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Norint skatinti patobulinimus, ypač susiju-

sius su darbo aplinka, užtikrinant 

darbuotojų sveikatą ir saugą, kaip numaty-

ta Sutartyje ir vėlesnėse veiksmų progra-

mose, skirtose sveikatos ir saugos proble-

moms darbovietėse, Agentūros tikslas turi 

būti techninės, mokslinės ir ekonominės 

informacijos, naudojamos sveikatos ir sau-

gos darbe srityje, pateikimas Bendrijos or-

ganizacijoms.
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for Safety and Health
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BBeveik nėra abejonių, kad reklama, rinkodara ir 
viešųjų ryšių kampanijos gali turėti reikšmingą 
įtaką žmonių mąstymui ir elgsenai. Pažvelkite 
į daiktus jūsų virtuvės spintelėje. Beveik visi šie 
daiktai susiję su kokio nors pobūdžio reklama, 
turinčia įtakos jūsų sprendimui įsigyti juos, o ne 
konkurentų gaminamus produktus. Tačiau ar tie 
patys „reklaminiai principai“ gali būti taikomi 
darbuotojų saugai ir sveikatai (DSS)? 

Atsakymas yra tvirtas – taip! Nors jūs neturite 
tokių finansinių išteklių kaip daugianacionalinė 
vartojimo prekių bendrovė, tačiau galite paskatinti 
žmones keisti požiūrį ir veiksmus, susijusius 
su sveikata ir sauga darbe, vykdydami gerai 
suplanuotą ir tikslinę kampaniją, skatinančią gerą 
DSS praktiką. Iš tikrųjų daugelis organizacijų tai 
jau padarė.

Remiantis visoje Europoje atlikta DSS kampanijų 
rengimo specialistų apklausa, šiame vadove 
pateikiamos instrukcijos, kaip žingsnis po žingsnio 
suplanuoti ir įgyvendinti reklamines kampanijas 
bet kokio dydžio organizacijoje. Priešingai negu 
manoma, tai nėra sudėtinga. Jums reikia „mišinio“ 
sudedamųjų dalių, įskaitant teisingai suformuluotą 
mintį, tikslines auditorijas ir kitus veiksnius.

Jei norite didinti supratimą apie pasikartojančias 
traumas dėl per didelio krūvio pasinaudodami 
profesine spauda arba vykdyti rimtesnę 
nelaimingų atsitikimų prevencijos kampaniją, 
paremtą lankstinukais ir reklama, šiame vadove 
rasite visus reikalingus patarimus, kurie padės 
pasiekti norimus rezultatus. Tai ne nustatytų 
taisyklių, bet tiesiog rekomendacijų rinkinys. 
Pasirinkite tai, ko jūs norite, ir pritaikykite 
konkrečioms aplinkybėms. 

Pirmoje vadovo dalyje rasite bendrų patarimų, 
kurie gali būti taikomi visoms su DSS susijusioms 
organizacijoms, tiek smulkioms, tiek stambioms. 
Konkretesnių pasiūlymų ir informacijos, įskaitant 
nurodymus, kaip rašyti pranešimus spaudai, 
pateikta antroje dalyje. Į priedus mes įtraukėme 
keletą konkrečių pavyzdžių tyrimų.

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra
2001 m. liepos mėn.

2  (*)

Organizuokite kampanijas savo 
darbovietėje

Jums gali kilti mintis jūsų darbovietėje 
didinti supratimą bei skatinti veiksmus, 
susijusius su sveikata ir sauga. 
Jūsų darbovietei galima pritaikyti 
daugybę įvairių idėjų ir kampanijos 
veiksmų. Galite naudoti sveikatos ir 
saugos institucijų sugalvotus šūkius 
ir pranešimus. Bet kokiu atveju 
taikomi čia aprašyti pagrindiniai 
planavimo etapai, pavyzdžiui, kaip 
aiškiai suformuluoti tikslus, gauti 
organizacijos paramą ir t. t. Kai kurios 
idėjos išdėstytos atskiro atvejo tyrime 
apie Europos savaitę ir atskirame 
darboviečių kampanijų kontroliniame 
sąraše. 

(*) Žr. „Smulkesnė informacija ir šaltiniai“, p. 63.
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1.PRIEŠ PRADEDANT…

Ar jums būtina organizuoti
kampaniją?

Ar turite pakankamai 
išteklių?

DDaugybė sveikatos ir saugos klausimų reikalauja 
didesnio dėmesio, tačiau tai nereiškia, kad 
kiekvienas klausimas, patekęs ant jūsų stalo, yra 
vertas viešos kampanijos.

■  Ar kampanija turės poveikį? Pabandykite 
pasijusti savo tikslinės auditorijos vietoje. Ar jai 
gali rūpėti informacija, kurią jūs norite perduoti, 
ar jos veiksmai priklausys nuo šios informacijos? 
Ar ji išlaikytų patikrinimą klausimu „na ir kas?“ 
Gali būti net per vėlu ką nors paveikti, ypač jei 
jūs susidūrėte su problema, kuri aktuali tik tam 
tikrą laikotarpį.

■  Ar šią užduotį geriausiai gali atlikti jūsų 
organizacija? Ar esate pakankamai patikima 
organizacija ir ar turite pakankamai išteklių? 
Galbūt yra kita institucija, kuri planuoja panašią 
iniciatyvą? Atlikite tyrimą.

■  Ar egzistuoja mažiau išlaidų reikalaujanti 
alternatyva? Kampanijos naudingos tik tuo 
atveju, jei jos pasiekia gana didelį žmonių skaičių, 
dažnai skirtingose vietose. Jeigu sutelkiate 
dėmesį į smulkias grupes, daugiau naudos 
gali duoti kiti būdai, pavyzdžiui: mokymai, 
seminarai, susitikimas akis į akį, elektroninės 
žinutės ir net telefono skambučiai, priklausomai 
nuo konkrečios temos. 

■  Kampanijos neišvengiamai reikalauja laiko ir 
lėšų. Ar jums pakanka vieno ir kito norimam 
klausimui nagrinėti? Gali būti tikslinga 
apsvarstyti kitos organizacijos, turinčios panašių 
interesų, įtraukimą į kampaniją, kad būtų galima 
pasidalyti išlaidas ir darbo krūvį.

■  Ar turite tinkamą infrastruktūrą ir pakankamai 
žmogiškųjų išteklių, kad galėtumėte panaudoti 
jūsų kampanijos sukeltą susidomėjimą, 
pavyzdžiui, mokymo programoms ir 
apsilankymams darbo vietose organizuoti?

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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Pagrindiniai saugos ir sveikatos kampanijų tikslai

■  Didinti supratimą apie DSS problemas, įskaitant jų priežastis, tarp valdytojų, darbuotojų ir jiems 
patariančių šiais klausimais žmonių, pavyzdžiui, medikų.

■  Teikti praktinius sprendimus per „geros praktikos modelius“.
■  Didinti darbo jėgos žinias apie atitinkamus teisės aktus ir skatinti organizacijas atitinkamai 

derinti veiklą.
■  Įspėti žmones apie naujai iškilusią riziką ir galimus sprendimus.
■  Gauti paramą keičiant teisės aktus ar rekomendacijas.
■  Suteikti organizacijai DSS įstaigos ir patikimo partnerio statusą.

GettingyourMessageAcrossLT   10 13/9/05, 09:42:21
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2.KAMPANIJOS VEIKSMŲ 
DERINIMO APŽVALGA

20

N■  Nustatyti įvertinamą tikslą. Pavyzdžiui: 
„sumažinti su stresu susijusias ligas skambučių 
centruose 10% per ateinančius trejus metus“.

■  Didžiausią dėmesį skirti tikslinei auditorijai. 
Pavyzdžiui, didesnių bendrovių personalo 
vadybininkams arba SVĮ savininkams.

■  Suformuluoti aiškų pranešimą. Jis turi 
būti nukreiptas į jūsų tikslines auditorijas 
ir idealiu atveju turėtų apimti joms skirtas 
rekomendacijas. Pavyzdžiui, „tyrimai parodė, 
kad skambučių centruose galima sumažinti su 
stresu susijusias ligas, įgyvendinus tris esminius 
žingsnius“.

■  Pasirinkite tinkamiausią žiniasklaidos priemonę 
jūsų tikslinei auditorijai pasiekti. Gal geriausiai 
tiktų reklama, tiesioginiai laiškai, plakatai, 
seminarai, apsilankymai?..

■  Suderinkite biudžetą. Paskirkite papildomą 
sumą, tarkime, apie 10%, nenumatytoms 
papildomoms išlaidoms.

■  Parinkite tinkamą pradžios datą. Venkite 
ilgiausių atostogų laikotarpių, pavyzdžiui, kai 
ruošiamasi Kalėdoms, ir stenkitės susieti savo 
kampaniją su reikšmingiausiu sezono renginiu, 
kad ji turėtų didesnį atgarsį.

■  Įvertinkite savo kampaniją. Mokykitės iš savo 
patirties, kad kitą kartą sugebėtumėte pasiekti 
dar didesnį poveikį.
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planavimas

pasirengimas

kampanijos 
įgyvendinimas

įvertinimas

tęstiniai 
veiksmai
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3.PAGRINDINĖS 
SUDEDAMOSIOS 
SĖKMĖS DALYS

Pasirinkite įvertinamus 
tikslus

Nustatykite tikslines 
rinkas ir auditorijas

N■  Nustatykite įvertinamą užduotį

■  Nustatykite savo tikslines rinkas ir auditorijas

■   Formuluokite aiškų ir paprastą pranešimą

Sudėliokite šiuos elementus į vietas ir jūs jau būsite 
atlikę pusę darbo. Jei jų nenaudojate, teks įdėti 
daug pastangų, norint realizuoti visą kampanijos 
potencialą.

Vienintelis būdas įvertinti, ar jūsų kampanija buvo 
sėkminga – ir mokytis iš patirties – tai nustatyti 
sau įvertinamą užduotį. Turėkite labai konkretų 
ir realų tikslą, atsižvelgdami į turimus išteklius. 
Nesitikėkite pakeisti pasaulį per naktį. 

Pavyzdžiui:

■  Sumažinti su mechanizmais susijusias avarijas 
spausdinimo pramonėje 5% per ateinančius 
ketverius metus

■  Sumažinti smurto prieš ligoninės darbuotojus 
atvejų skaičių 30% per ateinančius ketverius 
metus

■  Sumažinti darbuotojų, nuolat keliančių 
sunkius krovinius, skaičių 30% per ateinančius 
septynerius metus

■  Suformuluoti 5 000 klausimų informaciniam 
paketui apie tai, kaip užkirsti kelią traumoms 
viešbučių ir viešojo maitinimo sektoriuje 

■  Stiprinti supratimą apie asbesto sukeliamus 
pavojus statybos pramonėje iki 95%

■  Visi inspektoriai per ateinančius šešis mėnesius 
turi būti išmokyti įvertinti riziką 

Norėdami išmatuoti veiklos poveikį, turėsite 
įdiegti kampanijos įvertinimo sistemą. Kaip tai 
padaryti, paaiškinsime vėliau.

Dėmesio centro nustatymas yra būtinas 
reikalavimas. Jeigu kreipsitės į per daug plačią 
auditoriją, išeikvosite išteklius ir jūsų perteikiama 
informacija paskęs gausybėje informacijos. 
Skirtingos tikslinės rinkos ir auditorijos reikalauja 
skirtingos perteikiamos informacijos ir skirtingų 
žiniasklaidos priemonių.

33
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■  Sutelkite dėmesį į sektorius, kuriuose jūsų 
akcentuojama DSS problema yra ypač aštri. 
Pavyzdžiui, tirpikliai spausdinimo pramonėje, 
asbestas statyboje, fizinis darbas sveikatos 
įstaigose.

■  Paklauskite savęs: „Kas yra tie žmonės 
kiekviename sektoriuje, kurie galėtų padėti 
man pasiekti tikslą? Ką domina problema, 
kurią aš noriu spręsti ir kas turi galios ir ryžto 
įdiegti mano rekomendacijas?“ Tai jūsų tikslinė 
auditorija. Dažniausiai tai nebus asmenys, 
tiesiogiai susiję su jūsų keliama problema. Tai 
gali būti vadovaujantys vadybininkai, sąjungų 
atstovai, personalo vadybininkai, saugos 
pareigūnai ir kiti žmonės, atsakingi už profesinę 
sveikatą ir saugą arba suinteresuoti šiais 
klausimais kaip profesionalai.

Į ką kreipsitės tiesiogiai, priklauso nuo jūsų 
perteikiamos informacijos turinio. Jeigu jūsų 
kampanijos tikslas pateikti praktinius patarimus 
dėl prevencijos, kaip antai „10 žingsnių, siekiant 
sumažinti pasikartojančias traumas dėl per 
didelio krūvio“, jūsų informacija tikriausiai 
turėtų būti skirta darbdaviams. Jeigu tikslas yra 
sustiprinti pakartotinių traumų dėl per didelio 
krūvio simptomų atpažinimą, galite kreiptis 
į darbuotojus. Vadovaukitės sveiku protu ir 
stenkitės veikti kaip galima konkrečiau. Jūsų 
tikslinės grupės lemia, kokiomis žiniasklaidos 
priemonėmis reikėtų naudotis. 

Supraskite tikslines grupes ir auditorijas. 
Išsiaiškinkite, kokie jų pagrindiniai rūpesčiai ir 
problemos. Tai leis jums pritaikyti informaciją jų 
individualiems poreikiams ir padaryti kampaniją 
asmeniškesnę ir tinkamesnę.

Jei yra galimybė, įtraukite jūsų tikslinę auditoriją 
remiančias organizacijas. Stenkitės, kad jūsų 
tikslinės auditorijos atstovai ar atitinkamos 
asociacijos dalyvautų platinant informaciją 
arba būtų dar geriau, jei jos taptų kampanijos 
partnerėmis (žr. skyrelį apie partnerystę). Tai gali 
padaryti jūsų kampaniją patikimesnę.

3

19
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Suformuluokite aiškų ir
paprastą pranešimą

Žmonės kasdien užpilami informacija. Jei 
norite patraukti jų dėmesį, jūsų formuluotė turi 
būti trumpa, paprasta ir tinkama jūsų tikslinei 
auditorijai. Ji turi iš karto suprasti jos svarbą ir 
suvokti, ką prašote daryti ir kodėl. Pasistenkite 
išmesti visus nesuprantamus teiginius ir idealiu 
atveju apsiriboti ne daugiau kaip dviem sakiniais. 
Vienas iš būdų tai padaryti yra operavimas 
„problemos ir sprendimo“ sąvokomis.

Pavyzdžiui:

■  Tyrimai parodė, kad 4 iš 10 biurų darbuotojų 
kenčia nuo raumenų-skeleto sistemos sutrikimų 
(RSS). Naujos instrukcijos galėtų smarkiai 
sumažinti šį skaičių ir susijusias išlaidas.

■  Įstatymų, reglamentuojančių asbesto poveikį, 
nesilaikymas gali užtraukti bendrovei 20 000 
eurų baudą ir sugadinti darbuotojų sveikatą. 
Naudojant 12 punktų apsaugos planą, šių 
problemų galima išvengti. 

40

Tikslinės auditorijos

Galimos tikslinės auditorijos, kurias Agentūra nustatė savo tyrime:
■  Darbdaviai / bendrovės
■  Direktoriai / personalo vadybininkai / vadybininkai / darbų prižiūrėtojai / mokytojai
■  Darbuotojai
■  Saugos pareigūnai, vidaus darbuotojų sveikatos tarnybos
■  Specifiniai sektoriai, įvairios veiklos, tipų / dydžių verslai
■  Pramonė ir prekybos asociacijos
■  Profesinės sąjungos
■  Jūsų įmonės tam tikros šakos ar įmonės tarpininkės
■  Darbo aplinkos tarnybos
■  Darbo inspekcijos
■  Darbuotojų saugos ir sveikatos priežiūros profesionalai
■  Tiekėjai / kūrėjai
■  Medikai profesionalai / sveikatos paslaugų teikėjai / sveikatos švietėjai
■  Valdžios institucijos, įstatymų leidybos organai ir politikai
■  Visuomenė, mokyklinio amžiaus vaikai

GettingyourMessageAcrossLT   14 13/9/05, 09:42:44
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sVienos valstybės narės kampanija apie saugias darbo sąlygas žemės ūkio sektoriuje nusitaikė į 
ribotą skaičių pavojų pasitelkdama televiziją, plakatus ir skrajutes. Pranešimai buvo:
■  Saugus darbas – tai gerai organizuota darbo vieta
■  Saugus darbas – tai organizuotas medžių kirtimas
■  Saugus darbas – tai informacija apie pesticidus ir jų ženklinimas
■  Saugus darbas – tai tinkamas traktorius

GettingyourMessageAcrossLT   15 13/9/05, 09:42:55
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4.JŪSŲ KAMPANIJOS 
PLANAVIMAS

Kokios apimties turėtų 
būti jūsų kampanija

GGeras kampanijos planavimas yra būtinas, 
norint pasiekti reikiamus tikslus ir piniginę vertę. 
Kadangi reikalingos medžiagos parengimas 
gali užtrukti keletą savaičių ar net mėnesių, 
turėtumėte pradėti planuoti kaip galima anksčiau. 
Privalote užtikrinti, kad visi kampanijos elementai, 
pavyzdžiui, mokymo medžiaga, instrukcijos, 
kampaniją jūsų organizacijoje vykdančių 
asmenų projektai, apsilankymų darbo vietose ar 
seminarų programos ir pan. būtų koordinuojami. 
Įsitikinkite, kad įvertinote visus aspektus, prieš 
leisdami pradėti kokių nors reklaminių elementų 
gamybą. Ši „apmąstymų“ dalis yra lemiama; visi 
kiti darbai gana paprasti ir procedūriniai.

Jūsų kampanijos apimtį lemia du veiksniai:

■  Problemos, kurią jūs norite iškelti, svarba tiek 
jūsų organizacijai, tiek žmonėms, kuriems ji turi 
tiesioginį poveikį.

■  Ištekliai, kuriuos galite jai skirti. 

Būtų geriausia, jei sudarytumėte problemų, kurias 
norite spręsti per metus, sąrašą, nustatytumėte jų 
santykinę svarbą jūsų organizacijos strateginiams 
tikslams ir atitinkamai paskirstytumėte savo 
reklamai skirtas lėšas. Tačiau atsiminkite, kad 
didelis – nebūtinai geriausias. Nedidelė, gerai 
apgalvota ir aiškiai nukreipta kampanija gali turėti 
didesnį poveikį negu didelės apimties kampanija.

Apsvarstykite didesnių kampanijų suskirstymo 
į atskirus etapus galimybę, siekdami padaryti 
jas lengviau valdomas ir pratęsti jų poveikio 
laikotarpį. Pavyzdžiui, vienas etapas galėtų būti 
skirtas didinti supratimą, po to reikėtų apsilankyti 
darbo vietose. Kitų kampanijų skirtingų etapų 
metu didžiausias dėmesys galėtų būti skiriamas 
įvairiems pavojams.

36

42
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Susitarkite dėl kampanijos
„stiliaus“

Kada geriausia pradėti?

Kiekvienos kampanijos „stilius“ – jos bendras 
vaizdas ir supratimas – priklauso nuo jūsų 
tikslinių auditorijų ir informacijos, kurią norite 
perduoti. Galite rinktis kurį nors iš keturių 
pagrindinių kampanijos organizavimo būdų: 

■  Šaltas ir racionalus: Tai tinkamiausias būdas 
organizuoti kampaniją, skirtą aukšto lygio 
auditorijai, pavyzdžiui, įmonių vadovams ir 
strategijos formuotojams. Paprastai jie nori 
gauti glaustą, be emocijų ir gerai pagrįstą verslo 
informaciją, paremtą tikrais faktais ir skaičiais. 

■  Švietėjiškas: Efektyviausias būdas, kai 
kampanija skirta žmonėms, jau suprantantiems 
problemos svarbą, bet norintiems gauti daugiau 
informacijos ir patarimų, kurie gali jiems padėti.

■  Pramoginis: Naudingas būdas, propaguojant 
temas, kurios laikomos šiek tiek nuobodžiomis 
ir sausomis, nors turi didelę reikšmę. Gali tapti 
svarbiu elementu, organizuojant kampaniją, 
skirtą, pavyzdžiui, į moksleivių auditorijai arba 
žemės ūkio saugai. 

■  Gąsdinantis: Tai vienas populiariausių būdų –
„išgąsdinti juos, kad imtųsi veiksmų“, 
pareiškiant: „Jei jūs šito nedarysite, brangiai 
mokėsite.“ Patogus būdas, jei tikslinė auditorija 
priešinasi pokyčiams ir atsisako pripažinti 
konkrečios problemos svarbą. 

■  Stenkitės susieti savo kampaniją su aktualiu 
įvykiu, kuris sustiprintų jūsų pateikiamą 
informaciją. Pavyzdžiui, su oficialiu vyriausybės 
pareiškimu dėl saugos ir sveikatos darbe ar kita 
statistine sveikatos informacija, pranešimu 
apie naujų tyrimų rezultatus, plataus masto 
konferencija arba su  valstybine sveikatos diena 
ar savaite, pavyzdžiui, su diena, skirta nugaros 
skausmo problemoms, arba AIDS diena, kurių 
metu galite pabrėžti sveikatos darbe problemą. 
Galbūt diena, kai reikia sumokėti mokesčius, 
arba kai vyksta diskusijos verslo mokesčių 
klausimais, gali būti panaudota akcentuoti 
informaciją, skirtą verslui? Tai leistų jums 
pasinaudoti šių įvykių viešumu ir padidintų jūsų 

26
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kampanijos vertę. Pavyzdžiui, viena valstybė 
narė pakeitė Europos savaitės, skirtos raumenų-
skeleto sistemos sutrikimams, veiklos datas taip, 
kad ji sutaptų su „nugaros skausmo profilaktikos 
savaite“, kurią organizavo nevyriausybinės 
organizacijos, besirūpinančios nugaros skausmų 
problema. 

