Informacije za anketirance
Vaše delovno okolje je bilo izbrano za udeležbo v mednarodni študiji o varnosti in zdravju pri delu ter
upravljanju slednjega v praksi. Študija poteka sočasno v 33 državah po vsej Evropi in bo pomagala
ugotoviti, v kolikšni meri si odgovorne osebe s področja varnosti in zdravja pri delu iz različnih držav
delijo ista mnenja in prakse.
Vprašalnik zajema raznovrstne teme in za odgovarjanje na vprašanja ni potrebno nikakršno strokovno
znanje. Večina anketirancev raziskavo ocenjuje kot zanimivo in prijetno izkušnjo in upamo, da boste tako
menili tudi vi. Izvajanje ankete običajno traja približno 20 do 25 minut in iskreno upamo, da lahko
računamo tudi na vašo udeležbo.

O agenciji EU-OSHA
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je bila ustanovljena leta 1996 kot evropski organ,
pristojen za zagotavljanje informacij o varnosti in zdravju pri delu.
Več o agenciji

O raziskavi
Cilj raziskave je pomagati k učinkovitejšemu reševanju težav s področja varnosti in zdravja v delovnih
okoljih po vsej Evropi in spodbujati zdravje ter dobro počutje zaposlenih.
Anketar postavi vprašanja o sprejetih dogovorih glede upravljanja varnosti in zdravja, ki veljata za
najpomembnejši vprašanji, in o tem, ali pri tem prihaja tudi do težav, kot je na primer stres. Vprašalnik se
nato usmeri v ugotavljanje, kako je upravljanje varnosti in zdravja organizirano, kakšna podpora ali
svetovanje je na voljo in ali so prisotne kakšne večje težave.
Oblikovalci politik na nacionalni in evropski ravni bodo s pomočjo informacij lahko oblikovali boljše
politike in zagotovili učinkovitejšo podporo podjetjem, da bi delovna okolja postala varnejša,
produktivnejša in bolj zdrava.
S sodelovanjem v raziskavi boste zagotovili dragocene informacije o svojih okoliščinah, potrebah in
pričakovanjih, ki bodo prispevale k izboljšanju pogojev v delovnih okoljih po vsej Evropi in zunaj nje.

Zaupnost
Vse informacije obravnavamo kot strogo zaupne, rezultati pa bodo predstavljeni v združeni obliki, s čimer
zagotavljamo anonimnost anketirancev.
Kantar, tj. podjetje, odgovorno za izvajanje raziskave, je član organizacije ESOMAR in zavezan
Mednarodnemu kodeksu trženjskih in družbenih raziskav. Agencijo EU-OSHA ureja Uredba (EU)
št. 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti.
Če imate kakršne koli pomisleke glede zaupnosti svojih odgovorov ali zagotavljanja anonimnosti v praksi,
se obrnite na nas po elektronskem naslovu esener@osha.europa.eu.

Kdo izvaja anketiranje?
Vsi nacionalni instituti, ki izvajajo anketiranje, so povezani z mrežo institutov za terensko delo Kantar.
Anketarji so visoko usposobljeni za izvajanje tovrstnih raziskav in imajo na tem področju tudi veliko
izkušenj.
Seznam nacionalnih središč

Dostop do rezultatov
Rezultati prejšnje študije (ESENER-2) so na voljo na našem spletnem mestu www.esener.eu. Tam si
boste v začetku leta 2020 prav tako lahko ogledali prve rezultate nove študije. Podrobno poročilo bo
objavljeno sredi leta 2020, v naslednjih letih pa se bodo pripravljale nadaljnje študije. Možen je tudi
brezplačen prenos vseh poročil agencije EU-OSHA.
Publikacije EU-OSHA

Podpora raziskavi
Upravni odbor agencije EU-OSHA sestavljajo predstavniki vlad, delodajalcev in sindikatov, ki tej raziskavi
niso samo prižgali zelene luči, temveč so tesno sodelovali pri njenem razvoju.
Raziskavo na evropski ravni podpirata:

in
Celoten seznam članov upravnega odbora agencije EU-OSHA

Izbira anketirancev
Vaše delovno okolje je bilo naključno izbrano iz poslovnega registra, da bi zagotovili, da v vsaki državi
dobimo reprezentativno sliko.
Za našo študijo je pomembno, da je anketiranec seznanjen z načinom reševanja vprašanj s področja
varnosti in zdravja v svojem delovnem okolju. Ni nujno, da ste strokovnjak s področja varnosti in zdravja,
zelo dobro pa je, da ste vključeni v odločanje o ukrepih, ki se na tem področju sprejemajo.

Kdo financira raziskavo?
Agencija EU-OSHA financira raziskavo za 28 držav članic EU ter za Islandijo in Norveško kot članici
EGP (Evropskega gospodarskega prostora) iz svojega operativnega proračuna, Švica vse stroške
udeležbe krije sama, republika Makedonija in Srbija pa sta vključeni s pomočjo sredstev iz instrumenta
EU za predpristopno pomoč (IPA).

Dodatne informacije
Več informacij o raziskavi je na voljo (samo v angleščini) na povezavi www.esener.eu.

Vključite se
Agencija EU-OSHA v okviru drugih informacijskih dejavnosti išče študije primerov na ravni delovnih
okolij, da bi opozarjala na uspešne ali inovativne pristope ali rešitve v zvezi s tveganji za varnost in
zdravje v delovnem okolju. Če izvajate zanimiv ukrep in bi ga želeli deliti prek agencije EU-OSHA, se
obrnite na nas po elektronskem naslovu esener@osha.europa.eu

Povratne informacije
Prosimo vas, da nam posredujete svoje pripombe in predloge.

