, upoštevili 

so mnenja o gradivih za kampanjo, vključno s CD-ROM-om. Ocena je pokazala, da je približno 25 000 

delodajalcev zaprosilo za informativno gradivo. Pri 40 % teh delodajalcev sta se povečala poznavanje poškodb 

zaradi ponavljajoče se preobremenitve in pozornost, namenjena vprašanjem na ravni gospodarske družbe. 

Vseh 25 % delodajalcev je dejalo, da so na podlagi informacij kampanje sprejeli dodatne ukrepe v gospodarski 

družbi. Poznavanje poškodb zaradi ponavljajoče se preobremenitve se je povečalo tudi pri 80 % delavcev, 33 % 

delavcev pa je sprejelo ukrepe po tem, ko so si ogledali CD-ROM. Ljudje so bili zadovoljni z uporabnostjo, 

obliko, vsebino in prijaznostjo CD-ROM-a do uporabnika (na lestvici do 10 je bil ocenjen s 7,2). Posredniška 

vloga delodajalca je bila ocenjena pozitivno, saj je zagotovila izhodiščno točko za skupne pobude.

Dolgoročna kampanja, namenjena gospodarskim družbam

Kampanjo „Dobro zdravje je dobro poslovanje“ je organiziral organ, pristojen za varnost in zdravje pri 

delu v državi članici

Cilji: Delodajalce ozaveščati o pomenu varnosti in zdravja pri delu. Izboljšati razmere na področju varnosti in 

zdravja pri delu z izboljšanjem načina upravljanja na tem področju.

Ključno sporočilo: Dobro zdravje je dobro poslovanje. Preprečite slabo zdravje danes in začnite varovati svoje 

zaposlene in svoj dobiček. Uporaba poslovnega sporočila in poslovne terminologije, kot so gospodarska korist, 

naložba, poslovni uspeh itd. V logotipu je bil zajet simbol nacionalne valute.

Ciljna skupina: Delodajalci, direktorji in vodilni delavci, vključno z majhnimi in srednje velikimi 

gospodarskimi družbami.

Časovni okvir: Gre za obsežno in splošno kampanjo, ki se izvaja več let in je razdeljena v več faz, tako da vsaka 

faza zagotovi natančno usmeritev in ohrani zagon kampanje.

■  Faza 1: Hrup, kostno-mišična obolenja in povzročitelji dihalne preobčutljivosti

■  Faza 2: Dermatitis, rak, azbest

■  Faza 3: Vibracije dlan-roka, topila

■  Faza 4: Utrjevalna faza, ki nadgrajuje predhodne faze in je namenjena prepričevanju vodilnih delavcev, da 

sprejmejo ukrepe za preprečevanje tveganj, obravnavanih v predhodnih fazah kampanje.

Organizacija in metode:

■  Gradiva: Izdelava vrste enostavnih gradiv o poslovnih primerih s preprostimi predstavitvami, praktične 

informacije o tem, kaj je treba izboljšati pri upravljanju na področju varnosti in zdravja pri delu. V vsaki fazi 

so bile pripravljene ločene smernice za ciljna tveganja. Gradiva so zajemala brošure, priročnike, predstavitev 

že obstoječih gradiv, videoposnetke itd. V gradivih so bile pogosto uporabljene študije primerov ukrepanja 

na delovnih mestih, s pomočjo katerih so bile prikazane opravljene praktične izboljšave in navedena 

sredstva, ki so bila s tem privarčevana.

■  Metode: Kampanja vključuje sodelovanje znane in uspešne poslovne osebnosti za namen promocije 

sporočila kampanje, usmerjenost na poslovne medije in forume, neposredno pošiljanje po pošti, seminarje 

in sestanke ob zajtrku.