■  Atsižvelkite į sezoninius aspektus. Ar DSS 
problemos, į kurią norite atkreipti dėmesį, 
aktualumas tam tikru metų laiku, pavyzdžiui, 
žiemą ar pavasarį, yra didesnis? Jei taip, 
organizuokite kampaniją tuo laikotarpiu. 
Pavyzdžiui, kampanija, skirta dirbantiems 
atvirame ore ir odos vėžio problemoms, 
pavadinta „Dėvėkite galvos apdangalus“, 
buvo pradėta vasaros mėnesiais. Kampaniją, 
skirtą nelaimingų atsitikimų, į kuriuos 
patenka moksleiviai, dirbantys žemės ūkyje 
ar statybvietėse, prevencijai, geriausia būtų 
planuoti vasaros atostogų pradžioje.

■  Jeigu jūsų kampanija skirta pabrėžti 
numatomam pokyčiui, pavyzdžiui, naujam 
įstatymui, geriausias laikas jai vykdyti būtų prieš 
pat naujojo įstatymo paskelbimą. 

■  Venkite didžiųjų atostogų laikotarpių, kaip 
antai Kalėdos ir vasaros atostogos, kai dauguma 
žmonių arba išvykę, arba užsiėmę kitais dalykais. 
Tačiau šis laikotarpis gali būti tinkamas, jei jūsų 
tikslinė auditorija yra sezoniniai darbininkai 
arba jų darbdaviai, pavyzdžiui, viešbučiuose ar 
žemės ūkio sektoriuje. 

■  Pasirūpinkite, kad kampanijos trukmė būtų 
tinkama, paprastai ji turėtų trukti mėnesį ar 
daugiau. Pradėti reikėtų nuo „didelio triukšmo“, 
kuris padėtų patraukti dėmesį, po to reikia 
pateikti naujienas ir informaciją vienodais 
kiekiais per likusį laikotarpį, išlaikant pastovų 
žinių srautą. Nesugrūskite visų reklaminių 
iniciatyvų į vieną savaitę, nebent turite rimtą 
priežastį taip daryti. Pavyzdžiui, jei norite 
reklamuoti valstybinę „sąmoningumo“ dieną.

Veiksmų suderinimo pavyzdys

Viena valstybė narė organizavo kampaniją, 
siekdama sumažinti skaičių vaikų, žūstančių 
statybvietėse, kur jie nueina pažaisti.

38

45
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Tam, kad jus išgirstų 
tikslinės auditorijos, 

pasirinkite tinkamiausias 
priemones ir žiniasklaidos 

rūšis

 Informacija buvo skirta tiek vaikams, tiek 
darbdaviams. Kampanija buvo pradėta iš 
karto po mokyklos atostogų. Buvo pateikta 
informacijos apie pavojus, ją buvo galima naudoti 
mokyklose, perduodant stipraus poveikio 
pranešimą, iliustruotą istorijomis apie žuvusius 
ar stipriai sužalotus vaikus ir atskira informacija 
darbdaviams, kurios tikslas – priversti juos geriau 
apsaugoti savo statybvietes, kad vaikai negalėtų ten 
patekti, ir tikrinti, ar nėra kokių nors įsibrovimo 
požymių, pavyzdžiui, sulaužytos tvoros, bei imtis 
būtinų veiksmų padėčiai pataisyti.

Veiksmų suderinimo pavyzdys: ar yra toks 
įvykis, prie kurio jūs galėtumėte derintis? 

Kai kuriose valstybėse narėse vasarą vyksta 
žemės ūkio laimėjimų renginiai ir parodos. 
Viena iš valstybių narių šį laikotarpį panaudojo 
naujos sveikatos ir saugos propagavimo veiklos, 
skirtos žemės ūkiui, pradžiai, ir paskelbė spaudos 
pranešimą, kurio data sutapo su pirmąja parodos 
diena, bei pasirūpino vieta parodoje. 

Daugumos kampanijų metu naudojama keletas 
žiniasklaidos rūšių, nuo spaudos pranešimų ir 
straipsnių žurnaluose iki plakatų ir tiesioginės 
reklamos paštu. Konkretų derinį lemia jūsų 
tikslinė auditorija ir laiko bei finansinės 
aplinkybės. Galimi variantai:

■  Reklaminiai lapeliai, plakatai, naudojami darbo 
vietose ir pan.

■  Skelbimai ir pan. (spaudoje, televizijoje, per 
radiją ar kine, ant plakatų skelbimų lentose, 
autobusuose, metro)

■  Spaudos veikla – spaudos pranešimai, pokalbiai, 
dalyvavimas TV ar radijo programose

■  Instrukcijos ir lankstinukai

■  Informaciniai biuleteniai

■  Seminarai, pasitarimai, konferencijos

■  Mokymai

■  Konsultacijos telefonu

■  Apsilankymai darbo vietose

4
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■  Tiesioginiai laiškai ir pan.

■  Parodos

Kiti elementai, kurių naudojimą reikėtų 
apsvarstyti: skelbimai gatvėje, atvirukai, 
kompaktinės plokštelės, interneto svetainė, 
vaizdajuostės ir pan. 

Pasinaudojimas nemokama reklama 

Tai gali būti:

■  Galimybės pateikti nuotraukas spaudai

■  Skambučiai į radijo laidas propaguojamos darbo 
saugos problemos tema 

■  Apybraižų rašymas ir publikavimas žurnaluose 
ir laikraščiuose (pavyzdžiui, personalo vadybos, 
profesiniuose ir saugos žurnaluose) 

■  Pasiūlymas televizijos kompanijai pasinaudoti 
dokumentine TV medžiaga. Jai reikalingi 
faktiškai nukentėję nelaiminguose atsitikimuose 
ir ekspertai, sutinkantys kalbėti prieš kamerą. 

■  Laiško išsiuntimas laikraščiui, pavyzdžiui, po 
pranešimo apie nelaimingą atsitikimą darbo 
vietoje, susijusioje su jūsų kampanijos sritimi. 

Žmonių susidomėjimas 

■  Spauda ir žiniasklaida paprastai pageidauja 
pateikti informaciją taip, kad ji galėtų sudominti 
žmones. Jie nori gauti statistinius duomenis 
apie nelaimingus atsitikimus, iliustruotus 
realių nukentėjusiųjų ar jų giminių pateikiama 
informacija. 

■  Nukentėjusiųjų liudijimai ir (arba) nuotraukos 
gali būti reikalingos spaudos pranešimams, 
vaizdo filmams, skelbimams ir pokalbiams. 
TV dokumentikos kūrėjams reikalingi žmonės, 
norintys kalbėti prieš kamerą. 

■  Nevyriausybinių organizacijų grupės, 
veikiančios sveikatos apsaugos srityje, ir 
profesinės sąjungos gali tapti kontaktų šaltiniu. 

7

Tikslinis pranešimas apie asbestą

Viena valstybė narė norėjo padidinti 
supratimą apie asbesto keliamą 
pavojų tarp statybų darbuotojų. 
Buvo nuspręsta paskelbti reklamą 
nacionaliniame dienraštyje, kurį 
paprastai šie darbuotojai skaito. 
Reklama kainavo daug, bet po 
to pasirodė, jog didžiąją tikslinės 
auditorijos dalį pranešimas apie 
„žudikiškas dulkes“ pasiekė.

Dirbančių moterų auditorija

Svarstykite galimybę susisiekti su 
moterišku žurnalu ir pasiūlyti straipsnio 
idėją apie tipišką moterišką profesinę 
veiklą ir su tuo susijusias problemas, 
pavyzdžiui, darbas su kompiuteriu 
arba tam tikra rizika ar smurtas prieš 
tokias grupes, kaip antai seselės arba 
socialinės globos darbuotojos.

GettingyourMessageAcrossLT   20 13/9/05, 09:43:25
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Tiesioginis kontaktas

Ar jums reikia išorinių 
partnerių arba įgūdžių ?

Atliekant Agentūros tyrimą, į didesnę dalį 
sveikatos ir saugos kampanijų buvo įtrauktas 
ir tiesioginis kontaktas su tiksline auditorija. 
Pavyzdžiai galėtų būti tokie: seminarai, 
konferencijos, pasitarimai ir parodos; mokymai; 
organizacijos, dirbančios su darbdaviais ir 
besilankančios darbo vietose; inspektorių vizitai; 
pagalbos telefonu linijos ir informacinės paslaugos.

Ar turite pakankamai gebėjimų ir vidinių išteklių 
efektyviai kampanijai suorganizuoti? Dažniausiai 
jums prireiks dizaino ir reklamos agentūrų 
pagalbos rengiant medžiagą, priklausomai 
nuo jūsų pasirinktos žiniasklaidos rūšies, kad 
galėtumėte pasiekti jūsų tikslines auditorijas. 
Taip pat gali atsirasti galimybė pasinaudoti 
organizacijų, susijusių su atitinkamos srities veikla, 
pagalba. Tai leistų jums paskirstyti išlaidas ir 
padidinti jūsų kampanijos patikimumą. 

■  Nustatykite, kuriose srityse jums prireiks 
dizaino, reklamos ir ryšių su visuomene 
agentūrų paslaugų iš šalies. Būkite atsargūs 
– tokia pagalba gali smarkiai padidinti jūsų 
išlaidas. 

■  Apsvarstykite, į kokias didžiąsias kompanijas 
jūsų regione galima kreiptis paramos. 
Automobilinių krautuvų gamintojas gali būti 
suinteresuotas finansuoti dalį kampanijos, 
skatinančios saugų automobilinių krautuvų 
naudojimą, jeigu jos metu bus reklamuojamas 
jo kompanijos pavadinimas. Gamintojus 
gali dominti galimybė užsisakyti vietą jūsų 
organizuojamuose renginiuose ir pan. 

■  Ar yra kokių nors konkrečioje DSS srityje arba 
už šios srities ribų veikiančių organizacijų, 
kurios galėtų prisijungti prie jūsų?

41a

Apskritojo stalo susitikimai

Viena kampanija buvo paremta bendrovių vadovų susitikimais prie apskritojo stalo, siekiant 
juos įtikinti imtis veiksmų. Dalyviai diskutavo apie bendras problemas ir klausėsi kolegų, kurie 
sėkmingai susidorojo su tokio pobūdžio sunkumais, pranešimų.
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Darbas su partneriais atveria naujus kelius jūsų 
kampanijos reklamai ir padidina jos patikimumą. 
Jūs turite pasirinkti partnerius, su kuriais ne tik 
dalinsitės įsipareigojimus, bet kurie turi resursų ir 
galimybių sprendimams priimti. Svarbu suprasti 
ir pripažinti jūsų partnerių funkcijas, prioritetus 
ir silpnąsias vietas. Nepamirškite kultūrinių 
skirtumų, jei jūsų veikla išeina už vienos 
šalies ribų, organizuokite nuolatinio keitimosi 
informacija ir idėjomis kanalus ir forumus. 
Turi būti aišku, kas už kokią veiklą prisiima 
atsakomybę, o priimami sprendimai turi būti 
visiems suprantami.

Partneriai nelaimingų atsitikimų 
prevencijos srityje

Vienoje valstybėje narėje skirtingos 
nelaimingų atsitikimų prevencijos –
darbe, namuose, ir kelyje – agentūros 
bendromis jėgomis organizavo metinę 
nelaimingų atsitikimų prevencijos 
dieną.

Galimi partneriai

Partneriai, nurodyti Agentūros tyrime, apima šias grupes:
■  Darbo inspekcijas ir vykdančias organizacijas
■  Regionines sveikatos darbe tarnybas ir prevencijos tarnybą 
■  Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ar sveikatos draudimo organizacijas ir bendroves
■  Profesines / pramonės šakos asociacijas
■  Darbdavių asociacijas / pramonės šakos federacijas
■  Profesines sąjungas
■  Su sveikatos priežiūra susijusias profesines organizacijas
■  Profesines organizacijas, susijusias su sektoriumi, į kurį nukreipta jūsų veikla
■  Sveikatos ir saugos srities specialistus, higienistus, ergonomikos asociacijas ir pan.
■  Vyriausybinius sveikatos ar darbo departamentus ir municipalinę valdžią
■  Saugos tarybas
■  Visuomenines sveikatos organizacijas
■  Vietines sveikatos tarnybas
■  Nevyriausybines organizacijas, ypač su sveikata ir neįgaliųjų problemomis susijusias įtakos grupes 
■  Institutus, mokslininkus, ekspertus
■  Miesto administraciją, prekybos rūmus ir gildijas
■  Mokyklas ir koledžus, pavyzdžiui, kai kampanija skirta moksleiviams ar jaunuoliams
■  Kitus jūsų organizacijos filialus

Rėmimas

Viena valstybė narė, siekianti 
propaguoti patobulintą rizikos 
įvertinimo praktiką ligoninėse, 
suorganizavo geros praktikos konkursą, 
kuriam ligoninės buvo raginamos 
pateikti praktinių sprendimų, įdiegtų 
darbo vietose, pavyzdžių. Buvo skirti 
rėmėjų dovanoti prizai, tarp kurių buvo 
ir pacientų slaugos priemonės.
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Darbas su partneriais jūsų
organizacijoje

Suderinkite biudžetą ir
atsakomybę

Įdiekite jūsų kampanijos
sėkmės stebėsenos

sistemą

Vykdant kampaniją, jums gali tekti dirbti 
su įvairiais padaliniais ar regioniniais jūsų 
organizacijos biurais. Būtina išnaudoti šiuos 
ryšius produktyviai ir laikyti padalinius bei 
regioninius biurus partneriais. Atsižvelkite į 
jų darbo krūvį ir įvertinkite galimybę, kad jie 
gali neturėti jums reikalingų gebėjimų. Gali 
prireikti mokymų, paremtų aiškiais ir atvirais 
informacijos kanalais.

■  Apskaičiuokite visų iš šalies užsakomų paslaugų 
kaštus, įskaitant informacinių lapelių ir kitų 
priemonių kainą.

■  Nustatykite bendrą išlaidų šioms priemonėms 
sumą ir pridėkite mažiausiai 10% nenumatytoms 
išlaidoms.

■  Ar bendra išlaidų suma telpa į jūsų biudžetą? 
Jei ne, sumažinkite išlaidas žemo prioriteto 
žiniasklaidai. 

■  Suderinkite jūsų bendrą biudžetą. 

■  Jei neturite jums padedančio personalo, 
paskirstykite atsakomybę. Kas vadovaus 
kampanijai, formuluos pateikiamą informaciją 
ir toną? Kas koordinuos kampaniją ir užtikrins, 
kad viskas vyktų kaip reikia? Ar yra kiti 
departamentai, su kuriais turėtumėte dirbti 
drauge, pavyzdžiui, reklamos ar mokymų? 
Turite žinoti pavardes konkrečių žmonių, kuries 
prisiima atsakomybę už kampanijos darbus. 
Jeigu dirbate su kitais partneriais, privalote būti 
tikri, kad užduočių ir atsakomybės paskirstymas 
yra visiškai aiškūs.

Yra įvairių kokybinių ir kiekybinių tyrimo 
metodų, kuriais galite naudotis nustatydami 
jūsų kampanijos poveikį. Šie tyrimai gali 
apimti grupes, kurioms skirta kampanija, arba 
supratimo padidėjimo nustatymą, ir gali būti 
smulkiau aptarti skyrelyje „Jūsų kampanijos 
įvertinimas“.

10
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Dabar parašykite trumpą
planą

Vienas iš geriausių būdų suformuluoti savo 
mintis ir planus yra trumpas kampanijos plano 
aprašymas. Taip pat jums bus reikalingas toks 
aprašymas, norint paaiškinti agentūroms iš šalies 
ar partneriams, kokius tikslus norite pasiekti. 

Toks aprašymas turi būti trumpas ir paprastas, 
dviejų – trijų puslapių. Toliau pateiktas pavyzdys, 
kaip jis galėtų atrodyti. Tai gana dažnai 
pasitaikantis formatas.

TRUMPAS PLANAS

Tikslas:

Tikslinė (-s) auditorija (-os):

Situacija:

Pagrindiniai kampanijos pranešimai:

Žiniasklaida:

Partneriai:

Kiti reikalavimai:

Darbų suderinimas:

Biudžetas:

24
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5.PASIRENGIMAS 
KAMPANIJOS PRADŽIAI

Patikrinkite koncepciją 
rinkoje

Reklaminės medžiagos
derinimas

Parenkite sistemas 
klausimams apdoroti

JJei yra tokia galimybė, susiraskite draugiškai 
nusiteikusį jūsų tikslinės auditorijos narį ir 
pasidomėkite, ką jis mano apie jūsų siūlomą 
kampaniją. Arba išbandykite kai kurias jos dalis 
viename regione / departamente, prieš pradėdami 
ją visoje šalyje / organizacijoje. Ar jūsų pagrindinis 
pranešimas tinkamas? Ar pasirinkote geriausią 
žiniasklaidos priemonę? Neretai galite pastebėti, 
kad jūsų „bandomieji triušiai“ pateikia vertingų 
pasiūlymų ir požiūrių, kurie gali padidinti jūsų 
kampanijos sėkmės šansus. Jeigu negalite rasti 
tinkamo asmens iš savo tikslinės auditorijos, 
paprašykite, kad kuris nors jūsų organizacijos 
darbuotojas, nesusijęs su projektu, išsakytų savo 
nuomonę.

■  Įsitikinkite, kad visa reklaminė literatūra, 
parodos stendai ir kita jums reikalinga medžiaga 
būtų parengta prieš kampanijos pradžios datą, 
geriausia savaite anksčiau negu numatyta 
pagal grafiką. Nepamirškite, kad kai kurie 
darbai, pavyzdžiui, profesionalus literatūros 
spausdinimas, videofilmų parengimas ir jų 
pristatymas gali užimti nuo kelių savaičių iki 
kelių mėnesių. Įvertinkite šias aplinkybes, 
sudarydami darbo grafiką.

■  Gaukite visų tekstų ir pranešimų paaiškinimus 
iš atitinkamų jūsų organizacijos specialistų. 
Patikrinkite visas smulkmenas pateikiamoje 
medžiagoje, ypač nurodytų kontaktinių numerių 
teisingumą. Klaidos gali lengvai patekti į tinklą.

Jūsų kampanija turėtų apimti ir atsakymų 
mechanizmą, įgalinantį tikslinę auditoriją prašyti 
papildomos informacijos, kuri gali jiems padėti. 
Tokių atsakymų formos gali būti labai įvairios, nuo 
nuplėšiamų atsakymų atvirukų ir atsakymų faksu 
nurodytais telefono numeriais iki elektroninio 
pašto adresų ir interneto svetainių, iš kurių galima 
atsisiųsti rinkmenų, adresų. 

■  Jei turite galimybę, paskirkite specialų telefono 
numerį ir elektroninio pašto adresą visiems 

33
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klausimams. Jeigu tikitės sulaukti daug 
klausimų, gali būti tikslinga turėti atskirus 
kontaktines vietas skirtingoms tikslinėms 
auditorijoms. Pavyzdžiui, vieną darbdaviams, 
kitą personalui ir dar vieną spaudai. 

■  Paskirkite asmenis, atsakingus už atsakymų į 
klausimus pateikimą. Užtikrinkite, kad su jais 
būtų galima susisiekti visos kampanijos metu. 
Atsakymams į skambučius po darbo valandų 
įrenkite autoatsakiklį.

■  Parengkite klausimų ir atsakymų sąrašą, 
kuriuo galėtų naudotis asmenys, atsakantys į 
klausimus, kad būtų užtikrinti tikslūs ir išsamūs 
atsakymai. Taip pat galite šį sąrašą paskelbti jūsų 
interneto svetainės DUK (dažnai užduodamų 
klausimų) puslapyje.

44
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6.GALUTINIS 
KONTROLINIS SĄRAŠAS A■   Ar pasirinkote įvertinamą užduotį?

■   Ar numatėte savo tikslines auditorijas?

■   Ar jūsų pagrindinis pranešimas aiškus ir 
veiksmingas?

■   Ar pasirinkote tikslinei auditorijai labiausiai 
tinkamą žiniasklaidos priemonę?

■   Ar visa jūsų medžiaga parengta kampanijos 
pradžiai?

■   Ar naudojatės sistemomis, užtikrinančiomis 
pagalbą, papildomos informacijos pateikimą, 
klausimų aptarnavimą ir pan.?

■   Ar yra įdiegta įvertinimo sistema ?
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7.PRADŽIA JJūs pradėjote kampaniją ir ji jau įsibėgėjo. 
Dabar įsitikinkite, kad viskas vyksta sklandžiai. 
Patikrinkite, ar visi skelbimai pasirodė sutartu 
laiku ir ar lankstinukai, informaciniai lapeliai bei 
kita medžiaga buvo išsiųsta laiku. Šiam tikslui 
pakaks trumpo telefono skambučio atsitiktinai 
pasirinktam asmeniui iš tikslinės auditorijos. Taip 
pat galite įrašyti savo vardą ir pavardę į tikslinių 
auditorijų sąrašus, kad gautumėte medžiagą tuo 
pačiu metu, kaip ir visi kiti. 

Jeigu pateikėte spaudos pranešimą, paskambinkite 
žurnalistams, kurie jį gavo, ir paklauskite, ar jiems 
nereikia papildomos informacijos, arba pasiūlykite 
jiems pasikalbėti su kuriuo nors iš jūsų specialistų.

22

GettingyourMessageAcrossLT   28 13/9/05, 09:44:01



29

I
 

d
a

l
i

s
 

 
K

a
m

p
a

n
i

j
o

s
 

p
a

r
e

n
g

i
m

a
s

 
i

r
 

o
r

g
a

n
i

z
a

v
i

m
a

s

8. KAMPANIJOS POVEIKIO 
ĮVERTINIMAS

Kiekybinės priemonės

KKampaniją reikėtų rengti, formuluojant 
įvertinamus tikslus ir užduotis. Jei tai įmanoma, 
kampanija turėtų būti įvertinta, atsižvelgiant 
į požiūrio ir panaudotų metodų sėkmę ir 
lyginant pasiektus pokyčius su užsibrėžtomis 
užduotimis. Vertinimo kriterijais galėtų būti ir 
parengtos medžiagos kiekis, pavyzdžiui, užsakytų 
lankstinukų skaičius, ir rezultatai, pavyzdžiui, 
nelaimingų atsitikimų statistikos pokyčiai.

