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Sunkios ekonominės padėties sąlygomis Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra 

(toliau – Agentūra) ir toliau siekė atkreipti dėmesį į darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) 

svarbą, pabrėždama ekonominius tokių pastangų aspektus. Tebesitęsiant diskusijoms dėl 

būsimos ES darbuotojų saugos ir sveikatos strategijos, Agentūra aiškiai apibrėžė ateities 

planus ir priėmė naują 2014–2020 m. strateginę programą. 

1 Europos rizikos stebėjimo tarnyba 
2013 m. Agentūra paskelbė savo 2012 m. pavyzdinio ateities įžvalgų projekto „Ekologiški darbai ir 

darbuotojų sauga ir sveikata“ rezultatus: pagrindinę ataskaitą anglų kalba ir ataskaitos santrauką 

šešiomis kalbomis. Po to buvo pateikta ataskaita „DSS ir vėjo energetika“, paskelbta keletas „E. faktų“ 

serijos straipsnių apie ekologinę statybą ir nedidelio masto saulės energetiką, taip pat pateikti 

ekologinės statybos ir nedidelio masto saulės energetikos kontroliniai sąrašai galimiems pavojams 

nustatyti. Be to, Agentūra pristatė naują tinklalapį, skirtą DSS ekologiškose darbo vietose.  

Ateities įžvalgų projektuose taikomas scenarijų metodas, skirtas kylančiai DSS rizikai, susijusiai su 

technologijų ar visuomenės pokyčiais, numatyti ir nustatyti. Siekdama nustatyti, kokius naujus ir 

kylančius klausimus bus aktualiausia nagrinėti kitame dideliame ateities įžvalgų tyrime, Agentūra 

užsakė išankstinį tyrimą. Be to, Agentūra užsakė pažangią apžvalgą „Dabartiniai ir kylantys DSS 

klausimai sveikatos priežiūros sektoriuje, įskaitant tokias sritis kaip priežiūra namuose ir 

bendruomenės slauga“. Nustatyta, kad sveikatos priežiūros ir socialinės rūpybos sektorius yra didelį 

užimtumo potencialą turintis sektorius, tačiau kartu tai sritis, kurioje nesprendžiami DSS klausimai, 

ypač susiję su priežiūra namuose ir bendruomenės slauga. Šio tyrimo išvados bus paskelbtos 2014 m. 

2013 m. užbaigtas kito Agentūros pavyzdinio projekto Europos įmonių apklausa apie naują ir 

atsirandančią riziką (ESENER)) antrosios redakcijos parengiamasis darbas. Šiame svarbiame darbe 

pateikiama įžvalgų apie tai, kaip visoje Europoje valdoma rizika darbo vietose. Pirmą kartą į 2014 m. 

apklausą bus įtrauktos labai mažos įmonės (5–10 darbuotojų) ir žemės ūkio sektorius. 

Kitas svarbus 2013 m. atliktas darbas – literatūros apžvalga „Nauja dirbančių moterų saugai ir 

sveikatai kylanti rizika ir tendencijos“, kurioje, be kitų įžvalgų, pateikta svarbios naujos informacijos 

apie su darbu susijusias moterų onkologines ligas, taip pat apie darbe kylantį pavojų moterų 

reprodukcinei sveikatai. Pažangi ataskaita apie profesinį vėžį ir ataskaita apie darbe kylanti pavojų 

reprodukcinei sveikatai šiuo metu yra rengiamos ir bus paskelbtos 2014 m.  

2013 m. gruodžio mėn. Europos 

Parlamente surengtoje 

konferencijoje buvo pristatyti didelio 

bandomojo projekto „Saugesnės ir 

sveikesnės darbo vietos bet kurio 

amžiaus darbuotojams – 

senėjančios darbo jėgos sauga ir 

sveikata“ preliminarūs rezultatai. 

Konferencijos protokolai paskelbti 

Agentūros svetainėje 2014 m 

pradžioje. 

