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Lai veicinātu uzlabojumus, īpaši darba vi-

des jomā, attiecībā uz darbinieku veselības 

un drošības aizsardzību, ko paredz Līgums, 

un veiksmīgas rīcības programmas saistībā 

ar veselības aizsardzību un drošību darbā, 

Aģentūras mērķis ir nodrošināt Kopienas 

organizācijas, dalībvalstis un personas un 

iestādes, kas ir iesaistītas šajā jomā, ar 

noderīgu tehnisku, zinātnisku un ekono-

misku informāciju par veselības 

aizsardzību un drošību darbā.
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OCTOBER 2000
EUROPEAN WEEK FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK
http://osha.eu.int/ew2000/

European Agency
for Safety and Health
at Work

GGandrīz nav šaubu, ka reklāmas, tirdzniecības un 
sabiedrisko attiecību kampaņas var ievērojami 
ietekmēt cilvēku domāšanu un rīcību. Aplūkojiet 
virtuves piederumus, kas atrodas Jūsu virtuves 
trauku skapī! Gandrīz katrs no tiem ir bijis 
reklamēts, tādējādi nosakot Jūsu lēmumu pirkt 
tieši šos piederumus, nevis konkurentu piedāvātos. 
Taču vai vienus un tos pašus “reklāmas principus” 
var attiecināt uz darba drošību un veselības 
aizsardzību (DDVA)?

Atbilde ir pārliecinoša, “jā!”. Lai arī Jums 
nav pieejami tie paši finanšu resursi, kas ir 
daudznacionālai patērētāju preču sabiedrībai, Jūs 
tik un tā varat rosināt cilvēkus domāt un rīkoties 
citādi attiecībā uz drošību un veselību darbā, 
rīkojot labi pārdomātu un mērķtiecīgu kampaņu, 
kas veicina labu DDVA praksi. Patiesībā to ir 
darījušas jau daudzas organizācijas.

Šajā rokasgrāmatā, kas pamatojas uz DDVA 
kampaņas speciālistu apsekojumu visā Eiropā, ir 
sniegtas pakāpeniskas pamatnostādnes par to, kā 
plānot un organizēt efektīgas reklāmas kampaņas 
neatkarīgi no Jūsu organizācijas lieluma. Pretēji 
vispārpieņemtajam uzskatam, tas nav sarežģīti. 
Jums ir tikai viss jāorganizē pareizi, tostarp pareizi 
vēstījumi, mērķauditorijas un citi faktori.

Neatkarīgi no tā, vai Jūs vēlaties vairot izpratni par 
atkārtotiem sastiepumu negadījumiem, izmantojot 
profesionālo presi, vai rīkot plašāku nelaimes 
gadījumu novēršanas kampaņu, izmantojot 
bukletus un reklāmas, šajā rokasgrāmatā ir sniegti 
visi padomi, kas Jums vajadzīgi, lai sasniegtu 
rezultātus. Tā nav nemainīgu noteikumu kopums 
–  tā ir tikai ieteikumu apkopojums. Izvēlieties un 
izmantojiet tos, kurus Jūs gribat, un pielāgojiet tos 
saviem individuālajiem apstākļiem!

Pirmajā rokasgrāmatas daļā Jūs atradīsiet 
vispārīgus padomus, kas attiecas uz visām 
DDVA iesaistītajām organizācijām – gan 
lielām, gan mazām. Konkrētāki ieteikumi un 
informācija, tostarp informācija par to, kā izstrādāt 
paziņojumus presei un sadarboties ar ārējām 
organizācijām, ir atrodami otrajā daļā. Pielikumos 
mēs esam iekļāvuši vairāku gadījumu izpētes.

Eiropas Darba darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra
2001. gada jūlijs

2  (*)

 (*) skat. “Papildinformācija un resursi”, 63. lpp.

Kampaņu rīkošana Jūsu darba vietā

Iespējams, Jūs vēlaties vairot izpratni 
un veicināt drošību un veselības 
aizsardzību Jūsu darba vietā. Daudzus 
liela apjoma kampaņu pasākumus 
un idejas var pielāgot darba vietas 
līmenim. Jūs varat izmantot lozungus 
un vēstījumus, ko izstrādājušas citas 
organizācijas, piemēram, darba 
drošības un veselības aizsardzības 
organizācijas. Jebkurā gadījumā var 
izmantot šajā rokasgrāmatā aprakstītos 
vispārīgos plānošanas posmus, 
piemēram, skaidru mērķu izvirzīšanu, 
atbalsta gūšanu Jūsu organizācijā 
utt. Dažas idejas ir ietvertas gadījumu 
izpētē par Eiropas nedēļu un atsevišķā 
pārbaudes punktu sarakstā, kas attiecas 
uz kampaņu rīkošanu darba vietās.

GettingyourMessageAcrossLV   5 13/9/05, 09:50:04
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1.PIRMS SĀKAT KAMPAŅU

Vai Jums ir vajadzīga 
kampaņa??

Vai Jums ir resursi?

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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NNeskaitāmiem darba drošības un veselības 
aizsardzības jautājumiem ir jāpievērš vairāk 
uzmanības, taču tas nenozīmē, ka ikviens, kas pie 
Jums vēršas, ir izpelnījies reklāmas kampaņu.

■  Vai kampaņa varētu būt efektīga? Iedomājieties 
sevi Jūsu mērķauditorijas vietā. Vai tai nav 
vienaldzīga informācija, ko Jūs vēlaties sniegt, 
kā arī vai tā ir gatava rīkoties? Vai tās attieksme 
ir “Nu un tad?”? Var būt pat par vēlu kaut ko 
mainīt, īpaši, ja Jūs esat pievērsies aktuālam 
jautājumam.

■  Vai Jūsu organizācija ir vislabākā, kas varētu 
veikt kampaņu? Vai Jūsu organizācija ir 
pietiekami uzticama un vai tai ir pietiekami 
resursi? Vai varbūt kāda cita iestāde ir iecerējusi 
līdzīgu pasākumu? Veiciet izpēti!

■  Vai finansiāli ir izdevīgāka alternatīva? 
Kampaņas ir noderīgas, lai uzrunātu salīdzinoši 
daudz cilvēku, kas bieži vien atrodas dažādās 
vietās. Ja Jūs pievēršaties galvenokārt nelielām 
cilvēku grupām, vairāk noderīgi var būt citi 
darbības veidi, piemēram, apmācības, semināri, 
sarunas ar atsevišķu personu, e-pasti un pat 
tālruņa zvani, ņemot vērā mērķi.

■  Neapšaubāmi, kampaņām ir vajadzīgs laiks un 
nauda. Vai Jums pietiek gan viena, gan otra, 
lai pienācīgi novērtētu jautājumu, ko vēlaties 
risināt? Varbūt ir vērts apsvērt iespēju mēģināt 
iesaistīt citu organizāciju, kurai ir līdzīgas 
intereses, lai dalītu izmaksas un pienākumu 
slogu.

■  Vai Jums ir infrastruktūra un cilvēkresursi, 
kas vajadzīgi, lai uzturētu interesi, ko radīs 
Jūsu kampaņa, piemēram, rīkotu apmācību 
programmas un apmeklētu darba vietas?

1
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Darba drošības un veselības aizsardzības kampaņu galvenie mērķi

■  Vairot izpratni par DDVA problēmām, tostarp to cēloņiem, vadītāju, darbinieku un to cilvēku 
vidū, kuri viņus konsultē par šiem jautājumiem, piemēram, profesionālu medicīnas darbinieku 
vidū.

■  Piedāvāt praktiskus risinājumus, izmantojot “labas prakses modeļus”.
■  Uzlabot darbaspēka zināšanas par attiecīgajiem tiesību aktiem un aicināt organizācijas tos 

ievērot.
■  Brīdināt cilvēkus par jauniem riskiem un iespējamiem risinājumiem.
■  Gūt atbalstu attiecībā uz tiesību aktu vai pamatnostādņu izmaiņām.
■  Pozicionēt Jūsu organizāciju kā DDVA iestādi un vērtīgu partneri.

GettingyourMessageAcrossLV   10 13/9/05, 09:50:13
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2.PĀRSKATS PAR TO, KĀ 
SARĪKOT KAMPAŅU

20

I■  Izvirziet samērojamu mērķi. Piemēram, 
“turpmākajos gados izsaukuma centros par 10 % 
samazināt stresa izraisītas slimības.”

■  Pievērsieties īpašām mērķauditorijām. 
Piemēram, personāla vadītājiem lielākos 
uzņēmumos vai MVU īpašniekiem.

■  Izstrādājiet skaidru vēstījumu. Tam jābūt 
paredzētam Jūsu mērķauditorijām un ideālā 
gadījumā jāietver ieteikumi, uz kuriem tās var 
paļauties. Piemēram, “Pētījums, ievērojot trīs 
galvenos posmus, liecina, ka izsaukuma centri 
var samazināt stresa izraisītu slimību skaitu.”

■  Nosakiet vispiemērotākos plašsaziņas līdzekļus 
attiecībā uz Jūsu mērķauditoriju. Vai Jums 
ir jāizmanto reklāmas, tiešais pasts, plakāti, 
semināri, apmeklējumi utt.? 

■  Vienojieties par budžetu. Iekļaujiet papildu 
summu, piemēram, 10 % neparedzētām 
papildizmaksām.

■  Izvēlieties piemērotu kampaņas uzsākšanas 
datumu. Izvairieties no kampaņu rīkošanas 
brīvdienās, piemēram, pirms Ziemassvētkiem, 
un mēģiniet saistīt Jūsu kampaņu ar aktuālu 
notikumu vai sezonu, lai būtu lielāka atsaucība.

■  Novērtējiet Jūsu kampaņu. Mācieties no 
pieredzes, lai Jūs varētu gūt labākus rezultātus 
nākamreiz.
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plānošana

sagatavošanās

kampaņas 
īstenošana

novērtēšana

sekojoša rīcība
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3.SVARĪGI VEIKSMES 
NOSACĪJUMI

Izvirziet samērojamu 
mērķi

Nosakiet Jūsu mērķa tirgus 
un mērķauditorijas

I■  Izvirziet samērojamu mērķi

■  Nosakiet savus mērķa tirgus un mērķauditorijas

■  Izstrādājiet skaidru un vienkāršu vēstījumu

Ja Jūs to izdarīsiet, puse no darāmā jau būs 
paveikta! Ja Jūs to neņemsiet vērā, Jums būs 
grūtības apzināties kampaņas vispārējās iespējas.

Vienīgais veids, kā noteikt, vai Jūsu kampaņa ir 
izdevusies, un mācīties no pieredzes, ir izvirzīt sev 
samērojamu mērķi. Nenovirzieties no sava īpašā 
un reālā mērķa, ņemot vērā pieejamos resursus. 
Neiedomājieties, ka izmainīsiet pasauli vienā 
dienā.

Piemēram:

■  turpmākajos četros gados par 5 % samazināt to 
nelaimes gadījumu skaitu, kas notiek darbā ar 
iekārtām poligrāfijas rūpniecībā;

■  turpmākajos četros gados par 30 % samazināt to 
varmācības gadījumu skaitu, kas tiek vērsti pret 
darbiniekiem slimnīcās;

■  turpmākajos septiņos gados par 30 % samazināt 
to darbinieku skaitu, kuri pastāvīgi ceļ 
smagumus;

■  radīt 5 000 pieprasījumu pēc informācijas 
izdales materiāliem par to, kā novērst traumas 
viesnīcu un ēdināšanas nozarē;

■  līdz 95 % pavairot izpratni par riskiem, ko rada 
azbests būvniecības nozarē;

■  turpmākajos sešos mēnešos nodrošināt visiem 
vadītājiem riska novērtēšanas apmācības.

Lai novērtētu Jūsu efektīgumu, Jums vajadzēs 
kampaņā ietvert novērtēšanas sistēmu. Turpmāk 
ir paskaidrots, kā to izdarīt.

Izšķiroša nozīme ir uzmanības vēršanai uz 
konkrētu jomu. Ja Jūs mēģināsiet uzrunāt pārāk 
plašu cilvēku grupu, Jūs nelietderīgi izmantosiet 
resursus un Jūsu vēstījums zaudēs jēgu. Dažādiem 
mērķa tirgiem un mērķauditorijām ir vajadzīgi 
dažādi galvenie uzdevumi un dažādi plašsaziņas 
līdzekļi.

33
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■  Pievērsieties galvenokārt nozarēm, kurās DDVA 
problēma, ko Jūs vēlaties uzsvērt, ir visaktuālākā. 
Piemēram, šķīdinātāji poligrāfijas rūpniecībā, 
azbests būvniecības nozarē, smaguma 
pārvietošana veselības aprūpes jomā.

■  Pajautājiet sev: “Kas ir tie cilvēki katrā nozarē, 
kas var man palīdzēt sasniegt mērķi? Kurš 
ir tas, kas ir patiesi ieinteresēts jautājumā, 
kuru es vēlos ierosināt, un kam ir tiesības un 
apņēmība īstenot manus ieteikumus?” Šīs ir Jūsu 
mērķauditorijas. Daudzos gadījumos tās nebūs 
personas, uz kurām tieši attiecas jautājums 
par DDVA, ko Jūs esat iecerējis uzsvērt. Tie var 
būt vecākie pārvaldnieki, apvienību pārstāvji, 
personāla vadītāji, darba drošības amatpersonas 
un citas personas, kas ir atbildīgas vai kam ir 
profesionāla interese par darba drošību un 
veselības aizsardzību. 

Jūsu tiešā mērķauditorija būs atkarīga no tā, kāds 
ir vēstījums. Ja Jūsu kampaņa tiks organizēta 
kā praktisku padomu sniegšana par profilaksi, 
piemēram, “10 soļi par to, kā samazināt atkārtotu 
sastiepumu traumas”, Jūsu mērķauditorija, 
iespējams, būs darba devēji. Jā tā ir paredzēta, 
lai vairotu izpratni par atkārtotu sastiepumu 
traumu simptomiem, Jūsu mērķauditorija var būt 
darbinieki. Izmantojiet veselo saprātu un mēģiniet 
būt pēc iespējas konkrētāks! Tas, kādus plašsaziņas 
līdzekļus Jūs izmantosiet, būs atkarīgs no Jūsu 
mērķauditorijām.

Izprotiet savus mērķa tirgus un mērķauditorijas. 
Izpētiet, kādas ir to galvenās bažas un aktuālie 
jautājumi. Tā Jūs varēsiet pielāgot savu vēstījumu 
mērķauditoriju individuālajām vajadzībām un 
padarīt savu kampaņu personiskāku un tēmai 
atbilstošāku.

Ja iespējams, gūstiet Jūsu mērķauditoriju atbalstu. 
Iesaistiet Jūsu mērķauditoriju asociācijas vai 
pārstāvjus, lai izplatītu informāciju vai – vēl labāk 
– iesaistiet tos kā kampaņas partnerus (skat. 
iedaļu par sadarbību ar partneriem). Tādējādi Jūsu 
kampaņai, iespējams, vairāk uzticēsies.

3

19
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Mērķauditorijas

Iespējamās mērķauditorijas, ko noteikusi Aģentūra, ir šādas: 
■  darba devēji/uzņēmumi;
■  direktori/personāla vadītāji/vadītāji/uzraugi/instruktori;
■  darbinieki;
■  darba drošības darbinieki, iekšējie arodveselības dienesti;
■  īpašas nozares, profesijas vai dažāda veida/apjoma uzņēmējdarbība;
■  rūpniecības un tirdzniecības asociācijas;
■  arodbiedrības;
■  profesionālās apvienības;
■  Jūsu organizācijas filiāles un starpniecības organizācijas;
■  darba vides dienesti;
■  darba inspekcijas;
■  darba drošības un veselības aizsardzības profesionāli;
■  piegādātāji/projektētāji;
■  profesionāli medicīnas darbinieki/veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji/veselības mācības 

pedagogi;
■  iestādes, likumdevējas iestādes un politiķi;
■  sabiedrības locekļi, skolnieki.

Cilvēki katru dienu saņem ļoti daudz informācijas. 
Lai piesaistītu viņu uzmanību, Jūsu vēstījumam 
jābūt īsam, vienkāršam un tam ir jāatbilst Jūsu 
mērķauditorijai. Cilvēkiem uzreiz jāsaprot tā 
svarīgums un tas, ko Jūs lūdzat viņiem darīt 
un kādēļ. Mēģiniet izstrādāt Jūsu vēstījumu kā 
paziņojumu, nelietojot žargonu, ideālā gadījumā 
ne garāku par diviem teikumiem. Viens veids, kā 
to izdarīt, ir domāt no “problēmas un risinājuma” 
viedokļa.

Piemēram:

■  pētījumā ir pierādīts, ka 4 no 10 biroju 
darbiniekiem ir atkārtotu sastiepumu traumas. 
Jaunas pamatnostādnes varētu ievērojami 
samazināt šo īpatsvaru un ar to saistītās 
izmaksas;

■  to tiesību aktu neievērošana, kas reglamentē 
azbesta iedarbību, uzņēmumiem varētu 
izmaksāt EUR 20 000 soda naudas un kaitēt 
darbinieku veselībai. No šīm problēmām var 
izvairīties, izmantojot jaunu aizsardzības plānu 
ar 12 punktiem.40

Izstrādājiet skaidru un
vienkāršu vēstījumu

GettingyourMessageAcrossLV   14 13/9/05, 09:50:37
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Dalībvalsts rīkoja kampaņu par drošiem darba apstākļiem lauksaimniecības nozarē, kas vērsta uz 
ierobežotu draudu skaitu, vienkāršā veidā, izmantojot televīziju, plakātus un bukletus. Vēstījumi 
bija formulēti šādi:
■  drošs darbs ir organizēta darba vieta;
■  drošs darbs ir organizēta koku ciršana;
■  drošs darbs ir informācija par pesticīdiem un to marķēšanu;
■  drošs darbs ir piemērots traktors.

GettingyourMessageAcrossLV   15 13/9/05, 09:50:49
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4.JŪSU KAMPAŅAS 
PLĀNOŠANA

Cik plašai jābūt Jūsu 
kampaņai?

LLabi plānota kampaņa ir īpaši svarīga Jūsu mērķu 
sasniegšanā un ir izdevīga. Tā kā Jums vajadzīgo 
materiālu sagatavošanai var būt vajadzīgas 
vairākas nedēļas un pat mēneši, plānošana jāsāk 
pēc iespējas drīz. Jums ir jānodrošina, ka visi 
kampaņas elementi, piemēram, mācību materiāli, 
metodiskie līdzekļi, to personu paziņojumi, 
kas rīko kampaņu Jūsu organizācijā, darba 
vietu apmeklējumu vai semināru programmas 
utt., tiek koordinēti. Pārliecinieties, ka esat 
apsvēris visus jautājumus, pirms uzsākat veidot 
reklāmas materiālus. Šis “domāšanas” posms ir 
vissvarīgākais; viss pārējais ir salīdzinoši vienkāršs 
un ir tikai procedūras jautājums.

Jūsu kampaņas apjomu noteiks divi faktori:

■  tas, cik jautājums, ko vēlaties risināt, ir svarīgs 
Jūsu organizācijai un arī cilvēkiem, uz kuriem 
tas attiecas;

■  resursi, ko Jūs tai varat atvēlēt.

Ideālā gadījumā Jums būtu jāizveido to jautājumu 
saraksts, kurus Jūs vēlaties risināt gada gaitā, 
jānosaka to salīdzinošais nozīmīgums attiecībā 
uz Jūsu organizācijas stratēģiskajiem mērķiem 
un attiecīgi jāsadala reklāmas budžets. Tomēr 
atcerieties, ka kvantitāte nav tas pats, kas kvalitāte. 
Nelielai, labi iecerētai un rūpīgi izvērstai kampaņai 
var būt labāki rezultāti nekā plašai.

Apsveriet iespēju plašākas kampaņas sadalīt 
atsevišķos posmos tā, lai tās varētu labāk pārvaldīt 
un paildzināt to efektīgumu. Piemēram, pirmais 
posms var būt vēstījuma nodošana, pēc tam 
var būt sākotnēji darba vietas apmeklējumi, un, 
visbeidzot, var būt darba vietas apmeklējumi, lai 
novērtētu paveikto. Citas kampaņas ir bijušas 
vērstas uz dažādiem draudiem dažādos posmos.

36

42
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Vienojoties par kampaņas 
“noskaņu”

Kad ir vislabākais laiks 
uzsākt kampaņu?

Katras kampaņas “noskaņa” – tās vizuālais 
iespaids un radītā izjūta – būs atkarīga no Jūsu 
mērķauditorijām un vēstījumiem, ko Jūs vēlaties 
darīt zināmus. Parasti ir četri veidi, ko varat 
izmantot.

■  Pārdomāts un racionāls. Šis ir vispiemērotākais 
kampaņas veids augsta līmeņa mērķauditorijām, 
piemēram, uzņēmumu vadītājiem un politikas 
veidotājiem. Pārsvarā šī mērķauditorija vēlas 
dzirdēt precīzu, bez emocijām un pienācīgi 
pamatotu lietišķu stratēģiju, kas pamatota ar 
konkrētiem faktiem un skaitļiem.

■  Izglītojošs. Visefektīvākais veids, ja kampaņa 
vērsta uz cilvēkiem, kas jau ir novērtējuši 
jautājuma nozīmīgumu, bet kuriem ir vajadzīga 
papildinformācija un padoms, lai viņiem 
palīdzētu.

■  Jautrs. Noderīga iespēja attiecībā uz 
jautājumiem, kurus uzskata par nedaudz 
garlaicīgiem un neinteresantiem, pat ja tiem ir 
nozīmīga saistība. Šis būtu nozīmīgs elements 
kampaņā, kas paredzēta skolēniem un, 
piemēram, par saimniecību drošību.

■  Biedējošs. Šis ir viens no populārākajiem veidiem 
un izmanto: “biedēt, līdz sāk rīkoties”– “Ja tu 
to nedarīsi, tu par to dārgi maksāsi.” Piemērota 
mērķauditorijām, kas nepakļaujas izmaiņām vai 
atsakās atzīt konkrētas problēmas nozīmīgumu.

■  Mēģiniet savu kampaņu saistīt ar aktuālu 
notikumu, tādējādi nostiprinot savu vēstījumu. 
Piemēram, valdības statistikas par darba 
drošību un veselības aizsardzību vai citas 
veselības statistikas publicēšana, jaunu pētījumu 
rezultātu publicēšana, plaša konference par 
valsts veselības aizsardzības dienu vai nedēļu, 
piemēram, nedēļa par muguras veselības 
aizsardzību vai AIDS diena, kurā Jūs varat 
pievērst īpašu uzmanību arodveselībai. Vai 
uzmanības pievēršanai var izmantot dienu, 
kad maksājami nodokļi, vai apspriežamos 
uzņēmējdarbības nodokļu jautājumus? Tā jūs 
varēsiet izmantot šo pasākumu publicitāti 

26
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un aktualizēt savu kampaņu ar jaunākajiem 
notikumiem. Piemēram, kāda dalībvalsts ir 
atlikusi pasākumus, kas notiek Eiropas nedēļā 
par muskuļu skeleta traucējumiem, lai tos 
organizētu vienlaicīgi ar “nedēļu par muguras 
sāpju profilaksi”, ko rīko NVO.