■  Prašymų pateikti papildomą informaciją 
kiekio apskaičiavimas:
Tai vienas iš paprasčiausių būdų įvertinti jūsų 
kampanijos poveikį, nors akivaizdu, kad iš gautų 
rezultatų negalite padaryti išvadų, ar žmonės 
elgiasi pagal jūsų patarimus. Reikalingi tolesni 
tyrimai, galbūt kokybiniai (žr. toliau), norint tai 
nustatyti. Paprastai iš savo tikslinės auditorijos 
galite tikėtis 10% lygio atsako. Sunku kiekybiškai 
įvertinti jūsų tikslinės auditorijos apimtį, 
tenka naudoti šalutinį rodiklį, pavyzdžiui, 
jūsų interneto svetainės lankytojų skaičiaus 
padidėjimą arba telefono skambučių, susijusių su 
kampanija, skaičiaus padidėjimą.

■  Supratimas, požiūris ir veiklos tyrimai:
Ši veikla apima klausimyno išsiuntinėjimą jūsų 
tikslinę auditoriją atstovaujančiam skerspjūviui. 
Geriausia būtų tokią apklausą atlikti prieš 
pradedant kampaniją ir jai pasibaigus.

Įvertinimui galima panaudoti tokius rodiklius:

■  Pagrindinio kampanijos informacinio 
pranešimo supratimo lygį prieš kampaniją 
ir po jos, pvz., supratimo apie profesinio 
dermatito atsiradimą ir priežastis.

■  Požiūrio pasikeitimai, pavyzdžiui, supratimo, 
kaip svarbu parūpinti ir dėvėti ausines.

■  Veiksmų pokyčiai, pavyzdžiui, darbuotojų 
apklausa, siekiant išsiaiškinti, ar darbdaviai 
organizavo jiems mokymus rizikos įvertinimo 
klausimais. 

■  Ar jie pastebėjo jūsų kampaniją ir kokį poveikį 
ji padarė (žr. klausimyno pavyzdį).

18
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Stenkitės bendrauti trumpai ir paprastai, kad 
gautumėte kuo daugiau atsiliepimų. Daugiau 
laiko reikalaujantis būdas yra apklausų telefonu 
atlikimas, tačiau jis gali sukelti didesnę reakciją. 
Žmonių, su kuriais užmezgate kontaktą, 
skaičius priklauso nuo jūsų tikslinės auditorijos 
apimties. Didžiausias tinkamas atrinktos 
auditorijos skaičius galėtų būti 100. Jei leidžia 
lėšos, galite pasinaudoti užsakomosiomis 
tyrimų agentūros paslaugomis.

■  Sveikatos ir saugos rodiklių stebėjimas ir 
įvertinimas: Sekite statistinius duomenis toje 
sveikatos ir saugos srityje, į kurią nukreipta jūsų 
kampanija, arba atlikite savo tyrimą. Stenkitės 
sekti situaciją prieš kampaniją ir po jos. Jei 
kalbama, pavyzdžiui, apie traumas paslydus, 
nustatykite, ar jų skaičius sumažėjo nuo to 
laiko, kai pradėjote vykdyti savo kampaniją? 
Jei kalbama apie lėtines ligas ar pavojus, lyginti 
statistiką prieš kampaniją ir po jos nėra tikslinga, 
tai gali lemti klaidingas išvadas. Kampanija gali 
sustiprinti dėmesį prastos sveikatos problemoms 
ir dėl to gali padaugėti tokio pobūdžio 
pranešimų, todėl, remiantis vien statistiniais 
duomenimis, gali atrodyti, kad kampanija turėjo 
neigiamą poveikį. Tokiu atveju vienintelis būdas 
įvertinti kampaniją yra supratimo, požiūrio ir 
elgsenos pokyčių įvertinimas. Visais klausimais 

48

Kai kurie paprasti įvertinimo metodai, 
naudoti ankstesnėse kampanijose

■   Klausimų skaičiaus nustatymas / 
sustiprėję ryšiai su įstaiga

■   Interneto svetainės lankytojų 
skaičiaus nustatymas

■   Pageidavimai gauti informaciją / 
publikacijas

■   Dalyvaujančių organizacijų skaičiaus 
nustatymas

■   Valandų, apsilankymų, pasitarimų, 
kuriuose dalyvauta, skaičiaus 
nustatymas

■   Publikacijose atskira įklija pateikta 
tyrimo apžvalga 

Klausimyno pavyzdys

■   Ar matėte mūsų kampaniją, skirtą traumoms, kurių priežastis – paslydimas darbo vietoje?
■   Jei taip, kur?
■   Spaudoje
■   Tiesioginiame laiške
■   Konferencijos gamyklos perspektyvų klausimais stende
■   Ar žinojote apie galimą tokių nelaimingų atsitikimų įtaką jūsų verslui prieš mūsų kampaniją? 
■   Ar kampanija sustiprino jūsų žinias ir šios problemos supratimą? 
■   Ar mūsų pasiūlymai, kaip išvengti šių nelaimingų atsitikimų, buvo naudingi? 
■   Ar įdiegėte kurią nors iš mūsų rekomendacijų? 
■   Jei taip, ar jau pastebėjote kokius nors šių nelaimingų atsitikimų sumažėjimo požymius? 
■   Ar norėtumėte gauti daugiau informacijos ar pagalbos?
Dėkojame, kad skyrėte laiko atsakymams į šią apklausą. Prašome atsiųsti atsakymus mūsų iš 
anksto apmokėtame voke. Jei turite klausimų, visada galite skambinti mums telefonu 0982-87393 
arba rašyti elektroniniu paštu: stop.slipping@hsw.org
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Kokybinės priemonės

„Pomirtinio“ tyrimo atlikimas

rengiamų kampanijų poveikis pasireiškia vėliau 
ir jį reikia atskirti nuo kitų veiksnių, todėl reikia 
organizuoti ilgalaikės stebėsenos sistemas. 
Nors negalite manyti, kad visi rodikliai pagerėjo 
išimtinai jūsų kampanijos dėka, galite prisiskirti 
kai kuriuos nuopelnus, jei kitų tyrimų rezultatai 
rodo, kad padidėjęs dėmesys problemai yra 
jūsų kampanijos poveikio rezultatas. Jei norite 
giliau išanalizuoti kampanijos sėkmę ir suprasti, 
kaip geriau organizuoti kitą kampaniją, reikia 
apklausti atrinktą dalį jūsų tikslinės auditorijos 
arba telefonu, arba tiesiogiai, asmeniškai arba 
atitinkamas grupes, kurioms buvo skirtas 
dėmesys.

Užduokite nemažai išsamių klausimų apie 
kampaniją, tačiau leiskite žmonėms patiems 
detaliau apibūdinti su svarstoma problema 
susijusias problemas. Tokios asmeninės apklausos 
dažnai leidžia gauti vertingų pasiūlymų ir geriau 
suprasti priežastis, skatinančias jūsų tikslinę 
auditoriją gerinti sveikatos apsaugą ir saugą. 
Taip pat naudinga atlikti kokybinį tyrimą prieš 
kampaniją ir po jos.

Mokykitės iš savo tyrimų rezultatų ir iš savo 
patirties, derindami kampanijos veiksmus.

■  Kokias stipriąsias ir silpnąsias vietas išryškino 
jūsų atliktas tyrimas? Ar jūsų tikslinė auditorija 
per daug plati, ir todėl nublanksta pagrindinė 
pateikiama informacija? Kurios žiniasklaidos 
rūšies panaudojimas davė geriausius rezultatus 
ir kodėl? Ar jūsų tyrimas išryškino kokias nors 
paslėptas problemas, dėl kurių verta organizuoti 
kitą kampaniją?

■  Ar jūsų kampanija vyko sklandžiai? Ar buvo 
iškilusių problemų, rengiant pagalbinę medžiagą 
ar atsakant į klausimus? Kaip tokių reiškinių 
galima būtų išvengti ateityje?

Paskirkite nustatytą laikotarpį atsakymams į šiuos 
ir kitus klausimus gauti – maždaug mėnesį po 
kampanijos pabaigos.25

25
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9.KAS TOLIAU? TTaigi jūsų kampanija baigėsi ir buvo labai 
sėkminga. Dabar galite sumažinti greitį ir 
atsipalaiduoti... Tačiau dar ne visai. Ne visiems 
padarė įspūdį jūsų kampanija ir yra dar daug 
problemų, į kurias turėtumėte atkreipti dėmesį. Iš 
tikrųjų, kartą pajutus kampanijos organizavimo 
specifiką ir supratus, kad tai nėra taip sunku, kaip 
žmonės kartais mano, atsiranda noras tęsti šį 
darbą ir spręsti naujas problemas.

■  Neleiskite pamiršti „senos“ problemos: 
Ieškokite progų atgaivinti dėmesį jūsų buvusiai 
kampanijai. Tai gali būti naujų statistinių 
duomenų publikavimas arba spaudos 
pranešimas, susijęs su iškelta problema. 
Vienas iš greičiausių ir pigiausių reagavimo į 
tokius įvykius būdų yra kontaktai su spauda, 
panaudojant įvykį kaip pretekstą platesnei 
klausimo analizei pateikti. Pavyzdžiui, jeigu 
spausdinamas naujienų straipsnis apie grupę 
darbininkų, reikalaujančių kompensacijos 
už asbesto poveikį, jūs galite išleisti spaudos 
pranešimą, kuriame aiškinamas pavojingas šios 
medžiagos poveikis ir priemonės jam sumažinti 
iki minimumo. Dar greičiau galima pateikti 
informaciją, paskambinus žurnalistams telefonu. 

■  Parenkite bendrą ryšių strategiją: Galite 
suplanuoti ilgalaikę sveikatos ir saugos 
iniciatyvų programą, siekdami išlaikyti dėmesį 
sveikatos ir saugos problemoms. Tačiau stenkitės 
neperlenkti lazdos.

■  Keiskitės informacija ir patirtimi su kitomis 
organizacijomis: Neišradinėkite dviračio ir 
nekartokite svetimų klaidų; palaikykite ryšį 
su panašaus profilio specialistais giminingose 
organizacijose, mokykitės iš jų patirties ir 
pasidalinkite savąja. Galbūt kitoje šalyje kas 
nors jau surengė sėkmingą kampaniją, kurią 
galėtumėte naudoti kaip modelį savo regione. 
Arba gal kas nors gali duoti patarimų dėl 
konkrečių žiniasklaidos problemų. Galbūt darbo 
vietos lygmeniu galite užmegzti kontaktus su 
to paties sektoriaus kitų organizacijų saugos 
specialistais? Agentūros interneto svetainėje 
vyksta tiesioginis forumas, kuriuo galite 
pasinaudoti ryšiams užmegzti.

19
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1.PATARIMAI, KAIP 
UŽRAŠYTI IR PATEIKTI 
INFORMACIJĄ

Bendros taisyklės

Patarimai, kaip rašyti

J Jūsų reklaminės medžiagos, pagalbinių 
lankstinukų parengimo ir vizualinio pateikimo 
būdas gali lemti kampanijos sėkmę ar nesėkmę. 
Tačiau tai nereiškia, kad jums reikėtų pulti į paniką 
ir kreiptis į reklamos arba rinkodaros agentūrą, 
kad ji atliktų šį darbą už jus. Tam galite neturėti 
lėšų, be to, gal turite gebėjimų atlikti šį darbą savo 
jėgomis, net ir pagal labai aukštus standartus. Tai 
nėra taip sunku, kaip manote, jei laikysitės kelių 
paprastų taisyklių.

■  Sutelkite dėmesį į vienintelį paprastą 
informacinį pranešimą: Tai gali būti toks 
esminis teiginys kaip „Asbestas žudo“ arba 
„Penki paprasti žingsniai, sumažinantys 
su stresu susijusias ligas“. Kiekvienas jūsų 
kampanijos aspektas – tiek tekstas, tiek 
vaizdinės priemonės – turi pagrįsti šį teiginį. 
Stenkitės išvengti pagundos nukrypti į kitas 
temas. Tai klaidins jūsų tikslinę auditoriją ir 
sumažins pagrindinio teiginio poveikį. 

■  Kurkite nuosekliai suderintą vaizdą ir pojūtį: 
Visa jūsų reklaminė medžiaga, nuo skelbimų iki 
informacinių biuletenių turi atrodyti vientisa. 
Vaizdai gali keistis, bet stilius ir tonas turi išlikti. 
Tai iš esmės yra dizaino klausimas ir sėkmingas 
jo sprendimas padeda atpažinti „firmą“ ir 
sustiprina pateikiamos informacijos, kurią jūsų 
tikslinė auditorija matė ir kitur, poveikį. 

Vartokite aiškią kalbą, be žargoninių posakių 

■  Įsivaizduokite, kad jūs aiškinate kampanijos 
svarbą jūsų tikslinės auditorijos nariui akis į 
akį. Kalbėkite tais pačiais žodžiais, kuriuos 
naudotumėte šiomis aplinkybėmis. Būkite 
natūralūs. Nesistenkite atrodyti labai protingi.

■  Suasmeninkite tekstą. Sakykite „jūsų įmonė“ 
ir „jūsų darbuotojai“, taip pat, jei yra galimybė, 
įterpkite nuorodas į savo tikslinę auditoriją. 
Pavyzdžiui, „Nesugebėjimas patenkinti naujos 
direktyvos dėl tirpiklių reikalavimų gali 
užtraukti jūsų įmonei baudą iki 10 000 eurų.“

15
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■  Venkite ilgų ir sudėtingų sakinių. Jei abejojate, 
perskaitykite tekstą garsiai ir nuspręskite, ar 
sakinių ilgis atrodo natūralus, ar aiški prasmė. 
Geras būdas yra užrašyti tai, ką sakote, o po 
to suredaguoti tekstą, išmetant nereikalingus 
žodžius.

Pagrindinę mintį būtina perteikti nedelsiant 

Bet kuris žmogus, skaitantis bet kokį tekstą, per 
keletą sekundžių turi suprasti jūsų pagrindinę 
mintį. Tai galima padaryti dviem būdais:

■  Antraštės: Tai būdas patraukti dėmesį, eilutė, 
kuri perduoda jūsų kampanijos esmę ir 
skatina jūsų tikslinę auditoriją skaityti toliau. 
Reklaminėse kampanijose, susijusiose su sauga 
ir sveikata darbe, ji dažniausiai atkreipia dėmesį 
į pagrindinę problemą, kurios sprendimo būdai 
aprašomi pačiame tekste arba pagrindinėje 
dalyje. Antraštėse turi būti pateikta kaip galima 
išsamesnė informacija. Pavyzdžiui, nerašykite 
„Parengtas naujas produktas“, rašykite maždaug 
taip: „Naujas valdymo prietaisas gali 15% 
sumažinti traumų skaičių.“ Nėra taisyklių dėl 
antraščių ilgio, nors jos retai būna ilgesnės kaip 
vienas trumpas sakinys.

■  Pagrindinė dalis: Jei rašote pranešimą spaudai, 
skelbimą ar kitos formos tekstą, stenkitės 
perteikti pagrindinę mintį pirmajame, 
arba blogiausiu atveju antrajame sakinyje. 
Tolimesniuose sakiniuose reikia pateikti faktinę 
medžiagą ir išdėstyti kitas pagrindines mintis. 
Pradėkite nuo svarbiausių teiginių ir palaipsniui 
pereikite prie mažiau reikšmingų. Skelbimus 
ir kitus reklaminius tekstus priimta užbaigti 
sakiniu, kuriame grįžtama prie antraštės, tačiau 
tai nėra būtina. 

Suskirstykite ilgą tekstą, panaudodami 
paantraštes ir kitas priemones 

Didelės apimties tekstai yra nepatrauklūs ir dažnai 
atgraso žmones nuo skaitymo. Todėl laikraščiai, 
žurnalai ir kiti patyrę profesionalai naudoja įvairias 
priemones tekstui suskirstyti. Tai gali būti:

■  Paantraštės

37
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kampanijos vizualų poveikį

■  Ženkleliai

■  Pasviręs tekstas

■  Į dalis suskirstyti paragrafai

■  Rėmeliai

Šie metodai dažniausiai naudojami tekstui, 
kuriame yra keletas šimtų žodžių, pavyzdžiui, 
informaciniuose biuleteniuose, straipsniuose ir 
tiesioginiuose laiškuose. Tinkamai naudojami, 
jie gali tapti naudingomis gairėmis skaitytojui ir 
atkreipti jo dėmesį į pagrindinę informaciją.

■  Atidžiai rinkitės pagalbinius vaizdus: 
Įsitikinkite, kad jie gerai iliustruoja jūsų 
pagrindinę mintį. Tinkamai panaudotos 
karikatūros gali būti geras būdas pagyvinti 
sausoką ir nuobodžią sveikatos ir saugos 
informaciją, taip parodant ir nelaimingus 
atsitikimus. Tačiau prisiminkite, kad ir pats 
tekstas gali turėti didelį poveikį. 

■  Siekite aiškumo ir paprastumo: Nesistenkite 
sutalpinti labai daug informacijos į vieną puslapį 
ar skelbimų lentą. Tai trukdys sutelkti dėmesį 
į svarbiausią kampanijos iškeltą problemą ir 
klaidins jūsų tikslinę auditoriją.

■  Naudokite jūsų korporacijos spalvas ir tipografiją 
tekste bei vaizdinėse priemonėse: Tai padės 
sužinoti daugiau apie jūsų organizaciją ir pabrėš 
jos pastovumą ir profesionalumą.

Kampanijos šūkiai

„Atsukite nugarą raumenų-skeleto 
sutrikimams“
■  Pasitelktas ryšys tarp nugaros problemų ir 

raumenų-skeleto sistemos sutrikimų 
■  Perteikta mintis, kad nugaros ir kiti skeleto-

raumenų sistemos negalavimai neturi būti 
toleruojami 

■  Siunčiama žinia, kad JŪS turite ką nors daryti. 

“Sėkmė – kai nėra nelaimingų atsitikimų“ 
■  Kampanijos paskirtis – nelaimingų atsitikimų 

darbo vietose prevencija, ir jos tikslas – 
nelaimingų atsitikimų nebuvimas

■  Leidžiama suprasti, kad planavimas ir vadyba 
yra lemiami veiksniai, užtikrinantys darbo 
vietos saugą. 

28

27

Viena valstybė narė parengė 
informaciją žvejybos pramonei ant 
laminuotų žuvies formos kortelių. 
Kortelėje išmušta skylutė reiškė, kad ją 
galima pririšti tam tikroje vietoje laive. 
Toks informacijos pateikimo būdas 
buvo efektyvesnis, nes buvo didesnė 
tikimybė, kad medžiaga išliks darbo 
vietoje ir patrauks dėmesį. Laminuotos 
medžiagos taip pat praktiškesnės 
virtuvėse, ūkiuose, statybvietėse ir pan.
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■  Verslo sėkmė susiejama su nelaimingų 
atsitikimų darbo vietose nebuvimu, pabrėžiant 
faktą, kad sėkmingiausiai dirbančiose įmonėse 
užfiksuojamas mažiausias skaičius nelaimingų 
atsitikimų.

„Geras darbas drauge“

■  Statybos pramonės kampanija, kurios tikslas 
– pagerinti sveikatą ir saugą bendro darbo ir 
bendradarbiavimo tarp darbdavių ir darbuotojų 
bei jų profsąjungų dėka

■  Sąvoka „geras“ turi dvi prasmes: ji reiškia ir gerą 
sveikatą, ir gerą bei efektyvų darbą

■  Taip pat „geras darbas“ reiškia ir sveiką bei saugų 
darbą, ir gerą bei efektyvų funkcionavimą

■  „Drauge“ perteikia informaciją apie 
bendradarbiavimą ir partnerystę

„Grįžimas į darbą“

■  Skirta nugaros (angl. back) traumų prevencijai 
darbo vietoje 

■  „Back“ taip pat turi kitą prasmę, šiuo atveju 
kalbama apie grįžimą į darbą. Dalis kampanijos 
skirta darbininkų, gavusių nugaros traumą, 
reabilitacijai ir grįžimui į darbą. 

„Darbas! Tai rizikingas reikalas“

■  Profsąjungų kampanija, skirta profsąjungų 
atstovams saugos klausimais ir darbdaviams, 
propaguojanti bendrą darbą, kurio tikslas – 
atlikti tinkamą ir pakankamą rizikos įvertinimą 
pagal įstatymo reikalavimus. 

■  Termino „reikalas“ naudojimas yra užuomina 
apie svarbą įmonėje skirti dėmesį sveikatai 
ir saugai. Šis terminas naudojamas dviem 
prasmėmis: kaip nuoroda į „įmonę“ ir „reikalą“ 
ar „dalyką“.

„Darbas nėra vaikų žaidimas“

■  Tai rimta problema 

■  Tai problema, reikalaujanti planavimo ir vadybos 

■  Vaikai neturi dirbti!

50
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Praktinės priemonės ir 
informacijos pateikimas 

pavyzdžiais

Į daugumą sveikatos ir saugos vadovų įtraukti 
kontroliniai sąrašai ir kitos praktinės priemonės. 
Be to, realių atvejų tyrimai gali būti labai 
veiksminga priemonė, įtikinant skeptiškai 
nusiteikusią auditoriją, kad tai, ką jūs siūlote, 
yra realu ir pasiekiama. Bendras lankstinukas 
ar pagalbinis vadovas gali būti pakeistas keletu 
sektoriams skirtų lankstinukų, įterpiant 
informaciją apie konkrečių atvejų skirtinguose 
sektoriuose tyrimus į skirtingus variantus ar 
sąrašus, pritaikytus konkrečiam sektoriui. 
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2.KAIP GERIAUSIA 
PASINAUDOTI ĮVAIRIOMIS 
ŽINIASKLAIDOS 
PRIEMONĖMIS

Spaudos pranešimai

Spaudos pranešimai faktiškai yra būtini kiekvienai 
kampanijai, ypač jos pradžioje. Jie suteikia jums 
galimybę laisvai nušviesti problemą laikraščiuose, 
žurnaluose ir radijo bei televizijos laidose, 
pasiekiant tūkstančius, o gal ir milijonus jūsų 
tikslinės auditorijos narių. 