Kampanja o novih kemičnih tveganjih

Informacijska kampanja „Ali delate z izocianati in poliuretanom? POZOR! Ugotovljena so bila nova tveganja!“

Partnerji v kampanji: Kampanjo je začel Sindikat delavcev v kovinski industriji, organiziral pa jo je Skupni 

svet za varnost v industriji (zveza organizacij delodajalcev in delavcev za spodbujanje ukrepov na področju 

46

43



75

varnosti in zdravja pri delu). Neposredno so bile vključene klinike za medicino dela ter sindikalne organizacije 

in organizacije delodajalcev.

Zakaj: Sprejeti ukrepe v skladu z novimi ugotovitvami raziskav.

Cilji: Ozaveščanje o nevarnostih, povezanih z ravnanjem z izocianati in poliuretanom, spodbujanje 

prepoznavanja tveganj in varnejših načinov njihovega obvladovanja na delovnem mestu.

Metode: Kampanja je bila predstavljena s pomočjo člankov, brošur ter v sodelovanju s sindikati in 

delodajalskimi organizacijami. Posamezna delovna mesta so dosegli s pomočjo razpošiljanja sporočil po 

pošti, kontrolnimi listami, listi za samoocenjevanje in brošurami. Na izbranih delovnih mestih so bili izvedeni 

praktični preizkusi in študije primerov. Aktivnosti so bile deležne velikega zanimanja, kar so pokazali številni 

članki v dnevnem in mesečnem časopisju ter pozornost radijskih in televizijskih postaj. Splošne in panožne 

brošure so predstavile ključne informacije, vključno z novimi ugotovitvami raziskav in njihovimi posledicami 

pri ravnanju s kemikalijami.

Ali delate z izocianati in poliuretanom? POZOR! Ugotovljena so bila nova 

tveganja!

➤  Uvod

➤  Nova tveganja!

➤  Ali veste, če so izocianati prisotni v kemičnih proizvodih, s katerimi 

delate?

➤  Ali lahko zbolim?

➤  Ste opravili zdravstveni pregled?

➤  Kako se lahko zaščitim?

➤  Ali je treba meriti koncentracije v zraku?

➤  Ali ste se udeležili usposabljanja?

Regionalni program kampanje „Zaustavite azbest“

Zakaj: Povod za kampanjo je bila nova zakonodaja o azbestu.

Cilji: Obveščati o novih predpisih na področju obvladovanja tveganj zaradi izpostavljenosti azbestu.

Ciljne skupine: Lokalne uprave, gospodarska združenja, gopodarske družbe in sanirana delovna mesta ter 

javnost.

Oblika: Nacionalna kampanja se je izvajala prek regionalnih programov.

Metode: Kampanja je poskušala določiti lokacije in aktivnosti, kjer se uporabljajo azbest in azbestni izdelki. 

Izvedene so bile raziskave in študije o zmanjšanju tveganj zaradi izpostavljenosti azbestu. Organizirano je bilo 

izobraževanje oseb, ki delajo z azbestom. Kampanja se je izvajala prek regionalnih programov, regije pa so 

jo prilagodile svojim potrebam. Kampanja je bila organizirana v več fazah, v vsaki fazi pa je bila uporabljena 

vrsta sredstev za obveščanje javnosti. Pripravljeni so bili logotip, slike in slogan za celotno kampanjo. Poleg 

teh sredstev za obveščanje javnosti so bile pripravljene kartice za popis lokacij ter informativna mapa, ki 

je vsebovala brošure, letake ter disketo. Informacije so bile objavljene na spletni strani. Kampanja je bila 

javno predstavljena na seminarjih, informacijskih stojnicah itd. Oglasi in članki so bili objavljeni v panožnih 

strokovnih časopisih. Vzpostavljena je bila dežurna telefonska linija, na kateri so strokovnjaki odgovarjali na 

zastavljena vprašanja.

V nekaterih regijah je bila poleg posebnega programa izvedena tudi oglaševalska kampanja, namenjena 

javnosti.
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Program, namenjen drobnemu gospodarstvu (pekarne) in izveden z 
omejenimi finančnimi sredstvi

Partnerji: Zvezno ministrstvo za delo, zdravstvo in socialne zadeve. Za izvedbo je bil zadolžen regionalni 

inšpektorat za delo. Kampanja je potekala v sodelovanju s pekovskim cehom in panožnimi organizacijami 

pekarn ter nezgodnimi zavarovalnicami.