■  Apsveriet sezonālus faktorus. Vai DDVA 
problēma, kurai Jūs vēlaties pievērst uzmanību, 
ir biežāk sastopama konkrētos gadalaikos, 
piemēram, ziemā vai vasarā? Ja, jā, tad rīkojiet 
kampaņu šajos gadalaikos. Piemēram, kampaņa 
“Nēsā krekliņu!”, kas paredzēta darbiniekiem, 
kuri strādā ārā un kam ir ādas vēzis, tika uzsākta 
vasaras mēnešos. Kampaņu, kuras mērķis ir 
novērst nelaimes gadījumus, kuros iesaistīti 
skolēni saimniecībās vai ieejot būvlaukumos, 
iespējams, ir vislabāk uzsākt tieši pirms vasaras 
brīvdienu sākuma.

■  Ja Jūsu kampaņa ir paredzēta, lai pievērstu 
uzmanību kādam gaidāmam pasākumam, 
piemēram, jaunam tiesību aktam, pārliecinieties, 
ka tā notiek tieši pirms paziņošanas.

■  Izvairieties no ilgiem brīvdienu laika periodiem, 
piemēram, Ziemassvētkiem un vasaras 
brīvdienām, kad cilvēki ir vai nu aizceļojuši, 
vai domā par kaut ko citu. Tomēr tie var būt 
noderīgi, ja Jūsu mērķauditorija ir sezonas 
darbinieki vai viņu darba devēji, piemēram, 
viesnīcu vai lauksaimniecības nozarē.

■  Izvērsiet Jūsu kampaņu uz saprātīgu laika 
posmu, parasti mēnesi vai ilgāk. Jums vajadzētu 
to uzsākt ar uzmanības pievēršanu un pēc tam 
pārējā laika posmā mēreni izplatiet datus un 
informāciju, lai uzturētu pastāvīgu datu plūsmu. 
Neveiciet visus reklāmas pasākumus vienā 
nedēļā, ja vien patiešām nav pamatota iemesla to 
darīt, piemēram, ja Jūs vēlaties reklamēt valsts 
“informācijas” dienu.

Laika izvēles piemērs

Kāda dalībvalsts uzsāka kampaņu, lai samazinātu 
būvniecības laukumos nogalināto bērnu skaitu, 
kas tajos iegājuši, lai spēlētos. Vēstījums bija 
paredzēts gan bērniem, gan darba devējiem. 
Kampaņu uzsāka tieši pirms skolas brīvdienu 

38

45
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sākuma. Tika sniegta skolām sagatavota 
informācija par briesmām, jo īpaši ietverot 
negadījumu ziņas par to, kā bērni tikuši nogalināti 
vai smagi ievainoti, un atsevišķa informācija 
darba devējiem, kuras mērķis bija nodrošināt, 
ka viņi savus būvlaukumus padara drošākus, lai 
tādējādi pasargātu bērnus no iekļūšanas tajos, un 
pārbauda pierādījumus par iekļūšanu, piemēram, 
meklē bojātus žogus un veic vajadzīgos situācijas 
uzlabošanas pasākumus.

Laika izvēles piemērs – vai ir kāds konkrētam 
laikam noteikts pasākums, ko Jūs varat 
izmantot?

Dažās dalībvalstīs vasarā notiek lauksaimniecības 
tirdzniecības pasākumi un skates. Lai uzsāktu 
jaunus veselības aizsardzības un darba drošības 
pasākumus lauksaimniecības nozarē, kāda 
dalībvalsts, publicējot preses paziņojumu un 
atklājot skatē stendu, to izmantojusi tādejādi, ka šie 
pasākumi notika vienlaikus ar skates pirmo dienu.

Lielākajā daļā kampaņu ir iesaistīti vairāki 
plašsaziņas līdzekļi, sākot no paziņojumiem 
presei un žurnālu rakstiem līdz pat tiešiem 
paziņojumiem pa pastu. Precīzu šo līdzekļu 
apvienojumu noteiks Jūsu mērķauditorija, kā arī 
finansiāli un laika apsvērumi. Iespējas ir šādas:

■  reklāmas bukleti, plakāti izmantošanai darba 
vietā utt.;

■  reklāmas utt. (presē, televīzijā, radio vai kino vai 
plakāti uz afišu dēļiem, autobusiem, metro);

■  preses pasākumi: paziņojumi presei, intervijas, 
piedalīšanās televīzijas un radio programmās;

■  metodiskie līdzekļi un brošūras;

■  periodiskie biļeteni;

■  semināri, konferences;

■  apmācība;

■  konsultācijas pa telefonu;

■  darba vietas apmeklējumi;

4

Izvēlēties vispiemērotākos 
veidus un plašsaziņas 

līdzekļus Jūsu 
mērķauditorijai

GettingyourMessageAcrossLV   19 13/9/05, 09:51:14
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■  tiešais pasts utt.;

■  izstādes.

Citi elementi, ko ir vērts apspriest, ir: uzlīmes, 
pastkartes, lasāmatmiņas kompaktdiski, tīmekļa 
iespējas, video utt.

Reklāma par brīvu

Tā varētu ietvert:

■  iespēju ievietot fotogrāfiju presē;

■  iespēju piezvanīt uz radio par Jums aktuālu 
darba drošības jautājumu;

■  rakstus un to ievietošanu žurnālos un 
laikrakstos (piemēram, laikrakstos par personāla 
vadību, tirdzniecību un drošību);

■  ierosinājumu kādai no televīzijas organizācijām 
pārraidīt dokumentālu televīzijas filmu. 
Televīzija vēlas rādīt patiesus upurus, kā arī 
ekspertus, kas vēlas runāt kameras priekšā;

■  vēstules nosūtīšanu laikrakstam, piemēram, pēc 
tam, kad paziņots par nelaimes gadījumu darba 
vietā, kas saistīts ar Jūsu kampaņas jomu.

Cilvēciska interese

■  Prese un plašsaziņas līdzekļi parasti vēlas attēlot 
notikumus no cilvēciskās intereses viedokļa. 
Tiem ir vajadzīga statistika par nelaimes 
gadījumiem, kas pamatojas uz patiesiem 
upuriem vai viņu radiniekiem.

■  Paziņojumiem presei, video, reklāmām un 
intervijām var būt vajadzīgas upuru liecības un/
vai fotogrāfijas. Dokumentālo televīzijas filmu 
veidotāji labprāt rāda cilvēkus, kas vēlas runāt 
kameras priekšā.

■  Saziņas avoti var būt ar veselības aizsardzību 
saistītas NVO sabiedriskās domas ietekmēšanas 
grupas.

7

Jautājuma par azbestu risināšana

Kāda dalībvalsts vēlējās vairot 
izpratni par azbesta riskiem, kas 
skar būvniecības darbiniekus. Tā 
izvēlējās izvietot reklāmu valsts dienas 
laikrakstā, ko parasti lasīja šī darbinieku 
grupa. Reklāmas izvietošana bija 
dārga, taču paveiktā kontrole liecināja, 
ka liela mērķauditorijas daļa bija 
uztvērusi vēstījumu par “nāvējošajiem 
putekļiem”.

Darbinieču sieviešu uzrunāšana

Apsveriet iespēju noslēgt līgumu ar 
sieviešu žurnāliem par rakstu, kas 
attiecas uz “parastu sieviešu darbu” 
un sliktu veselību, piemēram, drošs 
darbs ar vizuālās demonstrācijas 
blokiem birojos vai vardarbības risks 
tādās grupās kā medmāsas vai sociālas 
aprūpes darbinieki.

GettingyourMessageAcrossLV   20 13/9/05, 09:51:19
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Tiešā saziņa

Vai Jums ir vajadzīgi ārēji 
partneri vai prasmes?

Aģentūras apsekojumā vairākums darba drošības 
un veselīnbas aizsardzības kampaņu ietvēra 
nepastarpinātu saziņu ar mērķauditoriju. Piemēri 
bija šādi – semināri, konferences, darbsemināri un 
izstādes, apmācība, iestādes, kas strādā ar darba 
devējiem, un darba vietu apmeklējumi, inspektoru 
veikti apmeklējumi, tālruņa palīdzības līnijas un 
informācijas dienesti. 

Vai Jums ir pietiekami daudz prasmju un 
iekšējo resursu, lai rīkotu efektīvu kampaņu? 
Daudzos gadījumos Jums būs vajadzīgs ārējs 
projektēšanas un reklāmas aģentūru atbalsts, lai 
sagatavotu materiālus, ņemot vērā plašsaziņas 
līdzekļus, ko Jūs esat izvēlējies, lai uzrunātu savas 
mērķauditorijas. Ir iespējams saņemt palīdzību, 
ko sniedz organizācijas, kuras iesaistītas attiecīgās 
jomās. Tādējādi Jūs varētu vienmērīgi sadalīt 
izmaksas un vairot uzticamību Jūsu kampaņai.

■  Nosakiet jomas, kurās Jums būs vajadzīga ārējo 
projektēšanas, reklāmas un sabiedrisko attiecību 
aģentūru palīdzība. Esiet uzmanīgi – tās var 
ievērojami palielināt Jūsu izmaksas.

■  Apsveriet iespēju sazināties ar lielākajām 
sabiedrībām Jūsu reģionā, kas varētu Jūs 
sponsorēt. Autoiekrāvēju ražotājs varētu 
būt ieinteresēts daļēji finansēt kampaņu, kas 
veicina autoiekrāvēju drošu izmantošanu, ja tajā 
tiktu reklamēts tā nosaukums. Šādi ražotāji, 
iespējams, vēlēsies izvietot savus stendus 
pasākumos, ko Jūs reklamējat, utt.

■  Vai ir saistītās organizācijas DDVA jomā vai 
ārpus tās, kas varētu Jums pievienoties?

Apaļie galdi

Kādā kampaņā tika izmantotas uzņēmuma vadītāju sanāksmes pie apaļā galda, lai motivētu 
viņus rīkoties. To dalībnieki apsprieda kopīgās problēmas un uzklausīja to kolēģu uzrunas, kuri ir 
veiksmīgi pārvarējuši līdzīgas grūtības.

41a
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Iespējamie partneri

Partneri, ko Aģentūra bija identificējusi apsekojumā, bija šādi:
■  darba inspekcijas un izpildiestādes;
■  reģionāli arodveselības dienesti un profilakses dienesti;
■  nelaimes gadījumu vai veselības apdrošināšanas organizācijas un sabiedrības;
■  tirdzniecības/rūpniecības asociācijas;
■  darba devēju asociācijas/rūpniecības federācijas;
■  arodbiedrības;
■  ar veselības aizsardzību saistītas profesionālās organizācijas;
■  profesionālās organizācijas, kas saistītas ar Jūsu mērķa nozari;
■  darba drošības un veselības aizsardzības profesionāļi, higiēnisti, ergonomikas 

asociācijas utt.;
■  valsts veselības un nodarbinātības resori pašvaldībās;
■  darba drošības padomes;
■  sabiedrības veselības aizsardzības organizācijas;
■  vietējie veselības aizsardzības dienesti;
■  NVO, īpaši sabiedriskās domas ietekmēšanas grupas veselības aizsardzības un invaliditātes 

jautājumos;
■  institūti, zinātnieki, eksperti;
■  rātsnami, tirdzniecības kameras un ģildes;
■  skolas un koledžas, piemēram, ja kampaņas mērķauditorija ir skolēni vai jaunieši;
■  citas Jūsu organizācijas filiāles.

Sadarbība ar partneriem sniedz jaunas iespējas 
reklamēt Jūsu kampaņu un vairot ticamību tai. 
Jums ir jāidentificē partneri, kam ne tikai ir ar 
Jums kopīgas saistības, bet kuru rīcībā ir arī resursi 
un iespējas pieņemt lēmumus. Ir svarīgi saprast 
un atzīt Jūsu partneru uzdevumus, prioritātes, 
priekšrocības un trūkumus. Ņemiet vērā kultūras 
atšķirības, sadarbojoties ar ārvalstu organizācijām, 
un izveidojiet kanālus un forumus regulārai 
informācijas un ideju apmaiņai. Noskaidrojiet, kas 
ir par ko atbildīgs, un pārliecinieties, ka pieņemtos 
lēmumus saprot visi.

Finansiāls atbalsts

Kāda dalībvalsts, kas vēlējās veicināt 
riska novērtēšanas politiku slimnīcās, 
rīkoja labas prakses konkursu, kurā 
slimnīcas tika aicinātas iesniegt 
praktiskus risinājumus, ko tās 
īstenojušas darba vietā. Tika piedāvātas 
sponsoru ziedotas godalgas, tostarp 
pacientu aprūpes līdzekļi.

Nelaimes gadījumu novēršanas partneri

Kādā dalībvalstī apvieno spēkus 
dažādas nelaimes gadījumu 
novēršanas (darbā, mājās un ceļā) 
aģentūras, lai organizētu ikgadējo 
nelaimes gadījumu novēršanas dienu.
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Sadarbība ar partneriem
Jūsu organizācijā

Vienojoties par budžetu
un pienākumiem

Izveidojiet sistēmu Jūsu
kampaņas panākumu

uzraudzīšanai

Iespējams, Jums vajadzēs sadarboties ar dažādām 
Jūsu organizācijas vienībām vai reģionālajiem 
birojiem, lai īstenotu Jūsu kampaņu. Īpaši svarīgi 
ir šīs attiecības uzturēt produktīvas un pret 
vienībām un reģionālajiem birojiem izturēties 
kā pret partneriem. Esiet saprotoši attiecībā pret 
viņu darba slodzi un iespēju, ka viņiem var nebūt 
vajadzīgo prasmju, kādas Jūs vēlētos redzēt. 
Varētu būt vajadzīga apmācība, kas papildināta ar 
skaidriem un atklātiem informācijas kanāliem.

■  Aprēķiniet katra vajadzīgā ārējā pakalpojuma 
izmaksas, tostarp bukletu un citu materiālu 
izgatavošanas izmaksas.

■  Nosakiet vispārīgās šo elementu izmaksas 
un papildus pieskaitiet vismaz 10 % 
“neparedzētiem” izdevumiem.

■  Vai kopējās izmaksas atbilst Jūsu budžetam? Ja 
ne, samaziniet izdevumus par zemas prioritātes 
plašsaziņas līdzekļiem.

■  Vienojieties par Jūsu kopējo budžetu.

■  Ja jums ir atbalsta personāls, sadaliet 
pienākumus. Kas vadīs kampaņu, izstrādājot 
vēstījumu un radot “noskaņu”? Kas koordinēs 
kampaņu un nodrošinās, ka viss notiek 
paredzētajā laikā? Vai ir citi resori, ar kuriem 
Jums ir jāsadarbojas, piemēram, reklāmas vai 
apmācību jomā? Jums ir vajadzīgi cilvēki ar 
labu reputāciju, kas ir piekrituši strādāt saistībā 
ar kampaņu. Ja Jūs sadarbosieties ar citiem 
partneriem, Jums būs jānodrošina, ka ir skaidra 
izpratne par uzdevumu un pienākumu sadali.

Ir dažādas kvantitatīvas un kvalitatīvas izpētes 
metodes, ko Jūs varat izmantot Jūsu kampaņas 
rezultātu novērtēšanā. Šim mērķim Jūs varat 
izmantot gan interešu grupas, gan izpratnes 
veidošanas apsekojumus, kas ir plašāk izklāstīti 
struktūrvienībā “Jūsu kampaņas novērtēšana”.

10
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Tagad uzrakstiet 
rezumējumu

Viens no labākajiem veidiem, kā “sakārtot” Jūsu 
domas un ieceres, ir uzrakstīt rezumējumu 
par kampaņu. Tas Jums noderēs, kad vajadzēs 
izskaidrot ārējām aģentūrām vai partneriem, ko 
Jūs cenšaties sasniegt.

Rezumējumu veidojiet īsu un vienkāršu, vēlams 
ne garāku par divām lappusēm, taču nekādā 
gadījumā ne garāku par trim lappusēm. Turpmāk 
ir sniegts piemērs, kā to izstrādāt un noformēt. Šis 
ir visparastākais formāts.

REZUMĒJUMS

Mērķis:

Mērķauditorija(-as):

Vispārīga informācija:

Kampaņas galvenie vēstījumi:

Plašsaziņas līdzekļi:

Partneri:

Citas prasības:

Laiks:

Budžets:

24
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5.SAGATAVOŠANĀS 
KAMPAŅAS UZSĀKŠANAI

Pārbaudiet koncepciju 
attiecībā uz tirgu 

Koordinējiet reklāmas 
materiālu izgatavošanu

Sagatavojiet sistēmas 
jautājumu izskatīšanai

JJa iespējams, sameklējiet kādu labvēlīgu Jūsu 
mērķauditorijas pārstāvi un noskaidrojiet, ko tas 
domā par Jūsu ierosināto kampaņu. Vai arī pirms 
kampaņas uzsākšanas visā valstī/organizācijā 
izmēģiniet kampaņu vienā reģionā/resorā. Vai 
Jūsu vēstījums ir radījis iespaidu uz viņiem? 
Vai esat izvēlējies vispiemērotākos plašsaziņas 
līdzekļus? Bieži vien Jūs konstatēsiet, ka Jūsu 
kampaņas “izmēģinājuma trusītis” sniedz vērtīgus 
ieteikumus un ierosmes, kas palielinās iespēju, 
ka kampaņa izdosies. Ja nevarat atrast piemērotu 
personu no Jūsu mērķauditorijas, palūdziet kādu 
Jūsu organizācijā, kas nav iesaistīta attiecīgajā 
projektā, lai tā izsaka savas domas.

■  Pārliecinieties, ka visa reklāmas literatūra, 
izstādes stendi un citi Jums vajadzīgie materiāli 
ir gatavi pirms sākuma datuma, ideālā gadījumā 
nedēļu pirms noteiktā laika. Paturiet prātā, 
ka attiecībā uz konkrētiem jautājumiem, 
piemēram, profesionāli iespiestu literatūru 
un videomateriāliem, var būt vajadzīgs laiks 
no dažām nedēļām līdz pat mēnešiem, lai tos 
izgatavotu un piegādātu. Izstrādājot grafiku, 
ņemiet vērā šos faktorus.

■  Iegūstiet atļauju no attiecīgajiem Jūsu 
organizācijas speciālistiem izmantot visus 
tekstus un vēstījumus. Pārbaudiet, vai 
materiālos ietvertā informācija, piemēram, 
kontaktinformācija ir pareiza. Kļūdas tīmeklī var 
viegli palikt nepamanītas.

Jūsu kampaņā ir jāiekļauj atbildes mehānisms, 
lai Jūsu mērķauditorijas varētu pieprasīt 
papildinformāciju vai palīdzību. Tam var būt 
vairāki veidi, sākot no noplēšamām atbildes 
kartītēm un faksa sūtīšanas pakalpojumiem 
līdz pat telefona numuriem, e-pasta adresēm 
un tīmekļa vietnēm, no kurām var lejupielādēt 
dokumentus.

■  Ja iespējams, norādiet atsevišķu tālruņa 
numuru un e-pasta adresi jautājumiem. Ja Jūs 

33
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domājat, ka būs daudz jautājumu, Jūs, iespējams, 
vēlēsieties izveidot atsevišķus kontaktpunktus 
dažādām mērķauditorijām. Piemēram, vienu 
darba devējiem, citu personālam un vēl kādu 
presei.

■  Norīkojiet atsevišķas personas, kas atbildēs 
uz jautājumiem. Pārliecinieties, ka tās būs 
pieejamas visā kampaņas laikā. Zvaniem ārpus 
darba laika izveidojiet tālruņa sistēmu ar 
automātisko atbildētāju.

■  Sagatavojiet jautājumu un atbilžu lapu 
personām, kas atbildēs uz jautājumiem, lai 
nodrošinātu pareizas un konsekventas atbildes. 
Jūs to varat arī ievietot savā tīmekļa vietnē kā 
FAQ (atbildes uz bieži uzdotiem jautājumiem) 
lapu.

44
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6.GALVENAIS PĀRBAUDES 
PUNKTU SARAKSTS V■  Vai Jums ir samērojams mērķis?

■  Vai esat precīzi noteicis savas mērķauditorijas?

■  Vai Jūsu galvenais vēstījums ir skaidrs un 
iedarbīgs?

■  Vai esat izvēlējies Jūsu mērķauditorijām 
vispiemērotākos plašsaziņas līdzekļus?

■  Vai visi Jūsu materiāli ir gatavi izmantošanai?

■  Vai Jums ir sistēmas atbalsta un 
papildinformācijas sniegšanai, kā arī jautājumu 
risināšanai utt.?

■  Vai ir izstrādāta novērtēšanas sistēma?

23
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7.KAMPAŅAS UZSĀKŠANA JJūs esat uzsācis Jūsu kampaņu un tā ir plaši 
izvērsusies. Tagad pārliecinieties, vai viss 
notiek nevainojami. Pārbaudiet, vai reklāmas ir 
publicētas noteiktajā laikā un vai brošūras, bukleti 
un citi materiāli ir izsūtīti laikus? Pietiks ar vienu 
tālruņa zvanu pēc nejaušības principa izraudzītam 
Jūsu mērķauditorijas pārstāvim. Katram 
gadījumam ierakstiet savu vārdu, uzvārdu/
nosaukumu mērķauditoriju sarakstā, lai saņemtu 
materiālus, kad tos saņem mērķauditorijas.

Ja esat sagatavojis paziņojumu presei, piezvaniet 
žurnālistiem, kas to ir saņēmuši, un pajautājiet, vai 
viņiem ir vajadzīga papildinformācija un vai viņi 
vēlētos intervēt kādu no Jūsu speciālistiem.

22
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8.JŪSU KAMPAŅAS 
EFEKTĪGUMA 
NOVĒRTĒŠANA

Kvantitātes kritēriji

JJūsu kampaņai bija jābūt paredzētai no 
samērojamu mērķu viedokļa. Ja iespējams, 
kampaņa jānovērtē, apsverot, cik veiksmīga 
ir izmantotā pieeja un metodes un sasniegtās 
izmaiņas, kas ir jānovērtē attiecībā pret 
noteiktajiem mērķiem. Novērtējums var būt 
izteikts kā sasniegums, piemēram, pasūtīto 
bukletu skaits, vai rezultāts, piemēram, izmaiņas 
attiecībā uz nelaimes gadījumu statistiku.