Tačiau kaip nuspręsti, į kokius leidinius ir radijo 
bei televizijos studijas jums reikėtų siųsti savo 
spaudos pranešimus? Jūsų šalyje jų gali būti šimtai. 
Pirmiausia sudarykite sąrašą tų leidinių ir studijų, 
kuriomis daugiausia naudojasi jūsų tikslinės 
auditorijos, įtraukdami ir profesinius leidinius bei 
vietinę spaudą, o po to atsirinkite tuos, kuriuos 
galėtų sudominti jūsų straipsnis. Tokie bus ne visi.

Pagaliau, susiaurinę savo sąrašą, išsirinkite 
konkretų žurnalistą, kuris galėtų imtis jūsų 
srities temos. Dažniausiai šią informaciją 
galima rasti žiniasklaidos kataloguose, be to, 
galima paskambinti į leidinį, radijo ar televizijos 
studiją. Visada siųskite savo spaudos pranešimą 
konkrečiai nurodytam žurnalistui ir po kiek laiko 
paskambinkite jam, pasitikslinkite, ar gavo jūsų 
pranešimą ir paklauskite, ar nereikia papildomos 
informacijos. 

Pirmajame paragrafe turi 
būti pateikta pagrindinė 
mintis ir ją patvirtinanti 

informacija. Likusi straipsnio 
dalis gali būti redaguojama, 

tačiau šis informacinis 
elementas turi išlikti 

nepakitęs. 

Pacituokite 
specialistus, kad 
straipsnis būtų 

gyvesnis.

„Pastabose redaktoriams“ turi 
būti pateikta naudinga informacija, 

kuri paprastai nėra įtraukiama į 
pagrindinį straipsnį. Tai gali būti 

situacija, susijusi su konkrečia jūsų 
nagrinėjama DSS problema, visų atliktų 

tyrimų metodikos detalės ir (arba) 
trumpas jūsų organizacijos 

aprašymas.

Nurodykite bent vieną 
kontaktinį numerį, 

geriausia namų arba 
mobilų telefoną 

klausimams pateikti po 
darbo valandų. Žurnalistai 

dažnai dirba iki 
vėlumos.
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Parašykite „Pabaiga“ 
pagrindinio straipsnio 

pabaigoje. Toks yra 
bendras susitarimas, 

kad žurnalistas galėtų 
būti tikras, jog netrūksta 

puslapių. 

Antraštėje turi atsispindėti 
visa straipsnio esmė, ir ji turi 
būti kaip galima įtaigesnė ir 

tikslesnė. Nesistenkite sugalvoti 
išmintingą, protingą antraštę; 
žurnalistai – arba greičiausiai 

jų skyriaus redaktoriai – sukurs 
antraštes savo nuožiūra. 

Išskirkite ją paryškintu šriftu, 
kad gerai matytųsi. 

Nurodykite galutinę 
datą, jei norite, kad jūsų 

straipsnis pasirodytų 
žiniasklaidoje iki tam tikro laiko 
ar tam tikros datos. Žurnalistai 

į tai atsižvelgs. Visada 
nurodykite savo pranešimo 
datą, net ir tuo atveju, kai 
jam nėra nustatytas laiko 

limitas.

Palikite tarp 
eilučių dvigubus 

tarpus, kad jūsų tekstą 
būtų lengviau skaityti 

ir kad žurnalistai turėtų 
galimybę pasirašyti 

pastabas. 

GettingyourMessageAcrossLT   41 13/9/05, 09:45:51



42

I
n

f
o

r
m

a
c

i
j

o
s

 
p

e
r

t
e

i
k

i
m

a
s

Tiesioginiai laiškai

Tiesioginiai laiškai yra populiari priemonė, kai 
reikia pateikti informaciją dideliam skaičiui 
konkrečių asmenų, dažnai naudojama labai 
koncentruotose rinkose. Jeigu neturite savo 
domenų bazės su pavardėmis, galite be vargo 
nusipirkti sąrašus iš savo regiono rinkodaros 
ar tiesioginių laiškų siuntimo specialisto. Jei 
kampanija nukreipta į konkretų sektorių, profesinė 
sąjunga gali leisti jums pasinaudoti jos turimais 
sąrašais. Profesinės sąjungos, darbdavių asociacijos 
ir pan. gali pareikšti norą įtraukti jūsų informaciją 
į jų reguliariai siunčiamus laiškus. Galbūt darbo 
vietose jūs galite pasinaudoti vidinio pašto sistema, 
pateikti informaciją kartu su atlyginimo lapeliais 
arba išsiųsti ją visiems elektroniniu paštu? 

Jei norite, galite išskirti 
pagrindines mintis 

pasvirusiu šriftu arba 
paantraštėmis. Taip pat galite 

jas atskirti ženkleliais, 
kad skaitytojams būtų 

lengviau greitai peržvelgti 
straipsnį.

Tyrimai parodė, kad 
žmonės beveik visada 
perskaito laiško „P.S.“. 

Išnaudokite šią savybę kaip 
„paskatą veikti“. Priminkite 

skaitytojams, ką, jūsų 
nuomone, jie turėtų 

padaryti, kodėl 
ir kada.

Išsiųskite savo 
laišką konkrečiam 

asmeniui.
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Suasmeninkite 
tekstą, naudodami 

tokius žodžius 
kaip „jūs“ ir „jūsų 

organizacija“.

Jūsų pateiktoje 
antraštėje turi 

būti pagrindinė 
perteikiama mintis 
arba „prekybinis“ 

pasiūlymas.
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■  Naudokite atitinkančius temą ir patraukiančius 
dėmesį vaizdus. Nepamirškite, kad konkuruojate 
su kitais skelbimais, pateiktais leidinyje. 

■  Vien perskaitęs antraštes, asmuo turi gauti visą 
reikiamą informaciją. Dažniausiai žmonės tik jas 
ir skaito.

■  Pagrindinis tekstas turi būti trumpas, paprastai 
neilgesnis negu 200 žodžių.

■  Įtraukite į tekstą „kvietimą veikti“ – pasakykite 
vadovams, ką, jūsų nuomone, jie turėtų daryti. 
Tokia informacija gali būti antraštėje arba priedo 
pabaigoje. 

■  Visada nurodykite kontaktinį numerį 
arba adresą norintiems gauti papildomos 
informacijos arba pagalbos.

■  Šriftas ir spalvos turi visiškai atitikti jūsų 
korporacijos tapatumą, kad susidarytų 
pastovumo įspūdis. 

Visada kreipkitės pagalbos į profesionalus 
iš samdomų agentūrų, turinčių darbo šiose 
žiniasklaidos priemonėse patirties. Net 
nemanykite daryti to patys.

Viena paprasta mintis ir įspūdingas vaizdas – tai 
viskas, ką žmonės gali suprasti, eidami pro plakatą. 
Vargu ar jie sustos ir skaitys viską. 

Reklama spaudoje

TV ir radijo reklama

Plakatai

45
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■  Populiarus ir paprastas būdas informacijai 
paskleisti darbo vietoje

■  Skelbimų lentoje mažai vietos. Ar A4 arba A5 
formato plakatas bus geresnis negu didesnių 
matmenų?

■  Plakate, kurį kabinate skelbimų lentoje, 
galite pageidauti pateikti šiek tiek daugiau 
informacijos:

■  Paryškinta antraštė perduoda pagrindinę 
mintį

■  Papildoma informacija (kuo mažiau), 
pavyzdžiui, kodėl tai svarbu ir kas turėtų būti 
padaryta. 

Informaciniai biuleteniai yra naudingas būdas 
reguliariai pateikti naują informaciją iš tų sričių, 
kuriose vyksta aktyvi veikla, kurių konkrečius 
klausimus norite išnagrinėti išsamiau. Didžiausia 
problema yra pakankamo medžiagos kiekio 
straipsniams parengimas, kad galima būtų 
užpildyti daugiau kaip vieną leidimą ir kad 
pakaktų laiko išspręsti visus klausimus laiku. 
Jeigu galite įveikti abi šias kliūtis, puiku. Jei ne, 
apsvarstykite kitą kanalą. Darbovietėse saugos 
komitetas galėtų platinti reguliarų informacinį 
biuletenį, jei yra galimybė, elektroniniu paštu, arba 
užsisakykite pastovią vietą bendrame personalo 
informaciniame biuletenyje. 

■  Skatinkite skaitytojus pažiūrėti, kas yra toliau, 
nurodydami, kokie straipsniai pateikiami 
kituose puslapiuose. 

■  Aiškiai pažymėkite dokumentą savo ženklu, kad 
žmonės žinotų, iš ko jis gautas.

■  Stenkitės, kad straipsniai būtų trumpi ir glausti. 
Skaitytojai dažniausiai nemėgsta klaidžioti po 
didelių apimčių tekstus.

■  Suskirstykite didelės apimties straipsnius 
paantraštėmis, kad jie atrodytų patraukliau.

■  Po iliustracijomis naudokite užrašus, kurie 
aiškina ir papildo pagrindinį straipsnį. Jei 
nuotraukoje matomas naujas produktas, 
nerašykite tiesiog „naujas produktas“. Verčiau 
užrašykite ką nors panašaus: „Naujas produktas 
gali 15% sumažinti triukšmo poveikį.“

Plakatai skelbimų lentoje

Informaciniai biuleteniai

SMURTAS DARBE – PRANEŠKITE APIE TAI!
■  Kuo greičiau praneškite apie visus 

grasinimus, traumas, žodinius 
užgauliojimus ar įžeidimus

■  Užpildykite įvykio formą
Jūsų skyriaus vadovui turi būti atiduota kopija

■  Kreipkitės į psichologo konsultaciją
Dėl pagalbos po įvykio skambinkite papildomu 
numeriu 123

Ši informacija yra BŪTINA, kad padėtų 
mums išvengti kitų panašių įvykių

Jūsų saugos komitetas: smurto prieš 
darbuotojus prevencijai skirta kampanija 

3
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Lankstinukai gali būti naudingi, pateikiant 
antraplanę informaciją, kuri gali būti ilgai 
naudojama, pavyzdžiui, smulkią informaciją apie 
konkrečius pavojus sveikatai ir sveikatos apsaugos 
sąlygas, taip pat reklaminę medžiagą apie jūsų 
organizaciją.

■  Pirmajame puslapyje skaitytojams turi būti 
išdėstyta viskas, ką jiems reikia žinoti – apie 
ką šis lankstinukas ir kodėl jis yra svarbus. 
Šiame puslapyje ir įžanginės dalies puslapiuose 
pateikite informaciją kaip galima glausčiau, kad 
žmonėms kiltų noras ieškoti toliau.

■  Jei žmonės nežino jūsų organizacijos, atsižvelkite 
į tai ir vidinėje viršelio pusėje išspausdinkite 
nedidelės apimties, gerai apgalvotą informaciją, 
nurodydami, kas jūs esate ir kuo skiriatės nuo 
kitų organizacijų.

■  Nurodykite skaitytojams gaires tekste, 
panaudodami antraštes ir paantraštes. Turėkite 
omenyje, kad dauguma žmonių tik perbėgs 
lankstinuką akimis. Jūsų pagrindiniai teiginiai 
turi būti išryškinti. 

■  Iškeltos iš teksto citatos yra patogus būdas 
atkreipti dėmesį į pagrindines mintis.

■  Nepamirškite maišelio ar kišenės nugarėlės 
vidinėje pusėje, kur galima būtų įdėti papildomą 
medžiagą, parengtą tam tikriems asmenims.

Įvairiuose renginiuose gali būti panaudoti 
parodos stendai

■  Atvirose parodose
■  Kurios nors šakos profesinėse parodose
■  Reklaminėse kilnojamose parodose
■  Vietinėse parodose
■  Privačiose parodose ar atidarymuose
■  Konferencijose
■  Perkeliamose parodose, pvz., viešosiose zonose, 

kaip antai prekybos centrai, bibliotekos ir pan. 

Kai kurios valstybės narės ir organizacijos 
sėkmingai naudojo turistinį autobusą, kuris atvežė 
jų kampaniją ir jos informaciją tiesiai į darbo vietą. 

Lankstinukai

Konferencijos ir parodos

31
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Autobusai gabena medžiagą, resursus ir apmokytą 
personalą, taip pat ant kėbulo demonstruoja 
kampanijos šūkį, kuris reklamuojamas kelionės 
metu. Darbo vietose galima sėkmingai naudoti 
sveikatos ir saugos problemoms skirtus stendus. 

Suplanuokite savo parodos stendą

■  Naudokite ryškias spalvas ir vaizdines 
priemones, kurios traukia akį. Jei yra galimybė, 
organizuokite interaktyvius demonstravimus, 
kurie pritrauktų lankytojus prie jūsų stendo. 
Galima rodyti videofilmą.

■  Suformuluokite paprastą ir aiškią mintį, 
sukoncentruotą į svarbiausias savybes ir 
privalumus. Ji turi būti matoma iš tam tikro 
atstumo. Pateikite pagalbinę informaciją ir 
mažiau svarbius teiginius smulkesniu šriftu. 
Pateikiama informacija turi būti minimali, 
kadangi dauguma žmonių užtruks prie jūsų 
stendo tik kelias minutes. Jie neturi laiko skaityti 
daug teksto.

■  Pastatykite stendus su literatūra, kad lankytojai 
galėtų išsinešti informaciją.

■  Turite būti tikri, kad stendą aptarnauja draugiški 
ir išmanantys darbuotojai. Prie stendo visada 
turi būti bent vienas žmogus. Stenkitės paskirti 
pareigingą žmogų, atsakingą už stendą ir venkite 
įvairių padėjėjų, „darančių paslaugą“. Jeigu jūs 
siunčiate savos konstrukcijos stendą ar pan., 
įsitikinkite, kad jie žino, kaip jį surinkti ir išardyti.

■  Kiek apsilankys žmonių? Kas bus tie žmonės? 
Jūs privalote turėti pakankamas reikalingos 
informacinės medžiagos atsargas.

■  Pasirūpinkite, kad stendas ir medžiaga būtų 
pristatyti laiku ir turėtumėte pakankamai laiko 
viską sutvarkyti PRIEŠ prasidedant renginiui.

■  Pasirūpinkite, kad turėtumėte visą reikalingą 
įrangą ir medžiagas – tai galėtų būti stalas, 
kėdės, rašikliai, popierius, klausimų blankas 
lankytojų klausimams užfiksuoti, maitinimo 
lizdas elektros įrangai, kompiuteris ir pan.

■  Laiku sekite parodos iniciatyvas, nustatykite 
klausimų prioritetus.

25
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Videofilmai yra populiari priemonė, naudojama 
mokymo ir švietimo tikslams, juos taip pat galima 
rodyti parodos stenduose, tačiau jų parengimas 
gali būti per brangus. Didžiausią poveikį turi 
maždaug penkių minučių trukmės videofilmas, jis 
negali trukti ilgiau kaip 20 minučių. 
Per tokį laiką žiūrovų dėmesys po truputį silpsta. 
Būtinai kreipkitės į profesionalus. Paprastai jums 
reikia parūpinti ir pagalbinės literatūros, kurią 
žiūrovai galėtų išsinešti. Jeigu filmas mokomasis, 
pasistenkite parengti kokius nors interaktyvaus 
seminaro klausimus ar kitą mokomąją medžiagą, 
kuri galėtų būti panaudota kartu su videofilmu. 
Propaguojant sveikatą ir saugą, videofilmas gali 
būti naudingas: 

■  Gerai ir blogai praktikai pademonstruoti

■  Vaizdžiam situacijos atkūrimui, parodant įvykių 
seką, kuri veda prie nelaimingo atsitikimo, 
arba veiklos visumą, reikalingą gerai praktikai 
pasiekti

■  Pasekmėms pademonstruoti, parodant 
nelaimingų atsitikimų aukas, pasakojančias apie 
savo prastos sveikatos problemas

■  Dialogui užmegzti – sustabdant videofilmo 
veiksmą ir užduodant klausimą: „kas atsitinka 
po to?“ arba „nustatykite pavojus“

■  Platesnei auditorijai pasiekti, jei ji turi 
vaizdo aparatūrą, pavyzdžiui, mokyklose, 
kvalifikacijos kėlimo koledžuose, mokymuose 
darbovietėse, parodos stenduose. Gali būti 
naudinga išsinuomoti videofilmą, jei yra tokia 
galimybė. Jis gali praversti apmokant tuos 
darbuotojus, kurie neturi stiprios motyvacijos, 
naudojant tradicinius mokymo metodus, arba 
neturi pakankamai gerų skaitymo įgūdžių, 
arba, jei filmas labai vaizdus, jį galima rodyti 
žmonėms, kalbantiems skirtingomis kalbomis. 
Jūsų organizacijos filialai arba teikiančios 
užsakomąsias paslaugas organizacijos, kurios 
pačios rengia seminarus, prisijungdamos 
prie jūsų kampanijos, dažnai mėgsta rodyti 
videofilmus. 

Sveikatos ir saugos organizacijos dažniausiai gali 
paskolinti vaizdajuosčių, kurias galima panaudoti 
darbovietėse organizuojamuose renginiuose.

Videofilmai

39
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Viena valstybė narė, vykdydama kampaniją, skirtą sumažinti raumenų-skeleto sistemos sutrikimus 
dėl fizinio darbo žemės ūkio sektoriuje ir Europos saugos ir sveikatos darbe savaitei paremti, sukūrė 
videofilmą.
■  Tikslas: Skatinti fizinio darbo keliamų pavojų supratimo didinimą ir prevencinius veiksmus žemės 

ūkio sektoriuje, panaudojant videofilmą, iliustruojantį gerą praktiką.
■  Pagrindinė veikla: Parengtas 20 minučių trukmės netechninis, vizualiai patrauklus videofilmas, 

kuriame parodomos tipiškos fizinio darbo problemos ūkiuose ir jų praktiniai sprendimai. 
■  Kas buvo padaryta: Raumenų-skeleto sistemos sutrikimų problemos yra vienas svarbiausių 

sveikatos sutrikimų žemės ūkio sektoriuje. Yra siūlomi praktiniai sprendimai, tačiau jie dažnai 
nepripažįstami ar nėra plačiai žinomi. Tikslinė auditorija buvo apibrėžta kaip ūkininkai, ūkio 
darbininkai ir žemės ūkio specialybės studentai. Ši auditorija paprastai nėra imli detaliai skaitomai 
techninei medžiagai. Todėl buvo nuspręsta pagaminti lengvai žiūrimą, netechninio pobūdžio 
videofilmą, kuriame naudojami „garso efektai“ ir realūs gyvenimiški pavyzdžiai informacijai 
perteikti. Projektą kūrusi grupė pasitelkė žemės ūkio darbų inspektorių, ergonomikos specialistą 
ir videofilmų specialistą. Juosta buvo filmuojama ūkiuose, dalyvaujant ūkininkams ir ūkio 
darbininkams. Videofilme buvo iliustruojamos tokios problemos:
■  Darbas su gyvuliais, pvz., avimis. Sprendimas:

■  Atsižvelgti į asmenines žmonių savybes (jų apmokymą, patirtį, fizinę būklę), turimą įrangą 
(transporterius, talpas, krovimo mechanizmus), gyvulių būklę (jų sveikatą ir pripratimą prie 
žmogaus).

■  Srutų rezervuarų dangčių kėlimas. Sprendimas:
■  Naudoti tinkamus kėlimo diržus ir tinkamą krautuvą didelių matmenų dalims kelti. 
■  Įtaisyti nedideles dangčių sekcijas, kurias galima saugiai pakelti rankiniu būdu, kad būtų 

galima prieiti prie siurblių ir maišytuvų.
■  Traktorių ratų keitimas. Sprendimas:

■  Naudoti tinkamą įrangą – arba specialų mechanizmą, arba ant automobilinio krautuvo 
montuojamą papildomą įrangą. Ratų tvarkymo įranga gali pakelti, perkelti, pasukti ir 
pakreipti bet kokius ratus, taip traktoriaus ratus lengviau sumontuoti arba nuimti. 

■  Darbas su 200 l chemikalų statinėmis (pavyzdžiui, su pesticidais ar veterinariniais vaistais). 
Sprendimas:

■  Naudokite firminę įrangą didesniems konteineriams perkelti ar pasukti.
■  Sutvarkykite sandėlį taip, kad konteinerius reikėtų perkelti kuo mažesniu atstumu. 

■  Maišų, didelių bidonų ir kitų konteinerių nešiojimas. Sprendimas – jei yra galimybė: 
■  Mechanizuoti birių medžiagų tvarkymą. 
■  Naudoti krautuvus, gabenimo dėžes ir automobilinius krautuvus visoms medžiagoms krauti.
■  Sudėti krovinį ant priekabos, kad būtų galima jį perkelti, nepakeliant nuo žemės. 

Videofilme taip pat pateikti patarimai, kaip sumažinti traumų keliant ir nešant riziką, tinkamai 
panaudojant įrankius ir pagalbines priemones, dirbant su chemikalų konteineriais, maišais, blokais, 
akumuliatoriais, tvoros stulpais, ryšuliais, biriomis medžiagomis, tolimųjų šviesų žibintais, durpių 
briketais ir traktoriaus kroviniais. 

Videofilmas pirmą kartą buvo parodytas Europos savaitės metu, todėl gali būti įtrauktas į Savaitės 
reklaminę medžiagą. Šis videofilmas buvo išplatintas visose regioninėse darbo inspekcijos įstaigose 
valstybėje narėje. Jis buvo rodomas žemės ūkio parodose. Pagrindinė auditorija yra neseniai 
pradėję dirbti žemės ūkio darbininkai, be to, 250 egzempliorių buvo nemokamai išplatinta žemės 
ūkio mokyklose. Parengtas ir didesnės apimties variantas, kurį galima buvo įsigyti.

GettingyourMessageAcrossLT   49 13/9/05, 09:47:13



50

I
n

f
o

r
m

a
c

i
j

o
s

 
p

e
r

t
e

i
k

i
m

a
s

Pradedant vykdyti kampaniją, reikia atlikti 
išankstinį tyrimą, kurio rezultatai vėliau gali 
būti panaudoti kampanijai įvertinti. Tai ypač 
naudinga, jei sprendžiate naujo pavojaus problemą 
arba vykdote kampaniją tokioje srityje, kurioje 
nėra statistinių duomenų. Toks tyrimas turi būti 
kruopščiai suplanuotas, kad pradedant kampaniją 
jau būtų gauti rezultatai. Tyrimus reikia tinkamai 
parengti ir išanalizuoti jų rezultatus, kad spaudai 
ir visuomenei būtų pateikti patikimi duomenys. 
Darbuotojų apklausos rezultatų pateikimas 
galėtų būti veiksminga kampanijos pradžia jūsų 
darbovietėje.

