Информации за испитаниците
Вашата работна единица е избрана да учествува во меѓународното истражување за
безбедноста и здравјето при работа и практиката на нивната примена. Истражувањето се
спроведува истовремено во 33 земји низ цела Европа и има за цел да дознае во колкава мера
лицата што се одговорни за безбедноста и здравјето при работа во различни земји ги делат
ставовите и начините на спроведување на таа одговорност во пракса.
Прашалникот опфаќа неколку теми, а за да се одговори на прашањата не се потребни
посебни стручни познавања. Повеќето од лицата кои досега учествувале во истражувањето
сметаат дека тоа било интересно и пријатно искуство и ние се надеваме дека истиот случај ќе
биде и со Вас. Интервјуто обично трае 20-25 минути и ние искрено се надеваме дека можеме да
сметаме на вашата соработка.

За EU-OSHA
Европската агенција за безбедност и здравје на работното место е формирана во 1996
година како официјално европско тело одговорно за информации во врска со професионалната
безбедност и здравје.
Повеќе за агенцијата

За истражувањето
Целта на истражувањето е да им помогне на работните организации низ цела Европа
поефикасно да управуваат со безбедноста и заштитата на здравјето при работа и да ја подобри
положбата на вработените од здравствен и психосоцијален аспект.
Анкетарот прашува за постоечките начини за управување со безбедноста и здравјето при
работа; кои се прашањата со приоритетно значење и дали појавите, како што е стресот, се
ставени меѓу нив. Потоа, прашалникот подетално испитува како е организирано управувањето со
безбедноста и заштитата на здравјето, каква директна и советодавна поддршка е на располагање
и дали има некои поголеми проблеми.
Креаторите на политиката на национално и европско ниво ќе ги искористат овие податоци
за да донесат поефикасни прописи и поефективна поддршка за компаниите со цел работните
места да бидат побезбедни, поздрави и попродуктивни.
Со Вашето учеството во ова истражување, ќе се добијат важни податоци за Вашата
положба, потреби и очекувања и на тој начин ќе придонесете за подобрување на работните
услови во организациите низ цела Европа и пошироко.

Доверливост
Сите податоци ќе се третираат како строго доверливи а резултатите ќе бидат прикажани
преку статистичка севкупност, така што анонимноста на испитаниците е загарантирана.
„Кантар“ – компанијата одговорна за спроведување на истражувањето – е член на
EСОМАР и е обврзана со Меѓународниот закон за пазарни и општествени истражувања. EU-OSHA
мора да се придржува до Регулативата (ЕЗ) бр 2018/1725 во поглед на заштитата на поединците
при обработката на личните податоци од страна на институциите и телата на Европската
заедница.
Доколку имате прашања во врска со доверливоста на вашите одговори или
гарантираноста на анонимноста во пракса, тогаш можете да стапите во контакт со нас на
esener@osha.europa.eu.

Кој ги спроведува анкетните интервјуа?
Сите национални институти за спроведување на анкетите се поврзани со Кантар Мрежата
на институти за теренска работа. Анкетарите се обучени лица со богато искуство за
спроведување анкети од овој вид.
Листа на национални центри

Пристап до резултатите
Резултатите од претходната студија, (ESENER-2), се достапни на нашата веб-локација
www.esener.eu. Таму, на почетокот на 2020 г. ќе може да ги видите и првите резултати од новата
студија. Деталниот извештај ќе биде објавен некаде во средината на 2020 година, а
дополнителното истражување ќе излезе следните години. Сите извештаи на EU-OSHA може
бесплатно да се симнат од Интернет.
Публикации на EU-OSHA

Поддршка за анкетата
`Управувачкиот одбор на EU-OSHA е составен од претставници на национални влади,
организации на работодавци и синдикати и освен што ја поздравија оваа анкета, тие цело време
беа во блиска соработка со нејзините креатори.
На европско ниво, анкетата е поддржана од:

и од
Управувачки одбор на EU-OSHA - целосна листа

Избор на испитаници
За да бидеме сигурни дека ќе добиеме реална слика за секоја земја, вашата работна
единица беше избрана по случаен избор од регистарот на компании.
За целите на истражувањето, важно е анкетираното лице да е запознаено како се
управува со безбедноста и здравјето при работа во нивната организација. Не е потребно да сте
стручњак за безбедност и здравје при работа, но би било одлично доколку учествувате во
одлуките за преземање мерки во таа област.

Кој плаќа за анкетата?
EU-OSHA ја финансира анкетата со својот оперативен буџет во 28 земји членки на ЕУ плус
Исланд и Норвешка кои се членови на ЕЕО (Европска економска област); Швајцарија самата ги
покрива сите трошоци за своето учество; Република Македонија и Србија се вклучени со тоа што
користат средства од ИПА фондовите на ЕУ (Инструмент за претпристапна помош).

Дополнителни информации
Подетални информации за анкетата (само на англиски јазик) можете да најдете на
www.esener.eu

Како да се вклучите и вие?
Како дел од своите други информативни активности, EU-OSHA бара конкретни случаи на
ниво на работно место за да ги популаризира успешните и иновативни методи или решенија за
справување со ризици по професионалната безбедност и здравје. Доколку имате пробано нешто
интересно и сакате да го споделите со други преку EU-OSHA, повелете да стапите во контакт со
нас на esener@osha.europa.eu

Повратни информации
Секое ваше мислење или сугестија ќе биде добредојдено.