■  Papildinformācijas pieprasījumu skaitīšana. 
Šis ir viens no visvienkāršākajiem veidiem, kā 
novērtēt Jūsu kampaņas efektīgumu, kaut arī 
Jūs acīmredzot nevarat no rezultātiem izdarīt 
secinājumus par to, vai cilvēki rīkojas saskaņā 
ar Jūsu sniegto padomu. Lai to noteiktu, būs 
vajadzīga papildu izpēte, iespējams, kvalitatīva 
(skat. turpmāk). Parasti Jūsu mērķauditorijas 
atbilžu īpatsvaram vajadzētu būt 10 %. Ja ir 
sarežģīti noteikt, cik liela ir Jūsu mērķauditorija, 
izmantojiet starpniekservera datus, piemēram, 
datus par mājas lapas apmeklētāju skaita 
palielināšanos vai tādu tālruņa zvanu skaita 
palielināšanos, kas attiecas uz kampaņu.

■  Izpratnes, attieksmes un rīcības apsekojumi.
Tie ietver aptaujas lapas nosūtīšanu Jūsu 
mērķauditorijas reprezentatīvai grupai. Ideālā 
gadījumā šie apsekojumi jāveic pirms kampaņas 
sākuma un pēc tās beigām.

Tos var izmantot, lai novērtētu:

■  kampaņas vēstījuma izpratnes līmeni pirms 
un pēc kampaņas, piemēram, izpratni par 
tāda dermatīta esamību, kas saistīts ar darbu, 
un par tā cēloņiem;

■  attieksmes izmaiņas, piemēram, to, cik svarīgi 
ir nodrošināt un izmantot ausu aizbāžņus vai 
austiņas;

■  rīcības izmaiņas, piemēram, jautājot 
darbiniekiem, vai tie ir apmācīti konkrētā 
jautājumā un vai darba devēji veic riska 
novērtēšanas pasākumus;

■  vai Jūsu kampaņa ir ievērota un kāds ir tās 
efektīgums (skat. aili aptaujas lapas paraugā).

18
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Jautājumus rakstiet īsi un vienkārši, lai 
nodrošinātu augstu atbilžu īpatsvaru. Vēl 
viena laikietilpīgāka iespēja ir veikt intervijas 
pa tālruni, taču tās nodrošinās augstāku 
atbilžu īpatsvaru. Tas, ar cik daudziem 
cilvēkiem Jūs sazināsieties, būs atkarīgs no Jūsu 
mērķauditorijas lieluma. Centieties izmantot 
no praktiskā un ekonomiskā viedokļa lielāko 
iespējamo mērķauditorijas daļu, vēlams 
aptuveni 100 cilvēku. Ja līdzekļi to atļauj, 
izmantojiet ārējas izpētes aģentūras atbalstu.

■  Darba drošības un veselības aizsardzības 
rādītāju novērošana vai novērtēšana. 
Apsekojiet statistiku veselības aizsardzības 
un darba drošības jomā, par kuru ir Jūsu 
kampaņa, vai veiciet savu apsekojumu. Arī 
šajā ziņā centieties veikt apsekojumu pirms un 
pēc kampaņas. Ja krītot ir gūtas traumas, tad 
nosakiet, vai to skaits ir samazinājies pēc Jūsu 
reklāmas kampaņas? Attiecībā uz slimībām vai 
riskiem ar ilgu latentumu nav iespējams vai pat 
var būt maldinoši vienkārši salīdzināt statistiku 
pirms un pēc kampaņas. Kampaņas rezultātā 
var tikt vairota izpratne, un tādējādi, iespējams, 
biežāk tiks ziņots par kādu sliktas veselības 
dēļ radušos problēmu, tādēļ, atsaucoties tikai 
uz statistiku, varētu šķist, ka Jūsu kampaņai 

48

Dažas vienkāršas novērtēšanas metodes, 
kas izmantotas iepriekšējās kampaņās

■  Jautājumu skaita pārbaudīšana/
intensīvāka saziņa ar attiecīgo iestādi.

■  Mājas lapas apmeklējuma skaits.
■  Informācijas/publikāciju 

pieprasījumi.
■  Līdzdarbojošos organizāciju skaita 

pārbaudīšana.
■  Stundu, apmeklējumu, apmeklēto 

sanāksmju skaitīšana.
■  Publikācijās ielīmētas aptaujas lapas.

Aptaujas lapas paraugs

■  Vai Jūs ievērojāt mūsu kampaņu par traumām, kuru iemesls ir paslīdēšana darba vietā?
■  Ja jā, tad kur?

■  presē;
■  tiešā pasta vēstulē;
■  Factory Futures konferences stendā.

■  Vai pirms kampaņas Jūs apzinājāties sekas, kādas šiem nelaimes gadījumiem varētu būt 
attiecībā uz Jūsu uzņēmējdarbību?

■  Vai kampaņas rezultātā ir uzlabojušās Jūsu zināšanas un izpratne par šo problēmu? 
■  Vai mūsu ierosinājumi, kā izvairīties no šādiem nelaimes gadījumiem, bija noderīgi?
■  Vai esat īstenojis kādu no mūsu ieteikumiem?
■  Ja jā, tad vai esat jau novērojis šādu nelaimes gadījumu skaita samazināšanos?
■  Vai Jūs vēlētos saņemt papildinformāciju vai atbalstu?
Paldies, ka atvēlējāt laiku šīs aptaujas lapas aizpildīšanai! Lūdzu, nosūtiet to iepriekš apmaksātajā 
aploksnē!
Ja Jums ir jautājumi, zvaniet mums pa tālruni 0982-87393 vai rakstiet uz e-pasta adresi 
stop.slipping@hsw.org 
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Kvalitātes kritēriji

Veiciet “galīgo rezultātu”
izpēti

ir negatīva ietekme. Šajā gadījumā vienīgais 
faktiskais veids, kā novērtēt kampaņu, ir 
izvērtēt izmaiņas attiecībā uz izpratni, attieksmi 
un uzvedību. Ņemot vērā visus jautājumus, 
kampaņas efekts aizkavēsies, tādēļ Jums būs 
jāizveido ilgtermiņa novērošanas sistēmas. 
Kaut arī uzlabojumus nevar attiecināt vienīgi 
uz Jūsu kampaņu, Jums ir jāpretendē uz daļu 
no panākumiem, ja Jūsu kampaņas rezultātā 
atbilstoši citam apsekojumam ir vērojama 
problēmas izpratnes uzlabošanās.

Lai gūtu lielāku izpratni par Jūsu kampaņas 
panākumiem un to, kā uzlabot nākamo kampaņu, 
izjautājiet nelielu, bet reprezentatīvu Jūsu 
mērķauditorijas pārstāvju grupu, izmantojot 
telefonu vai personīgi, iztaujāšanu veicot 
individuāli vai “interešu grupās”. Sagatavojiet 
plašu jautājumu klāstu par kampaņu, taču ļaujiet 
indivīdiem izteikties arī par citiem jautājumiem. 
Šādās individuālās intervijās bieži tiek sniegti 
vērtīgi ierosinājumi un tās ļauj Jums labāk izprast 
faktorus, kas rosinās Jūsu mērķauditoriju uzlabot 
veselības aizsardzību un drošību. Arī šajā ziņā 
ir vērts veikt kvalitatīvu izpēti pirms un pēc 
kampaņas.

Mācieties no Jūsu izpētes un pieredzes kampaņas 
organizēšanā.

■  Kādas priekšrocības un trūkumi vērojami, 
veicot izpēti? Vai Jūsu mērķauditorija bija pārāk 
plaša, tādējādi mazinot galvenā vēstījuma jēgu? 
Kādi plašsaziņas līdzekļi sniedza vislabākos 
rezultātus un kādēļ? Vai Jūsu izpētē atklājās kādi 
vēl neizpētīti jautājumi, kuru dēļ ir vērts rīkot 
papildu kampaņu? 

■  Cik nevainojami norisinājās Jūsu kampaņa? Vai 
bija problēmas, izstrādājot atbalsta materiālus 
vai atbildot uz jautājumiem? Kā no tām varētu 
izvairīties turpmāk?

Atvēliet noteiktu laiku šo un citu jautājumu 
izskatīšanai, iespējams, mēnesi pēc kampaņas 
beigām.25

25
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9.KAS PĒC TAM? TTātad Jūs esat pabeidzis savu kampaņu, un tai 
bija lieliski panākumi. Tagad Jūs varat “noņemt 
kāju no gāzes pedāļa” un atpūsties… Ne gluži. 
Ne visus ir ietekmējusi Jūsu kampaņa, un būs arī 
citi jautājumi, kas jāveicina. Faktiski tiklīdz Jūs 
esat sajutis kampaņas “garšu” un sapratis, ka tas 
nav tik sarežģīti, kā cilvēki dažkārt uzskata, Jūs, 
iespējams, vēlēsieties to turpināt, kā arī risināt 
jaunas problēmas.

■  Saglabājiet interesi par “veco” jomu. Mēģiniet 
rast iespējas no jauna rosināt interesi par Jūsu 
sākotnējo kampaņu. To varētu darīt, piemēram, 
publicējot jaunu statistiku vai paziņojumu 
presei, kurā izskatīta attiecīgā problēma. Viens 
no ātrākajiem un rentablākajiem veidiem, kā 
atbildēt uz šāda veida pasākumiem, ir sazināties 
ar presi, izmantojot attiecīgo pasākumu 
kā “atspēriena punktu” plašāka priekšstata 
radīšanai. Piemēram, ja tiek ziņots par 
darbinieku grupu, kas pieprasa kompensāciju 
par azbesta iedarbību, Jūs varētu sniegt 
paziņojumu presei, izskaidrojot šīs vielas radītos 
riskus un to samazināšanas pasākumus. Vēl 
ātrāks veids ir piezvanīt žurnālistiem.

■  Izstrādājiet vispārēju saziņas stratēģiju. Jūs 
varētu plānot nepārtrauktas darba drošības un 
veselības aizsardzības iniciatīvas, lai saglabātu 
interesi, ko esat radījis veselības aizsardzības un 
darba drošības jomā. Tomēr esat uzmanīgs un 
nepārcentieties.

■  Dalieties informācijā un pieredzē ar citām 
organizācijām. Neizgudrojiet no jauna riteni 
vai neatkārtojiet kļūdas, ko jau ir pieļāvuši citi; 
regulāri sazinieties ar domubiedriem saistītās 
organizācijās, mācieties no viņu pieredzes 
un dalieties savējā. Varbūt ir organizācijas 
citā valstī, kas jau ir rīkojušas kampaņas ar 
panākumiem, kuras Jūs varētu izmantot kā 
paraugu Jūsu valstī? Vai varbūt tās var sniegt 
padomu par īpašām problēmām saistībā ar 
plašsaziņas līdzekļiem? Vai Jūs varat darba 
vietas līmenī izveidot saziņu ar darba drošības 
darbiniekiem no citām organizācijām tajā pašā 
nozarē? Aģentūras un citu darba drošības un 
veselības aizsardzības organizāciju mājas lapās 
vietnēs Jūs varat atrast kampaņu piemērus. 
Aģentūras vietnē ir arī forums tiešsaistē (On-line 
Forum), ar kura starpniecību Jūs varat sazināties 
ar citiem cilvēkiem.

19

29
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1.PADOMI INFORMĀCIJAS 
IZSTRĀDĀŠANĀ UN 
SNIEGŠANĀ

Vispārīgas pamatnostādnes

Stilistiski padomi

TTam, kā Jūs izstrādājat un vizuāli noformējat 
reklāmas materiālus un atbalsta brošūras, var 
būt izšķiroša nozīme attiecībā uz Jūsu kampaņas 
panākumiem. Tomēr tas nenozīmē, ka Jums jākrīt 
panikā un jānorīko kāda reklāmas vai tirgzinības 
aģentūra, kas veiks darbu Jūsu vietā. Jums var 
nepietikt līdzekļu, lai to darītu. Turklāt Jums, 
visticamāk, ir prasmes, kas vajadzīgas, lai darbu 
varētu veikt saviem spēkiem, iespējams, pat ļoti 
augstā līmenī. Tas nav tik grūti, kā Jūs domājat, ja 
Jūs ievērojat dažus vienkāršus noteikumus. 

■  Pievērsieties vienam vienkāršam vēstījumam. 
Tas varētu būt tiešs, piemēram, “Azbests 
nogalina” vai “Pieci vienkārši soļi, kā samazināt 
stresa izraisītu slimību skaitu”. Katram Jūsu 
kampaņas aspektam, jo īpaši tekstam un 
vizuālajam noformējumam, ir jāatbalsta 
šis vēstījums. Izvairieties no kārdinājuma 
novirzīties uz citiem jautājumiem. Tas 
samulsinās Jūsu mērķauditorijas vai tādējādi 
Jūsu vēstījums zaudēs jēgu.

■  Radiet nemainīgu vizuālo iespaidu un izjūtu. 
Visiem Jūsu reklāmas materiāliem, sākot 
ar reklāmām un beidzot ar periodiskajiem 
biļeteniem, ir jābūt viena vesela sastāvdaļai. 
Var atšķirties to vizuālais iespaids, taču 
stilam un noskaņai jābūt identiskiem. Tas 
lielākoties ir koncepcijas jautājums, kas uzlabos 
atpazīstamību un nostiprinās vēstījumus, ko 
Jūsu mērķauditorijas ir dzirdējušas citur. 

Lietojiet skaidru valodu bez žargona

■  Iedomājieties, ka tieši Jūs izskaidrojat 
Jūsu kampaņas nozīmi kādam no Jūsu 
mērķauditorijas pārstāvjiem. Kampaņas procesā 
lietojiet tos pašus vārdus, kādus Jūs lietotu, 
runājot ar pārstāvi. Esiet dabisks. Necentieties 
izklausīties pārgudrs. 

■  Padariet tekstu personisku. Runājiet par 
“savu uzņēmējdarbību” un “savu personālu”, 
un, ja iespējams, iekļaujiet norādes uz Jūsu 
mērķauditorijas tirgu. Piemēram, “Neizpildot 
prasības jaunajā direktīvā par šķīdinātājiem, Jūsu 
uzņēmumam varētu būt €10 000 lieli zaudējumi, 
maksājot sodanaudas.” 

15
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■  Izvairieties no gariem un sarežģītiem teikumiem. 
Ja neesat pārliecināts, nolasiet tekstu skaļi 
un nosakiet, vai tas nav pārāk garš un vai ir 
saprotams. Labs princips ir Jūsu runas laikā 
sākumā rakstīt un pēc tam svītrot nevajadzīgos 
vārdus.

Nododiet savu vētījumu tūlīt

Jebkuram, kas lasa kādu tekstu, galvenajai domai, 
ko Jūs vēlaties izteikt, ir jākļūst saprotamai dažās 
sekundēs. To var nodrošināt divējādi.

■  Ar virsrakstiem. Virsraksts pievērš uzmanību, 
tajā ir izteikta Jūsu kampaņas būtība un tas 
rosina Jūsu mērķauditoriju lasīt tālāk. Darba 
drošības un veselības aizsardzības reklāmas 
virsrakstā bieži vien būs ietverta pati problēma, 
taču Jums būs iespēja sniegt risinājumus 
galvenajā teksta daļā jeb “teksta iztirzājumā”. 
Virsrakstos jāietver pēc iespējas vairāk 
informācijas. Piemēram, nerakstiet vienkārši 
“Izstrādāts jauns produkts”, bet radiet virsrakstu, 
piemēram, šādi – “Jauna pārvietošanas iekārta 
varētu par 15 % samazināt muguras traumu 
skaitu.” Nav noteikumu, kas reglamentē 
virsrakstu garumu, kaut gan tie reti ir garāki par 
vienu īsu teikumu. 

■  Ar teksta iztirzājumiem. Neatkarīgi no tā, 
vai Jūs rakstāt paziņojumu presei, reklāmas 
tekstu vai jebkāda veida rakstu, ir jācenšas 
izteikt galveno domu pirmajā vai vismaz otrajā 
teikumā. Nākamajos teikumos ir jābūt faktu 
izklāstam un ir jābūt izklāstītai Jūsu galvenajai 
domai. Vispirms miniet svarīgākos jautājumus 
un iztirzājumu beidziet ar mazāk svarīgajiem. 
Reklāmu un citu reklāmas materiālu nobeigumā 
parasti lieto teikumu, kas saista iztirzājumu ar 
virsrakstu, taču tam nav izšķirošā nozīme. 

Sadaliet garu tekstu daļās, izmantojot 
apakšvirsrakstus un citādus paņēmienus

Lielas teksta daļas nav vēlamas un bieži vien cilvēki 
tās nevēlas lasīt. Tieši tādēļ laikrakstos, žurnālos 
un citos atzītos plašsaziņas līdzekļos ir lietoti 
dažādi paņēmieni, kā sadalīt tekstu. Tie ir šādi:

■  apakšvirsraksti;

37
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Kā uzlabot Jūsu kampaņas 
vizuālo efektīgumu?

■  tekstatdalītājs;

■  slīpinājumi;

■  teksta sadalīšana rindkopās;

■  teksta aiļu izmantošana.

Šīs metodes parasti izmanto tekstā, kurā ir vairāki 
simti vārdu, piemēram, periodiskajos biļetenos, 
rakstos, ziņojumos presei un tiešā pasta vēstulēs. Ja 
tos pareizi izmanto, tie var būt noderīgas norādes 
lasītājiem, pievēršot viņu uzmanību galvenajiem 
aspektiem.

■  Rūpīgi izvēlieties papildu attēlus. Pārliecinieties, 
vai tie attēlo Jūsu galveno vēstījumu. Labs veids, 
kā “atdzīvināt” neinteresantu un garlaicīgu 
tekstu par veselības aizsardzību un drošību, var 
būt karikatūras, ko var izmantot arī nelaimes 
gadījumu attēlošanai. Tomēr atcerieties, ka pats 
teksts var būt ļoti pārliecinošs.

■  Galvenais ir skaidrība un vienkāršība. 
Izvairieties iekļaut pārāk lielu informācijas 
apjomu vienā lappusē vai uz viena reklāmas 
stenda. Tas mazinās Jūsu kampaņas efektivitāti 
un samulsinās Jūsu mērķauditoriju.

■  Izmantojiet savam uzņēmumam raksturīgās 
krāsas un tekstuālo un vizuālo izkārtojumu. Tas 
veicinās Jūsu organizācijas atpazīstamību un 
akcentēs tās pastāvīgumu un profesionalitāti.

Kampaņas lozungi
“Uzgrieziet muguru muskuļu un kaulu 
traumām” (Turn your back on musculoskeletal 
disorders)

■  Šajā lozungā ir izmantota saistība starp muguras 
veselības problēmām un muskuļu un kaulu 
traumām. 

■  Tajā ietverts galvenais vēstījums, ka nav jācieš no 
muguras un citu muskuļu un kaulu traumām.

■  Tā vēstījums ir tāds, ka tieši JUMS ir kaut kas 
jādara.

“Veiksme nav negadījums” (Success is no 
accident)

■  Kampaņa paredzēta nelaimes gadījumu 
novēršanai darba vietās un tā vēsta, ka mērķis ir 
darbs bez nelaimes gadījumiem.

■  Lozungs ietver domu, ka plānošana un vadība ir 
izšķiroši faktori darba drošības nodrošināšanā 
darba vietā.

28

27

Kāda dalībvalsts informāciju 
zivsaimniecības nozarē sniedza uz 
laminētām  lapām zivs formā. Tajās tika 
iestrādāti caurumi, lai varētu tās pakārt 
uz kuģiem, kas šos izdales materiālus 
padarīja interesantākus un palielināja 
to “izdzīvošanas” iespējas. Laminēti 
materiāli var būt noderīgi arī virtuvei, 
lauksaimniecībām, būvlaukumiem utt.
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■  Saista veiksmi uzņēmējdarbībā ar nelaimes 
gadījumu neesamību darba vietā, norādot to, ka 
visveiksmīgākajos uzņēmumos ir arī vismazāk 
reģistrētu nelaimes gadījumu.

“Labi kopā strādāt” (Working well together)
■  Būvniecības nozares kampaņa darba drošības 

un veselības aizsardzības uzlabošanai, veicot 
kopīgu darbu un izveidojot sadarbību starp 
darba devējiem un darba ņēmējiem un viņu 
arodbiedrībām.

■  “Labi” (well) ir lietots divās nozīmēs. “Labi” 
nozīmē labu pašsajūtu, veselību, kā arī 
nevainojamu un efektīvu darbību.

■  Līdzīgi arī “labi strādāt” (working well) nozīmē 
strādāt veselībai nekaitīgā un drošā vidē, kā arī 
nevainojamu un efektīvu darbību.

■  Vārds “kopā” (together) ir lietots, lai izteiktu 
galveno domu par kopīgu darbu un sadarbību.

“Atpakaļ darbā” (Back in work)
■  Lozungs attiecas uz muguras traumām darba 

vietās.
■  Vārds “atpakaļ” (back) ir lietots ar nozīmi 

“atgriezties”, šajā kontekstā “atsākt darbu”. Daļa 
kampaņas ir veltīta tādu darbinieku reabilitācijai, 
kas guvuši muguras traumas, lai tie varētu 
atgriezties darbā (angliski “back ” nozīmē arī 
muguru).

“Darbs – tas ir riskants pasākums” (Work! it’s a 
risky business)
■  Kādas arodbiedrības kampaņa, kas veltīta par 

veselības aizsardzību atbildīgajiem arodbiedrību 
pārstāvjiem un darbiniekiem un kopīga 
darba veicināšanai, lai veiktu piemērotus un 
pietiekamus riska novērtējumus, ko paredz 
tiesību akti.

■  Arī šajā lozungā vārds “pasākums” (business) ir 
lietots, lai norādītu, cik liela nozīme ir pievērst 
uzmanību labai veselības aizsardzībai un 
drošībai uzņēmumos. Vārds “pasākums” ir 
lietots divās nozīmēs – “uzņēmums” un “lieta” 
jeb “darīšana”.

“Darbs nav bērnu spēle” (Work isn’t child’s play)
■  Tā ir nopietna lieta.
■  Tā ir lieta, kam vajadzīga plānošana un vadība.
■  Bērniem nav jāstrādā!

50
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Praktiski jautājumi un 
informācija piemēra pēc

Lielākā daļa pamatnostādņu attiecībā uz darba 
drošību un veselības aizsardzību ietver pārbaudes 
punktu sarakstu un praktiskus padomus. Turklāt 
faktiski veikta gadījumu izpēte var būt īpaši 
efektīvs līdzeklis skeptiski noskaņotas auditorijas 
pārliecināšanai par to, ka tas, ko Jūs ierosiniet, ir 
reāli sasniedzams un iespējams. Vispārīgu bukletu 
vai papildmateriālu var pārveidot par vairākiem 
attiecīgās nozares bukletiem, atsevišķos bukletos 
iekļaujot informāciju par īpašu attiecīgajā nozarē 
veiktu gadījumu izpēti vai pielāgojot pārbaudes 
punktu sarakstus attiecīgajai nozarei. 
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2.KĀ SASNIEGT VISLABĀKOS 
REZULTĀTUS, IZMANTOJOT 
DAŽĀDUS PLAŠSAZIŅAS 
LĪDZEKĻUS

Paziņojumi presei

Paziņojumiem presei ir noteikti jābūt faktiski katrā 
kampaņā, jo īpaši tās uzsākšanai. Tie sniedz Jums 
iespēju par brīvu publicēt informāciju laikrakstos, 
žurnālos, kā arī reklamēt sevi ziņu dienestos un 
TV, un tādējādi Jūs varat uzrunāt tūkstošiem, 
varbūt pat miljoniem Jūsu mērķauditorijas 
pārstāvju. 