2013 m. Agentūros ataskaitoje 

„2013–2020 m. ES darbuotojų 

saugos ir sveikatos mokslinių 

tyrimų prioritetai“ nustatyta, kokius 

mokslinius tyrimus reikia vykdyti 

pirmiausia, kad atsižvelgdami į strategiją „Europa 2020“ galėtume panaikinti mūsų žinių spragas. Iš jų 

Agentūra 2014 m. atrinks svarbiausius prioritetus ir užsakys parengti poziciją atspindinčius 

dokumentus. 

Be to, buvo tęsiama veikla, susijusi su Agentūros „OSHwiki“ projektu, kurį ketinama oficialiai pristatyti 

2014 m. vasarą. Iš viso užsakytas, parašytas ir patvirtintas 121 naujas straipsnis, dar 28 straipsniai 

rengiami. Šis projektas susilaukė didelio susidomėjimo lapkričio mėn. Bilbao mieste surengtame 

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/summary-green-jobs-and-occupational-safety-and-health-foresight-on-new-and-emerging-risks-associated-with-new-technologies-by-2020/view
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/occupational-safety-and-health-in-the-wind-energy-sector
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-70-occupational-safety-and-health-issues-associated-with-green-building/view
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-68-osh-and-small-scale-solar-energy-applications/view
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-71-hazard-identification-checklist-occupational-safety-and-health-issues-associated-with-green-building/view
https://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/e-fact-69-hazard-identification-checklist-osh-risks-associated-with-small-scale-solar-energy-applications/view
https://osha.europa.eu/lt/topics/green-jobs
https://osha.europa.eu/lt/esener-enterprise-survey
https://osha.europa.eu/lt/esener-enterprise-survey
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-and-trends-in-the-safety-and-health-of-women-at-work
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-and-trends-in-the-safety-and-health-of-women-at-work
https://osha.europa.eu/lt/teaser/safer-and-healthier-work-at-any-age-conference-materials-available-online
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/priorities-for-occupational-safety-and-health-research-in-europe-2013-2020
http://www.oshwiki.eu/
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aukščiausio lygio susitikime saugių darbo vietų tema, be to, juo susidomėjo ir tarptautinės DSS 

organizacijos. 

2. Informacija apie darbo aplinką 
2014–2015 m. kampanijos „Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas“ vadovo parengimas buvo 

svarbus žingsnis į priekį. Kampanijos yra pavyzdinė Agentūros informuotumo didinimo veikla ir 

svarbus būdas, leidžiantis pasiekti darbovietes, ypač labai mažas, mažas ir vidutines įmones (MVĮ). 

Daug nuveikta rengiant praktinę informaciją, kuri padėtų verslui, ypač MVĮ, valdyti psichosocialinę 

riziką darbe. E. vadovas bus paskelbtas visomis ES kalbomis iki 2014 m. spalio mėn. rengiamos 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės pradžios. Be to, 2014 m. bus paskelbtos dvi svarbios 

apžvalgos, kurių tikslas – pagerinti mūsų supratimą apie psichosocialinę riziką ir galimas jos šalinimo 

strategijas. 

2012–2013 m. kampanija „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“ buvo pati sėkmingiausia – per 

ją surengta daugiau renginių ir joje dalyvavo daugiau oficialių partnerių nei bet kada anksčiau. Be to, 

tai buvo pirmas svarbus renginys. Birželio mėn. Agentūra Briuselyje surengė labai sėkmingą 

kampanijos partnerių renginį „Darbuotojų saugos ir sveikatos geros praktikos lyginamoji analizė ir 

keitimasis ja“. DSS specialistai ir politikos formuotojai į jį susirinko pasidalyti savo patirtimi ir geros 

praktikos pavyzdžiais. 