Cilji: Zmanjšati obremenitve zaradi prahu moke v pekarnah in spodbujati izboljšave delovnih postopkov.

Metode: Vsem pekarnam je bil poslan vprašalnik, s pomočjo katerega so zbrali podatke in dosegli večjo 

vključenost ljudi. Po opravljeni analizi je pekovski ceh organiziral sestanke svojih članov v različnih regionalnih 

okrožjih. Na sestankih so inšpektorji in zdravniki medicine dela predstavili tveganja. Predviden je bil tudi 

čas za razpravo in izmenjavo izkušenj med člani. Prizadete osebe so opisale svoje tegobe, pravilne praktične 

načine ravnanja pa so prikazali z videoposnetki. Udeleženci so prejeli informacijski paket in brezplačno 

osebno varovalno opremo. Kampanjo so okrepile reportaže v sredstvih javnega obveščanja, poleg tega pa so 

predstavniki cehov, odgovorni za prenos informacij, obiskali pekarne.

Program panožnih inšpekcijskih kampanj

Koordinatorji kampanje: Služba za delovno okolje. Lokalni nadzorniki so odgovorni za posamezne 

aktivnosti.

Cilj: Ozaveščati in spodbuditi spoštovanje zakonodaje na področju varnosti in zdravju pri delu. 

Časovni okvir: Načrt kampanje zajema obdobje več let.

Oblika: V času določenega obdobja se izvajajo ciljno usmerjene kampanje v določenih panogah ali 

industrijskih dejavnostih, ki obravnavajo vsa vprašanja o delovnem okolju, ki se pojavljajo v dani panogi. 

Kampanje se izvajajo po vsej državi na podlagi skupnega koncepta, kar zagotavlja tudi enotno delovanje 

oblasti. V ta namen so bili pripravljeni priročnik za inšpektorje, program obiskov in priročnik za gospodarske 

družbe. Vsako panogo vnaprej opozorijo na kampanjo, kar koordinatorjem omogoča, da se pripravijo na njeno 

izvajanje. Vključiti poskušajo čim več partnerjev iz posamezne panoge.

Metode: Uporabljene so različne metode, ki lahko zajemajo informativne mape, usposabljanje, svetovanje in 

inšpekcijske preglede. Učinek kampanje je pogosto odvisen od kombinacije aktivnosti in metod, uporabljenih 

za določen problem, ki ga obravnava kampanja.

Primer: V okviru kampanje, ki jo je vodil organ, pristojen za delovno okolje v livarnah, je skupina 

strokovnjakov razvila informativno gradivo, namenjeno gospodarskim družbam in inšpektorjem. Priročnik za 

inšpektorje je vseboval podatke o delovnih postopkih v livarnah, tveganjih zaradi kemikalij, ergonomiji, hrupu, 

nezgodah in vibracijah dlan-roka. Program obiskov je omogočil enotne inšpekcijske preglede. Priročnik za 

gospodarske družbe je zajemal podatke in kontrolne liste. Inšpekcijski pregled je bil opravljen v dveh fazah. 

Prvemu obisku z inšpekcijskim ogledom je po približno treh mesecih sledil še kontrolni obisk.

Inšpekcijske aktivnosti so bile dopolnjene z usposabljanjem, konferenco in dežurno telefonsko linijo.
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Dodatek 2 DODATNI NASVETI IZ RAZISKAVE AGENCIJE

Za potrebe raziskave je Agencija zbrala podatke od številnih organizacij po Evropi, ki so izvajale kampanje 

varnosti in zdravja pri delu. Prejeti nasveti in podatki so bili uporabljeni pri pripravi tega priročnika. Spodaj 

najdete nekaj dodatnih idej in predlogov teh organizacij, nadaljnje podrobnosti o njihovih aktivnostih pa so na 

voljo na spletni strani Agencije (www.europe.osha.int/systems/). Čeprav temeljijo na nacionalnih ali regionalnih 

kampanjah, je mnogo sporočil primernih tudi za interne kampanje v gospodarskih družbah, zamisli pa je 

mogoče prilagoditi lokalnim razmeram, za kar je ponujenih nekaj predlogov.