Taču uz kādām redakcijām un raidorganizācijām 
sūtīt Jūsu paziņojumu presei? Jūsu valstī tādu būs 
simtiem. Pirmkārt, izstrādājiet to preses izdevumu 
un raidorganizāciju sarakstu, attiecībā uz kuriem 
ir vislielākā iespēja, ka Jūsu mērķauditorijas tos 
lasīs vai klausīsies, ietverot arodu redakcijas un 
vietējo presi. Otrkārt, pievērsieties galvenokārt 
tiem plašsaziņas līdzekļiem, kas varētu būt 
ieinteresēti Jūsu kampaņā. Ne visi to vēlēsies. 

Visbeidzot, kad esat izveidojuši galīgo sarakstu, 
nosakiet, kurš žurnālists varētu sagatavot 
materiālus par Jūsu kampaņu. Šāda informācija 
bieži vien ir sniegta plašsaziņas līdzekļu un 
raidorganizāciju sarakstos. Jūs varat arī piezvanīt 
uz izdevniecību vai raidorganizāciju. Vienmēr 
nosūtiet savu paziņojumu labi zināmam 
žurnālistam un, ja ir laiks, piezvaniet viņam un 
pajautājiet, vai viņš to ir saņēmis un vai ir 
vajadzīga papildinformācija. 

Pirmajā daļā ir jāietver 
galvenais vēstījums un 

galvenā informācija par to. 
Tai ir jābūt kā atsevišķai ziņai, 

ko izmanto gadījumā, ja 
pārējo raksta daļu neiekļauj 

publikācijā.

Citējiet kādu 
speciālistu, lai 

rakstu padarītu 
interesantāku.

“Piezīmēs redaktoriem” ir 
jāiekļauj noderīga informācija, kas 

parasti nav iekļaujama raksta 
galvenajā daļā. Tā varētu būt 

pamatinformācija par konkrēto 
DDVA jautājumu, ko Jūs izklāstiet, 

metodoloģiskas norādes par 
veiktiem apsekojumiem un/vai īss 

Jūsu organizācijas apraksts.

Norādiet vismaz vienu 
tālruņa numuru, vēlams 

mājas vai mobilo, uz kuru 
var piezvanīt, ja rodas 
jautājumi ārpus darba 

laika. Žurnālisti bieži vien 
strādā līdz vēlai naktij.
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Starp rindiņām 
veidojiet divkāršās 
atstarpes, lai teksts 
būtu vieglāk lasāms 

un lai žurnālisti varētu 
ierakstīt 

piezīmes.

Ja Jūs nevēlaties, lai 
raksts tiktu publicēts pirms 
noteikta datuma vai laika, 

norādiet datumu, līdz kuram 
rakstu aizliegts publicēt. 

Žurnālisti to ņems vērā. Vienmēr 
norādiet Jūsu paziņojuma 

datumu, pat ja to nav 
aizliegts publicēt pirms 

noteikta datuma.

Virsrakstam ir jānorāda 
uz visa raksta būtību un tam 

ir jābūt pēc iespējas tiešākam 
un trāpīgākam. Necentieties 
izdomāt īpaši asprātīgu un 

specifisku nosaukumu; žurnālisti 
vai jo īpaši viņu asistenti redaktori 

izveidos paši savu nosaukumu. 
Lai virsraksts vairāk izceltos, 

izmantojiet treknrakstu.

Galvenā raksta beigās 
ierakstiet vārdu “beigas”. 

Tā ir pieņemta tradīcija, un 
žurnālists būs pārliecināts, 

ka netrūkst lapu.
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Tiešā pasta vēstules

Tiešā pasta vēstules ir metode, ko plaši izmanto, 
lai uzrunātu lielu plaši pazīstamu cilvēku skaitu 
bieži vien īpaši specializētos tirgos. Ja Jums nav 
savas datubāzes ar šo cilvēku un uzņēmumu 
vārdiem, Jūs varat vienkārši nopirkt kādu sarakstu 
no tirdzniecības vai tiešā pasta speciālista Jūsu 
reģionā. Lai uzrunātu kādu nozari, Jums savus 
sarakstus, iespējams, ļaus izmantot arodbiedrības. 
Arodbiedrības, darba devēju asociācijas u.c. 
labprāt vēlēsies iekļaut Jūsu informāciju savos 
regulārajos pasta sūtījumos. Vai Jūs varat darba 
vietā izmantot iekšējā pasta sistēmu, ievietot 
informāciju algu atskaišu aploksnēs vai izsūtīt 
visiem e-pastu? 

Adresējiet savu 
vēstuli labi zināmai 

personai.

Ja vēlaties, izceliet 
galvenos vēstījumus, 

tos slīpinot vai veidojot 
apakšvirsrakstus. Jūs varat tos 
arī izcelt atsevišķi, izmantojot 

aizzīmes, lai lasītājiem 
palīdzētu ātri uztvert 

vēstules saturu.

Pētījumā ir pierādīts, ka 
cilvēki gandrīz vienmēr 

vēstulēs izlasa P.S. piezīmes. 
Izmantojiet tās kā “aicinājumu 
rīkoties”. Atgādiniet lasītājiem, 

ko Jūs no viņiem sagaidiet, 
kāpēc un kad.
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Virsrakstā ir jāietver 
Jūsu galvenais 
vēstījums vai 

“piedāvājums”.

Tekstu 
izstrādājiet 

personīgāku, 
lietojot frāzes 
“Jūs” un “Jūsu 
organizācija”.
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Reklāma presē

Reklāma radio un TV

Plakāti

■  Izmantojiet atbilstošus un saistošus attēlus. 
Atcerieties, ka Jūs konkurējat ar citām 
reklāmām attiecīgajā publikācijā. 

■  Visa vajadzīgā informācija ir jāietver virsrakstā. 
Daudzos gadījumos virsraksts ir vienīgais, ko 
cilvēki izlasīs.

■  Galveno teksta daļu veidojiet īsu, parasti tā ir ne 
garāka kā 200 vārdu.

■  Iekļaujiet “aicinājumu rīkoties” – pastāstiet 
lasītājiem, ko Jūs no viņiem sagaidiet. To var 
ietvert vai nu virsrakstā, vai reklāmas materiāla 
beigās.

■  Ikreiz norādiet kontakttālruni vai adresi, kur var 
gūt papildinformāciju vai palīdzību.

■  Izmantotajam burtveidolam un krāsām ir ideāli 
jāatbilst Jūsu uzņēmuma identitātei, lai radītu 
priekšstatu, ka teksts ir viendabīgs.

Vienmēr lūdziet palīdzību no ārēju aģentūru 
profesionāļiem, kas ir pieredzējuši attiecībā uz 
šiem plašsaziņas līdzekļiem. Pat nedomājiet 
paveikt to pats.

Viens vienkāršs vēstījums un izteiksmīgs attēls 
ir viss, ko cilvēki var uztvert, kad viņi iet garām 
kādam plakātam. Maz ticams, ka viņi apstāsies un 
visu rūpīgi izlasīs.

45
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Plakāti uz paziņojumu dēļiem

Periodiskie biļeteni

■  Šis ir izplatīts un vienkāršs veids, kā attiecīgo 
vēstījumu darīt zināmu darba vietā.

■  Vietas uz paziņojumu dēļiem ir maz. Vai labāk 
būtu izmantot A4 vai A5 formāta plakātu, nevis 
lielāku?

■  Iespējams, uz paziņojumu dēļa Jūs vēlēsieties 
izvietot nedaudz vairāk informācijas:

■  virsrakstu, kurā ietverts vēstījums, atveidojiet 
treknrakstā;

■  papildu vēstījumus (pēc iespējas mazāk), 
piemēram, kādēļ tas ir svarīgi un kas pēc Jūsu 
domām ir jādara.

Periodiskie biļeteni ir noderīgs veids, kā pastāvīgi 
informēt cilvēkus par jomām, kuras ir aktuālas 
vai kurās Jūs vēlaties padziļināti izpētīt dažādus 
jautājumus. Lielākā problēma ir atrast pietiekami 
daudz rakstu, lai aizpildītu vairāk nekā vienu 
izdevumu, un laiku, lai katru izdevumu publicētu 
savlaicīgi. Ja Jūs varat atrisināt šīs divas problēmas, 
tad viss ir kārtībā. Ja nē, apsveriet iespēju izmantot 
citu informācijas kanālu. Darba drošības komiteja 
varētu darba vietā izdalīt periodisku informācijas 
lapu, tostarp izmantojot e-pastu, ja tas ir pieejams, 
vai publicējot kārtējo paziņojumu vispārējā 
darbinieku periodiskajā biļetenā. 

■  Aiciniet lasītājus izskatīt visu biļetenu, minot, 
kādi raksti ir citās lappusēs.

■  Skaidri norādiet, kas izstrādājis attiecīgo 
dokumentu, lai cilvēki zinātu, no kā tas ir 
saņemts.

■  Mēģiniet rakstus veidot īsus un izteiksmīgus. 
Lasītāji parasti nevēlas “urbties cauri” lieliem 
tekstiem.

■  Sadaliet lielus rakstus, izmantojot 
apakšvirsrakstus, lai tie būtu pārskatāmāki.

■  Izmantojiet parakstus attēliem, lai papildinātu 
Jūsu vēstījumu. Piemēram, ja fotogrāfijā ir 
attēlots jauns produkts, nerakstiet vienkārši 
“Jaunais produkts”. Parakstiet to, piemēram, 
šādi – “Jaunais produkts var par 15 % samazināt 
trokšņu iedarbību.”

VARDARBĪBA DARBĀ – ZIŅO PAR TO!
■  Pēc iespējas drīz ziņojiet par visiem draudiem, 

traumām, mutiskiem apvainojumiem vai 
uzmākšanos.

■  Aizpildiet starpgadījumu veidlapu. Viens 
eksemplārs ir Jūsu struktūrvienības vadītājam.

■  Lai gūtu atbalstu pēc starpgadījumiem,
sazinieties ar konsultatīvajiem dienestiem 
(iekšējais tālrunis 123).

Šī informācija ir ĪPAŠI SVARĪGA, lai palīdzētu 
mums novērst turpmākus starpgadījumus.

Jūsu darba drošības komiteja – kampaņu 
organizēšana, lai novērstu vardarbību pret personālu.

3
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Brošūras

Konferences un izstādes

Brošūras ir noderīgas, sniedzot pamatinformāciju, 
kas ilgi ir aktuāla, piemēram, informāciju 
par īpašiem veselības apdraudējumiem un 
nosacījumiem un pat reklāmas rakstus par Jūsu 
organizāciju.

■  Pirmajā lappusē jāizklāsta lasītājiem viss, kas 
viņiem jāzina, par ko ir brošūra un kādēļ tā ir 
svarīga.

■  Veidojiet tekstu pirmajā un nākamajās sākuma 
lapās pēc iespējas īsāku, lai rosinātu cilvēkus lasīt 
tālāk.

■  Attiecībā uz cilvēkiem, kas nezina Jūsu 
organizāciju, apsveriet iespēju iekļaut nelielu 
aprakstu par to, kāda tā ir un ar ko tā atšķiras no 
citām.

■  Uzturiet lasītāja interesi viscaur tekstā, 
izmantojot virsrakstus un apakšvirsrakstus. 
Atcerieties, ka vairums cilvēku tikai nevērīgi 
izskatīs attiecīgo brošūru. Jūsu galvenajām 
tēzēm ir jābūt skaidri redzamām.

■  Ērts veids, kā pievērst uzmanību galvenajiem 
vēstījumiem, ir atsevišķu citātu izmantošana.

■  Apsveriet iespēju piestiprināt kabatiņu vai 
maisiņu aizmugurējā vāka iekšpusē, lai Jūs 
varētu tajā ielikt papildmateriālus, kas paredzēti 
atsevišķām personām.

Izstāžu stendus var izmantot dažādos 
pasākumos:

■  publiskās izstādēs;
■  aroda/profesionālās izstādēs;
■  ceļojošās izstādēs;
■  vietējās izstādēs;
■  privātās izstādēs vai atklāšanas sarīkojumos;
■  konferencēs;
■  izbraukuma izstādēs, piemēram, sabiedriskās 

vietās – tirdzniecības centros, bibliotēkās u.c.

Dažas dalībvalstis un organizācijas ir veiksmīgi 
izmantojušas tūrisma autobusus, lai rīkotu 
kampaņu un nodotu vēstījumu tieši darba vietā. 
Ar autobusiem ne tikai pārvadā materiālus, 

31
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resursus un apmācītus darbiniekus, bet uz tiem 
var arī attēlot kampaņas lozungu, lai to reklamētu 
tūrisma braucienos. Darba vietā var veiksmīgi 
izmantot darba drošībai un veselības aizsardzībai 
veltītus stendus.

Plānojiet Jūsu izstādes stenda koncepciju

■  Izmantojiet spilgtas krāsas un vizuālus 
elementus, lai pievērstu cilvēku uzmanību. Ja 
iespējams, rīkojiet interaktīvas skates, iesaistot 
Jūsu stenda apmeklētājus. Varat demonstrēt 
kādu videofilmu.

■  Izstrādājiet vienkāršu un skaidru vēstījumu, 
pievēršoties īpašām iezīmēm un priekšrocībām. 
Tam ir jābūt redzamam arī no attāluma. 
Papildinformāciju un mazāk svarīgus vēstījumus 
atveidojiet mazākiem burtiem. Ierobežojiet 
informāciju līdz minimumam, jo lielākā daļa 
cilvēku pie Jūsu stenda pavadīs tikai dažas 
minūtes. Viņiem nav laika lasīt apjomīgus 
tekstus.

■  Izstādiet literatūras stendus tā, lai apmeklētāji 
var paņemt informatīvos materiālus.

■  Nodrošiniet, ka cilvēki, kas pārstāv stendu, 
ir laipni un zinoši. Vismaz vienai personai 
stendā jāatrodas vienmēr. Mēģiniet norīkot 
“uzticamu” personu, kas ir atbildīga par stendu, 
un izvairieties norīkot pie tā vēl kādu cilvēku, 
kas palīdz organizēt stendu, sagaidot par to 
atlīdzību. Ja jūs kādam nosūtiet savu stendu, 
pārliecinieties, vai saņēmējs zina, kā to uzstādīt 
un nojaukt.

■  Cik daudz cilvēku to apmeklēs? Kas viņi būs? 
Jūsu rīcībā ir jābūt pietiekami lielam attiecīgo 
materiālu daudzumam.

■  Nodrošiniet, ka stends un materiāli tiks 
piegādāti laikus un ka Jums ir pietiekami daudz 
laika to uzstādīt PIRMS pasākuma sākuma.

■  Pārliecinieties, vai Jums būs viss vajadzīgais 
aprīkojums un materiāli; tie var būt galds, krēsli, 
pildspalvas, jautājumu veidlapa apmeklētāju 
jautājumu ierakstīšanai, kontaktrozete 
elektroiekārtām, dators utt.

■  Izstādē gūtās atziņas analizējiet uzreiz, galveno 
uzmanību pievēršot jautājumiem.

25
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Videofilmas Videofilmas ir populārs līdzeklis, ko izmanto 
apmācībai un izglītošanai, un tās var parādīt 
arī izstāžu stendos, taču to uzņemšana var būt 
dārga. Lai sasniegtu maksimālu rezultātu, to 
ilgumam jābūt no 5 līdz ne ilgāk kā 20 minūtēm. 
Pārsniedzot šo laiku, skatītāju uzmanība sāks 
strauji zust. Vienmēr izmantojiet profesionāļu 
palīdzību. Parasti Jūs vēlēsieties vienuviet izvietot 
papildu literatūru, ko skatītāji var paņemt līdzi. Ja 
tā paredzēta apmācībai, padomājiet par iespēju 
radīt dažus jautājumus interaktīvam semināram 
vai citus mācību materiālus, ko var izmantot, 
demonstrējot video. Darba drošības un veselības 
aizsardzības kampaņās videofilmas var būt 
noderīgas:

■  labas un sliktas prakses attēlošanai;

■  teatrālai atveidošanai, lai parādītu notikumu 
gaitu, kā rezultātā notiek nelaimes gadījums, vai 
to pasākumu gaitu, kas vajadzīgi labas prakses 
nodrošināšanai;

■  lai parādītu sekas, attēlojot upurus, kas stāsta 
par savām veselības problēmām;

■  interaktivitātei – lai apturētu video un 
pajautātu “kas notiks pēc tam?” vai lai noteiktu 
potenciālās briesmas;

■  lai uzrunātu plašāku auditoriju, ja tai ir 
videomagnetofons, piemēram, skolās, 
mācību koledžās, apmācībās darba vietā, 
izstāžu stendos. Var būt noderīgi, ja attiecīgo 
videofilmu var nomāt. Tas var būt noderīgi arī 
to cilvēku apmācībai, kuri nav īpaši motivēti ar 
tradicionālajām mācību metodēm vai kuriem 
nav labas lasīšanas prasmes, vai arī ja to izmanto 
kā vizuālu materiālu, piemēram, cilvēkiem, kas 
runā dažādās valodās. Jūsu organizācijas filiāles 
vai ārējas organizācijas, kas organizē savus 
seminārus, lai iesaistītos Jūsu kampaņā, bieži 
vēlas parādīt kādu videofilmu.

Darba drošības un veselības aizsardzības iestādes 
bieži aizdos videofilmas, lai tās izmantotu 
pasākumos darba vietās.

39
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Kāda dalībvalsts uzņēma videofilmu, lai atbilstošā kampaņā par muskuļu skeleta traumām, kuras 
izraisa roku darbs lauksaimniecības nozarē, atbalstītu Eiropas nedēļas pasākumus par darba 
drošību un veselības aizsardzību.

■  Mērķis – atbalstīt izpratnes uzlabošanu un profilakses pasākumus attiecībā uz roku darbu 
lauksaimniecības nozarē, izmantojot videofilmu, kurā parādīta laba prakse.

■  Galvenie pasākumi – 20 minūtes ilgas, netehniskas, īpaši vizuālas videofilmas radīšana, attēlojot 
reālas un tipiskas roku darba radītas problēmas saimniecībās un sniedzot praktiskus problēmu 
risinājumus.

■  Kas tika izdarīts – muskuļu skeleta problēmas ir viens no vissvarīgākajiem sliktas veselības 
aspektiem lauksaimniecības nozarē. Ir iespējami praktiski risinājumi, taču bieži tie nav atzīti 
vai plaši zināmi. Noteiktā mērķauditorija bija zemnieki, laukstrādnieki un lauksaimniecības 
studenti. Šī auditorija pārsvarā nav atsaucīga, lai lasītu specializētus, tehniskus rakstus. Tādēļ, 
lai nodotu tiem vēstījumu, tika nolemts izveidot īpaši vizuālu, netehnisku videofilmu, kurā tika 
izmantoti skaņas elementi un piemēri no reālās dzīves. Projekta grupā bija lauksaimniecības 
darba inspektors, ergonoms un video speciālists. Videofilma tika uzņemta saimniecībās un tajā 
piedalījās zemnieki un laukstrādnieki. Videofilmā attēlotie uzdevumi bija šādi:
■  mājlopu, piemēram, aitu turēšana. Risinājums: 

■  personu novērošana (viņu apmācība, pieredze, fiziskā piemērotība), aprīkojuma novērošana 
(sacensības, tvertnes, padeves mehānismi), lopu novērošana (to veselība un attieksme pret 
cilvēkiem);

■  noliktavu gļotaino redeļu izmantošana. Risinājums:
■  patentētu pacelšanas siksnu izmantošana un piemērots krāvējs lielu redeļu nodalījumu 

pacelšanai,
■  tādu nelielu nodalījumu piestiprināšana, ko var droši apkopt ar rokām, lai varētu piekļūt 

pumpjiem un maisītājiem;
■  traktoru riteņu izmantošana. Risinājums:

■  patentēta riteņu turētāja izmantošana, to izmantojot vai nu kā atsevišķu iekārtu, vai kā 
autoiekrāvēja papildinājumu. Ar riteņu turētājiem var pacelt, pārnest, apgriezt un noliekt 
riteņus, lai palīdzētu tos uzstādīt uz traktoriem un noņemt;

■  tādu tvertņu izmantošana ķīmisko vielu uzglabāšanai, kuru tilpums ir 200 litru (piemēram, 
ķīmiskām vielām, kuru sastāvā ir pesticīdi vai veterinārās zāles). Risinājums: 
■  patentētu tvertņu sastatņu izmantošana, lai pārvietotu un pieliektu lielākus konteinerus,
■  uzglabāšanas iespēju plānošana, lai samazinātu attālumu, kādā ir jāpārvieto konteineri;

■  maisu, piena kannu un citu konteineru izmantošana. Risinājums, ja iespējams: 
■  pāreja uz mehānisko uzglabāšanas iekārtu,
■  krāvēju, transportēšanas bloku un autoiekrāvēju izmantošana visiem materiāliem,
■  piegādāto materiālu iekraušana piekabēs, lai tos var pārvietot bez pacelšanas no zemes.

Šajā videofilmā ir arī sniegti padomi par to, kā samazināt traumu risku, ceļot un pārvietojot 
materiālus, tostarp padomi par rīku pareizu izmantošanu un ķīmisko vielu konteineru, maisu, bloku, 
akumulatoru, sētas mietu, saiņu, birstoša materiāla, garu baļķu, kūdras saiņu un traktora smagumu 
manuālu izmantošanu.

Videofilmu pirmo reizi parādīja Eiropas nedēļā, lai to varētu ietvert nedēļas reklāmas materiālā. 
Videofilma tika izdalīta visiem reģionālajiem darba inspekcijas birojiem dalībvalstīs. Tā ir 
rādīta lauksaimniecības izstādēs. Tās mērķauditorija ir cilvēki un organizācijas, kas nesen 
iesaistījušies lauksaimniecības darbā, un vairāk nekā 250 filmas eksemplāru tika par brīvu izdalīti 
lauksaimniecības koledžās. Pārdošanai tika izveidota garāka filmas versija.
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Apsekojumi

Kampaņas internetā

Uzsākot kampaņu, var veikt arī apsekojumu pirms 
kampaņas, kā arī to var izmantot pēc tam, lai 
novērtētu kampaņu. Tas ir īpaši noderīgi, ja Jūsu 
kampaņa ir vērsta uz jaunu risku vai jomu, par 
kuru nav statistikas datu. Šāds apsekojums būs 
pienācīgi jāplāno, lai nodrošinātu, ka rezultāti ir 
pieejami kampaņas uzsākšanai. Apsekojumiem ir 
jābūt pienācīgi plānotiem un analizētiem, lai gūtu 
ticamus rezultātus presei un sabiedrībai. Personāla 
apsekojuma rezultātu izplatīšana var būt efektīvs 
stimuls uzsākt kampaņu Jūsu darba vietā. 