Internetas yra galinga masinio informacijos 
perdavimo priemonė, kuri gali būti panaudota 
jūsų kampanijoje. Ja galima naudotis interaktyviai. 
Žurnalistai ir kitos organizacijos, norinčios 
pranešti apie jūsų kampaniją ar ją pareklamuoti, 
bus patenkinti, galėdami gauti jūsų kampanijos 
medžiagos elektronines versijas. Nurodykite savo 
interneto svetainės adresą spaudos pranešimuose. 
Geriausia būtų paskirti dalį savo interneto 
svetainės vykdomai kampanijai ir pateikti jos 
tiesioginę nuorodą. Internetinės naujienų tarnybos 
gali pateikti nuorodą į jūsų puslapį pranešimuose 
apie jūsų kampaniją. Suinteresuotos organizacijos 
taip pat turės galimybę išplatinti jūsų interneto 
svetainės adresą ir savo svetainėse įdėti nuorodas į 
jūsų svetainę.

Parenkite specialiai jūsų kampanijai skirtą 
interneto svetainės puslapį, kad galėtumėte:

■  Nurodyti kampanijos tikslus ir tvarkaraštį

■  Pateikti lankytojams naujausią informaciją apie 
kampanijos renginius ir eigą

■  Atlikti tyrimus

■  Sudaryti galimybę gauti pakankamai spaudos 
pranešimų, lapelių, lankstinukų ir plakatų 
egzempliorių. Jūsų lėšos, skirtos spausdinimui 
ir platinimui, bus ribotos, ypač jei norite pateikti 
spalvotas, akį traukiančias iliustracijas. 
Todėl internetas gali būti geras būdas medžiagai 
išplatinti be papildomų išlaidų. Be to, taip 
jūsų informacija pasieks ir suinteresuotas šalis, 
kurių nėra jūsų adresų sąraše. 

Tyrimai

Kampanija internete

35
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Pasirūpinkite, kad informacija būtų parengta ir 
HTML, ir PDF formatu

■  Įdėkite atsisiunčiamą iliustraciją, šūkį ar 
pan., kuriuo galėtų pasinaudoti spauda ir kiti 
suinteresuoti asmenys

■  Naudokitės interaktyviais metodais:

■  per interneto svetainę kviesdami organizacijas 
įsipareigoti dalyvauti kampanijoje

■  surinkdami duomenis apie konkrečių atvejų 
tyrimus ar praktinius veiksmus iš kampanijos 
dalyvių

■  rengdami kampanijos tinklus

■  organizuodami diskusiją / pasikeitimo gera 
praktika forumą

■  Parenkite visą komplektą pagalbinės 
informacijos, kurios negalite publikuoti ir 
išplatinti tradiciniais būdais

■  Pateikite nuotraukas, iliustracijas ir pan., kurių 
spausdinimas ir platinimas brangiai kainuoja

■  Pateikite nuorodas į kitus susijusius informacijos 
šaltinius.

Kai kurios organizacijos nustatė, kad pagrindinės 
sveikatos ir saugos informacijos platinimas 
kompaktinėje plokštelėje kampanijos metu gali 
būti efektyvi priemonė, pavyzdžiui, pateikiant 
informaciją smulkioms įmonėms. Jose galima 
sutalpinti didesnį kiekį informacijos negu 
spausdintoje publikacijoje, jas patogu laikyti, 
pakuoti ir siųsti. Jas galima naudoti ir interaktyviai 
kaip mokomąją medžiagą. Reguliariai gali būti 
išleidžiami atnaujinimai. 

Kompaktinės plokštelės

Keletas kitų idėjų

■   Televizijos ir radijo vaidinimai: viena valstybė narė pastatė radijo vaidinimų seriją apie kaimo gyvenimą, 
įtraukdama į scenarijų nelaimingus atsitikimus ūkiuose 

■   Teatras: viena valstybė narė pastatė pjeses teatre saugos ir sveikatos darbe tema

48

8

GettingyourMessageAcrossLT   51 13/9/05, 09:47:20



I
I

I
 

d
a

l
i

s

KAMPANIJOS 
ORGANIZAVIMAS 
KAI KURIOSE 
SPECIFINĖSE 
SRITYSE

GettingyourMessageAcrossLT   53 13/9/05, 09:47:45



55

I
I

I
 

d
a

l
i

s
 

 
K

a
m

p
a

n
i

j
o

s
 

o
r

g
a

n
i

z
a

v
i

m
a

s
 

k
a

i
 

k
u

r
i

o
s

e
 

s
p

e
c

i
f

i
n

ė
s

e
 

s
r

i
t

y
s

e1.KAIP PASIEKTI 
SMULKIAS IR 
VIDUTINES ĮMONES 
(SVĮ)

SSVĮ turi ribotas laiko atsargas ir ribotus resursus 
savo kampanijai organizuoti ar dalyvauti kitų 
vykdomose kampanijose: jos turi mažiau 
žmogiškųjų resursų ir gauna mažiau informacijos, 
lyginant su didelėmis kompanijomis, kuriose 
yra sveikatos ir saugos skyriai. Jums tikriausiai 
nepavyks jų pasiekti, pavyzdžiui, per profesinę 
sveikatos ir saugos spaudą. Norint, kad jūsų 
informacija jas pasiektų, ji turi būti labai tiksliai 
pritaikyta ir paskelbta ten, kur šios įmonės gali ją 
pastebėti. 

Keletas patarimų, parengtų pagal Agentūros 
tyrimus:

■  Pasinaudokite asmeniniais ryšiais SVĮ pasiekti. 
Pasikliauti vien reklama nėra veiksminga. 
Veiksmingiausi kontaktų užmezgimo būdai yra 
apsilankymai darbovietėse, tačiau dalyvavimas 
mugėse, mokymai, pasitarimai ir regioniniai 
seminarai taip pat gali tapti reklaminės 
strategijos dalimi.

■  Aktyviai įtraukite patikimus partnerius, kad jie 
paremtų kampaniją ir paskleistų informaciją. 
Tai padeda sukelti susidomėjimą ir užsitarnauti 
pasitikėjimą jūsų tikslinėje grupėje. Į šią grupę 
gali įeiti darbdaviai ir prekybos asociacijos, 
prekybos rūmai ir (iš abiejų pusių) draudimo 
įstaigos. Vietinių filialų įtraukimas padėtų 
priartinti kampaniją prie SVĮ.

■  Kuo geriau pritaikykite savo pagrindinę mintį 
užimtiems SVĮ vadovams, kurie turi daugybę 
prioritetų. Jie ieško paprastų, jau parengtų 
sprendimų. Pateikite praktines priemones ir 
konkrečius pavyzdžius bei atvejų tyrimus.

■  Nereikalaukite per daug. Jūsų tikslas turėtų būti 
laipsniškas pagerėjimas, kad SVĮ veikla būtų 
motyvuota.

■  Verslo aspekto pabrėžimas gali būti labai 
veiksmingas SVĮ, kurių didelė dalis kovoja dėl 
ekonominio išlikimo.

■  Darbo inspektoriai ir kitos iš šalies teikiančios 
paramą agentūros gali prašyti informacijos ir 
mokymų, kaip patraukti SVĮ dėmesį ir padėti 
joms kampanijos metu.

46
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■  Mažai tikėtina, kad mažiausiose SVĮ yra 
profesinės sąjungos. Tačiau kai kurios 
valstybinės įstaigos SVĮ kampanijų metu 
bendradarbiavo su profesinėmis sąjungomis, 
kadangi profesinės sąjungos gali turėti stiprią 
motyvaciją pademonstruoti SVĮ darbdaviui, 
kad jos gali pasiūlyti jam naudingą pagalbą 
sveikatos ir saugos srityje, pavyzdžiui, padėti 
jam prisitaikyti prie įstatymų reikalavimų ir 
organizuoti mokymus.

Toliau pateiktos idėjos, kaip pasiekti SVĮ:

■  Kompaktinė plokštelė su pagrindine ir 
svarbiausia informacija tapo populiaria SVĮ 
skirtos kampanijos dalimi. Apsilankymai 
bendrovėse prieš pradedant kampaniją padėjo 
teisingai suprasti pateiktą informaciją.

■  Daugelis SVĮ priklauso profesinėms sąjungoms. 
Išspausdinkite straipsnius ir skelbimus 
profesiniuose žurnaluose. SVĮ skirta informacija 
bus gerokai veiksmingesnė, jeigu ji bus 
skirta konkretiems pavojams jų sektoriuje ir 
iliustruojama pavyzdžiais iš šio sektoriaus. 
Informacija profesiniuose žurnaluose turi 
perteikti aiškią šiam sektoriui skirtą mintį. Jei 
yra galimybė, įtraukite į veiklą profesinę sąjungą 
kaip kampanijos partnerį. Tai padidins jūsų 
kampanijos patikimumą ir aktualumą.

■  Yra smulkaus verslo organizacijos ar asociacijos, 
vienijančios savo narius. Pasinaudokite jomis ir 
išsiųskite tiesioginius laiškus jų nariams.

■  Skatinkite stambesnius darbdavius dirbti kartu 
su jų smulkiais rangovais sveikatos ir saugos 
srityje. Parenkite reklaminę medžiagą, kurią 
gali išplatinti stambesnis darbdavys. Skatinkite 
stambesnius darbdavius padėti smulkesniesiems 
pagal „geros kaimynystės“ programą.

■  Pateikite informaciją prekybos rūmams ir pan. 
ir atlikite kitus bendradarbiavimą skatinančius 
veiksmus per prekybos rūmus.

■  Sveikatos ir saugos autobusas gali būti 
naudojamas kaip „mobili“ priemonė sveikatos 
ir saugos propagavimo informacijai ir pagalbai 
atvežti tiesiai iki SVĮ durų ar statybvietės. 
Toks būdas gali būti naudojamas, pavyzdžiui, 
statybos aikštelėse vykdomai kampanijai. Jeigu 

32
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ant autobuso yra reklama, jis taip pat ją platina 
ir gatvėse.

■  Tiesioginės kontaktinės paramos programos, 
skirtos SVĮ, pvz., vykdomos regioninių 
organizacijų ar darbo inspektorių, gali būti pačios 
efektyviausios, tačiau jos reikalauja daug resursų.

■  Kai kurios valstybės narės, norėdamos, kad 
informacija pasiektų SVĮ, pasinaudojo įmonių 
įpročiu rengti „rytinius pasitarimus“. Trumpi 
pasitarimai ar seminarai, trunkantys 15–20 
minučių ir vykstantys bendrovės teritorijoje, 
gali būti daug efektyvesni už dideles 
konferencijas.

■  Pasinaudokite asmeniniais kvietimais ir 
ryšiais.

■  SVĮ skirtos kampanijos, apimančios 
apsilankymus darbovietėse, kurių metu kartu 
su SVĮ nustatomi individualūs tikslai, gali būti 
efektyvios, skatinant veiklą. Tokių intervencijų 
rezultatai gali būti naudojami kaip atvejų 
tyrimai, vykdant kampanijos plėtrą apskritai.

■  Pasamdykite patikimą ir sėkmingai dirbantį 
verslininką kampanijai pradėti ir pateikite 
į verslą orientuotą geros sveikatos ir saugos 
informaciją.

■  Pasinaudokite prekybos renginiais ir 
organizuokite stendą arba kitokią veiklą.

■  Veikite vietos mastu, pasinaudodami vietos 
spauda. 

Sėkmės receptas? SVĮ kampanija viešojo 
maitinimo sektoriuje

Vienos valstybės narės sveikatos ir saugos 
organizacija vykdė kampaniją, siekdama pagerinti 
sveikatos ir saugos standartus restoranų ir viešojo 
maitinimo sektoriuje. Šiame sektoriuje dirba daug 
SVĮ. Didesnės šio sektoriaus organizacijos dažnai 
frančizės pagrindu atidaro filialus, kurie gana 
efektyviai dirba kaip SVĮ:

■  Pirmasis žingsnis buvo įsteigti „ryšių grupę“, 
turinčią užmegzti ryšius su atitinkamomis 
grupėmis, dirbančiomis šiame sektoriuje, 
pavyzdžiui:

13
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■  Viešojo maitinimo ir viešbučių verslo 
asociacijomis

■  Alaus gamintojų profesine sąjunga

■  Viešojo maitinimo įrangos gamintojų 
profesine sąjunga

■  Profesinėmis sąjungomis

■  Valstybinio sektoriaus viešojo maitinimo 
organizacijomis

■  Tam tikra dalimi darbo inspekcijos 
darbuotojais, kurie kuruoja viešbučių, 
restoranų ir viešojo maitinimo darbininkus

■  Buvo parengta daug atitinkamai orientuotos 
informacinės medžiagos, pradedant įstatymų 
ir darbdavio pareigų supratimo didinimu, 
nelaimingų atsitikimų kaštų ir verslo aspektų, 
ir didžiausią skaičių nelaimingų atsitikimų 
sukeliančių pavojų nustatymu (įskaitant 
paslydimus, suklupimus ir griuvimus, 
įsipjovimus ir nudegimus bei įrangos ir fizinio 
darbo keliamus pavojus).

■  Pasirinktas informacijos formatas buvo keletas 
glaustų informacinių lapelių, skirtų vienai 
temai, kuriuos buvo galima nesunkiai dauginti, 
išspausdinti profesiniuose žurnaluose arba 
išdalinti darbo vietose darbo inspektorių 
apsilankymo metu. Instrukcijos buvo 
pateikiamos konsultacijose visiems ryšių 
grupės nariams patvirtinus, kad jie visiems 
nurodymams pritaria ir teigia, kad informacija 
teisinga. 

■  Informacija buvo paskelbta profesiniuose 
ir viešojo maitinimo žurnaluose, taip pat 
platinama per sąjungas ir kitas viešojo 
maitinimo grupės narius vienijančias 
organizacijas jų nariams.

■  Informacija buvo platinama ir viešojo maitinimo 
profesiniuose renginiuose.

■  Taip SVĮ ir kitose įmonėse buvo paskleistas 
šūkis „viešojo maitinimo sferoje dirbkime 
rūpestingai“.

45
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e2.JŪSŲ DARBOVIETĖJE SSaugos pareigūnai, vadybininkai, profesinių 
sąjungų atstovai ar prevencijos komitetai 
gali pageidauti organizuoti savo darbovietėse 
kampanijas, skirtas supratimui ir veiklos 
motyvacijai didinti. Daugelis čia pateiktų didesnės 
apimties idėjų gali būti realizuojamos iš dalies arba 
pritaikomos konkrečiai darbovietei. Toks renginys, 
kaip Europos sveikatos ir saugos darbe savaitė, 
suformuoja gerą kryptį kampanijai darbovietėje: 
net smulkiausioje darbo vietoje galite iš savo 
sveikatos ir saugos organizacijos nemokamai gauti 
platinti skirtos informacijos, pasiūlymų programai 
parengti ir pan.

■  Kam reikalinga kampanija darbovietėje?

■  Naujai politikai propaguoti

■  Supratimui didinti

■  Veiklai skatinti, pavyzdžiui, pranešimams apie 
nelaimingus atsitikimus, parankinių pagalbos 
priemonių naudojimui ar rizikos įvertinimo 
atlikimui

■  Ką reikia įtraukti į veiklą?

■  Saugos pareigūną

■  Administracijos vadovus, kurie, pavyzdžiui, 
pasirašytų pritarimo ir įsipareigojimo 
dokumentus

■  Skyrių vadovus

■  Profesines sąjungas

■  Saugos komiteto narius

■  Rangovus

■  Kai kurie planavimo elementai:

■  Ar užsitikrinote administracijos vadovų 
paramą?

■  Ar gausite skirtas lėšas?

■  Ar gausite tam tikrų žmonių iš kitų 
departamentų paramą? Bet kuriuo atveju jūsų 
kampanija turės išeiti už jūsų biuro ar stalo 
ribų. Kas tie pagrindiniai žmonės kiekvienoje 
darbo srityje, su kuriais reikia susitikti ir 
kuriems skirta jūsų veikla?
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■  Ar numatomas koks nors renginys, 
kuriuo galėtumėte pasinaudoti sveikatos 
apsaugos propagavimui?

■  Užsitikrinkite leidimus naudotis skelbimų 
lentomis, vidiniu paštu, pridėti lapelius prie 
atlyginimų lapelių, naudotis kopijavimo 
aparatais ir pan.

■  Peržiūrėkite nelaimingų atsitikimų darbo 
vietoje duomenis, kad savo kampanijoje 
galėtumėte operuoti faktiniais skaičiaus, arba 
atlikite tyrimą darbovietėje.

■  Ar yra kompiuterių skyrius? Gal jie galėtų 
nuskaityti jums kokią nors medžiagą, iš kurios 
būtų galima pagaminti plakatą, lankstinuką 
ar pan.?

■  Kokios suplanuotos galimybės pristatyti jūsų 
kampaniją? Sveikatos ir saugos komiteto 
posėdžiai, vyriausiosios administracijos 
posėdžiai ir pan.

■  Pasirinkite pagrindinę mintį: pavyzdžiui, 
vyresniesiems administratoriams 
propaguokite „lėšų taupymo“ idėją. 
Departamentų vadovams pabrėžkite mintį, 
kad bus rečiau neatvykstama į darbą.

■  Vėlesnis tyrimas ir įvertinimas:

■  Jei yra galimybė, po kampanijos reikia 
organizuoti vėlesnio tyrimo renginius, 
pavyzdžiui, seminarus, kuriuose būtų 
apžvelgiami kampanijos įvykiai.

■  Jei yra galimybe, kampaniją reikia įvertinti. Ar 
pakilo kvalifikacija? Ar buvo įvertinta rizika? 
Ar nelaimingų atsitikimų skaičius sumažėjo? 
Būkite atidūs! Kampanija gali sustiprinti 
profesinių sveikatos problemų supratimą 
ir dėl to gali padaugėti pranešimų apie 
sveikatos problemas. Tai, kas gali atrodyti kaip 
neigiamas poveikis, iš tikrųjų yra teigiama 
poveikis. 

■  Keletas idėjų:

■  Pasinaudokite Europos saugos ir sveikatos 
darbe savaite arba pasirinkite temą, kuri jau 
įtraukta į jūsų sveikatos ir saugos organizacijos 
vykdomos kampanijos keliamas problemas 45
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■  Surenkite atvirą sveikatos ir saugos dieną 
arba supratimo didinimo dieną. Pakvieskite 
pranešėjus iš sveikatos ir saugos organizacijos, 
profesinės sąjungos ar pan. ir pasiūlykite 
jiems vadovauti stendams

■  Surenkite parodą darbovietėje, pavyzdžiui, 
prie įėjimo į darbą

■  Išplatinkite vietoje parengtą informaciją arba 
gaukite kopijas iš jūsų sveikatos ir saugos 
organizacijos

■  Išspausdinkite informaciją vidiniame 
informaciniame biuletenyje

■  Išleiskite informacinį lapelį „saugos 
klausimais“ pagal saugos komiteto informaciją

■  Išplatinkite informaciją apie kampaniją 
elektroniniu paštu arba paskelbkite ją 
interneto svetainėje (kai kurios įmonės turi 
intranetą darbuotojams)

■  Parodykite videofilmą. Daugelis sveikatos 
ir saugos organizacijų gali paskolinti 
vaizdajuosčių

■  Įvertinkite konkrečius kampanijos keliamų 
problemų pavojus

■  Nustatykite prevencijos tikslus įvairiuose 
departamentuose

■  Suorganizuokite keletą susirinkimų įvairiuose 
departamentuose

■  Panaudokite vieno departamento pavojų 
nustatymo sistemą kitame departamente

■  Surenkite konkursus ir viktorinas

•  Plakatų konkursas

•  Šūkių konkursas

•  Sveikatos ir saugos viktorina tarp 
departamentų

•  Geros praktikos sprendimų konkursas

■  Skatinkite darbuotojus pateikti patobulinimų 
ir geros praktikos idėjų, galbūt įsteikite 
apdovanojimus.

Saugokime nugaras ateičiai

Įgyvendindama bendrą fizinio darbo 
sąlygotų nelaimingų atsitikimų 
skaičiaus mažinimo iniciatyvą, viena 
ligoninė organizavo atvirą sveikatos 
ir saugos dieną. Ją buvo suplanavęs 
saugos komitetas. Personalo skyrius 
ir profesinė sąjunga organizavo 
informacinius stendus, kuriuose 
buvo pateikta literatūra ir prie kurių 
buvo galima rasti darbuotojus, 
kurie atsakinėjo į klausimus. Vietinė 
sveikatos ir saugos organizacija taip 
pat parengė stendą su medžiaga, o 
vietinis pacientų pakėlimo priemonių 
tiekėjas organizavo demonstravimą. 
Taip pat buvo planuotas nedidelės 
apimties seminaras, į kurį buvo 
pakviesti pranešėjai, tarp jų vyriausiasis 
administratorius, profesinės sąjungos 
atstovas ir vietos darbo inspekcijos 
atstovas.

GettingyourMessageAcrossLT   61 13/9/05, 09:48:13



63

PAPILDOMA INFORMACIJA IR MEDŽIAGA
Toliau išvardyti kai kurie sveikatos ir saugos kampanijų papildomos informacijos ir kampanijų medžiagos 
šaltiniai, jų dalis yra panaudoti šiame dokumente. Smulkesnę informaciją apie kampanijas ir kampanijų 
medžiagą galite rasti interneto svetainėse.

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra: Visos Agentūros publikacijos ir informacija iš Agentūros 
interneto svetainės http://osha.eu.int gali būti atsisiunčiama nemokamai. Informaciją apie konkrečias 
kampanijas rasite adresu http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns/. Agentūros informaciniuose 
biuleteniuose taip pat paskelbtos ataskaitos apie paskutines kampanijas Europoje ir valstybėse narėse, kurias 
galima atsisiųsti iš http://agency.osha.eu.int/publications/newsletter/.