Nuo tada, kai Internetinio interaktyvios 

rizikos vertinimo (OiRA) projektas 

pradėtas įgyvendinti 2011 m., juo iš 

esmės grindžiama Agentūros veikla, 

skirta visoje Europoje skatinti DSS darbo 

vietose, ypač mažose ir vidutinėse 

įmonėse, kurios sudaro 99 proc. įmonių ir 

kurių ištekliai dažnai yra riboti. 2013 m. 

paskelbtos devynios naujos priemonės: 

Belgijai (prancūzų ir flamandų kalbomis) 

ir Portugalijai sukurtos priemonės, skirtos 

kirpyklų sektoriui, Ispanijai pritaikyta 

priemonė, skirta vairavimo mokykloms, 

taip pat priemonė odos bei rauginimo 

cechams (katalonų kalba), Lietuvai skirta 

priemonė apima automobilių remonto 

dirbtuves, Prancūzijai ir Graikijai skirtos priemonės maitinimo paslaugų įmonėms, Latvijai skirta 

priemonė darbui biuruose, taip pat sukurta visoje ES taikoma privačios saugos sektoriaus priemonė. 

Šiuo metu rengiama dar apie 50 priemonių; be to, visoje Europoje veikia OiRA bendruomenė, kurios 

nariai drauge rengia ir tobulina įvairias priemones. Siekdama paremti bendruomenės veiklą, Agentūra 

rengia mokymus, kaip naudotis OiRA priemonių kūrimo programa, ir OiRA bendruomenei teikia 

pagalbos tarnybos paslaugas. 

Be to, Agentūra užsakė tų DSS sprendimų, kuriuos jau galima taikyti arba kurie rengiami valstybėse 

narėse, galimybių studiją. Šioje studijoje būtų aptariama, kaip remti ir skatinti plačiai naudoti tokias 

DSS sprendimų įgyvendinimo priemones. 

Kiti svarbūs per metus paskelbti dokumentai – ataskaitos „Skirtingos kultūros darbe. Saugos ir 

sveikatos užtikrinimas skatinant lyderystę ir aktyvų dalyvavimą“ ir „Darbuotojų sauga ir sveikata 

švietimo srityje. Visos mokyklos metodas“. 

https://www.healthy-workplaces.eu/lt?set_language=lt
http://hw2012.healthy-workplaces.eu/lt/hw2012
https://osha.europa.eu/en/seminars/benchmarking-event-summary.pdf
https://osha.europa.eu/en/seminars/benchmarking-event-summary.pdf
http://www.oiraproject.eu/
http://www.oiraproject.eu/
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/diverse-cultures-at-work-ensuring-safety-and-health-through-leadership-and-participation
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/diverse-cultures-at-work-ensuring-safety-and-health-through-leadership-and-participation
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/occupational-safety-and-health-and-education-a-whole-school-approach
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/occupational-safety-and-health-and-education-a-whole-school-approach
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3 Komunikacija, kampanijos ir informacijos sklaida 
2012–2013 m. saugių darbo vietų kampanija „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“ buvo 

pagrįsta praėjusių metų laimėjimais. Rekordiškai daug visos Europos viešojo ir privačiojo sektorių 

bendrovių ir organizacijų (87 oficialūs kampanijos partneriai) prisijungė prie Agentūros, kad bendrai 

sutelktų dėmesį į tai, kaip gerinti darbo saugą ir sveikatą, į veiklą įtraukiant aukščiausius vadovus ir 

darbuotojus. Informuotumo didinimo renginiai surengti daugiau kaip 30 šalių, be to, Agentūra pristatė 

daugiakalbį internetinį kampanijos priemonių rinkinį, skirtą visiems, kas nori parengti savo saugos ir 

sveikatos darbe kampaniją. Geros praktikos apdovanojimų ceremonija surengta balandžio mėn. 

Dubline, kai Airija pirmininkavo Europos Sąjungos Tarybai. Per Europos darbuotojų saugos ir 

sveikatos savaitę spalio mėn. valstybėse narėse surengta šimtai renginių; dėmesys buvo sutelktas į 

mokymą ir konsultuojamąjį ugdymą, seminarus ir konferencijas, taip pat į informuotumo apie 

kampaniją ir jos pagrindines idėjas didinimą pasinaudojant socialine žiniasklaida. Kampanija pabaigoje 

lapkričio mėnesį Bilbao mieste surengtas aukščiausio lygio susitikimas saugių darbo vietų tema. Į šį 

renginį susirinko apie 300 delegatų pasikeisti idėjomis ir patirtimi, toliau plėtoti kampanijos laimėjimus 

ir užtikrinti, kad rizikos prevencijos veikla būtų vykdoma ir pasibaigus kampanijai. 