Internets ir ietekmīgs plašsaziņas līdzeklis, ko 
var izmantot Jūsu kampaņā. To var izmantot 
interaktīvi. Žurnālistu un citas organizācijas, kas 
vēlēsies ziņot par Jūsu kampaņu vai to reklamēt, 
atzinīgi novērtēs iespēju iegūt Jūsu kampaņas 
materiālus elektroniskā formātā. Norādiet savu 
interneta adresi paziņojumos presei. Vislabāk 
būs, ja Jūs daļu no Jūsu mājas lapas veltīsiet savai 
kampaņai un norādīsiet tiešo saiti uz to. Interneta 
ziņojumu dienesti var norādīt saiti uz Jūsu 
tīmekļa adresi, ja tie ziņo par Jūsu kampaņu. Arī 
ieinteresētās organizācijas varēs izplatīt Jūsu Mājas 
lapas adresi un norādīt saiti no savas mājas lapas 
uz Jūsējo. 

Apsveriet iespēju izveidot Jūsu kampaņas tīmekļa 
vietni, lai:

■  noteiktu kampaņas mērķus un grafiku;

■  informētu apmeklētājus par kampaņas 
pasākumiem un notikumu gaitu;

■  veiktu apsekojumus;

■  padarītu pieejamus paziņojumus presei, bukletu, 
brošūru un plakātu eksemplārus. Jūsu budžets 
iespiešanai un izplatīšanai būs ierobežots, īpaši, 
ja Jūs vēlaties radīt krāsainu mākslas darbu, 
kas pievērš uzmanību. Šis ir veids, kā Jūs varat 
veicināt materiālu izplatīšanu bez papildu 
izmaksām. Tas arī nozīmē to, ka Jūs varat 
sazināties ar ieinteresētajām personām, kas nav 
ietvertas Jūsu adrešu sarakstā. Apsveriet iespēju 
informāciju ievietot gan html, gan pdf formātā;

35
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LASĀMATMIŅAS 
KOMPAKTDISKI

■  Ievietojiet mākslas darbus, lozungus utt., ko var 
lejupielādēt un ko var izmantot prese un citi 
interesenti.

■  Interaktīva izmantošana:

■  izmantojot tīmekļa vietni, lūdziet 
organizācijas iesaistīties kampaņā;

■  apkopojiet no kampaņas dalībniekiem 
apstiprinošas gadījumu izpētes vai praktiskus 
pasākumus;

■  izveidojiet kampaņas tīklus;

■  izveidojiet diskusiju/labas prakses apmaiņas 
forumu;

■  padariet pieejamu visu tās papildinformācijas 
klāstu, ko Jūs nevarēsiet publicēt un izplatīt, 
izmantojot parastos līdzekļus;

■  ievietojiet fotogrāfijas, mākslas darbus utt., kuru 
drukāšana un izplatīšana izmaksātu dārgi;

■  norādiet saites uz citiem līdzīgiem informācijas 
avotiem.

Vairākas organizācijas ir konstatējušas, ka būtiskas 
informācijas par darba drošību un veselības 
aizsardzību izplatīšana, izmantojot lasāmatmiņas 
kompaktdiskus, lai papildinātu kampaņu, var 
būt efektīva, piemēram, sagatavojot informāciju 
maziem uzņēmumiem. Tajos var ietvert daudz 
informācijas salīdzinājumā ar drukātu publikāciju, 
un tos ir vienkārši uzglabāt, iepakot un nosūtīt. 
Tos var izmantot interaktīvi kā mācību līdzekli. 
Var regulāri izdot to atjauninātās versijas.

48

8

Dažas citas idejas

■  TV un radio raidījumi – kāda dalībvalsts izveidoja raidījumu sēriju par lauku dzīvi, lai vienā no 
scenārijiem ietvertu nelaimes gadījumus saimniecībās.

■  Teātris – kāda dalībvalsts ir radījusi teātra uzvedumus par darba drošības un veselības 
aizsardzības tēmu.
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1.MAZIE UN VIDĒJIE 
UZŅĒMUMI MVU MMVU būs ierobežots laiks un resursi, lai rīkotu 

savas kampaņas vai piedalītos citās – tiem 
ir mazāk cilvēkresursu un mazāka piekļuve 
informācijai nekā lielām sabiedrībām, kuros 
ir darba drošības un veselības aizsardzības 
struktūrvienība. Maz ticams, ka Jūs varēsiet 
tos uzrunāt, piemēram, ar specializētas darba 
drošības un veselības aizsardzības veltītas preses 
starpniecību. Lai tos uzrunātu, vēstījumam ir 
jāattiecas uz lietas būtību un jābūt izstrādātam 
tādā kontekstā, lai tie to saprastu.

Daži padomi no Aģentūras apsekojuma

■  Izmantojiet personiskos sakarus ar MVU. 
Maz ticams, ka paļaušanās tikai uz reklāmu 
būs efektīva. Visefektīvākais saziņas līdzeklis 
ir apmeklējumi darba vietās, bet piedalīšanās 
gadatirgos, apmācībās, semināros un reģionālos 
semināros var būt daļa no reklāmas stratēģijas.

■  Aktīvi iesaistiet uzticamus partnerus, lai 
atbalstītu kampaņu un izplatītu vēstījumu. Tas 
palīdz radīt interesi un uzticību Jūsu mērķgrupā. 
Šādi partneri var būt darba devēju asociācijas 
un aroda apvienības, tirdzniecības kameras un 
(abpusēji) apdrošināšanas organizācijas. Vietējo 
filiāļu iesaistīšana palīdzēs tuvināt kampaņu 
MVU.

■  Nodrošiniet, ka Jūsu vēstījums īpaši attiecas 
uz aizņemtiem MVU īpašniekiem, kuriem būs 
daudzas priekšrocības. Saziņai ir jābūt tiešai un 
tā ir arī jāveic uzņēmējdarbības kontekstā. Viņi 
dos priekšroku vienkāršiem, ātri īstenojamiem 
risinājumiem. Nodrošiniet praktiskus līdzekļus 
un konkrētus piemērus, un gadījumu izpētes.

■  Neprasiet par daudz. Mēģiniet radīt 
pakāpenisku uzlabošanos, lai motivētu MVU 
darboties.

■  Uzņēmējdarbības situācijas var būt īpaši efektīvs 
līdzeklis attiecībā uz MVU, no kuriem daudzi 
cīnās par ekonomisku izdzīvošanu.

■  Darba inspektoriem un citām ārējām atbalsta 
organizācijām var būt vajadzīga informācija 
un apmācība par to, kā iesaistīt kampaņā un 
atbalstīt MVU. 

46
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■  Iespējams, vismazākajiem MVU darba vietā 
būs izveidota arodbiedrība. Tomēr dažas valsts 
iestādes ir sadarbojušās ar arodbiedrībām MVU 
kampaņās, jo arodbiedrības var būt motivētas 
pierādīt MVU darba devējam, ka tās var tiem 
piedāvāt konstruktīvu atbalstu darba drošības 
un veselības aizsardzības jomā, piemēram, 
palīdzot tiem izpildīt tiesiskās prasības un veicot 
apmācību.

Dažas idejas, kā uzrunāt MVU

■  Ir pierādījies, ka kampaņās, kurās paredzēts 
iesaistīt MVU, tiek plaši izmantots 
lasāmatmiņas kompaktdisks, kurā ietverta 
galvenā un būtiskā informācija. Uzņēmuma 
apmeklējumi pirms kampaņas uzsākšanas ir 
palīdzējuši pareizāk nodot vēstījumu.

■  Daudzi MVU ir kādas aroda apvienības biedri. 
Publicējiet rakstus un reklāmas aroda žurnālos. 
Vēstījums attiecībā uz MVU kļūs īpaši efektīvs, 
ja tas būs vērsts uz konkrētiem riskiem to 
nozarē, kas papildināti ar piemēriem no 
attiecīgās nozares. Informācijai aroda žurnālos 
būs jāietver skaidrs, uz nozari vērsts vēstījums. 
Ja iespējams, iesaistiet aroda apvienības kā 
kampaņas partnerus. Tas vairos uzticību un 
nozīmi.

■  Ir arī nelielas uzņēmējsabiedrības vai asociācijas, 
kurām ir pārstāvji. Izmantojiet tās, lai nosūtītu 
to pārstāvjiem informāciju, lietojot tiešo pastu.

■  Aiciniet lielākus darba devējus sadarboties ar 
to mazajiem līgumslēdzējiem, kas darbojas 
veselības aizsardzības un darba drošības jomā. 
Izgatavojiet reklāmas materiālus, ko lielākie 
darba devēji var izplatīt. Aiciniet lielākos darba 
devējus atbalstīt mazākos, izmantojot “labu 
kaimiņattiecību” sistēmu.

■  Izvietojiet informāciju kādā tirdzniecības 
kamerā u.c. un īstenojiet sadarbību ar tās 
starpniecību.

■  Darba drošības un veselības aizsardzības tēmai 
veltītu autobusu var izmantot kā “mobilu” 
līdzekli, lai informētu par veselības aizsardzību 
un drošību tieši līdz MVU vai pašā MVU. Šāda 
metode, piemēram, ir izmantota būvlaukumiem 
veltītās kampaņās. Ja uz autobusa ir attēlota 

32
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reklāma, tad vēstījums vienlaikus tiek izplatīts 
arī ielās.

■  Tiešās saziņas atbalsta programmas attiecībā uz 
MVU, piemēram, ar reģionālu iestāžu vai darba 
inspektoru starpniecību, var būt visefektīvākais 
paņēmiens, taču tam vajadzīgi lieli resursi.

■  Dažas dalībvalstis ir izmantojušas 
uzņēmējdarbībā novēroto tendenci rīkot 
“brokastu sanāksmes”, lai mēģinātu sazināties 
ar MVU. Nelielas sanāksmes vai semināri ar 
15–20 cilvēkiem netālu no uzņēmuma var būt 
efektīvākas nekā lielas konferences.

■  Uzaicinājumus izsakiet un sazinieties 
personiski.

■  Tādu uz MVU vērstu kampaņu rīkošana, kas 
ietver darba vietas apmeklējumus, lai kopā 
ar MVU noteiktu atsevišķus mērķus, var 
būt efektīva metode pasākumu īstenošanā. 
Intervences pasākumu rezultātus var izmantot 
kā gadījumu izpēti, lai veicinātu kampaņu 
kopumā.

■  Iesaistiet uzticamu un veiksmīgu uzņēmumu, lai 
uzsāktu kampaņu un informētu par drošību un 
veselību darba.

■  Izmantojiet ar tirdzniecību saistītus pasākumus, 
lai organizētu stendu vai uzsāktu kādu darbību.

■  Organizējiet to vietējā līmenī, iesaistot arī vietējo 
presi.

Veiksmes recepte? Uz MVU vērsta kampaņa 
ēdināšanas nozarē

Kādas dalībvalsts darba drošības un veselības 
aizsardzības iestāde ir rīkojusi kampaņu, lai 
uzlabotu darba drošības un veselības aizsardzības 
standartus restorānu un ēdināšanas nozarē. 
Šajā nozarē darbojas daudzi MVU. Lielākas 
organizācijas šajā nozarē bieži vada filiāles, 
pamatojoties uz franšīzi, tādēļ atsevišķās franšīzes 
bieži vien efektīvi darbojas kā MVU.

■  Pirmais uzdevums bija izveidot “sadarbības 
grupu” ar attiecīgajām grupām, kas darbojas šajā 
nozarē, piemēram: 

13
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■  ēdināšanas uzņēmumu, kā arī viesnīcu un 
viesu namu aroda apvienības;

■  alus ražotāju aroda apvienības;

■  ēdināšanas iekārtu ražotāju aroda apvienības;

■  arodbiedrības;

■  valsts sektorā darbojošās ēdināšanas 
organizācijas;

■  darba inspekcijas attiecīgā struktūrvienība, 
kas ir atbildīga par darba vietām viesnīcās, 
restorānos un ēdināšanas uzņēmumos.

■  Tika radīts daudz informācijas materiālu, kas 
paredzēti konkrētām mērķa grupām, piemēram, 
lai vairotu izpratni par tiesību aktiem un darba 
devēju pienākumiem, nelaimes gadījumu 
izmaksām un uzņēmējdarbības aspektiem, kā 
arī vislielākajiem nelaimes gadījumu līmeņa 
riskiem (tostarp informācija par paslīdēšanu, 
paklupšanu un kritieniem, griezumiem un 
apdegumiem, apdraudējumu, ko rada iekārtas 
un manuālā apkope).

■  Izvēlētais informācijas formāts bija nelielas 
bezmaksas informācijas lapas, kurās izskatīti 
atsevišķi jautājumi un kuras varēja vienkārši 
nokopēt, pārpublicēt aroda žurnālos vai kurus 
darba inspektori varēja izdalīt darba vietas 
apmeklējumu laikā. Pamatnostādnes tika 
radītas, apspriežoties ar visiem sadarbības 
grupas pārstāvjiem, nodrošinot, ka viņi visi tās 
atbalsta un ka vēstījums ir pareizs. 

■  Informācija tika ievietota aroda un 
ēdināšanas uzņēmumu asociāciju žurnālos, 
un ēdināšanas nozarē darbojošās apvienības 
un citas dalīborganizācijas to izplatīja saviem 
pārstāvjiem.

■  Informācijas izplatīšanai tika izmantoti arī ar 
ēdināšanu saistīti tirdzniecības pasākumi.

■  Šādā veidā vēstījums “kontrolēta ēdināšana” tika 
nodots MVU un citām organizācijām.

45
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2.JŪSU DARBA VIETĀ IIespējams, darba drošības darbinieki, vadītāji, 
arodbiedrību pārstāvji vai profilakses komitejas 
vēlēsies savās darba vietās rīkot kampaņas, lai 
vairotu izpratni un motivētu darbībai. Daudzas no 
šajā materiālā ietvertajām vērienīgajām idejām var 
izmantot mazākā apjomā vai pielāgot darba vietai. 
Tāds notikums kā Eiropas nedēļa darba drošībai 
un veselības aizsardzībai ir labs iemesls kampaņai 
darba vietā. Turpmāk ir sniegts pārbaudes punktu 
saraksts, kurā iekļauti plānošanas elementi un 
ko var izmantot kampaņām darba vietās, – pat 
vismazākajā darba vietā Jūs varat iegūt bezmaksas 
informāciju no Jūsu drošības iestādes un veselības 
aizsardzības darba , ko var izplatīt, izmantot 
ierosinājumu sistēmas izveidē utt.

■  Kādēļ ir jārīko kampaņa darba vietā?
■  lai veicinātu jaunu politiku;
■  lai vairotu izpratni;
■  lai veicinātu dažādus pasākumus, piemēram, 

informēšanu par nelaimes gadījumiem, 
manuālās apkopes palīglīdzekļu izmantošanu 
vai riska novērtējumu veikšanu.

■  Ko iesaistīt?
■  darba drošības darbiniekus;
■  vecākos vadītājus, piemēram, lai apliecinātu 

savu atbalstu un saistības;
■  struktūrvienību vadītājus;
■  arodbiedrības;
■  darba drošības komiteju locekļus;
■  darbuzņēmējus.

■  Daži plānošanas elementi:
■  Vai esat saņēmis vecāko vadītāju atbalstu?
■  Vai varat iegūt budžeta dotāciju?
■  Vai varat gūt atbalstu no svarīgām personām 

citos resoros? Jebkurā gadījumā Jums vajadzēs 
kampaņu izvērst arī ārpus Jūsu biroja vai 
rakstāmgalda. Kas ir galvenās personas katrā 
darba jomā, ar kurām Jums ir jāsazinās un 
jātiekas?

■  Vai ir paredzams pasākums, ko Jūs 
varat izmantot kā veselības aizsardzības 
veicināšanas pasākumu?
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■  Iegūstiet atļauju izmantot paziņojumu 
dēļus, iekšējo pastu, algu atskaišu aploksnēs 
ievietojamās lapas, kopētāju utt.

■  Pārskatiet informāciju par nelaimes 
gadījumiem darba vietā, lai iegūtu konkrētus 
datus Jūsu kampaņai, vai veiciet apsekojumu 
darba vietā.

■  Vai Jūsu darba vietā ir atsevišķa datoru 
uzturēšanas struktūrvienība? Vai tās 
darbinieki varētu noskenēt Jums materiālus, 
lai izgatavotu plakātu, bukletu utt?

■  Kādas Jums ir plānotas iespējas prezentēt 
savu kampaņu? Darba drošības un veselības 
aizsardzības un komitejas sanāksmes, galvenās 
vadības sanāksmes utt.

■  Izstrādājiet savu vēstījumu, piemēram, 
izmantojiet vēstījumu “budžeta ietaupījumi” 
attiecībā uz vecākajiem vadītājiem. Attiecībā 
uz struktūrvienību vadītājiem izmantojiet 
vēstījumu “mazāks personāla darba kavējumu 
skaits”.

■  Paveiktā kontrole un novērtēšana:

■  ja iespējams, veiciet pasākumus, piemēram, 
seminārus ar pārskatu sniegšanu par to, kas ir 
paveikts.

■  ja iespējams, novērtējiet kampaņu. Vai ir 
uzlabojusies apmācība? Vai ir pabeigti riska 
novērtējumi? Vai ir samazinājies nelaimes 
gadījumu skaits? Uzmanību! Kampaņa var 
vairot izpratni par arodveselības problēmām, 
un tādējādi var palielināties to gadījumu skaits, 
kad tiek ziņots par veselības problēmām. 
Ietekme, kas var šķist negatīva, faktiski ir 
pozitīva.

■  Dažas idejas:

■  izmantojiet Eiropas nedēļu drošībai un 
veselības darbā vai izvēlieties tēmu, kas jau ir 
aktuāla kampaņā, ko rīko Jūsu darba drošības 
un veselības aizsardzības iestāde;

■  organizējiet veselības aizsardzības un darba 
drošības atvērto durvju dienu vai izpratnes 
vairošanas dienu. Pieaiciniet dalībniekus no 
attiecīgās veselības aizsardzības un darba 45

GettingyourMessageAcrossLV   60 13/9/05, 09:56:12



61

I
I

I
 

d
a

ļ
a

 
 

K
a

m
p

a
ņ

a
s

 
d

a
ž

ā
s

 
ī

p
a

š
ā

s
 

j
o

m
ā

s

drošības iestādes, arodbiedrības utt., un 
aiciniet, lai viņi organizē stendus;

■  sarīkojiet izstādi darbavietā, piemēram, darba 
vietas ieejas telpās;

■  izplatiet informācijas materiālus, kas radīti 
Jūsu darba vietā, vai iegūstiet to eksemplārus 
no Jūsu darba drošības un veselības 
aizsardzības iestādes;

■  ievietojiet informāciju Jūsu organizācijas 
periodiskajā biļetenā;

■  ierosiniet, lai darba drošības komiteja sāk izdot 
informatīvo lapu “Darba drošības jautājumi”;

■  izplatiet informāciju par kampaņu, izmantojot 
e-pastu vai ievietojiet to tīmekļa vietnē (dažos 
uzņēmumos personāla vajadzībām ir izveidots 
iekšējais tīkls);

■  parādiet videofilmu. Daudzas darba drošības 
un veselības aizsardzības iestādes aizņemsies 
videofilmas;

■  veiciet īpašus riska novērtējumus par kampaņā 
izskatāmo jautājumu;

■  kopā ar atsevišķam struktūrvienībām nosakiet 
profilakses mērķus;

■  rīkojiet vairākus seminārus atsevišķās 
struktūrvienībās;

■  ļaujiet vienai struktūrvienībai identificēt 
draudus citā struktūrvienībā;

■  rīkojiet konkursus un viktorīnas:
●  plakātu konkurss;
●  lozungu konkurss;
●  veselības aizsardzības un darba drošības 

viktorīna starp struktūrvienībām;
●  labas prakses risinājumu konkurss;

■  aiciniet darbiniekus paust savas idejas par 
uzlabojumiem un labu praksi, iespējams, 
pasniedzot par tām balvas.

Pamats nākotnei

Kāda slimnīca saistībā ar vispārējiem 
pasākumiem no smaguma 
pārvietošanas izraisītu nelaimes 
gadījumu samazināšanai rīkoja 
drošībai un veselībai veltītu atvērto 
durvju dienu. To plānoja darba 
drošības komiteja. Personāla 
struktūrvienība un arodbiedrība 
organizēja informācijas stendus, 
kuros bija pieejamam literatūra un 
darbinieki, kas sniedza atbildes uz 
jautājumiem. Arī vietējā darba drošības 
un veselības aizsardzības iestāde 
organizēja stendu, kurā bija pieejami 
informatīvi materiāli, bet kāds vietējais 
slimnieku pārvietošanas iekārtu 
nodrošinātājs rīkoja skates. Tika plānots 
arī neliels seminārs, kurā piedalīties 
aicināja galveno struktūrvienību 
vadītājus un kurā lektori bija vecākais 
vadītājs, arodbiedrības darbinieks un 
darba inspekcijas pārstāvis.
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PAPILDINFORMĀCIJA UN RESURSI
Turpmāk ir sniegti daži avoti, no kuriem var gūt papildinformāciju par darba drošības un veselības aizsardzības 
kampaņām un kampaņu materiāliem, no kuriem daži ir izklāstīti šajā dokumentā. Informāciju par kampaņām 
un to materiālus var atrast interneta mājas lapā.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra. Visas Aģentūras publikācijas un informāciju, 
kas ir Aģentūras mājas lapā http://osha.eu.int, var lejupielādēt par brīvu. Īpašu informāciju par kampaņām var 
rast mājas lapā http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns/. Arī Aģentūras periodiskajos biļetenos ir 
iekļauti ziņojumi par jaunākajām kampaņām Eiropā un dalībvalstīs, un tos var lejupielādēt no mājas lapā
 http://agency.osha.eu.int/publications/newsletter/

 1   “Ar darbu saistītu nelaimes gadījumu profilakse” ir tēma informācijas kampaņai, kas notika 2001. gada 
Eiropas nedēļā par darba drošību un veselības aizsardzību un ko dalībvalstis organizēja 2001. gada oktobrī. 
Papildinformācija ir pieejama mākjas lapā: http://osha.eu.int/ew2001/

 2   Informāciju par kampaņas “Uzgriez muguru muskuļu un kaulu traumām” pasākumiem, kas notika 
2000. gada Eiropas nedēļā par muskuļu skeleta traumu profilaksi, ir pieejama mājas lapā: 
http://osha.eu.int/ew2000/

Papildinformācija par šajā dokumentā minēto kampaņu apsekojumu būs pieejama mājas lapā: 
http://europe.osha.eu.int/publications/campaigns/

Aģentūras mājas lapā ir saites uz dalībvalstu saitēm, kurās ir pieejama informācija par valstu pasākumiem 
Eiropas nedēļā un citās kampaņās.