 1   „Su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų prevencija“ yra 2001 metų Europos Sveikatos ir saugos savaitės 
informacinės kampanijos, vykusios valstybėse narėse 2001 m. spalio mėnesį, tema. Daugiau informacijos 
galite rasti adresu http://osha.eu.int/ew2001/.

 2   Informacija apie kampanijos „Atsukime nugarą raumenų-skeleto sistemos sutrikimams“ veiklą 
2000 metų Europos savaitės metu, kurios tikslas buvo raumenų-skeleto sutrikimų prevencija, pateikta 
http://osha.eu.int/ew2000/.

Smulkesnė informacija apie kampanijų, minimų šiame dokumente, tyrimus pateikta adresu 
http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns/.

Agentūros svetainėje yra nuorodos į valstybių narių interneto svetaines, kuriose galima rasti informaciją apie 
nacionalinių agentūrų veiklą Europos savaitės metu ir apie kitas kampanijas. 

Europos profesinių sąjungų techninis biuras. Veikla apima kampaniją

 3   „Dideli krūviai Europoje“, kurios paskirtis – su darbu susijusių raumenų-skeleto sistemos sutrikimų 
prevencija: http://www.etuc.org/tutb/uk/msd.html

 4   Parama Tarptautinei pakartotinių traumų dėl krūvio (PTK) dienai kartu su ETUC ir ICFTU.

 5   Austrija Backen wir. Profesinės saugos ir sveikatos problemos kepyklose. Daugiau informacijos galite gauti 
iš dr. Elsbeth Huber, Zentral Arbeitsinspektorat, tel.: +43 1 71100 6381.

Austrija. AUVA Darbuotojų kompensacijų komisija.

 6   Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (saugos ir sveikatos darbe) rizikos įvertinimas kompaktinėje 
plokštelėje, skirtoje smulkioms įmonėms (AUVA su įvairiais partneriais).

 7   Motorinių transporto priemonių remonto meistrų mokyklos programos informacinis paketas. Daugiau 
informacijos galite gauti iš Ing. Mag. C. Schenk, dr. M. Rotte, AUVA.

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), Adalbert Stifter Straße 65, A-1200, Viena, Austrija, 
www.auva.at

 8   Austria Bundesarbeitskammer, Referat Arbeitnehmerlnnenschutz Prinz Eugen Straße 20-22, 1040, 
Viena, Austrija. Informacinė kompaktinė plokštelė ir lankstinukas (galima gauti), parengti kaip dalis 
2000 metų Europos savaitės kampanijos veiklos kartu su įvairiais projekto partneriais.

Belgijos Prevent Saugos ir sveikatos darbe institutas.

 9   Ekrano užsklanda, kurioje pateikti per didelio krūvio prevencijos pratimai, adresu
http://www.prevent.be/screensaver/

Platus pasirinkimas plakatų iš Prevent adresu http://www.prevent.be/prevent/pre07.nsf/webaffiches 

 10   Belgija. KBC draudimo ir Handcentra medicinos organizacijos kampanija „Rankos pažeidžiamos, 
rankos vertingos“. Smulkesnę informaciją galite gauti iš KBC-Verzekeringen, Diestsestraat 269, 
3000 Leuven, Belgija.

Danijos Arbejdstilsynet Valstybinė darbo aplinkos organizacija www.arbejdstilsynet.dk
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 11   Sektoriaus inspekcijos kampanijos programa liejimo sektoriuje. Smulkesnę informaciją galite gauti iš 
Lars Rasmussen, tel.: +45 / 3915 22 10, elektroninis paštas: LRA@arbejdstilsynet.dk

 12   Vietinės darbo inspekcijos parodos stendas, parengtas kaip dalis 2000 metų Europos savaitės veiklos.

 13   Danijos BST Esbjerg. Keletas kampanijos plakatų adresu 
http://www.bst-esbjerg.dk/tekst/nyheder/nyplakat.htm ir 
http://www.bst-esbjerg.dk/tekst/nyheder/plakat.htm, pvz., plakatas prieš stresą „sustokite, kol neperdegėte“.

 14   Danijos NUL Arbejdsulykker kampanijos medžiaga http://www.arbejdsulykker.dk/html/mat.html

 15   Suomijos Invalidilitto ry Kumpulantie 1 A 00520 Helsinkis, Suomija. Lankstinukas, skirtas darbo jėgos 
paskirstymui, dalis 2000 metų Europos savaitės kampanijos.

 16   Suomija, vietos bendruomenės savaitė. Daugiau informacijos galite gauti Saugos ir sveikatos darbe 
inspekcijoje Kymi, P.O. Box 145, FIN-53101 Lappeenranta.

 17   Suomijos Wellmedia. 2000 metų Europos savaitės kampanijos medžiaga. Kontaktai 
http://www.wellmedia.fi/

 18   Prancūzijos EUROGIP INFOS, Nr. 27, 2000 m. kovas, 55 rue de la Féderación, 75015 Paryžius.

 19   Prancūzijos INRS: keletas plakatų iš INRS adresu http://www.inrs.fr/indexprodinfo.html

 20   Prancūzijos INRS: „Juokingos juostelės“, įdedamos kaip įprastinė įklija į regioninį žurnalą Prévenir, 
leidžiamą CRAM, Caisses régionales d’assurance maladie.

 21   Prancūzijos Darbo ir Sveikatos ministerijų bendra iniciatyva dėl sveikatos apsaugos darbuotojų 
įsidūrimų adatomis. Daugiau informacijos galite rasti adresu http://www.sante.gouv.fr/pdf/m5817.pdf ir 
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/contamination/index.htm

Vokietijos BAUA Medieneinsatz im Arbeitsschutz. Žiniasklaidos pasitelkimas DSS tikslams, BAUA, Vokietija

Vokietijos BAUA (1999): Medieneinsatz für Sicherheit und Gesundheit. Tagungsband 3.
Medienworkshop’98, Dortmundas 1998.

 22   Vokietijos BGZ Berufsgenossenschaftliche Zentale für Sicherheit und Gesundheit. Kampanija, skirta 
cemento sukeltam dermatitui mažinti. Smulkesnę informaciją galite gauti iš GISBAU, Gefahrstoff-
Informationssystem der Berufgenossenschaften der Bauwirtschaft, Hungener Str. 6, 60389 Frankfurtas 
prie Maino, Vokietija, www.GISBAU.de

Vokietija, Breucker, Gregor ir kt. (1998): Sveikatos darbo vietoje propagavimo sėkmės faktoriai. 
Sveikatos darbo vietoje propagavimo tinklas, projekto dokumentas Nr. 1. Esenas: Bendrovių federacijos 
Sveikatos draudimo fondai, BKK Bundesverband. http://www.baua.de/whp-net/

 23   Informacinis lankstinukas apie fizinį darbą.

Belgijos Prevent Saugos ir sveikatos darbe institutas, http://www.prevent.be

Airijos sveikatos ir saugos organizacija.

 24   Smulkesnė informacija apie kampanijas, pavyzdžiui, kampaniją „Saugūs miestai / saugus darbas“ adresu 
http://www.hsa.ie/osh/focusmnu.htm

 25   2000 metų Europos savaitės veikla, įskaitant visuomeninio transporto reklamos kampaniją ir regioninių 
seminarų programą. Žr. interneto svetainę adresu http://www.hsa.ie/osh/ew2000.htm

 26   Moksleivių saugos žemės ūkyje programa, poezijos konkursas. 

 27   Reklaminė kampanija, pasikviečiant žinomus žmones.

 28   Laminuota žvejybos saugos kortelė.

Smulkesnė informacija apie veiklą iš HAS, 10 Hogan Place, Dublinas 2, Airija, http://www.hsa.ie

GettingyourMessageAcrossLT   64 13/9/05, 09:48:16



65

 29   Italija, Emilia-Romagna regioninė Togliamocelo Dalla Testa ‘Amianto Stop’ kampanijos prieš asbestą 
informacija adresu http://www.regione.emilia-romagna.it/amianto/index.htm

 30   Italija, Regione Lazio, Giunta Regionale. Plakatas, parengtas Europos saugos ir sveikatos darbe 
metams adresu http://www.regione.lazio.it/internet/index.htm (spustelėkite Portale sanità pereiti į 
sveikatai ir saugai skirtą skyrelį).

 31   Italijos CGIL, CISL, UIL. Speciali RLS (RSS) skirta 2087 žurnalo laida, parengta kaip dalis 2000 metų 
Europos savaitės veiklos.

 32   Liuksemburgo Association d’Assurance Contre les Accidents, Bureux: 125 Route d’Esch, L-1471 
Liuksemburgas.

 33   Nyderlandų TNO Arbeid. Kampanijų pavyzdžius ir pagalbinę medžiagą galima rasti adresu 
http://nl.osha.eu.int/publications/campaigns/arbocampagne2000.stm, 
http://www.arbo.nl/publications/campaigns/

 34   Nyderlandų socialinių reikalų ministerija, „PTK sustabdymo kampanija“, 1999.

 35   Portugalijos IDICT. Smulkesnė informacija apie kampanijas tinklalapyje 
http://www.idict.gov.pt/campanhas/index1.htm, pavyzdžiui, kampanijos tekstilės sektoriuje. 

Kita veikla apima:

 36   IDICT programą „saugi darbo vieta“

 37   IDICT programą mokykloms „saugus darbas, geresnė ateitis“.

Smulkesnę informaciją galite gauti iš IDICT, Avenida da República, 84, 5º Andar, P-1600 –205, Lisabona, 
Portugalija

Ispanijos INSHT. Visų plakatų katalogas pateiktas 
http://www.mtas.es/insht/information/carteles.htm#catalogo. Kampanijų pavyzdžiai ir medžiaga apima:

 38   Silla de ruedas: http://www.mtas.es/insht/campa/nov_10_99.htm

 39   No te dejes pegar por los pegamentos plakatą 
http://www.mtas.es/insht/images/carteles/Car_015_imp.jpg arba 
http://www.mtas.es/insht/information/car_015.htm

Hace diez minutos kampanija http://es.osha.eu.int/news/#noticias apima tríptico ir documento. Kitų 
organizacijų kampanijų naujienas galima rasti per šią nuorodą.

 40   Ispanijos laivyno socialinės apsaugos įstaiga (IMS) „Jūsų sauga laive – ne žaidimas“. Daugiau 
informacijos galite gauti iš INSHT, C/Torrelaguna 73, E-28027, Madridas, Ispanija.

 41   Ispanija, CC.OO. Kampanija, skirta raumenų-skeleto sistemos sutrikimams mažinti http://www.ccoo.es/
cgi/mixer.exe/campanas.mix. Daugiau informacijos galite gauti iš Angel Carcoba, Departmento de Salud 
Laboral, Fernández de la Hoz, 12, 28010 Madridas, Ispanija.

 41a   Kilimėlis pelei darbo su monitorium saugos tema, pagamintas CC.OO. federación sindical de 
administración pública.

 42   Ispanijos UGT Tarptautinė sveikatos ir saugos darbe diena, balandžio 28 d. Kampanijos medžiagą rasite 
http://www.ugt.es/campanas/28abril.htm

 43   Švedijos jungtinė saugos pramonėje taryba, Isocyantes kampanija. Visą medžiagą, įskaitant katalogus, 
informacinius lankstinukus ir pan., galite rasti interneto svetainėje. http://www.asn.se/service/isoc.html 
(švedų kalba) arba http://www.asn.se/htmdoc/isoeng.html (anglų kalba).

Švedijos Arbetsmiljoverket. Darbo aplinkos organizacija. Šiame interneto tinklalapyje pateikti visi 
lankstinukų tituliniai puslapiai, plakatai ir pan. http://www.av.se/publikationer/broschyrer/43ochframat.shtm

 44   Arbtarskyddsstyrelsen (šiuo metu Arbetsmiljoverket padalinys). 2000 metų kampanijos, skirtos raumenų-
skeleto sistemos sutrikimams, plakatas.
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 45   Sveikatos ir saugos vadovybė (HSE) http://www.hse.gov.uk parengė įvairius konkretiems sektoriams 
skirtus parodos stendus ir pagalbinius lankstinukus, taip pat reklaminę medžiagą apie pavojus.

Smulkesnę informaciją apie kampanijas rasite adresu http://www.hse.gov.uk/new/index.htm. Pavyzdžiui:

 46   Kampanija „Gera sveikata – sėkmingas verslas“.

 47   HSE videofilmas „Atgal į fermą“ apie rankų darbą žemės ūkio sektoriuje, ISBN 0 7176 1866 8, parengtą 
2000 metų Europos savaitės kampanijai, galima užsisakyti tiesiogiai adresu http://www.hsebooks.co.uk iš 
HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Suffolk, Jungtinė Karalystė.

Videofilmas yra įgarsintas diktoriaus. Pakeitus įgarsinimą, galima gauti variantus kitomis kalbomis. 
Teirautis Andrew Wetters, Publicity & Press Promotions, Informacijos ir konsultacinių paslaugų direkcija, 
Sveikatos ir saugos vadovybė, Daniel House, Trinity Road, Bootle, J.K.

 48   JK HSE ir statybos pramonės partnerystės kampanija „Geras darbas kartu“. Kampanijos organizavimo 
pavyzdys pateiktas interneto svetainėje adresu http://wwt.uk.com/

 49   JK profesinių sąjungų kongreso nugaros problemų sprendimui skirta kampanija 
http://www.vl28.dial.pipex.com/backcare.htm 
Organizacijos – partneriai: Privačių įmonių forumas, interneto svetainė www.fpb.co.uk; Nugaros 
priežiūra, interneto svetainė www.backpain.org. Informacija apie kitas TUC kampanijas: 
http://www.vl28.dial.pipex.com/

 50   JK UNISON. Smulkesnė informacija apie sveikatos ir saugos veiklą, pavyzdžiui, rizikos įvertinimą ir 
darbą su partneriais bei kampanija, skirta įsidūrimų adatomis problemoms: 
http://www.unison.org.uk/home/index.htm

 51   JK Valstybinis sveikatos departamentas visiško netoleravimo kampanija prieš smurtą, patiriamą 
sveikatos priežiūros srities darbuotojų. Smulkesnė informacija: 
http://www.nhs.uk/zerotolerance/intro.htm

Pavojams skirto žurnalo interneto svetainė: nuorodos į informaciją apie įvairias profesinių sąjungų sveikatos 
ir saugos kampanijas adresu www.hazards.org/campaigns

Naujosios Zelandijos darbo departamentas „Geros saugos ir sveikatos propagavimo jūsų darbovietėje idėjos –
knyga nuo A iki Z“. Smulki informacija apie tai, kaip užsisakyti šį nemokamą leidinį iš Naujosios Zelandijos 
darbo departamento Saugos ir sveikatos darbe tarnybos adresu 
http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/index.html
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1 priedas KAI KURIŲ KAMPANIJŲ PAVYZDŽIŲ TYRIMAI 

Europos savaitės bendradarbiavimo kampanija
Tikslai: Europos savaitė yra informacinė kampanija, kurios tikslas – padaryti Europą saugia ir sveika vieta 
darbui, propaguojant veiklą, padedančią sumažinti su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų skaičių ir 
sunkumą. Pagrindinis tikslas yra skatinti DSS veiklą tam tikrose darbo vietose. Antrasis tikslas yra propaguoti 
bendrą Europos poziciją ir veiklą, skatinančią saugą ir sveikatą darbe, pavyzdžiui, direktyvų ir instrukcijų 
parengimą.

Tikslinės grupės: apima bet kokio dydžio organizacijas, bendroves ir darbovietes visuose sektoriuose. Visi, 
dalyvaujantys saugos ir sveikatos darbe gerinimo veikloje, kviečiami dalyvauti, ypač saugos ir sveikatos įstaigos 
ir organizacijos, profesinės sąjungos ir darbdavių organizacijos, bendrovės, vadybininkai, darbuotojai ir saugos 
srities atstovai. Ypatingos pastangos dedamos, rengiant medžiagą ir planuojant veiklą, skirtą smulkioms ar 
vidutinėms įmonėms (SVĮ). Tikimasi, jog organizacijos, dalyvaujančios šioje veikloje, atsižvelgs į Europos 
poveikio faktorius. 

Partneriai: tai didelės apimties partnerystė kampanija. Ją koordinuoja Europos saugos ir sveikatos darbe 
agentūra. Ją remia visos valstybės narės, Europos Komisija ir Parlamentas, profesinės sąjungos ir darbdavių 
federacijos. Ji suteikia unikalią galimybę sutelkti dėmesį į saugą ir sveikatos apsaugą darbovietėje. Ją 
koordinuoja Agentūra, ir ji vykdoma visose 15 ES valstybėse narėse bei už jų ribų, pavyzdžiui, ES šalyse 
kandidatėse. 

Veiksmų suderinimas ir laiko nustatymas: pati Savaitė yra metinis renginys ir vyksta spalio mėnesį, tačiau 
kasmet ištisus metus vyksta kampanija, kurios pabaigoje organizuojama Savaitė. Partnerius, dalyvaujančius 
kampanijoje, galima pasirinkti lanksčiai. Kiekviena valstybė narė paskiria konkrečią spalio mėnesio savaitę, 
atsižvelgdama į savo vietines aplinkybes. Pavyzdžiui, vienais metais valstybė narė paskyrė savaitę, skirtą 
RSS tokiu metu, kad ji sutaptų su nacionaline nugaros problemoms skirta savaite, parengta nevyriausybinių 
organizacijų, kad būtų galima veikti bendrai. 

Pagrindinė perteikiama informacija: kodėl įvyksta nelaimingi atsitikimai darbo vietose ir nukenčia sveikata, 
kiek kainuoja galimybė jų išvengti, taikant Europos direktyvas, perkeltas į nacionalinius įstatymus, taip pat jūs 
raginami pasinaudoti šia Savaite ir patys atlikti kai kuriuos prevencinius veiksmus, taip išvengdami pirmiau 
išvardytų problemų.

Formatas ir metodai:

■  Tai decentralizuota „suteikianti galimybes“ kampanija. Pagrindinė informacinė medžiaga (lapeliai, plakatai, 
informaciniai pranešimai, logotipai ir šūkiai) rengiami visomis valstybių narių kalbomis. 

■  Valstybės narės turi parengti savo medžiagą ir planuoti veiklą, atsižvelgdamos į nacionalines sąlygas ir 
poreikius. Taip pat valstybės narės turėtų skatinti, kad šioje veikloje dalyvautų visi, suinteresuoti DSS, iki 
pačių darbuotojų Kai kurių kampanijų metu informacija apie Savaitę tiesiogiai laiškais buvo išsiuntinėta 
daugumai darboviečių, taip pat buvo pasitelkti darbdaviai ir profesinių sąjungų organizacijos, kurios 
išplatino informaciją savo nariams. Didelė dalis šių organizacijų parengia savo medžiagą ir pasinaudoja 
Savaite kaip priemone sutelkti dėmesį į savo veiklą. Daugelis kitų čia aprašytų kampanijų pavyzdžių veiklos 
buvo atlikta po Europos savaitės informacinės kampanijos vėliava.

■  Kasmet, suderinus su pagrindiniais socialiniais partneriais (nacionaline vadovybe, profesinėmis sąjungomis 
ir darbdaviais), pasirenkama nauja tema, į kurią sutelkiamas dėmesys.

■  Nėra nustatytos Europos savaitės veiklos formulės, ji gali keistis nuo labai paprastos iki labai ambicingos.

■  Įtraukiama ir veikla darbo vietoje:
■  Konkrečių pavojų nustatymas ir įvertinimo veikla, saugos auditai darbovietėse ir pan. 
■   Mokymo seminarai ar susirinkimai
■   Saugos ir sveikatos darbo vietoje parodos 

1 2
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■  Informacinė medžiaga, skirta didinti supratimą darbo vietoje 
■  „Geros kaimynystės“ programos, skatinančios didesnes bendroves paremti mažesnes 
■  Geros praktikos plėtros ir keitimosi konkursai ar pasiūlymų projektai 
■  Darbuotojų ir (arba) jų atstovų dalyvavimo skatinimas 
■  Naujos darbo vietos politikos, skatinančios prevencijos iniciatyvas savaitės metu, inicijavimas.

■  Nacionalinių ir regioninių organizacijų veikla apima:
■  Informacijos paketų platinimą 
■  Reklamą autobusų, geležinkelio stotyse ir t. t. 
■  Videofilmų demonstravimą ar naujų instrukcijų pristatymą Savaitės metu
■  Regioninės ryšių tinklo grupės darbo pradžią Savaitės metu
■  Tyrimų rezultatų paskelbimą arba naujos prevencijos programos pristatymą Savaitės metu
■  Geros praktikos konkursų organizavimą
■  Savaitės trukmės pagalbos telefonu linijos, aptarnaujamos specialistų, organizavimą.

■  Specialūs straipsniai, skirti Europos savaitei, skelbiami Agentūros interneto svetainėje ir ją kopijuojančiose 
svetainėse. Kitos dalyvaujančios organizacijos taip pat raginamos pateikti informaciją savo interneto 
svetainėse. Medžiagą ir logotipus galima atsisiųsti nemokamai

■  Nemažai jau įvykdytų kampanijų ir patirtis rodo, kad valstybėse narėse atsiranda reikalingas impulsas ir 
atitinkamos struktūros, padedančios jį išlaikyti. Kai kuriose valstybėse narėse galima pastebėti požymių, kad 
kasmet vis daugiau darboviečių dalyvauja šioje veikloje.

Profesinių sąjungų rizikos įvertinimo kampanija partnerystėje su darbdaviais
Tikslas: pagerinti sveikatos ir saugos darbo vietoje atitiktį sveikatos ir saugos įstatymams, ypač valstybinio 
sektoriaus darbdavius paraginti įvertinti pavojus pagal Europos direktyvų ir nacionalinių įstatymų 
reikalavimus.

Užduotys:

■  Kiekvienas darbdavys turi įvertinti pavojus, konsultuodamasis su profsąjunga.

■  Darbdaviai privalo viešai „pasirašyti susitarimą dėl saugos“ su profsąjunga, ir turi būti skatinamas 
bendradarbiavimas tarp profsąjungų ir darbdavių.