■  Najučinkovitejši je osebni stik z majhnimi in srednje velikimi gospodarskimi družbami ob uporabi 

enostavnih in neposrednih informacij.

■  Z raziskavo lahko pridobimo osnovne informacije za kampanjo in določimo izhodišče za začetek kampanje. 

Rezultati se lahko uporabijo tudi za določitev prednostnih nalog in ciljev kampanje. Različico ankete ali 

vprašalnika lahko vključimo v gradivo za kampanjo na način, da ga lahko udeleženci, kot so posamezne 

gospodarske družbe, uporabijo za pregled stanja na njihovem področju.

■  Uporabljajte študije primerov. Izvajanje poskusnih raziskav pred pričetkom kampanje vam bo pomagalo pri 

načrtovanju vsebine in oblike kampanje.

■  Nagrajevanje primerov dobre prakse je lahko dober način motivacije za izvajanje določenih ukrepov, poleg 

tega pa se poveča tudi ugled gospodarskih družb, ki so izvedle ukrepe na področju varnosti in zdravja pri 

delu. Opravljene študije primerov se lahko objavijo med kampanjo.

■  Delodajalci se običajno osredotočijo na poslovno plat sporočila, zaposleni pa na tisti del sporočila, ki govori 

o zdravju posameznika.

■  Ne zanašajte se na to, da bodo reportaže v časopisih predstavile javnosti vašo kampanjo, saj tega ni mogoče 

zagotoviti.

■  Splošne kampanje so lahko učinkovitejše, če vsebujejo elemente, namenjene ali prilagojene posameznim 

panogam.

■  Osredotočite se na omejeno število enostavnih sporočil.

■  Eden od možnih pristopov je, da za uvod opravite splošno ozaveščanje, nato pa izvedete bolj specializirane

ukrepe, kot so obiski na delovnem mestu.

■  Nekateri izvajalci kampanj priporočajo, da se z namenom, da ne bi zameglili osnovnega sporočila, 

osredotočite le na vprašanja varnosti in zdravja pri delu. Drugim pa se zdi, da bi bilo sporočilo o varnosti 

in zdravju na delovnem mestu koristno povezati z drugimi vsebinami, kot so javno zdravje, onesnaževanje 

okolja ali splošno spodbujanje zdravja.

Po raziskavah Agencije so uspešne kampanje lahko usmerjene v:

■  vse panoge ali pa se nanašajo le na posamezno panogo,

■  vse vrste gospodarskih družb ali le na majhne in srednje velike gospodarske družbe, samozaposlene, 

pogodbenike, lastnike itd.,

■  eno vprašanje ali pa na spodbujanje splošne ozaveščenosti o varnosti in zdravju pri delu,

■  dobro upravljanje varnosti in zdravja pri delu in razvoj kulture upravljanja,

■  posebne ukrepe na delovnem mestu.

Uspešne kampanje lahko:

■  uporabljajo finančne spodbude ali sporočilo o dobrem poslovanju,

■  zagotovijo brezplačen dostop do informacij ali usposabljanja,

■  zajemajo neposredno podporo in sklepanje pogodb o „izboljšavah“ z gospodarskimi družbami, ki prejemajo 

podporo,

■  uporabijo certificiranje,

■  zajemajo seminarje, konference, razstave in forume,

■  spodbujajo izmenjavo izkušenj in dobre prakse,

■  zajemajo sestanke ob zajtrku,

■  zajemajo potujoče razstave,

■  uporabijo internet,

■  vključijo posebne inšpekcijske aktivnosti.
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Dodatek 3 ZAHVALE

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu se zahvaljuje številnim sodelavcem, ki so pomagali pri pripravi 

besedila, primerov in predlogov za ta priročnik: Katji Bertz (Koopationstelle Hamburg), Keithu Conlonu ter 

članom sistemov in programov tematske skupine v mreži Agencije.