Eiropas Arodbiedrību tehniskais birojs. Tā darbības ir šādas.

 3   “Saspringtā Eiropa” – kampaņa ar darbu saistītu muskuļu skeleta traumu profilaksei: 
http://www.etuc.org/tutb/uk/msd.html

 4   Atbalsts starptautiskajai smaguma pārvietošanas kaitējumu dienai kopā ar Eiropas Arodbiedrību 
konfederāciju (ETUC) un Starptautisko brīvo arodbiedrību konfederāciju (ICFTU).

 5   Austrija – “Backen wir”. Darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi maiznīcās. Papildinformāciju 
var iegūt no Dr. Eslbeth Huber, Galvenā darba inspekcija, tālr. +43 1 71100 6381.

Austrija – AUVA – Darbinieku kompensāciju padome.

 6   Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (drošība un veselības aizsardzība darbā) riska novērtējums 
CD-ROM formātā, kas paredzēts maziem uzņēmumiem (AUVA ar dažādiem partneriem).

 7   Informācijas kopums mācekļu apmācībai arodskolās mehānisko transportlīdzekļu remonta jomā. 
Papildinformācija var iegūt no Ing. Mag. C. Schenk, Dr. M. Rotte, AUVA.
Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), Adalbert Stifter Straße 65, A-1200, Vīne, Austrija. 
www.auva.at

 8   Informatīvs materiāls (Get in shape) CD-ROM un brošūra, kas veidota saistībā ar 2000. gada Eiropas 
nedēļas kampaņas pasākumiem kopā ar dažādiem projekta partneriem.

Beļģija – Prevent darba drošības un veselības aizsardzības institūts.

 9   Spriedzes profilakses vingrinājumu ekrānsaudzētājs pieejams mājas lapā: 
http://www.prevent.be/screensaver/

Plašs Prevent plakātu klāsts pieejams mājas lapā http://www.prevent.be/prevent/pre07.nsf/webaffiches

 10   Beļģija – KBC apdrošināšanas organizācija un Handcentra medicīnas organizācija, kampaņa “Rokas 
ir viegli ievainojamas, rokas ir vērtīgas”. Informāciju var iegūt no KBC-Verzekeringen, Diestsestraat 269, 
3000, Luvēna, Beļģija.

Dānija – Arbejdstilsynet valsts darba vides iestāde, mājas lapā: www.arbejdstilsynet.dk

63
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 11   Nozares inspekcijas kampaņas programma metalurģijas nozarē. Papildinformāciju var iegūt no Lars 
Rasmussen, tālr. +45 / 3915 22 10, e-pasts: LRA@arbejdstilsynet.dk

 12   Vietējās darba inspekcijas izstāžu stends, kas organizēts saistībā ar 2000. gada Eiropas nedēļas 
pasākumiem.

 13   Dānija – BST Esbjerg. Kampaņas plakātu klāsts pieejams mājas lapā 
http://www.bst-esbjerg.dk/tekst/nyheder/nyplakat.htm un 
http://www.bst-esbjerg.dk/tekst/nyheder/plakat.htm, plakāts par stresa tēmu, piemēram, “apstājies, pirms 
esi pārdedzis”.

 14   Dānija – NUL Arbejdsulykker kampaņas materiāli, ka pieejami mājas lapā: 
http://www.arbejdsulykker.dk/html/mat.html

 15   Somija – Invalidilitto ry Kumpulantie 1 A 00520, Helsinki, Somija. Brošūra par personu aprūpi, daļa no 
2000. gada Eiropas nedēļas kampaņas pasākumiem.

 16   Somija – Local Community Week. Papildinformāciju var iegūt no Darba drošības un veselības 
aizsardzības inspekcijas Kymi, Box 145, FIN-53101 Lappeenranta.

 17   Somija – Wellmedia. 2000. gada Eiropas nedēļas kampaņas materiāli. Informācija: 
http://www.wellmedia.fi/

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

 19   Francija – INRS.  INRS plakātu klāsts pieejams mājas lapā: http://www.inrs.fr/indexprodinfo.html

 20   Francija – INRS. “Komiskās lapiņas”, kas izplatītas kā pielikums reģionālajam Prévenir žurnālam, ko 
veido CRAM, Caisses régionales d’assurance maladie.

 21   Francija – Nodarbinātības un Veselības ministriju kopīgā iniciatīva attiecībā uz adatu radītiem 
savainojumiem, ko gūst veselības aprūpes darbinieki. Papildinformācija pieejama mājas lapā 
http://www.sante.gouv.fr/pdf/m5817.pdf un 
http://www.sante.gouv.fr/htm/pointsur/contamination/index.htm

Vācija – BAUA “Medieneinsatz im Arbeitsschutz” plašsaziņas līdzekļu izmantošana DDVA, BAUA, Vācija.

Vācija, BAUA (1999. gads) –  Medieneinsatz für Sicherheit und Gesundheit. Tagungsband 3. 
Medienworkshop’98, Dortmund 1998.

 22   Vācija – BZG, Berufsgenossenschaftliche Zentale für Sicherheit und Gesundheit. Kampaņa cementa radīta 
dermatīta profolaksei. Informāciju var iegūt no Gefahrstoff-Informationssystem der Berufgenossenschaften 
der Bauwirtschaft, Hungener Str. 6, 60389, Frankfurte pie Mainas, Vācija. Mājas lapa: www.GISBAU.de

Vācija – Breucker, Gregor et al. (1998): Success Factors of Workplace Health Promotion. European Network for 
Workplace Health Promotion Project Paper No. 1. Essen – Federal Association of Company Health Insurance 
Funds, BKK Bundesverband. Mājas lapa: http://www.baua.de/whp-net/

 23   Informatīva brošūra par smaguma pārvietošanu.

Beļģija – Prevent, darba drošības un veselības aizsardzības institūts. Mājas lapa: http://www.prevent.be

Īrija – Veselības aizsardzības un darba drošības iestāde.

 24   Informāciju par kampaņām, piemēram, par kampaņu “Drošas pilsētas – drošs darbs” var rast mājas lapā: 
http://www.hsa.ie/osh/focusmnu.htm

 25   2000. gada Eiropas nedēļas pasākumi, tostarp sabiedriskā transporta reklāmas kampaņa un reģionālo 
semināru programma. Skatīt mājas lapā: http://www.hsa.ie/osh/ew2000.htm

 26   Skolēnu programma saimniecību drošības jomā, dzejas konkurss.

 27   Reklāmas kampaņa, izmantojot slavenas personas.
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 28   Laminēta drošības karte izmantošanai zvejniecībā.

Informāciju par minētajiem pasākumiem var iegūt no HAS, 10 Hogan Place, Dublina 2, Īrija, mājas lapa: 
http://www.hsa.ie

 29   Itālija – Emilia-Romagna, “Togliamocelo Dalla Testa “Amianto Stop”” pret azbestu vērsta, reģionāla 
kampaņa. Informācija pieejama mājas lapa: 
http://www.regione.emilia-romagna.it/amianto/index.htm

 30   Itālija – Regione Lazio, Giunta Regionale. Plakāts, kas izgatavots Eiropas gadam par drošību un 
veselības aizsardzību darbā, pieejams mājas lapa: http://www.regione.lazio.it/internet/index.htm 
(lai atvērtu darba drošības un veselības aizsardzības struktūrvienību, uzklikšķiniet uz “Portale sanità”). 

 31   Itālija – CGIL, CISL, UIL. Īpašs RLS (MSD) 2087. žurnāla izdevums, kas veidots saistībā ar 2000. gada 
Eiropas nedēļas pasākumiem.

 32   Luksemburga – Association d’Assurance Contre les Accidents. Birojs:  125 Route d’Esch, L-1471, 
Luksemburga.

 33   Nīderlande – TNO Arbeid. Kampaņu piemērus un papildmateriālus var rast mājas lapa:
http://nl.osha.eu.int/publications/campaigns/arbocampagne2000.stm;
http://www.arbo.nl/publications/campaigns/

 34   Nīderlandes Sociālo lietu ministrija, “Stop RSI Campaign”, 1999. gads.

 35   Portugāle – IDICT. Informācija par kampaņām pieejama mājas lapa: 
http://www.idict.gov.pt/campanhas/index1.htm, piemēram, par kampaņu tekstilrūpniecības nozarē.

Citi pasākumi bija šādi.

 36   IDICT programma “Droša darba vieta”.

 37   IDICT skolu programma “Drošs darbs, labāka nākotne”.

Papildinformāciju no IDICT var iegūt Avenida da República, 84, 5º Andar, P-1600 –205, Lisabona, Portugāle.

Spānija – INSHT. Visu plakātu katalogs ir pieejams mājas lapa: 
http://www.mtas.es/insht/information/carteles.htm#catalogo. Kampaņu un materiālu piemēri ir šādi.

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

 39   Kampaņas “No te dejes pegar por los pegamentos” plakāts ir pieejams mājas lapa: 
http://www.mtas.es/insht/images/carteles/Car_015_imp.jpg vai 
http://www.mtas.es/insht/information/car_015.htm

“Hace diez minutos” kampaņa, mājas lapa: http://es.osha.eu.int/news/#noticias, ietverts “tríptico” un 
“documento”. Ar šīs saites starpniecību var rast arī ziņas par citu organizāciju kampaņām.

 40   Spānija – Marine Social Institute (IMS), kampaņa “Jūsu drošība uz klāja nav spēle”. Papildinformāciju 
var iegūt no INSHT, C/Torrelaguna 73, E-28027, Madride, Spānija.

 41   Spānija – CC.OO. Muskuļu skeleta traumu kampaņa, informācija pieejama mājas lapa: 
http://www.ccoo.es/cgi/mixer.exe/campanas.mix.
Papildinformāciju var iegūt no Angel Carcoba, Departmento de Salud Laboral, Fernández de la Hoz, 12, 
28010, Madride, Spānija.

 41a   Peles paliktnis par tēmu “Drošība darbā ar vizuālās demonstrācijas blokiem”, ko izstrādājis CC.OO. 
Federación sindical de administración pública.

 42   Spānija – UGT. Starptautiskā diena veselības aizsardzībai un drošībai darbā, 28. aprīlis. Kampaņas 
materiāli pieejami mājas lapa: http://www.ugt.es/campanas/28abril.htm
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 43   Zviedrija – Apvienotā darba drošība padome. Isocyanates kampaņa. Visi materiāli, arī pārbaudes 
punktu saraksti, informatīvās brošūras utt., ir pieejami mājas lapas: 
http://www.asn.se/service/isoc.html (zviedru val.) vai http://www.asn.se/htmdoc/isoeng.html (angļu 
val.).

Zviedrija – Arbetsmiljoverket, Darba vides iestāde. Visi tās brošūru vāki, plakāti utt. ir pieejami mājas lapa: 
http://www.av.se/publikationer/broschyrer/43ochframat.shtm

 44   Arbtarskyddsstyrelsen (pašeiz daļa no Arbetsmiljoverket). 2000. gada plakāts par muskuļu skeleta traumu 
kampaņas pasākumiem.

 45   Veselības aizsardzības un drošības izpildiestāde (HSE) – http://www.hse.gov.uk  – ir izveidojusi 
vairākus konkrētai nozarei veltītus stendus un papildu brošūras, kā arī reklāmas materiālus par risku.

Informācija par kampaņām ir pieejama mājas lapa: http://www.hse.gov.uk/new/index.htm. Piemēram:

 46   Kampaņa “Laba veselība nozīmē labu uzņēmējdarbību”.

 47   HSE kampaņas “Atpakaļ saimniecībā” videofilmu par manuālo aprūpi lauksaimniecības nozarē, 
ISBN 0 7176 1866 8, kas veidota 2000. gada Eiropas nedēļas kampaņas pasākumiem, var pasūtīt tiešsaistē: 
http://www.hsebooks.co.uk no HSE Books, PO Box 1999, Sudbury, Safolka, Apvienotā Karaliste.

Videofilma ir ar sinhrono tulkojumu. Nomainot sinhrono tulkojumu, to var parādīt citās valodās. 
Jautājumus var uzdot Andrew Wetters, Publicity & Press Promotions, Directorate of Information and 
Advisory Services, Health and Safety Executive, Daniel House, Trinity Road, Bootle, Apvienotā Karaliste.

 48   Apvienotā Karaliste – HSE un būvniecības nozares partneru kampaņa “Veidosim veiksmīgu sadarbību!”. 
Piemēri no kampaņas organizēšanas pieejami mājas lapa:  http://wwt.uk.com/

 49   Apvienotā Karaliste – Arodbiedrību kongresa (TUC) muguras saudzēšanas kampaņa, informācija 
pieejama mājas lapa: http://www.vl28.dial.pipex.com/backcare.htm. Partnerorganizācijas: Privātās 
uzņēmējdarbības forums, mājas lapa:  www.fpb.co.uk; BackCare, tīmekļa vietne: www.backpain.org. 
Informāciju par pārējām TUC kampaņām var rast tīmekļa vietnē: http://www.vl28.dial.pipex.com/

 50   Apvienotā Karaliste – UNISON. Informāciju par darba drošības un veselības aizsardzības pasākumiem, 
mājas lapa: http://www.unison.org.uk/home/index.htm

 51   Apvienotā Karaliste – Veselības ministrija, “nulles pielaides” kampaņa pret vardarbību attiecībā uz 
veselības aprūpes personālu. Informācija pieejama mājas lapa: 
http://www.nhs.uk/zerotolerance/intro.htm

Žurnāla “Hazards Magazine” mājas lapa –  saites uz dažādām arodbiedrību veselības aizsardzības un darba 
drošības kampaņām pieejamas mājas lapa: www.hazards.org/campaigns.

Jaunzēlandes Darba ministrija: “Bright Ideas for Promoting Safety and Health in Your Place of Work – The 
A to Z Book of”. Informācija par to, kā pasūtīt Jaunzēlandes Darba ministrijas Darba drošības un veselības 
aizsardzības dienesta bezmaksas publikāciju, ir pieejama mājas lapa: 
http://www.osh.dol.govt.nz/order/catalogue/index.html
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1. . DAŽU KAMPAŅU GADĪJUMU IZPĒTE

Eiropas nedēļas partnerības kampaņa

Mērķi. Eiropas nedēļa ir informatīva kampaņa, kuras mērķis ir – Eiropa kā vieta, kur strādāt ir droši un 
veselībai nekaitīgi, veicinot pasākumus ar darbu saistītu nelaimes gadījumu skaita un smaguma samazināšanai. 
Galvenais mērķis ir veicināt DDVA pasākumus atsevišķās darba vietās. Sekundārs mērķis ir veicināt 
Eiropas kopējo nostāju un darbību darba drošības un veselības aizsardzības jomā, piemēram, direktīvu un 
pamatnostādņu ieviešanu.

Mērķa grupas. Tās ir gan lielas, gan mazas organizācijas, sabiedrības un darba vietas jebkurā nozarē. Ir 
aicināts piedalīties jebkurš, kas ir iesaistījies darba drošības un veselības aizsardzības jautājumu risināšanā, 
īpaši darba drošības un veselības aizsardzības iestādes, arodbiedrības un darba devēju organizācijas, 
sabiedrības, vadītāji, darbinieki un darba drošības pārstāvji. Īpašas pūles tiek veltītas tādu materiālu radīšanai 
un pasākumu plānošanai, kas būtu nozīmīgi maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU). Paredzēts, ka 
iesaistījušās organizācijas savu darbību īpaši uzsvērs kā Eiropas līmeņa darbību. 

Partneri. Tā ir plaša partnerības kampaņa. To koordinē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības 
aģentūra. To atbalsta visas dalībvalstis, Eiropas Komisija un Parlaments, arodbiedrības un darba devēju 
federācijas. Tā sniedz unikālu iespēju pievērst uzmanību tam, cik svarīga ir drošība un veselības aizsardzība 
darbā. To koordinē Aģentūra un tā norisinās visās 15 ES dalībvalstīs, kā arī citur, piemēram, ES kandidātvalstīs.

Grafiks un termiņš. Pati nedēļa ir ikgadējs pasākums, kas notiek oktobrī, taču katru gadu kampaņa norisinās 
visu gadu, un nedēļa tiek organizēta gada beigās vai neilgi pirms tam. Ir iespējams pielāgoties partneriem, kas 
iesaistās. Katra dalībvalsts izlemj par konkrētu nedēļu oktobrī, lai ņemtu vērā vietējos apstākļus. Piemēram, 
kādu gadu viena no dalībvalstīm attiecīgo nedēļu, kas veltīta muskuļu un kaulu traumām (MKT), pārcēla uz 
citu laiku, lai tā notiktu vienlaikus ar nedēļu par muguras aprūpi, ko organizēja kāda NVO, un tādējādi abas 
iesaistītās puses varēja organizēt kopīgus pasākumus.

Galvenie vēstījumi.  Kādēļ notiek nelaimes gadījumi darbā un pasliktinās veselība? Cik dārgi tie izmaksā? 
Tos var novērst, jo īpaši piemērojot Eiropas direktīvas, kas transponētas valstu tiesību aktos. Jūs esat aicināts 
izmantot attiecīgo nedēļu, lai pats veiktu dažus profilakses pasākumus, tādējādi izvairoties no iepriekš 
minētajām problēmām.

Veids un metodes.

■  Šī ir decentralizēta veicināšanas kampaņa. Galvenie informatīvie materiāli (bukleti, plakāti, informācijas 
lapas, logo un lozungi) ir izgatavoti visās dalībvalstu valodās. Dalībvalstis pašas izgatavos savus materiālus 
un plānos pasākumus atbilstoši to apstākļiem un vajadzībām. Dalībvalstis pēc kārtas ir atbildīgas par visu to 
personu un organizāciju iesaistīšanu darba vietas līmenī, kas ir ieinteresētas DDVA. Dažas, piemēram, pa 
tiešo pastu nosūta informāciju par kampaņas nedēļu uz ļoti daudzām darba vietām un izmanto darba devēju 
un arodbiedrību organizācijas, lai izplatītu informāciju to biedriem. Daudzas no šīm organizācijām izgatavo 
pašas savus materiālus un izmanto kampaņas nedēļu, lai pievērstu uzmanību saviem pasākumiem. Daudzi 
no citiem šajā dokumentā izklāstītajiem kampaņas pasākumiem tika veikti saistībā ar Eiropas nedēļas 
informatīvo kampaņu. 

■  Katru gadu tiek izvēlēta jauna izskatāmā tēma, un to izvēlas, vienojoties ar galvenajām ieinteresētajām 
aprindām (valstu pārvaldes iestādēm, arodbiedrībām un darba devējiem).

■  Eiropas nedēļas pasākumi nav stingri noteikti – tie var būt gan vienkārši, gan īpaši.

■  Pasākumi darba vietās ir bijuši šādi:
■  īpaši riska noteikšanas un novērtēšanas pasākumi, drošības pārbaudes darba vietās utt.;
■  mācību semināri;
■  darba drošībai un veselības aizsardzībai veltītas izstādes darba vietās;

1 2
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■  informatīvi materiāli, kas paredzēti izpratnes vairošanai darba vietās;
■  “labu kaimiņattiecību” sistēmas, aicinot lielākus uzņēmumus atbalstīt mazākos;
■  konkursi vai ierosinājumu sistēmas, lai attīstītu labu praksi un dalītos tajā;
■  aicinājumi darbiniekiem un/vai viņu pārstāvjiem iesaistīties pasākumos;
■  jaunas politikas izveide darba vietā, kas paredz profilakses pasākumus kampaņas nedēļā.

■  Valstu un reģionālo organizāciju pasākumi ir bijuši šādi:
■  informācijas materiālu izplatīšana;
■  reklāmas uz autobusiem, dzelzceļa stacijās u.c.;
■  videofilmu parādīšana vai jaunu pamatnostādņu ieviešana kampaņas nedēļā;
■  reģionāla sakaru tīkla izveidošana kampaņas nedēļā;
■  izpētes rezultātu paziņošana vai jaunas profilakses programmas izveide kampaņas nedēļā;
■  labas prakses konkursu rīkošana;
■  tādas tālruņa palīdzības līnijas organizēšana, kura darbojas visu nedēļu un kurā padomus sniedz 

speciālisti.

■  Aģentūras tīmekļa vietnē un dalībvalstu tīmekļa vietnēs ir īpaša sadaļa par Eiropas nedēļu. Arī citas 
iesaistījušās organizācijas ir aicinātas ievietot informāciju savās tīmekļa vietnēs. Materiālus un logo var 
lejupielādēt par brīvu.

■  Šis ir vairāku kampaņu kopums, un pieredze liecina, ka tas rada impulsu, bet dalībvalstīs tiek izstrādātas 
struktūras, kas vajadzīgas tā saglabāšanai. Dažās dalībvalstīs ir pierādījies, ka katru gadu aktīvi iesaistās ļoti 
daudzas darba vietas.

Arodbiedrību un darba devēju kopējā riska novērtēšanas kampaņa

Mērķis. Uzlabot veselības aizsardzības un darba drošības atbilstību tiesību aktiem veselības aizsardzības un 
darba drošības jomā, jo īpaši attiecībā uz darba devējiem valsts sektorā, lai veiktu riska novērtējumus, kas 
vajadzīgi saskaņā ar Eiropas direktīvām un valstu tiesību aktiem.

Mērķi.
■  Nodrošināt, ka katrs darba devējs veic riska novērtējumu, apspriežoties ar arodbiedrību.
■  Nodrošināt, ka darba devēji kopā ar arodbiedrību publiski atbalsta drošību, un veicināt sadarbību starp 

darba devējiem un arodbiedrību.

Grafiks un termiņš.
■  Kampaņa ir uz gadu.
■  Tika izmantota valdības maiņa un jauna valdības politika sociālo partneru savstarpējās sadarbības 

veicināšanā. Valsts darba drošības un veselības aizsardzības ministrs piekrita atbalstīt kampaņas uzsākšanu.
■  Kampaņu tika plānots sākt maijā, jo tādējādi tā varētu norisināties vairākus mēnešus līdz Eiropas nedēļai par 

drošību un veselības aizsardzību darbā, ko rīko oktobrī, kad tika uzsākts otrs darbības posms, un jo īpaši tika 
aicināti darba drošības pārstāvji, lai pārbaudītu darba vietu un konstatētu problēmas, kas ir saistītas ar riska 
novērtējumiem.