Laiko paskirstymas ir veiksmų suderinimas:

■  Vienerių metų kampanija.

■  Išnaudoti pokyčiai vyriausybėje ir nauja vyriausybės politika, skatinanti bendradarbiavimą tarp socialinių 
partnerių. Vyriausybės saugos ir sveikatos darbe ministras sutiko remti kampanijos organizavimą.

■  Kampaniją buvo planuota pradėti gegužės mėnesį, leidžiant jai keletą mėnesių įsibėgėti iki Europos savaitės 
spalio mėnesį, kai buvo pradėtas antrasis veiklos etapas, konkrečiai saugos darbo vietoje srities atstovai buvo 
pakviesti atlikti patikras darbovietėse ir nustatyti visas problemas, susijusias su pavojų įvertinimu. 

■  Kampanija buvo užbaigta kitų metų balandžio mėnesį. Tarptautinė darbininkų diena balandžio 28-ąją buvo 
skirta kampanijos informacijai dar kartą pakartoti ir pabrėžti, kad veikla, pradėta kampanijos metu, turi 
tęstis ir po oficialios kampanijos pabaigos.

Biudžetas: įtrauktos lėšos, skirtos sektoriams ir regionams jų veiklai ir renginiams, organizuojamiems kaip 
kampanijos dalis, reklamuoti. 

Organizavimas: Buvo įkurta kampanijos grupė iš sveikatos ir saugos departamento, sektorių grupės ir 
regioniniai biurai, mokymo departamentas bei spaudos ir viešųjų ryšių skyrius. Buvo svarbu užtikrinti, kad 
kampanija būtų taikoma visoje profsąjungoje ir kad valstybinės iniciatyvos būtų realizuotos darbo vietoje. 
Rizikos įvertinimas yra labai platus, ir sektorių grupės, regionai ir darboviečių filialai buvo skatinami pritaikyti 
kampaniją ir sukoncentruoti ją į jiems aktualiausius pavojus.
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Metodai:

■  Buvo parengti lapeliai, smulkios instrukcijos ir praktinė medžiaga, kaip antai plakatai, lipdukai ir rizikos 
įvertinimo proceso iliustracijos, ši medžiaga išplatinta per profsąjungą visiems darbovietės filialams ir 
darbdaviams, kurie raginami įsigyti ir naudoti šią medžiagą. Medžiaga buvo parengta ir atspausdinta 
prieš prasidedant kampanijai. Kadangi kampanija skyrė dėmesį suderinimui su įstatymais, profsąjungų 
instrukcijoms buvo panaudota valstybinės sveikatos ir saugos organizacijos informacija ir taisyklės.

■  Mokymai buvo skirti profsąjungų derybininkams sektoriuose ir kampanijos koordinatoriams regionuose; 
profsąjungų atstovams darbovietėse; buvo atliktas bendras mokymas darbovietėje, įtraukiant darbdavius ir 
profsąjungą.

■  Buvo parengtas laiško regionų ir darboviečių darbdaviams tekstas, kuris turėjo būti išsiuntinėtas vietos 
darbdaviams, aiškinant jiems kampanijos paskirtį ir kviečiant juos dalyvauti. Darbdaviai buvo raginami kartu 
su profsąjungų saugos atstovais įvertinti sveikatos ir saugos riziką ir po to parengti bendrą su profsąjungomis 
reikalingų patobulinimų įdiegimo prioritetų ir veiksmų planą. Darbdaviams buvo rekomenduota kartu su 
profsąjunga padaryti bendrus pareiškimus vietos spaudai, sutinkant dalyvauti kampanijoje.

■  Buvo parengti laiškų, skirtų vietinei spaudai, pavyzdžiai.

■  Profsąjungos interneto svetainėje buvo paskelbta pavyzdinė medžiaga, t. y. spaudos pranešimai, šūkiai, karikatūros ir 
kitos iliustracijos, pritaikyta naudoti vietiniu lygiu arba skirta darbdaviams paskelbti firmos leidiniuose.

■  Buvo pradėta nacionalinė spaudos kampanija, suderinus ją su regioninių kampanijų pradžia. Nacionaliniame 
biure buvo parengti ir išsiuntinėti sektoriams, regionams ir darbovietėms spaudos pranešimų „šablonai“, 
kuriuos galima buvo pritaikyti ir panaudoti konkrečiomis sąlygomis. Buvo akcentuojamas gerų sveikatos 
ir saugos standartų rentabilumas darbovietėje, ir informacija buvo platinama visoje verslo žiniasklaidoje, 
įskaitant nacionalinį radiją ir didžiausius verslo laikraščius.

■  Kampanijos pradžia regionuose apėmė bendrų seminarų su regioninėmis darbdavių asociacijomis 
organizavimą.

■  Vietinė darbo inspekcija buvo pakviesta dalyvauti kai kuriuose renginiuose, kuriuos organizavo profsąjunga, 
ir išplatinti savo konsultacinę medžiagą.

Įvertinimas: Kampanija buvo vertinama, atlikus tyrimą prieš kampaniją ir nustačius, kiek darbdavių atliko 
rizikos įvertinimą, kuris galėtų būti panaudotas kaip medžiaga publikavimui, ir atlikus vėlesnį tyrimą 
kampanijai pasibaigus. 

Bendros valstybių narių profsąjungų supratimo formavimo ir veiklos 
kampanijos organizavimas
Tikslai apima:

■  Su darbu susijusių RSS priežasčių ir prevencijos priemonių supratimo didinimą 

■  Europos įstatymų, nacionalinių įstatymų ir kitų oficialių priemonių įdiegimo ir vykdymo skatinimą 

■  Europos įstatymų įdiegimo valstybėse narėse nuoseklumo užtikrinimą 

■  Kampanijos, skirtos išplėstų Europos reikalavimų ir instrukcijų dėl RSS, įdiegimą 

Partneriai: Europos profesinių sąjungų kongresas inicijavo kampaniją, panaudodamas savo techninį biurą 
kampanijai koordinuoti su nacionalinėmis konfederacijomis ir Europos sektorių grupėmis. Kampaniją parėmė 
Tarptautinė darbo įstaiga.

Planavimas ir plėtros procesas: 

ETUC seminare RSS klausimais dalyviai pabrėžė poreikį ir motyvaciją organizuoti bendrą profsąjungų 
supratimo didinimo ir veiksmų skatinimo kampaniją, siekiant efektyviai suderinti individualius veiksmus.
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Buvo įsteigta tarptautinė konkrečios paskirties grupė, koordinuojanti ir aptarianti pasirengimą kampanijai. 
Norint tinkamai parengti kampanijos elementus ir suderinti įvairių valstybių narių ir Europos sektoriaus 
konfederacijų veiksmus, darbo eigoje buvo surengti du susirinkimai, dalyvaujant visiems atstovams, ir 
išplatintas klausimynas, norint surinkti informaciją apie nacionalinių profesinių sąjungų veiklą RSS srityje. 

Pirmajame susirinkime buvo aptarti klausimyno rezultatai ir pristatytos vykstančios nacionalinės kampanijos. 
Dalyviai pateikė pasiūlymus dėl naujos veiklos tikslų, priemonių ir resursų ir pasisiūlė atlikti konkrečius 
individualius veiksmus. Buvo paskirstyta atsakomybė ir nustatytas darbo grafikas. Taip buvo nuspręsta toliau 
vystyti kampaniją ir išplėsti iki Europos lygio esamas veiksmingas atskiras kampanijas.

Antrajame susirinkime buvo aptarta ir priimta veiksmų programa. Buvo sudarytas aptariamų sričių ir mokymų 
poreikių sąrašas. Buvo susitarta dėl kampanijos struktūros ir dėl reikalingų resursų (medžiagos, mokymų ir 
pan.) Dalyviams buvo paskirstyti skirtingi kampanijos aspektai veiklai pradėti.

Kampanijos pasiūlymai buvo pateikti Darbo aplinkos komiteto posėdžiams, siekiant užtikrinti, kad jie būtų 
patvirtinti ir perduoti vykdyti kampanijos metu.

Metodai:

Buvo parengtas Europos medžiagos „priemonių komplektas“, į kurį įėjo:
■  Grafinis plakatas
■  Lankstinukas su smulkia praktine informacija apie RSS priežastis ir prevencijos priemones, konkrečių 

prevencijos veiklos atvejų tyrimų duomenimis ir profesinių sąjungų kampanijos veiklos pavyzdžiais bei 
medžiaga

■  Specialus reguliaraus informacinio biuletenio leidimas, skirtas RSS problemai. 

Buvo skatinamas keitimasis medžiaga tarp nacionalinių organizacijų.

Buvo surengta keletas bendrų Europos seminarų, propaguojant kampanijos tąsą.

Svarbiausi kampanijos straipsniai, spaudos pranešimai ir medžiaga buvo paskelbti interneto svetainėje 
http://www.etuc.org/tutb/uk/msd.html su nuorodomis į susijusias svetaines, pavyzdžiui, Agentūros Europos svetainę.

Laiko paskirstymas: Kiti renginiai buvo pasitelkti kaip pagrindiniai įvykiai atkreipti dėmesį į savo veiklą, 
įskaitant 2000 m. spalio mėn. Europos saugos ir sveikatos savaitę, skirtą RSS problemai, ir metinę tarptautinę 
PTK dieną, vykusią vasario 28 d.

Valstybės narės reklaminė kampanija ant visuomeninio transporto (autobusų 
ir traukinių), propaguojanti Europos savaitės temą – RSS prevenciją
Tikslas: Paremdama Europos savaitės, skirtos RSS, veiklą, viena valstybė narė organizavo reklaminę 
kampaniją. Buvo pasamdyta profesionali agentūra, taip pat buvo konsultuojamasi su profsąjunga bei darbdavių 
grupėmis dėl kampanijos formato.

Užduotys:

■  Padidinti supratimą apie Europos savaitę ir apie su darbu susijusių raumenų-skeleto sutrikimų prevencijos 
svarbą ir paskatinti dalyvavimą Savaitės veikloje.

■  Pasiekti labai didelę auditoriją, įskaitant SVĮ ir jų darbuotojus.

■  Šia veikla prisidėti prie Europos savaitės, skirtos raumenų-skeleto sistemos sutrikimams, gausios veiklos.

Pagrindinė veikla:

■  Parengimas dėmesį atkreipiančios reklaminės medžiagos ant autobusų ir traukinių (išorės ir vidaus) 
didžiausiuose miestuose.

■  Šios reklamos skelbimas dviem etapais: pavasarį Europos savaitės temai pristatyti, o vėliau – pačios 
Savaitės metu. 
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■  Tos pačios reklaminės medžiagos naudojimas plakatui, kurį buvo galima įsigyti visur ir kuris buvo 
naudojamas kartu su kita veikla.

Kas buvo padaryta:

Buvo parengta reklaminė medžiaga ant visuomeninio transporto didžiausiuose miestuose. Tam tikslui buvo 
naudojami ir autobusai, ir traukiniai. Reklaminė medžiaga buvo skirta tiek išorinei, tiek vidinei reklamai. Taip 
ji galėjo paveikti ne tik visuomeninio transporto keleivius, bet ir automobilių vairuotojus, dviratininkus ir 
pėsčiuosius. Medžiaga buvo parengta taip, kad galėtų būti pateikta ir plakato forma, pavyzdžiui, kompanijos 
skelbimų lentoje.

Transporto reklaminė kampanija buvo paremta radijo reklama ir reklama spaudoje, ir prisidėjo prie gausios 
Europos savaitės veiklos, pavyzdžiui, konkursų, skambinant į radijo laidas, nemokamų seminarų visoje šalyje ir 
informacinio paketo, taip pat prie informacijos apie konkrečių atvejų tyrimus jų interneto svetainėje. 

Laiko paskirstymas: Reklaminė veikla buvo atliekama dviem etapais. Pirmojo reklamos etapo tikslas pavasarį 
buvo supratimo apie Europos savaitę ir raumenų-skeleto sistemos sutrikimus stiprinimas, siekiant paskatinti 
darbdavius ir darbuotojus ieškoti papildomos informacijos ir patarti įmonėms pradėti rengti savo veiklos 
Savaitės metu planus. Antrojo reklamos pateikimo etapo tikslas buvo sustiprinti pirmojo etapo veiklos poveikį.

Profesinių sąjungų, nevyriausybinių organizacijų ir smulkaus verslo 
organizacijų partnerystė sprendžiant nugaros problemas

Partneriai: Nacionalinės profsąjungos ėmė veikti kartu su smulkaus verslo organizacijomis ir 
nevyriausybinėmis organizacijomis, besirūpinančiomis kampanijų organizavimu ir konsultacijų įvairaus 
pobūdžio nugaros skausmo klausimais teikimu. Jie taip pat pasitelkė įvairius specialistus, kad šie suteiktų 
paramą kampanijai, skirtai nugaros traumoms, Europos savaitės metu. 

Užduotys: nugaros problemų svarbos supratimo SVĮ didinimas ir veiksmai, kurie turi būti atlikti dėl:

■  Nugaros problemų SVĮ tyrimo rezultatų paskelbimo Europos savaitės metu

■  Informacinių paslaugų telefono linijos, kuria teiktų konsultacijas ir pagalbą specialistai, organizavimo 
Savaitės metu.

Organizavimas ir metodai:

Tyrimas, nustatantis nugaros apkrovų lygį, prevencinius veiksmus ir jų poveikį bei esamą žinių apie prevenciją 
būklę 1500 smulkių firmų, turėjo būti atliktas tinkamu laiku, kad rezultatus būtų galima paskelbti viešai per 
kampaniją, vykstančią Europos savaitės metu. Šie tyrimai apėmė ir apklausą paštu, ir asmenines smulkių firmų 
narių apklausas privataus verslo forume. Rezultatai buvo paskelbti kaip ataskaita Europos savaitės metu ir 
buvo panaudoti informacinei telefono linijai reklamuoti. Ataskaitoje buvo pateiktos rekomendacijos, kokių 
veiksmų reikėtų imtis, norint paremti kampanijos prevencijos skatinimo tikslus, pavyzdžiui, remti smulkias 
įmones, kovojančias su nugaros skausmais; aiškinti priežastis ir prevencijos priemones; skatinti tokią veiklą per 
mokesčių sistemą; pagerinti ir padaryti laisvai prieinamą netradicinės medicinos specialistų pagalbą. 

Informacinė telefono linija Europos savaitės metu veikė smulkiose firmose, ir jų darbuotojai galėjo gauti 
konsultacijas su darbu susijusių nugaros deformacijų prevencijos ir gydymo klausimais. Skambinusiems buvo 
išsiųsta informacija, kaip kovoti su dėl darbo atsiradusiu nugaros skausmu ir buvo pasiteirauta, ar jie norėtų, 
kad jiems paskambintų įvairūs specialistai, įskaitant teisininkus, ergonomikos specialistus, saugos konsultantus, 
fizioterapeutus ir chiropraktikos specialistus, kurie konsultuoja įstatymų, prevencijos ir spartesnių pasveikimo 
būdų klausimais. Buvo kreiptasi į įvairius specialistus ir ekspertų organizacijas ir buvo pasiūlyta teikti paslaugas 
savaitės metu specialia telefono linija, veikusia nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 9.00 iki 21.00 val. 

Trys organizacijos drauge prieš Savaitę smulkioms firmoms išleido 100 000 šviečiamųjų plakatų, 
reklamuojančių paslaugas telefono linija ir didinančių supratimą apie galimybes kovoti su problema, su 
antrašte „Geriau dirbti turint sveiką nugarą“.
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Per visą vasarą prieš spalio mėnesį vykstančią Europos savaitę ir iki Savaitės pradžios buvo išleista keletas 
bendrų spaudos pranešimų, kuriuose buvo pateikta informacija apie padėtį šios veiklos srityje ir ypač 
reklamuojama telefono linija.

Spaudos pranešimus, plakatus ir pan. galima buvo rasti visų 3 organizacijų interneto svetainėse. Savaitės 
metu buvo išleistas spaudos pranešimas su apklausos rezultatais, kuris buvo paskelbtas visų dalyvaujančių 
organizacijų interneto svetainėse. Darbuotojų, turinčių nugaros problemų, nugaros skausmo tyrimai taip pat 
buvo sukaupti ir panaudoti kampanijos tikslams paviešinti. 

Vietos bendruomenės savaitė – sutelkti inspekcijos veiksmai vienoje 
bendruomenėje
Dalyviai: Šioje „Vietos bendruomenės savaitėje“ dalyvavo visi regioninės inspekcijos darbuotojai. 

Užduotis: Skatinti saugos ir sveikatos darbe veiklą SVĮ konkrečioje bendruomenėje.

Organizavimas ir metodai:

Europos saugos savaitės metu vieno pasirinkto regiono (pavyzdžiui, turinčio 10,000 gyventojų) mažose įmonėse, 
kuriose dirba mažiau kaip 20 darbuotojų, vykdoma konkretų tikslą turinti inspekcijos veikla ir kiti skatinantys 
ir supratimą didinantys veiksmai. Šios specialios inspekcijų savaitės metu miestas suskirstomas į teritorijas, 
priskirtas inspektoriams. Kiekvienas inspektorius apsilanko visose teritorijai priklausančiose SVĮ, vienam 
apsilankymui skirdamas apie 20–30 minučių. Apsilankymo metu inspektoriai išsiaiškina bendrą situaciją, 
patikrina privalomojo sveikatos draudimo sutartį, suteikia reikiamas konsultacijas ir išplatina lapelius. Kiekvienas 
inspektorius aplanko vidutiniškai 20 įmonių per 2–3 dienų laikotarpį. Tolesnės konsultacijos teikiamos telefonu.

Prieš prasidedant Savaitei, vietos spaudai ir radijui (jei riekia, ir TV) išplatinamas spaudos pranešimas. 
Išsiunčiami laiškai atitinkamoms organizacijoms: darbdavių ir darbuotojų organizacijoms, profesinėms 
mokykloms ir institutams, draudimo bendrovėms ir profesinėms sąjungoms.

Paprastai Savaitės metu kartu su kitomis bendradarbiaujančiomis organizacijomis organizuojama paroda ir 
specialistų iš nuolatinės Darbo saugos parodos Socialinių reikalų ir sveikatos ministerijoje pagalba. Vietiniai tiekėjai, 
pavyzdžiui, asmeninių apsaugos priemonių platintojai, prašomi atsiųsti medžiagą parodai, o mokslinio tyrimo 
institutai, dirbantys rizikos įvertinimo srityje, pateikia savo tyrimų rezultatus ir kompanijų lygio nustatymo metodus.

Profesinių sąjungų sektoriumi paremta kampanija RSS tema „Ar jūs dirbate, 
ar nusidėvite?“
Užduotys: Organizacijų įtraukimas į veiklą, didinant organizacijų, pripažįstančių RSS, skaičių, informuojant 
darbuotojus apie pavojus ir imantis prevencinių veiksmų. 

Organizavimas:

Kadangi profsąjunga organizuojama sektoriaus pagrindu, buvo būtina užsitikrinti sektoriaus grupių paramą 
ir dalyvavimą. Todėl kampanija buvo organizuojama, sudarant planavimo grupę iš šio sektoriaus organizacijų 
ir pritaikant kampaniją taip, kad ji būtų skirta specifiniams pavojams, profesijoms ir poreikiams skirtinguose 
sektoriuose. Pavyzdžiui, kampanija buvo labiau skirta darbui su monitoriais bankininkystės ir viešojo 
administravimo srityje, fiziniam darbui sveikatos apsaugos srityje, kasininkų darbui prekybos centruose, 
kambarinių darbui viešbučiuose. Taip pat tai reiškia, kad kampanija tampa patrauklesnė ir labiau atitinkanti 
įvairių sektorių darbdavių poreikius.

Pagrindinė veikla:

5 kampanijos etapai yra tokie:

■  raginimas praktiškai pritaikyti atitinkamus reglamentus, pavyzdžiui, fiziniam darbui arba įrangai su ekranu

■  lankstaus RSS pavojų nustatymo, įvertinimo ir prevencijos bendrovėse metodo sukūrimas ir propagavimas 
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■   pavojų mažinimas praktiniu darbu bendrovės lygiu

■  profsąjungos pareigūnų mokymas

■  ir kampanijos poveikio įvertinimas.

Kampanija buvo vykdoma trimis lygiais. Pirmajame lygyje buvo plačiu mastu keliamas sąmoningumas 
ir vykdoma informacinė kampanija, skirta skatinti įstatymų diegimą ir raumenų-skeleto sistemos ligų 
rizikos prevenciją. Antrasis lygis susijęs su detaliu darbu, didinant supratimą darbo vietos lygiu, padedant 
bendrovėms ir saugos pareigūnams susipažinti su RSS, organizuojant apsilankymus bendrovėje ir susitikimus 
su darbuotojais, mokant profsąjungų pareigūnus, atsakingus už prevenciją, atpažinti pirminius veiksnius, 
sukeliančius RSS, ir skatinant juos reikalauti įvertinti riziką ir imtis prevencijos priemonių. Trečias lygis susijęs 
su intervencijomis tose bendrovėse, kuriose, kaip žinoma, yra RSS rizika. 

Kampanijos metodai apėmė gausų plakatų ir lapelių platinimą bendrovėse ir mokymo veiklą. 

Labai sėkminga kampanijos dalis buvo bendro mokymo organizavimas sektoriuose, jungiančiuose 
individualias įmones ir bendras nelaimingų atsitikimų darbe sąjungas. Pavyzdžiu galėtų būti bendri mokymai, 
skirti kambarinėms, kurie buvo organizuoti vienoje didelėje viešbučių grandinėje.

Rezultatai:

Specifinių mokymo programų skaičiaus padidėjimas, įskaitant bendras programas su Abipusio draudimo 
organizacijos prevencijos tarnyba. 

Informacijos apie riziką ir prevenciją, kurią gali gauti darbininkai darbovietėje, kiekio padidėjimas.

Padidėjęs RSS priežasčių ir prevencijos supratimas tarp darbininkų ir darbdavių. 

Padidėjęs darbo vietos rizikos įvertinimų ir tyrimų bei paskesnių prevencijos planų skaičius. 

Padidėjęs specifinių sutarčių dėl RSS skaičius konkrečiuose sektoriuose, pavyzdžiui, viešbučių grandinėse. 