Člani sistemov in programov tematske skupine v mreži Agencije:

Martina Häckel-Bucher (Avstrija), Luc van Hamme (Belgija), Birthe Andersen (Danska), Lars-Mikael 

Bjurström (Finska), Robert Mounier-Vehier (Francija), Karl Kuhn (Nemčija), Matina Pissimissi (Grčija), 

Nuala Flavin (Irska), Maria Castriotta in Rita Bisegna (Italija), Robert Klopp (Luksemburg), Ton van Oostrum 

(Nizozemska), Leonor Figueira (Portugalska), Margarita Lezcano Núñez (Španija), Elisabet Delang (Švedska), 

Tony Lord (Združeno kraljestvo), José Ramon Biosca de Sagastuy (predstavnik Komisije), Marc Sapir 

(predstavnik delavcev), Torben Jepsen (predstavnik delodajalcev), Ulrich Riese (predsednik), Martin den Held 

(vodja projekta), Usua Uribe in Monica Vega (asistentki projekta). Pomagala je tudi Sarah Copsey (pomočnica 

vodje projekta).
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Dodatek 4  VAŠI ZAPISKI IN PRIPOMOČKI ZA 
NAČRTOVANJE

Te strani so namenjene vašim osebnim pripombam, načrtom, zapisovanju uporabnih naslovov in informacij. 

Kontaktni podatki, pomembni za izvedbo kampanje

Organizacija              Kontaktna oseba      Podatki (telefon, e-pošta, naslov)
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Namen, ciljna skupina in sporočilo kampanje

Kaj je treba spremeniti?        Kdo je pristojen za spremembe?    Kakšno sporočilo jih bo prepričalo?
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Projektno načrtovanje in spremljanje kampanje

Naloge                         Podnaloge ali mejniki                   Odgovorna oseba  Rok



Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

Kampanje varnosti in zdravja pri delu – ozaveščanje javnosti

Luxembourg: Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti

2006 – 81 str. – 16,2 x 22,9 cm

ISBN 92-9191-092-9

Cena (brez DDV) v Luksemburgu: 15 EUR



PRODAJA IN NAROČANJE
Plačljive izdaje publikacij Urada za publikacije so na voljo na prodajnih mestih povsod po 
svetu.

Kako se lahko naročim na publikacijo?
Svoje naročilo lahko pošljete prodajnemu mestu, ki ste si ga izbrali s seznama prodajnih 
mest.

Kje lahko dobim seznam prodajnih mest?
• Obiščite spletno stran Urada za publikacije: http://publications.eu.int/
• ali naročite izvod seznama prek faksa (352) 29 29-42758.



K ampanje  var nos t i  in  zdr avja  pr i  delu

Izkušnje iz  celotne Evropske uni je in nas vet i  z a organiz ac i jo vaših las tnih kampanj
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Cilj Agencije je organom Skupnosti, drža-

vam članicam, socialnim partnerjem in ti-

stim, ki se ukvarjajo s vprašanji varnosti in 

zdravja pri delu, zagotoviti uporabne teh-

nične, znanstvene in gospodarske informa-

cije s področja varnosti in zdravja pri delu, 

da bi izboljšali delovno okolje na področju 

varnosti in zdravja delavcev, kot je predvi-

deno v Pogodbi in s poznejšimi strategijami 

in akcijskimi programi Skupnosti glede 

varnosti in zdravja na delovnem mestu.
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Gran Vía 33. E-48009 Bilbao
Tel. (34) 944 79 43 60
Faks (34) 944 79 43 83
E-pošta: information@osha.europa.eu
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