■  Kampaņa beidzās nākamā gada aprīlī. Lai vēlreiz atkārtotu kampaņas vēstījumu un lai darbība, kas uzsākta 
kampaņas laikā, varētu turpināties pēc oficiāli noteiktajām kampaņas beigām, tika izmantota starptautiskā 
darbinieku piemiņas diena 28. aprīlī.

Budžets. Budžets bija nozarēm un reģioniem īpašiem mērķiem iedalītā nauda, lai veicinātu to darbības un 
pasākumus saistībā ar kampaņu.

Organizācija. Kampaņā piedalījās kampaņas grupa no veselības aizsardzības un darba drošības 
struktūrvienības, nozaru grupas un reģionālie biroji, apmācības struktūrvienība, kā arī tika izveidota preses un 
reklāmas struktūrvienība. Bija svarīgi nodrošināt, lai kampaņa tiktu pārņemta visā Savienībā un lai darba vietās 
tiktu īstenotas dalībvalstu ierosmes. Riska novērtējums ir ļoti plaša joma, un nozaru grupas, reģioni un darba 
vietu filiāles tika aicinātas pārņemt kampaņu un vērst to uz tām vissvarīgāko(-ajiem) risku(-iem). 

50
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Metodes.

■  Riska novērtēšanas procesā tika izstrādāti un ar arodbiedrības starpniecību katrai darba vietas filiālei izdalīti 
bukleti, sīki izstrādātas pamatnostādnes un praktiski materiāli, piemēram, plakāti, uzlīmes un “mākslas darbi”, 
un darba devēji tika aicināti iegūt un izmantot tos pašus materiālus. Materiālus izgatavoja un nodrukāja pirms 
kampaņas sākuma. Tā kā kampaņa bija veltīta atbilstības uzlabošanai, valsts veselības aizsardzības un darba 
drošības iestādes materiāli un pamatnostādnes tika izmantotas arodbiedrības pamatnostādnēs.

■  Apmācība bija paredzēta: arodbiedrības pārstāvjiem nozarēs un kampaņas koordinatoriem reģionos; 
arodbiedrības pārstāvjiem darba vietā; turklāt notika kopīga darba devēju un arodbiedrības pārstāvju 
apmācība. Apmācība tika plānota un norisinājās pirms kampaņas sākuma, kā arī kampaņas laikā.

■  Tika izstrādāta tāda vēstules redakcija, kas paredzēta darbiniekiem reģionos un darba vietām filiālēs un kas 
izmantojama, rakstot vietējiem darba devējiem, izskaidrojot kampaņas būtību un aicinot tos iesaistīties. 
Darba devēji tika aicināti kopā ar arodbiedrības darba drošības pārstāvjiem veikt veselības aizsardzības 
un darba drošības riska novērtējumus un pēc tam ar arodbiedrību izstrādāt kopīgu prioritāšu un rīcības 
plānu, lai īstenotu vajadzīgos uzlabojumus. “Parakstoties” uz kampaņu, darba devēji tika aicināti kopā ar 
arodbiedrību izstrādāt kopīgus paziņojumus vietējai presei.

■  Tika izstrādāti vēstuļu paraugi, kas izmantojami, rakstot vietējai presei.
■  Arodbiedrības tīmekļa vietnē tika ievietoti paraugmateriāli, piemēram, paziņojums presei, lozungi, karikatūras 

un citi mākslas darbi izmantošanai vietējā līmenī, vai arī lai darba devēji tos varētu izmantot savos žurnālos.
■  Informācija par kampaņu tika publicēta valsts presē, koordinējot to arī reģionālajā presē.  Valsts birojā 

gan pirms kampaņas sākuma, gan tās laikā tika izstrādāti parauga paziņojumi presei, ko nosūtīja nozarēm, 
reģioniem un darba vietas filiālēm, lai tās varētu tos pielāgot un izmantot savām īpašajām vajadzībām. 
Īpaši uzsvērta bija labu veselības aizsardzības un darba drošības standartu efektivitāte, un tika piesaistīti 
plašsaziņas līdzekļi, tostarp valsts radio un lielākais uzņēmējdarbības laikraksts.

■  Reģionālie pasākumi pirms kampaņas sākuma bija kopīgi semināri ar reģionālajām darba devēju asociācijām.
■  Vietējā darba inspekcija tika aicināta piedalīties dažos pasākumos, ko organizēja arodbiedrība, un izplatīt 

savus informatīvos materiālus.

Novērtējums. Kampaņa bija novērtējama, veicot apsekojumu pirms kampaņas, lai noteiktu, kā vairāki darba 
devēji ir veikuši riska novērtējumu, ko varētu izmantot arī kā reklāmas materiālu, kā arī kampaņas beigās 
organizējot paveiktā darba apsekojumu.

Arodbiedrību izpratnes veidošanas un rīcības kampaņas organizēšana 
dalībvalstīs

Mērķi ir šādi:
■  vairot izpratni par MKT, kas saistīti ar darbu, un to cēloņiem un profilaksi;
■  veicināt Eiropas un valstu tiesību aktu un citu oficiālu normu īstenošanu un ieviešanu;
■  nodrošināt viendabīgumu attiecībā uz Eiropas tiesību aktu ieviešanu dalībvalstīs;
■  uzlabot Eiropas prasības un pamatnostādnes, ka attiecas uz MKT.

Partneri. Eiropas Arodbiedrību kongress (ETUC) šo kampaņu uzsāka, izmantojot savu Tehnisko biroju, lai 
koordinētu kampaņu ar valstu konfederācijām un Eiropas nozaru grupām. Kampaņu atbalstīja Starptautiskais 
darba birojs.

Plānošanas un attīstības process.

Kādā no ETUC semināriem par MKT dalībnieki ierosināja, ka ir vajadzīga izpratnes vairošanas un rīcības 
veicināšanas kampaņa starp arodbiedrībām, lai efektīvi koordinētu atsevišķi veicamos pasākumus.

Tika izveidota starptautiska darba grupa, lai koordinētu un apspriestu kampaņas sagatavošanas darbus. Lai 
izstrādātu pareizus kampaņas elementus un iesaistītu visas arodbiedrības dažādās dalībvalstīs un Eiropas 
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nozaru konfederācijas, tika organizēti divi dalības semināri un izdalīta aptaujas lapa, lai apkopotu informāciju 
par valstu arodbiedrību pasākumiem MKT jomā. 

Pirmajā seminārā tika izskatītas aptaujas lapā sniegtās atbildes un sniegta informācija par notiekošajām valstu 
kampaņām. Dalībnieki ieteica mērķus, līdzekļus un resursus jauniem pasākumiem un brīvprātīgi pieteicās 
veikt atsevišķas darbības. Tika sadalīti pienākumi un noteikts grafiks. Kampaņa bija organizēta tā, lai veicinātu 
un atbalstītu jau Eiropas līmenī notiekošas, efektīvas atsevišķas kampaņas.

Otrajā seminārā tika apspriesta un saskaņota rīcības programma. Tika izveidots apspriežamo jomu un 
apmācības vajadzību saraksts. Dalībnieki vienojās par kampaņas struktūru un vajadzīgajiem resursiem 
(materiāli, apmācība utt.). Dalībniekiem uzticēja turpināt attīstīt dažādus kampaņas aspektus.

Priekšlikumus saistībā ar kampaņu izskatīja Darba vides komitejas sanāksmēs, lai nodrošinātu, ka tā tiem 
piekrīt un iesaistās kampaņā.

Metodes.

Tika izveidota Eiropas resursu “instrumentu kaste”, kurā bija iekļauti šādi “instrumenti”:
■  grafisks plakāts;
■  sīki izstrādāta brošūra, kurā ietverta praktiska informācija par MKT cēloņiem un profilaksi, gadījumu izpēte 

attiecībā uz profilakses pasākumiem un arodbiedrību kampaņu pasākumu un materiālu piemēri;
■  īpašs periodiskā biļetena izdevums par MKT.

Tika veicināta valsts organizāciju savstarpēja apmaiņa ar materiāliem.

Visā Eiropā tika rīkoti vairāki semināri, lai kampaņu veicinātu plašākā līmenī.

Atsevišķa sadaļa par kampaņu, paziņojumi presei un materiāli tika ievietoti tīmekļa vietnē 
http://www.etuc.org/tutb/uk/msd.html, kurā ir saites uz citām līdzīgām vietnēm, piemēram, Aģentūras 
Eiropas vietni.

Grafiks. Lai pievērstu uzmanību saviem pasākumiem, tika izmantoti citi notikumi, tostarp Eiropas nedēļa par 
drošību un veselības aizsardzību darbā, kas veltīta MKT un tika organizēta 2000. gada oktobrī, un ikgadējā 
Starptautiskā atkārtotās spriedzes kaitējumu diena 28. februārī.

Dalībvalstu sabiedriskā transporta (autobusi un vilcieni) reklāmas 
kampaņa, lai pievērstu uzmanību MKT profilakses tēmai Eiropas nedēļā

Mērķis. Lai atbalstītu pasākumus Eiropas nedēļā, kas veltīta KMT, kāda dalībvalsts organizēja reklāmas 
kampaņu. Tika iesaistīta profesionāla aģentūra un attiecīgā veidā notika apspriedes ar arodbiedrību un darba 
devēju grupām.

Mērķi.
■  Vairot izpratni par Eiropas nedēļu un par to, cik svarīga ir ar darbu saistītu muskuļu un kaulu traumu 

profilakse, un veicināt iesaistīšanos kampaņas nedēļā.
■  Uzrunāt plašu mērķauditoriju, tostarp MVU un to darbiniekus.
■  Izmantot šo kampaņu, lai papildinātu daudzos pasākumus Eiropas nedēļā, kas veltīta muskuļu un kaulu 

traumām.

Galvenie pasākumi.
■  Radīti uzkrītoši reklāmas materiāli, kas izvietoti un autobusiem un vilcieniem (to ārpusē un iekšpusē) 

lielākajās pilsētās.
■  Šī reklāmas kampaņa rīkota divos posmos pavasarī, lai iepazīstinātu ar Eiropas nedēļas tēmu, un pašā 

kampaņas nedēļā.
■  Tie paši reklāmas materiāli tika izmantoti plakātu formātā, lai tie būtu plaši pieejami un izmantojami saistībā 

ar citiem pasākumiem.
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Paveiktais darbs.

Lielākajās pilsētās tika izgatavoti un uz sabiedriskā transporta izvietoti reklāmas materiāli. Tie tika izvietoti 
gan uz vilcieniem, gan autobusiem. Reklāmas materiāli bija paredzēti, lai tos izvietotu gan transporta iekšpusē, 
gan ārpusē. Tādējādi tika uzrunāti ne tikai sabiedriskā transporta izmantotāji, bet arī automašīnu vadītāji, 
velosipēdisti un kājāmgājēji. Tādēļ potenciālā auditorija bija ļoti plaša. Reklāmas materiāli tika izgatavoti tā, lai 
tos varētu izmantot plakātu formātā, piemēram, uz uzņēmumu paziņojumu dēļiem.

Reklāmu uz transportlīdzekļiem papildināja reklāma radio un presē, un to izmantoja, lai papildinātu visu 
Eiropas nedēļas pasākumu klāstu, piemēram, vairākas radioprogrammas, kuru laikā var piezvanīt un piedalīties 
konkursā, vairākus bezmaksas seminārus visā valstī, informācijas materiālu un informāciju, tostarp gadījumu 
izpētes to tīmekļa vietnē.

Grafiks. Reklamēšana notika divos posmos. Mērķis pirmajam reklamēšanas posmam, kas notika pavasarī, 
bija saistībā ar Eiropas nedēļu vairot izpratni par muskuļu un kaulu traumām, mudināt darba devējus un 
darbiniekus meklēt papildu informāciju un rosināt uzņēmumus sākt izstrādāt savus plānus pasākumiem, kam 
jānotiek kampaņas nedēļā. Reklamēšanas otrā posma mērķis bija nostiprināt pirmo posmu.

Arodbiedrību, NVO un neliela uzņēmuma sadarbība muguras aprūpes jomā 

Partneri. Kādas valsts arodbiedrība sadarbojās ar nelielu uzņēmējdarbības organizāciju un NVO, kas bija 
ieinteresētas rīkot kampaņu un sniegt padomus par visu veidu muguras sāpēm. Tās iesaistīja arī dažādus 
speciālistus, lai Eiropas nedēļā atbalstītu savus kampaņas pasākumus muguras traumu jomā.

Mērķi. Kampaņas mērķi bija vairot izpratni par to, cik aktuālas ir muguras problēmas MVU, un par 
veicamajiem pasākumiem:

■  izplatot rezultātus, kas gūti Eiropas nedēļā veiktā apsekojumā par muguras problēmām MVU;

■  kampaņas nedēļas laikā nodrošinot tālruņa palīdzības līnijas pakalpojumus ar ekspertu konsultācijām.

Organizācija un metodes.

Tika veikts apsekojums 1 500 nelielos uzņēmumos par muguras sastiepumu skaitu, veicamajiem profilakses 
pasākumiem un to iedarbīgumu, un pašreizējo zināšanu līmeni attiecībā uz profilaksi, un tas bija ieplānots 
tā, lai Eiropas nedēļas kampaņas laikā varētu darīt zināmus tā rezultātus. Apsekojumu veica gan pa pastu, 
gan personiski iztaujājot mazu privātuzņēmumu locekļus. Rezultāti tika izklāstīti ziņojumā, ko izplatīja 
Eiropas nedēļā, un tos izmantoja, lai reklamētu tālruņa informācijas līniju. Ziņojumā bija ietverti ieteikumi 
par pasākumiem, kas veicami, lai atbalstītu kampaņas profilakses mērķus, piemēram, lai atbalstītu mazos 
uzņēmumus muguras sāpju novēršanā – izglītojot par cēloņiem un profilaksi un informējot par nodokļu 
atvieglojumiem, kā arī nodrošinot uzlabotu bezmaksas piekļuvi netradicionāliem veselības speciālistiem.

Mazajiem uzņēmumiem un to darbiniekiem Eiropas nedēļā tika izveidota informatīva tālruņa līnija, kur 
saņemt konsultācijas par profilaksi un ar darbu saistītu muguras sastiepumu ārstēšanu. Tiem, kuri piezvanīja 
uz tālruņa līniju, nosūtīja informāciju par to, kā novērst ar darbu saistītas muguras sāpes, un jautāja, vai viņi 
vēlētos, lai tiem atzvana vairāki eksperti, tostarp juristi, ergonomi, darba drošības konsultanti, fizioterapeiti un 
manuālie terapeiti, kas konsultē par tiesību aktiem, profilaksi un veidiem, kā ātrāk atgūt veselību. Tika uzsāktas 
sarunas ar dažādiem ekspertiem un ekspertu organizācijām, kas tika aicināti kampaņas nedēļā piedāvāt savus 
pakalpojumus pa tālruņu līniju, kas darbojās darbdienās no plkst. 9:00 līdz 21:00.

Attiecīgās trīs organizācijas pirms kampaņas nedēļas kopīgi izsniedza nelieliem uzņēmumiem 100 000 
izglītojošu plakātu, lai reklamētu tālruņa līnijas pakalpojumus un vairotu izpratni par iespējām atrisināt 
konkrēto problēmu, un plakātos tās izmantoja virsrakstu “Veselas muguras strādā labāk”.

Visu vasaru pirms kampaņas nedēļas, ko rīkoja oktobrī, un līdz pat kampaņas nedēļai tika izstrādāti vairāki kopīgi 
paziņojumi presei, lai sniegtu pamatinformāciju par šiem pasākumiem un jo īpaši, lai reklamētu tālruņa līniju.
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Paziņojumus presei, plakātus u.c. materiālus ievietoja visu attiecīgo trīs organizāciju tīmekļa vietnēs. 
Apsekojuma rezultāti tika paziņoti kampaņas nedēļā paziņojumā presei un tos ievietoja katras 
dalīborganizācijas tīmekļa vietnē. Tika apkopoti arī rezultāti, kas gūti gadījumu izpētē par tādu darbinieku 
muguras sāpēm, kuriem ir veselības problēmas, un tos izmantoja, lai palīdzētu popularizēt kampaņas mērķus.

Vietējas kopienas nedēļa – vienā kopienā apkopoti pārbaudes pasākumi

Dalībnieki. Šajā “vietējas kopienas nedēļā” ir iesaistīts viss reģionālās inspekcijas personāls.

Mērķis. Kampaņas mērķis bija veicināt darba drošības un veselības aizsardzības pasākumus MVU īpašā 
kopienā.

Organizācija un metodes.

Eiropas nedēļā par darba drošību nelielos uzņēmumos, kuros ir mazāk nekā 20 darbinieku, vienā izvēlētā 
rajonā (piemēram, ar 10 000 iedzīvotājiem) tiek veikti mērķtiecīgi pārbaudes pasākumi un citi atbalsta un 
izpratnes vairošanas pasākumi. Šajā īpašajā pārbaužu nedēļā pilsēta ir sadalīta apgabalos, par kuriem ir 
atbildīgi inspektori.  Katrs inspektors apmeklē visus MVU tā apgabalā, un apmeklējums ilgst aptuveni 20–30 
minūtes. Apmeklējuma laikā inspektori gūst vispārēju priekšstatu par situāciju, pārbauda obligāto Darba 
drošības un veselības aprūpes līgumu, sniedz attiecīgos padomus un izsniedz bukletus. Katrs inspektors 2–3 
dienu laikā apmeklē vidēji 20 uzņēmumus. Papildu konsultāciju sniedz pa tālruni.

Pirms kampaņas nedēļas sākuma vietējai presei un radio (un attiecīgā gadījumā TV) nosūta paziņojumu presei. 
Attiecīgajām organizācijām nosūta vēstules, un šīs organizācijas ir – darba devēju un darbinieku organizācijas, 
arodskolas un institūti, apdrošināšanas uzņēmumi un aroda apvienības.

Parasti kampaņas nedēļā sadarbībā ar attiecīgajiem partneriem un ar darba drošības izstāžu struktūrvienības 
ekspertu palīdzību organizē izstādi Sociālo lietu un veselības ministrijā. Vietējie piegādātāji, piemēram, 
individuālo aizsardzības līdzekļu izplatītāji, tiek lūgti nosūtīt materiālus izstādei, un izpētes institūti, kas veic 
riska novērtējumu, dara zināmus savus rezultātus un uzņēmuma līmenī izmantotās metodes.

Uz konkrētu nozari vērsta arodbiedrību kampaņa par MKT “Vai Jūs 
strādājat vai izdedziniet sevi?”

Mērķi. Tie ir šādi – palielināt to organizāciju skaitu, kas atzīst MKT, informēt darbaspēku par riskiem un veikt 
profilakses pasākumus.

Organizācija.

Tā kā arodbiedrība ir organizēta, pamatojoties uz nozari, ir jāiesaista nozaru grupas un jāgūst to atbalsts. Tādēļ 
kampaņa tika organizēta, izveidojot plānošanas grupu, kurā iekļāva nozaru grupu pārstāvjus, un pielāgojot 
kampaņu, lai to vērstu uz īpašiem riskiem, nodarbošanos un vajadzībām dažādās nozarēs. Piemēram, 
kampaņa ir vairāk vērsta uz darbu ar vizuālās demonstrācijas blokiem bankās un valsts pārvaldē, manuālo 
aprūpi veselības aprūpes dienestos, kasieriem lielveikalos, apkalpotājām viesnīcu nozarē. Tas nozīmē arī to, ka 
kampaņa vairāk piesaistīja darba devējus dažādās nozarēs un vairāk attiecās uz tiem.

Galvenie pasākumi.

Kampaņas pieci posmi ir šādi:
■  attiecīgo noteikumu praktiskās piemērošanas veicināšana, piemēram, manuālās aprūpes un displeju ierīču jomā;
■  elastīgas identifikācijas metodes izstrādāšana un veicināšana; MKT risku novērtēšana un profilakse 

uzņēmumos;
■  riska mazināšana, veicot praktisku darbu sabiedrības līmenī;
■  arodbiedrību amatpersonu apmācība;
■  un kampaņas efektīguma novērtēšana.
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Kampaņa notika trīs līmeņos. Pirmais līmenis ir plaši izpratnes vairošanas pasākumi un informatīva 
kampaņa, kuras mērķis bija tiesību aktu īstenošanas veicināšana un muskuļu un kaulu slimību risku profilakse. 
Otrais līmenis attiecās uz sīki izstrādātiem pasākumiem izpratnes vairošanai darba vietas līmenī, palīdzot 
sabiedrībām un darba drošības darbiniekiem rīkot uzrunas par MKT, organizējot sabiedrību apmeklējumus un 
sanāksmes ar darbiniekiem un apmācot arodbiedrību profilakses darbiniekus MKT izraisošo primāro faktoru 
konstatēšanā, un iedrošinot tos pieprasīt veikt riska novērtēšanas un profilakses pasākumus. Trešais līmenis 
attiecās uz intervences pasākumiem sabiedrībās, par kurām zināms, ka tajās ir MKT riski.

Kampaņas organizēšanas metodes bija – plakātu un bukletu plaša izplatīšana sabiedrībās un apmācība.

Īpaši veiksmīga kampaņas daļa bija kopīgas apmācības organizēšana nozarēs, kurās darbojas individuālas 
sabiedrības un nelaimes apdrošināšanas savienības, kas apdrošina pret nelaimes gadījumiem darbā. Piemēram, 
ar kādu lielu viesnīcu ķēdi tika organizēta kopīga apkalpotāju apmācība.

Rezultāti.

Palielinājies atsevišķām nozarēm paredzētu mācību programmu skaits, tostarp to programmu skaits, kas 
rīkotas sadarbībā ar Savstarpējās apdrošināšanas organizācijas profilakses dienestiem.

Palielinājies apjoms darbiniekiem darba vietā pieejamai informācijai par riskiem un profilaksi.

Darbinieki un darba devēji vairāk atzīst MKT cēloņus un profilaksi.

Palielinājies darba vietās veiktu riska novērtējumu, apsekojumu un turpmāku profilakses plānu skaits.

Palielinājies konkrētā nozarē noslēgtu nolīgumu skaits MKT jomā, piemēram, ar viesnīcu ķēdēm.

Dažādu valsts pārvaldes struktūrvienību kopīga kampaņa – pasākumi 
attiecībā uz adatu dūrienu izraisītiem savainojumiem

Mērķis. Kampaņas mērķis ir samazināt to nelaimes gadījumu un savainojumu skaitu, ko veselības aprūpes 
nozarē izraisa adatu dūrieni un citi asi priekšmeti.

Partneri. Partneri ir nodarbinātības un veselības ministrijas. Šī valstu iestāžu kopīgā kampaņa ietver 
informēšanu, apmācību, izpēti un sadarbību ar ražotājiem produktu nekaitīguma jomā.

Metodes.