Kampanijos veikla tarp skirtingų vyriausybės departamentų – iniciatyva 
dėl traumų įsidūrus adata
Užduotis: sumažinti nelaimingų atsitikimų ir sužeidimų įsidūrus adata ir kitu aštriu daiktu sveikatos 
priežiūros sektoriuje.

Partneriai: Darbo ir sveikatos ministerijos. Tokia veikla tarp vyriausybės departamentų apima informaciją, 
mokymus, mokslinius tyrimus ir bendradarbiavimą su gamintojais dėl produkto saugos.

Metodai:

Buvo suplanuota ir išleista keletas oficialių prospektų, kurių paskirtis:

■  pateikti informaciją apie padėtį ir pabrėžti įstatyminius reikalavimus;

■  pabrėžti, kaip per kraują platinamomis ligomis galima užsikrėsti sveikatos priežiūros įstaigose ir kaip galima 
jų išvengti. 

Visa atitinkama informacija buvo paskelbta jų interneto svetainėse. 

Tiesioginių laiškų kampanijos „Sustabdykime PTK“ įvertinimas
Užduotis: Padidinti RSS ir prevencinių veiksmų supratimą.

Tikslinė grupė: Darbdaviai ir darbuotojai. Darbdaviai tapo tarpine grupe, norint pasiekti darbuotojus. 

Metodai: Tiesioginiai laiškai su kita papildoma informacija. Sveikatos ir saugos organizacija laiškais informavo 
50 000 darbdavių, turinčių daugiau kaip 20 darbuotojų, apie RSS pavojus dirbant su monitoriais. Darbdaviai 
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turėjo galimybę nemokamai užsisakyti medžiagą, skirtą platinti tarp darbuotojų. Be to, buvo parengta interneto 
svetainė, kurioje šią informaciją galėjo gauti darbuotojai ir darbdaviai, ir pagaminta kompaktinė plokštelė.

Įvertinimas: Kampanija buvo įvertinta po septynių mėnesių. Įvertinimas apėmė daugybės paklausimų 
apdorojimą ir supratimo bei veiklos darbovietėje pokyčių įvertinimą, taip pat buvo atsižvelgta į nuomones 
apie kampanijos medžiagą, įskaitant kompaktinę plokštelę. Peržvelgus įvertinimo rezultatus, paaiškėjo, kad 
maždaug 25 000 darbdavių prašė informacinės medžiagos. Iš šio skaičiaus 40 % žinios apie PTK ir dėmesys šioms 
problemoms bendrovėje išaugo. Iš viso 25 % darbdavių teigė, kad kampanijos metu gautos informacijos dėka 
bendrovės lygiu buvo imtasi papildomų priemonių. Savo žinių apie RSS bagažą taip pat papildė 80 % darbuotojų; 
33 % ėmėsi priemonių, susipažinę su kompaktinėje plokštelėje pateikta informacija. Žmonės liko patenkinti 
šia pagalbine priemone, jos forma, turiniu ir vartojimo patogumu (įvertinta 7,2 balais iš 10). Darbdavio, kaip 
tarpininko, vaidmuo buvo įvertintas kaip pozityvus, kadangi jis padarė pradžią bendroms iniciatyvoms.

Ilgalaikė kampanija, skirta įmonėms, organizuota etapais

„Gera sveikata – sėkmingas verslas“, valstybės narės sveikatos ir saugos organizacijos kampanija

Užduotys: Padidinti darbuotojų supratimą apie sveikatos ir saugos vadybos svarbą. Pagerinti darbovietės 
saugos ir sveikatos sąlygas, tobulinant sveikatos ir saugos vadybą darbo vietose.

Pagrindinė perteikiama mintis: Gera sveikata sudaro sąlygas sėkmingam verslui. Naudojama informacija 
verslo tema ir verslo terminologija, kaip antai ekonominė nauda, investicijos, verslo sėkmė, baudžiamosios 
atsakomybės išvengimas ir pan., „Imkitės prevencinių veiksmų prieš sveikatos sutrikimus jau šiandien ir 
apsaugokite savo darbuotojus ir savo pelną“. Nacionalinės valiutos simbolis buvo naudojamas logotipe.

Tikslinė grupė: Darbdaviai, direktoriai ir vadybininkai, taip pat ir SVĮ.

Trukmė: Didžiausios apimties bendra kampanija vykdoma keletą metų, suskirstant ją į keletą etapų, kad kiekviename 
etape būtų aiškiai nustatyta, į ką turi būti sutelktas dėmesys ir kad kampanijos veikla neprarastų impulso.

■  1 etapas. Triukšmas, RSS ir kvėpavimo takų dirgikliai.

■  2 etapas. Dermatitas, vėžys, asbestas.

■  3 etapas. Plaštakos-rankos vibracija, tirpikliai.

■  4 etapas. Sujungiantis etapas, paremtas ankstesniais veiksmais, siekiant įtikinti vadybininkus imtis 
priemonių, kad būtų išvengta visų pavojų, minėtų ankstesniuosiuose etapuose.

Organizavimas ir metodai:

■  Medžiaga. Parengtas komplektas tiesioginės medžiagos apie įvairių įmonių pavyzdžius ir aiškiai išdėstyta 
praktinė informacija apie tai, kas turi būti padaryta tvarkant sveikatos ir saugos problemas. Kiekvienu etapu 
buvo parengta speciali instrukcija apie konkrečius pavojus. Į parengtą medžiagą įėjo lankstinukai, vadovai, 
turimos medžiagos reklama, vaizdo juostos ir pan. Medžiagoje buvo intensyviai naudojami intervencijų 
darbovietėse tyrimų duomenys, iliustruojantys atliktus praktinius patobulinimus ir jų reikšmę verslui 
sutaupytų lėšų atžvilgiu.

■  Metodai. Kampanijos reklamai buvo naudojami gerai žinomų sėkmingai dirbančių įmonių rodikliai, kurie buvo 
pateikiami verslo žiniasklaidoje ir forumuose, tiesioginiuose laiškuose, rytiniuose seminaruose ir susirinkimuose. 

Nauja kampanija, skirta cheminiams pavojams

Informacinė kampanija „Ar dirbate su izocianatais ir poliuretanu? ĮSPĖJAME! Nustatyti nauji pavojai“

Kampanijos partneriai: Kampaniją inicijavo metalo apdirbimo darbuotojų sąjunga, o organizavo Jungtinė 
pramonės saugos taryba (sąjunga tarp darbdavių ir darbuotojų organizacijų saugos ir sveikatos darbe srityje, 
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propaguojant sveikatą ir saugą). Tiesiogiai kampanijos veikloje dalyvavo Darbo medicinos klinika ir tiek 
profesinės sąjungos, tiek darbdavių organizacijos.

Kodėl: Veiksmai reaguojant į naujų tyrimų rezultatus.

Užduotys: Apėmė supratimo apie pavojus, susijusius su darbu su izocianatais ir poliuretanu didinimą, pavojų 
ir saugesnių darbo būdų darbo vietos lygiu nustatymo skatinimą. 

Metodai: Kampanijos veiklos supratimas buvo didinamas, publikuojant straipsnius, leidžiant lankstinukus ir 
perteikiant informaciją per profesines sąjungas ir darbdavių organizacijas. Darbovietes ir žmones informacija 
pasiekė tiesioginiais laiškais, katalogais, anketomis ir lankstinukais. Buvo atlikti praktiniai testai ir konkrečių 
atvejų tyrimai atrinktose darbovietėse. Veikla sukėlė didelį susidomėjimą, kuris atsispindėjo daugelyje 
straipsnių dienraščiuose ir mėnesiniuose spaudos leidiniuose, taip pat radijo ir televizijos laidose. Bendros 
paskirties ir konkrečioms šakoms skirtuose lankstinukuose buvo pateikta pagrindinė informacija, įskaitant 
naujų tyrimų duomenis, ir jų pagrindu parengtas rekomendacines išvadas.

Ar dirbate su izocianatais ir poliuretanu? 
ĮSPĖJAME! Nustatyti nauji pavojai!
➤  Įvadas
➤  Nauji pavojai!
➤  Ar žinote, ar chemikaluose, su kuriais dirbate, yra izocianatų?
➤  Ar aš galiu susirgti?
➤  Ar jūs atlikote medicininį tyrimą?
➤  Kaip aš galiu apsisaugoti?
➤  Ar galima nustatyti koncentraciją ore?
➤  Ar jūs dalyvavote kokiuose nors mokymuose?

„Sustabdykite asbesto poveikį“ – regioninės kampanijos programa

Kodėl: Veiksmus paskatino nauji įstatymai dėl asbesto.

Užduotys: Informuoti apie naujus asbesto poveikio rizikos kontrolės ir sumažinimo standartus. 

Tikslinės grupės: Vietinės administracijos, atitinkamos pramonės asociacijos, suinteresuotos bendrovės ir 
darbovietės, kurios reikia taisyti padėtį, taip pat visuomenės nariai. 

Formatas: Nacionalinė kampanija, vykdoma per regionines programas. 

Metodai: Apėmė asbesto naudojimo vietų nustatymą, atliekamus mokslinius tyrimus ir tyrimus, kaip 
sumažinti pavojus dirbant su asbestu, taip pat žmonių, dirbančių su asbestu, mokymus. Kampanija buvo 
vykdoma per regionines programas ir regionuose pritaikoma pagal jų konkrečius poreikius. Kampanija 
buvo suskirstyta į keletą etapų, kurių kiekviename buvo dirbama su įvairiais reklaminiais produktais. Visai 
kampanijai buvo parengtas logotipas, nuotraukos ir šūkis. Šių reklaminių produktų poveikį sustiprino 
surašymo kortelės, kuriose buvo registruojamos statybvietės ir informacinis aplankas, į kurį buvo įdėti 
lankstinukai, lapeliai ir diskelis. Informacija buvo pateikta interneto svetainėje. Kampanija buvo pristatyta 
visuomenei, surengiant seminarus, informacinius stendus ir pan. Reklamos ir techniniai straipsniai buvo 
publikuojami tų sektorių, kuriems aktuali ši problema, profesinėje spaudoje. 

Buvo organizuota tiesioginė telefono linija, kuria buvo atsakoma į klausimus. Kai kuriuose regionuose 
konkrečią programą papildė viešoji kampanija, skirta plačiajai visuomenei.
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Smulkioms įmonėms (kepykloms) skirta riboto biudžeto programa
Partneriai: Federalinė darbo, sveikatos ir socialinių reikalų ministerija; įgyvendino regioninė darbo inspekcija. 
Bendradarbiauta su kepėjų profesine sąjunga ir kepyklų verslo organizacija bei draudimo nuo nelaimingų 
atsitikimų bendrove.

Užduotys: Sumažinti miltų dulkių kiekį kepyklose, paskatinti darbo procedūrų tobulinimą.

Metodai: Siekiant surinkti duomenis ir paskatinti žmones dalyvauti, visoms kepykloms buvo išsiuntinėtas 
veiklą skatinantis klausimynas. Atlikus analizę, buvo organizuoti kepėjų profesinės sąjungos narių susirinkimai 
įvairiose regiono apskrityse. Susirinkimuose inspektoriai ir profesinių ligų gydytojai supažindino su problema. 
Buvo skirtas laikas diskutuoti ir pasikeisti patirtimi. Poveikį patyrę asmenys pasakojo apie savo kančias, 
o videofilmuose buvo demonstruojama, kaip reikėtų teisingai dirbti. Dalyviai gavo informacijos paketą ir 
nemokamas kaukes nuo dulkių. Šios veiklos poveikis buvo sustiprintas, pasitelkiant žiniasklaidą ir gildijos 
pareigūnams, atsakingiems už informacijos skleidimą, apsilankius kepyklose.

Sektorių inspekcijai skirtos kampanijos programa
Kampanijos koordinatoriai: Darbo aplinkos tarnyba. Vietos inspektoriai, atsakingi už individualią veiklą.

Užduotis: Pagerinti sveikatos ir saugos įstatymų supratimą ir jų taikymą praktikoje.

Laikas: Kampanijos planas apima kelerių metų laikotarpį.

Formatas: Nurodytą laikotarpį buvo vykdomos sektoriaus ar pramonės šakos kampanijos, apimančios visus 
konkretaus sektoriaus darbo aplinkos klausimus. Visos kampanijos vykdomos nacionaliniu mastu ir pagal 
bendrą koncepciją, tai sudaro sąlygas įgaliojimus naudoti vienodai. Tam užtikrinti buvo parengtas inspektorių 
vadovas, apsilankymų programa ir įmonių vadovas. Šis sektorius buvo iš anksto įspėtas apie kampaniją, tai 
leido koordinatoriams pasirengti jos įgyvendinimui. Tiek iš paties sektoriaus, tiek iš saugos ir sveikatos srities 
buvo įtraukta kaip galima daugiau partnerių. 

Metodai: Įvairūs metodai, į kuriuos gali įeiti informaciniai aplankai, mokymo veikla, konsultacinė veikla ir 
inspekcijos. Kampanijos poveikis dažnai priklauso nuo veiklos ir metodų derinimo, atsižvelgiant į konkrečios 
darbo aplinkos problemas, taip nukreipiant kampaniją reikiamu adresu.

Pavyzdys: Liejykloms skirta kampanija, organizuota Darbo aplinkos įstaigos. Liejimo pramonės ekspertų 
vadovaujanti grupė pateikė informaciją apie liejimo procesus, pavojus, sukeltus chemikalų, ergonominių 
priežasčių, triukšmo, nelaimingų atsitikimų ir plaštakos-rankos vibracijos. Apsilankymų programa leido atlikti 
vienodus patikrinimus. Įmonių vadove buvo pateikta informacija apie įvairius procesus ir jų sąrašai. Patikra 
buvo atliekama dviem etapais: inspekcinis apsilankymas ir maždaug po trijų mėnesių kontrolinis apsilankymas. 
Inspekcijos veiklą papildė mokymų sesijos, konferencija ir tiesioginė telefono linija.
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2 priedas  PAPILDOMI PATARIMAI, REMIANTIS 
AGENTŪROS TYRIMŲ DUOMENIMIS

Agentūra surinko tyrimų duomenis iš kelių organizacijų visoje Europoje, vykdžiusių sveikatos ir saugos 
kampanijas. Rašant šį vadovą buvo naudojamas pranešimas bei gauta informacija. Čia pateikiamos kai kurios 
papildomos idėjos ir pasiūlymai, o smulkesnę informaciją apie kampanijas galite rasti Agentūros interneto 
svetainėje adresu www.europe.osha.int/systems/. Dauguma minčių, nors ir taikytų nacionalinėms arba 
regioninėms kampanijoms, yra susijusios ir su vidinėmis įmonių kampanijomis, ir tokios idėjos gali būti 
pritaikytos vietiniu lygiu; kai kurios iš jų yra publikuojamos. 

■  Efektyviausi yra asmeniniai ryšiai su SVĮ, naudojant paprastą ir tiesiogiai susijusią informaciją. 
■  Tyrimas gali padėti surinkti pagrindinę kampanijai naudojamą informaciją bei suformuluoti kampanijos 

pradžios akcentus. Tyrimo rezultatai taip pat gali būti naudojami, nustatant kampanijos prioritetus ir tikslus. 
Tyrimo arba klausimyno variantas gali būti įtraukiamas į kampanijos medžiagą, kad dalyviai, pavyzdžiui, 
įvairios bendrovės, galėtų naudoti jį savo situacijos tyrimui.

■  Naudokite atvejų tyrimus bei realius pavyzdžius. Bandomųjų tyrimų vykdymas prieš kampanijos pradžią 
taip pat padės planuoti kampanijos turinį ir formą. 

■  Apdovanojimų už gerą praktiką programos gali padėti paskatinti įmones veikti bei suteikti tam tikro 
prestižo sveikatos ir saugos veiklai įmonėse. Atlikti atvejų tyrimai gali būti pateikiami kaip kampanijos dalis.

■  Darbdaviai – pateikite jiems su verslu susijusią informaciją; darbuotojai – pateikite su asmenine sveikata 
susijusią informaciją.

■  Nepasikliaukite įsitikinimu, jog jūsų kampaniją išreklamuos spaudos dėmesys, kadangi jis nėra garantuotas.
■  Visuotinės kampanijos gali būti efektyvesnės, jei į jas įtraukiami elementai, skirti arba pritaikyti sektoriams. 
■  Sutelkite dėmesį į ribotą paprastų pranešimų skaičių.
■  Vienas pristatymas turėtų padidinti bendrą informuotumą, taip siekiant parengti auditoriją konkretesnei 

veiklai, tokiai kaip apsilankymai darbo vietose. 
■  Kai kurie kampanijų organizatoriai pataria koncentruotis tik į darbo sveikatos ir saugos klausimus, siekiant 

„neprarasti minties aiškumo“. Kiti mano, jog naudinga derinti darbo sveikatos ir saugos temą su kitais 
klausimais, kaip antai visuomenės sveikata, aplinkos tarša ar bendrų sveikatos sąlygų gerinimo propagavimas.

Remiantis Agentūros tyrimo rezultatais, sėkmingos kampanijos gali būti:
■  Apimančios visus sektorius arba susijusios su konkrečiu sektoriumi
■  Nukreiptos į visus įmonių tipus arba skirtos SVĮ, individualioms įmonėms, rangovams, statybviečių 

savininkams ir pan.
■  Skirtos vienam klausimui arba bendram informavimui apie DSS 
■  Skirtos vystyti gerą DSS vadybą bei vadybos principus
■  Skirtos specifinei darbo veiklai.

Jos gali:
■  Naudoti finansinius paskatinimus arba tinkamą verslo informaciją
■  Pateikti informaciją taip, kad ji būtų lengvai prieinama, arba vykdyti mokymus 
■  Taikyti tiesioginę paramą ir sudaryti „tobulinimo“ sutartis su įmonėmis, gaunančiomis paramą 
■  Naudoti sertifikavimą
■  Rengti seminarus, konferencijas, parodas ir forumus
■  Skatinti patirties bei geros praktikos mainus
■  Rengti rytinius pasitarimus
■  Rengti mobilias keliaujančias parodas
■  Naudotis internetu
■  Įtraukti konkrečių inspekcijų veiklą.
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3 priedas PADĖKOS

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra norėtų padėkoti šiems pagalbininkams, padėjusiems parengti šio 
vadovo tekstą, pavyzdžius ir pasiūlymus: Katja Bertz, Koopationstelle Hamburg; Keith Conlon, teminiai ryšiai; 
ir Agentūros teminio tinklo sistemų ir programų grupės nariams.

Teminio tinklo sistemų ir programų grupės nariai:
Martina Häckel-Bucher (Austrija), Luc van Hamme (Belgija), Birthe Andersen (Danija), Lars-Mikael 
Bjurström (Suomija), Robert Mounier-Vehier (Prancūzija), Karl Kuhn (Vokietija), Matina Pissimissi (Graikija), 
Nuala Flavin (Airija), Maria Castriotta ir Rita Bisegna (Italija), Robert Klopp (Liuksemburgas), Ton van 
Oostrum (Nyderlandai), Leonor Figueira (Portugalija), Margarita Lezcano Núñez (Ispanija), Elisabet Delang 
(Švedija), Tony Lord (Jungtinė Karalystė), José Ramon Biosca de Sagastuy (Komisijos atstovas), Marc Sapir 
(darbuotojų atstovė), Torben Jepsen (darbdavių atstovas), Ulrich Riese (pirmininkas), Martin den Held 
(projekto vadovas), Usua Uribe ir Monica Vega (projekto asistentai), Sarah Copsey (projekto vadovo padėjėja).
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4 priedas  JŪSŲ ASMENINĖS PASTABOS 
IR PLANAVIMO PRIEMONĖS

Naudokite šiuos lapus savo užrašams, planams ir naudingiems adresams bei informacijai pasižymėti.

Kampanijos ryšiai

Organizacija              Asmuo                        Kontaktinė informacija (telefonas, el. paštas, adresas)
                                      kontaktams                
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Kampanijos tikslas, auditorija ir pagrindinė mintis

Kas turėtų pasikeisti?                    Kokie žmonės turėtų keistis?    Kokia informacija galėtų juos įtikinti?
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Kampanijos projekto planavimas ir stebėsena

Užduotis                         Dalinės užduotys arba gairės           Atsakingas asmuo Galutinis terminas
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Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra

Sveikatos ir saugos kampanijos — Pagrindinės informacijos platinimas

Liuksemburgas: Europos Bendrijų ofi cialiųjų leidinių biuras

2005 — 81 p. — 16,2 x 22,9 cm

ISBN 92-9191-088-0

Kaina (be PVM) Liuksemburge – 15 EUR
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PARDAVIMAS IR PRENUMERATA
Oficialiųjų leidinių biuro leidžiamų mokamų leidinių galima įsigyti mūsų pardavimo 
kioskuose visame pasaulyje.

Kaip galima įsigyti konkrečių leidinių?
Gavę pardavimo kioskų sąrašą, išsirinkite jus dominantį ir susisiekę su juo pateikite 
užsakymą.

Kaip gauti pardavimo kioskų sąrašą?
• Žiūrėkite Oficialiųjų leidinių biuro svetainę internete: http://publications.eu.int/
• Pateikite prašymą faksu (352) 2929-42758 ir gausite išspausdintą sąrašą.
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Sveikatos ir saugos kampanijų organizavimas

V i s o s  E u r o p o s  S ą j u n g o s  p a t i r t i s  i r  p a t a r i m a i ,  k a i p  o r g a n i z u o t i  k a m p a n i j ą

I N F O R M A C I J O S  P E R T E I K I M A S
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Norint skatinti patobulinimus, ypač susiju-

sius su darbo aplinka, užtikrinant 

darbuotojų sveikatą ir saugą, kaip numaty-

ta Sutartyje ir vėlesnėse veiksmų progra-

mose, skirtose sveikatos ir saugos proble-

moms darbovietėse, Agentūros tikslas turi 

būti techninės, mokslinės ir ekonominės 

informacijos, naudojamos sveikatos ir sau-

gos darbe srityje, pateikimas Bendrijos or-

ganizacijoms.
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Kaina (be PVM) Liuksemburge – 15 EUR
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