Tika izstrādāti un publicēti vairāki apkārtraksti, lai, piemēram, 
■  sniegtu pamatinformāciju un pievērstu uzmanību tiesību aktos noteiktajām prasībām;
■  uzsvērtu, kā veselības aprūpes nozarē slimības, kas izplatās ar asinīm, tiek pārnestas un kā tās ir jānovērš.

Visa būtiskā informācija ir ievietota attiecīgo valsts pārvaldes iestāžu tīmekļa vietnēs.

Tiešās pasta kampaņas “Atkārtotas spriedzes kaitējumu novēršana” 
Novērtēšana

Mērķis. Kampaņas mērķis bija vairot izpratni un veicināt profilakses pasākumus MKT jomā.

Mērķa grupa. Kampaņas mērķa grupa bija darba devēji un darbinieki. Darba devējus izmantoja kā 
starpniekgrupu, lai ietekmētu darbiniekus.

Metodes. Kampaņā izmantotās metodes bija tiešais pasts, ko papildināja ar citu informāciju. Kāda veselības 
aizsardzības un darba drošības iestāde pa pastu informēja 50 000 darba devējus un vairāk nekā 20 darbiniekus 
par atkārtotās spriedzes kaitējumu riskiem darbā ar vizuālās demonstrācijas blokiem. Darba devēji varēja pasūtīt 
bezmaksas informatīvos materiālus, lai tos izdalītu personālam. Turklāt tika izveidota tīmekļa vietne, kurā šī 
informācija bija pieejama darbiniekiem un darba devējiem, kā arī izgatavots lasāmatmiņas kompaktdisks.
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Novērtēšana. Kampaņu novērtēja pēc septiņiem mēnešiem. Veicot novērtēšanu, izvērtēja jautājumu skaitu un 
izmaiņas attiecībā uz izpratni un pasākumiem darba vietā un viedokļiem par kampaņas materiāliem, tostarp arī 
par lasāmatmiņas kompaktdisku. Ņemot vērā minētā novērtējuma rezultātus, bija acīmredzams, ka informatīvos 
materiālus bija pieprasījuši aptuveni 25 000 darba devēju. No tiem 40 % darba devēju zināšanas par atkārtotās 
spriedzes kaitējumiem un uzmanības pievēršana attiecīgajiem jautājumiem bija uzlabojušās. Kopumā 25 % no 
darba devējiem atzina, ka kampaņā sniegtās informācijas dēļ sabiedrību līmenī tika veikti papildu pasākumi. Arī 
zināšanas par atkārtotās spriedzes kaitējumiem bija uzlabojušās 80 % darba devēju. No visiem darba devējiem 
33 % veica pasākumus pēc tam, kad bija izskatījuši lasāmatmiņas kompaktdiskā ietverto informāciju. Cilvēki bija 
apmierināti ar lasāmatmiņas kompaktdiska lietderību, formātu, saturu un to, ka tas ir lietotājdraudzīgs (7,2 punkti 
no 10). Darba devēja kā starpnieka nozīme tika novērtēta pozitīvi, jo tā bija iesākums kopīgiem pasākumiem.

Pa posmiem organizēta ilgtermiņa kampaņa, kas vērsta uz uzņēmējdarbībām

Dalībvalstu veselības aizsardzības un darba drošības iestāžu kampaņa “Laba veselība ir laba 
uzņēmējdarbība”

Mērķi. Viens no kampaņas mērķiem bija vairot darba devēju izpratni par to, cik svarīga ir veselības 
aizsardzības un darba drošības vadība. Kampaņas mērķis bija arī uzlabot veselības aizsardzību un drošību 
darba vietā, uzlabojot veselības aizsardzības un drošības vadību darba vietās.

Galvenais vēstījums. Tas ir šāds – laba veselība ir laba uzņēmējdarbība. Izmantojot uzņēmējiem adresētu 
vēstījumu un uzņēmējdarbības terminoloģiju, piemēram, saimniecisks labums, ieguldījums, veiksme 
uzņēmējdarbībā, izvairīšanās no kriminālvajāšanas utt., tika vēstīts: “Novērsiet sliktu veselību šodien un sāciet 
aizsargāt Jūsu darbiniekus un Jūsu peļņu.” Kampaņas logo bija attēlots valsts valūtas simbols.

Mērķa grupa. Kampaņas mērķa grupa bija darba devēji, direktori un vadītāji, tostarp MVU.

Grafiks. Plaša un vispārēja kampaņa, kas notiek vairākus gadus, iedalīta vairākos posmos, lai konkrēti 
pievērstos katram posmam un saglabātu kampaņas iedarbību.
■  1. posms –  troksnis, MKT un elpošanas orgānu sensibilizatori;
■  2. posms –  dermatīts, vēzis, azbests;
■  3. posms –  roku un plaukstu vibrācija, šķīdinātāji;
■  4. posms –  konsolidācijas posms, kas pamatojas uz iepriekšējiem pasākumiem, lai pārliecinātu vadītājus 

veikt pasākumus saistībā ar visiem riskiem, uz kuriem attiecas iepriekšējie posmi.

Organizācija un metodes.
■  Materiāli. Tika radīts plašs vienkāršu materiālu klāsts darījumu aprindām un vienkārša, praktiska 

informācija par to, kas ir jādara, lai vadītu veselības aizsardzību un darba drošību. Katrā posmā tika 
izstrādātas atsevišķas pamatnostādnes par mērķa riskiem. Šie informatīvie materiāli bija brošūras, metodiski 
līdzekļi, gatavo materiālu, videofilmu reklamēšana utt. To izstrādē ļoti daudz tika izmantoti pētījumi par 
intervences pasākumiem darba vietās, kas norāda uz to, kādi praktiski uzlabojumi ir veikti un kāda bijusi to 
nozīme attiecīgo uzņēmumu ietaupījumu ziņā.

■  Metodes. Tika izmantots kāda labi zināma un veiksmīga uzņēmēja tēls, lai reklamētu kampaņas vēstījumu, 
pievēršoties plašsaziņas līdzekļiem uzņēmējdarbības jomā un forumiem, tiešajam pastam, brokastu 
semināriem un sanāksmēm.

Kampaņa jaunu ķīmisku risku jomā

Informatīva kampaņa “Vai Jūs strādājat ar izocianātiem un poliuretānu? UZMANĪBU! Konstatēti jauni 
riski!” 

Kampaņas partneri. Kampaņu uzsāka Metālapstrādes darbinieku apvienība un to organizēja Apvienotā 
darba drošības padome (sadarbība starp darba devēju un darbinieku organizācijām darba drošības un 
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veselības aizsardzības jomā, kas veicina veselības aizsardzību un darba drošību). Kampaņā tieši iesaistījās 
Arodmedicīnas klīnika, kā arī arodbiedrības un darba devēju organizācijas.

Kādēļ? Lai varētu izmantot jaunus izpētes rezultātus.

Mērķi. Tie bija šādi – vairot izpratni par draudiem, ko rada darbs ar izocianātiem un poliuretānu, veicināt 
risku konstatāciju un šo vielu drošākus izmantošanas veidus darba vietas līmenī.

Metodes. Informāciju par kampaņu izplatīja, publicējot rakstus, brošūras un sazinoties ar arodbiedrību un 
darba devēju organizāciju starpniecību. Uz darba vietām un cilvēkiem nosūtīja tiešo pastu, pārbaudes punktu 
sarakstus, pašnovērtēšanas lapas un brošūras. Izvēlētās darba vietās tika veikti praktiski testi un gadījumu 
izpētes. Šie pasākumi izraisīja lielu interesi, ko pierāda tas, ka tika publicēti daudzi raksti dienas un mēneša 
presē, kā arī tika pievērsta uzmanība radio un TV. Vispārīgās un konkrētai nozarei paredzētās brošūrās tika 
ietverta galvenā informācija, tostarp jauni pētniecības fakti un no tiem izrietošās praktiskās sekas.

Vai Jūs strādājat ar izocianātiem un poliuretānu?
UZMANĪBU! Konstatēti jauni riski!

➤  Ievads.
➤  Jauni riski!
➤  Vai Jūs ziniet, vai ķīmiskajos produktos, ar kuriem Jūs strādājat, ir 

izocianāti?
➤  Vai es varētu saslimt?
➤  Vai Jūs esat bijis pie ārsta uz apskati?
➤  Kā es varu sevi aizsargāt?
➤  Vai ir jāmēra koncentrācija gaisā?
➤  Vai esat bijis apmācīts?

Reģionāla kampaņas programma “Azbestam – stop!”

Kādēļ? Pasākumi tika uzsākti, pamatojoties uz jauniem tiesību aktiem par azbestu.

Mērķi. Kampaņas mērķis bija informēt par jaunām normām attiecībā uz azbesta kontroli un izmantošanu.

Mērķa grupas. Kampaņas mērķa grupas bija vietējās pārvaldes iestādes, attiecīgās rūpniecības asociācijas, 
atbilstošās sabiedrības, uz kurām attiecas šī joma, aizsargājošas darba vietas un sabiedrības pārstāvji.

Veids. Valsts mēroga kampaņa, ko rīko, pamatojoties uz reģionālām programmām.

Metodes. Izmantotās metodes bija to vietu apzināšana, kurās izmanto azbestu, veicot izpēti un pētījumus 
par to, kā mazināt risku darbā ar azbestu, un apmācot darbiniekus, kuri strādā ar azbestu. Kampaņa 
pamatojās uz reģionālām programmām, un reģioni to pielāgoja savām konkrētajām vajadzībām. Kampaņa 
tika rīkota vairākos posmos, un katrā posmā tika izgatavots reklāmas materiālu klāsts. Kampaņai kopumā tika 
izveidots logo, attēli un lozungs. Šos reklāmas materiālus papildināja skaitīšanas kartes vietu reģistrēšanai un 
informācijas mape, kurā bija ietvertas brošūras un bukleti, kā arī diskete. Informācija tika ievietota tīmekļa 
vietnē. Kampaņu reklamēja, izmantojot seminārus, informācijas stendus utt. Iesaistīto nozaru profesionālajos 
drukātajos plašsaziņas līdzekļos publicēja reklāmu un tehniskus rakstus. Tika izveidota tālruņa palīdzības 
līnija, lai atbildētu uz jautājumiem.

Dažos reģionos īpašo programmu papildināja ar plašu uz sabiedrību vērstu reklāmas kampaņu.

29
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Programma maziem uzņēmumiem (maiznīcām) ar ierobežotu budžetu

Partneri. Partneri kampaņā bija Federālā Darba, veselības un sociālo lietu ministrija; kampaņu īstenoja kāda 
reģionālā darba inspekcija. Notika sadarbība ar maiznieku ģildi un maiznīcu arodbiedrībām, un nelaimes 
gadījumu apdrošināšanas sabiedrību.

Mērķi. Kampaņas mērķi bija samazināt miltu putekļu ietekmi maiznīcās un veicināt uzlabojumus apstrādes 
procedūrās.

Metodes. Lai savāktu datus un vairāk iesaistītu cilvēkus, uz maiznīcām tika nosūtīta rīcību rosinoša aptaujas 
lapa. Pēc atbilžu analīzes ģilde dažādos reģiona rajonos organizēja maiznīcu ģildes locekļu sanāksmes. 
Sanāksmēs inspektori un kāds darba drošības jomā praktizējošs ārsts uzrunāja par konkrēto jautājumu. Bija 
atvēlēts laiks apspriedēm un pieredzes apmaiņai starp locekļiem. Personas, kuras skārusi minētā problēma, 
stāstīja par to, ko ir pārcietušas, un tika rādīta videofilma par pareizu apstrādi. Dalībnieki saņēma informācijas 
paketi un bezmaksas putekļu maskas. Šo pasākumu pastiprināja arvien lielāka plašsaziņas līdzekļu piesaistīšana 
un apmeklējumi maiznīcās, ko veica par informācijas izplatīšanu atbildīgās ģildes amatpersonas.

Uz nozari vērstas pārbaudes kampaņas programma

Kampaņas koordinatori. Kampaņu koordinē Darba vides dienests. Par atsevišķiem pasākumiem ir atbildīgas 
vietējās uzraudzības iestādes.

Mērķis. Kampaņas mērķis ir uzlabot izpratni par tiesību aktiem veselības aizsardzības un darba drošības jomā 
un veicināt atbilstību tiem.

Grafiks. Kampaņas plāns ietver vairākus gadus.

Veids. Noteiktā laikā tiek rīkotas uz nozari vai rūpniecību vērstas kampaņas, kas attiecas uz visiem darba vides 
jautājumiem minētajā nozarē. Visas kampaņas notiek valsts līmenī un tās veic saskaņā ar kopīgu koncepciju, 
kas nodrošina varas vienādu īstenošanu. Lai to nodrošinātu, tika izstrādāts metodisks līdzeklis inspektoriem, 
apmeklējumu grafiks un metodisks līdzeklis uzņēmumiem. Šajā nozarē informācija par kampaņu tika izplatīta 
jau iepriekš, lai koordinatori varētu sagatavoties tās īstenošanai. Gan visā nozarē, gan darba drošības un 
veselības aizsardzības jomā ir iesaistīti tik daudz partneru, cik iespējams.

Metodes. Ir izmantotas dažādas metodes, kas var būt informācijas mapju izmantošana, apmācība, konsultatīvi 
pasākumi un pārbaude. Kampaņas efektīgums bieži vien būs atkarīgs no metožu un pasākumu apvienojuma 
attiecībā uz konkrētajiem darba vides jautājumiem, uz kuriem ir vērsta kampaņa.

Piemērs. Darba vides iestādes kampaņa, kas rīkota attiecībā uz lietuvēm.
Lietuvju ekspertu koordinācijas grupa izstrādāja kampaņas/informatīvos materiālus, kas paredzēti gan 
uzņēmumiem, gan inspektoriem. Inspektoriem paredzētā metodiskā līdzeklī tika sniegta informācija par 
liešanas procesiem, ķīmisku vielu radītiem draudiem, ergonomiju, troksni, nelaimes gadījumiem un roku 
un plaukstu vibrāciju. Izstrādājot apmeklējumu grafiku, bija iespējama vienota pārbaude. Uzņēmumiem 
paredzētajā metodiskajā līdzeklī bija iekļauta informācija un pārbaudes punktu saraksti dažādajiem procesiem. 
Pārbaudi veica divos posmos – apmeklējums ar pārbaudi un kontroles apmeklējumus aptuveni trīs mēnešus 
vēlāk. Pārbaudes pasākumus papildināja apmācības kursi, konference un informatīvā tālruņa līnija.

11
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2. .  PAPILDU PADOMI NO AĢENTŪRAS 
APSEKOJUMA

Aģentūra ir apkopojusi apsekojumā iegūtu informāciju no vairākām organizācijām visā Eiropā, kas ir 
rīkojušas darba drošības un veselības aizsardzības kampaņas. Saņemtās konsultācijas un informācija tika 
izmantoti, lai uzrakstītu šo metodisko līdzekli. Dažas papildu idejas un ieteikumi, ko šīs organizācijas ir 
sniegušas, izklāstīti turpmāk, un papildinformāciju par kampaņas pasākumiem var atrast Aģentūras mājas 
lapā www.europe.osha.int/systems/. Kaut arī vēstījumi pamatojas uz valstu un reģionālām kampaņām, daudzi 
no tiem ir noderīgi arī uzņēmumu iekšējām kampaņām, un idejas varētu pielāgot vietējam līmenim; dažas no 
idejām ir izklāstītas turpmāk.

■  Personiska saziņa ar MVU, izmantojot vienkāršu un tiešu informāciju, ir visefektīvākā.
■  Apsekojums var sniegt pamatinformāciju kampaņai un var būt impulss tās uzsākšanai. Iegūtos rezultātus 

var arī izmantot, lai noteiktu kampaņas prioritātes un mērķus. Apsekojuma vai aptaujas anketas eksemplāru 
var iekļaut kampaņas materiālos, lai dalībnieki, piemēram, atsevišķas sabiedrības, varētu tos izmantot, 
pārbaudot pašas savu stāvokli.

■  Izmantojiet gadījumu izpētes un piemērus no dzīves. Arī eksperimentālu pārbaužu veikšana pirms 
kampaņas sākuma palīdzēs plānot kampaņas saturu un veidu.

■  Labs veids, kā motivēt rīcībai un piešķirt prestižu veselības aizsardzības un darba drošības pasākumiem 
uzņēmumos, ir labas prakses godalgu sistēmas. Kampaņā var izplatīt arī veiktās gadījumu izpētes rezultātus.

■  Darba devēji – pievērsieties uzņēmējdarbības aspektam; darbinieki – pievērsieties savam veselības 
aizsardzības aspektam.

■  Nepaļaujieties uz to, ka Jūs varēsiet piesaistīt presi, lai reklamētu Jūsu kampaņu, jo to nevar garantēt.
■  Vispārīgas kampaņas var būt efektīvākas, ja tajā iekļauj elementus, kas paredzēti konkrētām nozarēm vai ir 

tām pielāgoti.
■  Pievērsieties galvenokārt ierobežotam vienkāršu vēstījumu skaitam.
■  Viena pieeja ir veikt vispārīgus izpratnes vairošanas pasākumus, lai radītu pamatu, un pēc tam veikt īpašus 

pasākumus, piemēram, darba vietas apmeklējumus.
■  Daži kampaņu rīkotāji iesaka pievērsties tikai darba drošības un veselības aizsardzības jautājumiem, lai 

vēstījums nezaudētu savu būtību. Citi ir secinājuši, ka ir noderīgi vēstījumu par drošību un veselības 
aizsardzību darbā apvienot ar citiem jautājumiem, piemēram, sabiedrības veselības aizsardzību, vides 
piesārņojumu vai vispārēju veselības aizsardzības veicināšanu. 

Saskaņā ar Aģentūras apsekojumu veiksmīgas var būt kampaņas, kas:
■  tiek organizētas visās nozarēs vai konkrētā nozarē;
■  ir vērstas uz visu veidu uzņēmumiem vai MVU, pašnodarbinātām personām, darbuzņēmējiem, ražotņu 

īpašniekiem utt.;
■  ir vērstas uz vienu jautājumu vai vispārīgu izpratni par DDVA;
■  ir vērstas uz labu DDVA vadību un vadības kultūras attīstību;
■  ir vērstas uz īpašu darbību darba vietās.

Tās rīkojot, var:
■  izmantot finansiālas iniciatīvas vai labas uzņēmējdarbības vēstījumu;
■  padarīt informāciju brīvi pieejamu vai nodrošināt apmācību;
■  piesaistīt tiešu atbalstu un noslēgt “uzlabošanas” līgumus ar uzņēmumiem, kas saņem atbalstu;
■  veikt sertifikāciju;
■  rīkot seminārus, konferences, izstādes un forumus;
■  stimulēt pieredzes un labas prakses apmaiņu;
■  rīkot brokastu sanāksmes;
■  rīkot pārvietojamas izstādes;
■  izmantot internetu;
■  veikt īpašus pārbaudes pasākumus.
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3. . PATEICĪBAS

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra vēlas pateikties dažādajiem dalībniekiem, kas 
palīdzēja, nodrošinot tekstu, piemērus un ierosinājumus šai rokasgrāmatai –  Katja Bertz, Koopationstelle 
Hamburg; Keith Conlon, Context Communications, un Aģentūras Tematiskās sistēmu un programmu grupas 
locekļiem.

Tematiskās sistēmu un programmu grupas locekļi: Martina Häckel-Bucher (Austrija), Luc van Hamme 
(Beļģija), Birthe Andersen (Dānija), Lars-Mikael Bjurström (Somija), Robert Mounier-Vehier (Francija), Karl 
Kuhn (Vācija), Matina Pissimissi (Grieķija), Nuala Flavin (Īrija), Maria Castriotta un Rita Bisegna (Itālija), 
Robert Klopp (Luksemburga), Ton van Oostrum (Nīderlande), Leonor Figueira (Portugāle), Margarita Lezcano 
Núñez (Spānija), Elisabet Delang (Zviedrija), Tony Lord (Apvienotā Karaliste), José Ramon Biosca de Sagastuy 
(Komisijas pārstāvis), Marc Sapir (darbinieku pārstāvis), Torben Jepsen (darba devēju pārstāvis), Ulrich Riese 
(priekšsēdētājs), Martin den Held (projekta vadītājs), Usua Uribe un Monica Vega (projekta asistentes). 
Papildu palīdzību sniedza Sarah Copsey (projekta vadītāja asistente).
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4. .  JŪSU PERSONĪGĀS PIEZĪMES UN 
PLĀNOŠANAS LĪDZEKĻI

Izmantojiet šīs lappuses, lai izdarītu savas piezīmes, izstrādātu plānus un pierakstītu noderīgas adreses un 
informāciju.

Kontaktinformācija par kampaņu

Organizācija              Kontaktpersona       Kontaktinformācija (tālrunis, e-pasta adrese, pasta adrese)
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Kampaņas mērķis, mērķauditorija un vēstījums

Kas ir jāmaina?                       Kam ir jāmainās?                    Kāds vēstījums tos pārliecinās?
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Kampaņas projekta plānošana un uzraudzība

Uzdevums                  Pakārtoti uzdevumi                       Atbildīgā persona Termiņš
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Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Veselības aizsardzības un darba drošības kampaņas – vēstījuma nodošana pasaulei

Luksemburga –  Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs

2005. gads – 81 lpp. – 16,2 x 22,9 cm

ISBN 92-9191-89-9

Cena (bez PVN) Luksemburgā – 15 EUR.
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PĀRDOŠANA UN ABONĒŠANA
Publikāciju biroja publikācijas par samaksu ir pieejamas pārdošanas punktos visā pasaulē.

Kā es varu iegūt kādu publikāciju?
Kad esat izskatījuši pārdošanas punktu sarakstu, sazinieties ar jūsu izvēlēto pārdevēju, lai 
izdarītu pasūtījumu. 

Kur es varu iegūt pārdošanas punktu sarakstu?
• Apmeklējiet Publikāciju biroja tīmekļa vietni http://publications.eu.int/
• vai pasūtiet izdruku pa faksu (352) 2929-42758
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Darba drošības un veselības aizsardzības kampaņas
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Darba drošības un veselības aizsardzības kam
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Lai veicinātu uzlabojumus, īpaši darba vi-

des jomā, attiecībā uz darbinieku veselības 

un drošības aizsardzību, ko paredz Līgums, 

un veiksmīgas rīcības programmas saistībā 

ar veselības aizsardzību un drošību darbā, 

Aģentūras mērķis ir nodrošināt Kopienas 

organizācijas, dalībvalstis un personas un 

iestādes, kas ir iesaistītas šajā jomā, ar 

noderīgu tehnisku, zinātnisku un ekono-

misku informāciju par veselības 

aizsardzību un drošību darbā.
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Gran Vía 33, E-48009 Bilbao
Tel (34) 944 79 43 60
Fakss: (34) 944 79 43 83
E-posts: information@osha.eu.int

ISBN 92-9191-089-9
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