Besibaigiant 2012–2013 m. 

kampanijai jau buvo įsibėgėjęs 

pasiruošimas 2014-2015 m. 

kampanijai „Saugiose darbo vietose 

stresas yra valdomas“. Buvo parengti 

planai, sukurtas kampanijos ženklas ir 

parengta pagrindinė informacinė 

medžiaga. Be to, Agentūros partneriai 

iš Napo konsorciumo sukūrė filmuką 

apie stresą, kuriame veikia populiarus 

animacinių filmų veikėjas Napas. 

Trečiosios Europos apklausos apie 

darbuotojų saugą ir sveikatą išvados 

buvo paskelbtos Europos dieną – 

gegužės 9-ąją. Daugiau kaip 16 500 

darbuotojų 31 šalyje atsakė į klausimus apie stresą darbe ir vyresnio amžiaus darbuotojų saugą ir 

sveikatą. Rezultatai sulaukė didelio žiniasklaidos dėmesio; taip patvirtinta būtinybė visoje Europoje 

skleisti 2014–2015 m. kampanijos žinią, kad psichosocialinę riziką galima valdyti taip pat sistemiškai, 

kaip ir bet kurį kitą DSS aspektą. 

Ryšių punktams skirta informuotumo 

didinimo medžiaga buvo pristatyta kaip 

bandomasis projektas siekiant populiarinti 

OiRA ir skatinti MVĮ jį taikyti. Per metus 

surengti devyni informaciniai seminarai šiose 

šalyse: Belgijoje, Kipre, Graikijoje (du susiję 

užsiėmimai), Latvijoje (trys susiję 

užsiėmimai) ir Lietuvoje (du atskiri 

užsiėmimai). 

Penktus metus iš eilės tarptautiniame 

Leipcigo dokumentinio ir animacinio kino 

festivalyje (DOK Leipzig) Agentūra įteikė 

savo saugių darbo vietų kino apdovanojimą. 

Be to, Agentūra remia apdovanojimą 

pelniusio filmo DVD gamybą, subtitravimą 

bei platinimą nacionaliniuose ryšių punktuose ir rengia filmo peržiūras visoje Europoje.  

http://hw2012.healthy-workplaces.eu/lt/about/campaign-partners#mainContent
http://hw2012.healthy-workplaces.eu/lt/resources/campaing_toolkit#mainContent
https://osha.europa.eu/lt/competitions/good-practice-award_2012-2013
https://osha.europa.eu/en/seminars/hwc-summit-2013
https://www.healthy-workplaces.eu/lt/campaign-material
https://www.healthy-workplaces.eu/lt/campaign-material
https://www.healthy-workplaces.eu/lt/tools-and-resources/napo-film
https://www.healthy-workplaces.eu/lt/tools-and-resources/napo-film
https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/eu-poll-press-kit-2013.pdf
https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/eu-poll-press-kit-2013.pdf
http://www.dok-leipzig.de/
https://osha.europa.eu/lt/competitions/hw_film_award_2013/index_html
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2013 m. pristatytas naujas Napo filmas apie 

paslydimus ir užkliuvimus „Napo ir … 

Nejuokingas dalykas“. Įgyvendinant iniciatyvą 

„Napo medžiaga mokytojams“ įvairūs ištekliai, 

įskaitant Napo filmus, pateikiami internete – taip 

siekiama DSS integruoti į mokymo procesą ir 

vaikų saugos ir sveikatos įpročius ugdyti nuo 

mažens. 2013 m. pabaigoje priemonių rinkinys 

„Napo medžiaga mokytojams“ buvo parengtas 

18 kalbų ir populiarinamas 23 valstybėse 

narėse ir Europos ekonominės erdvės šalyse. 

Visus 2013 m. spaudos tarnyba informavo apie Agentūros veiklą ir ją populiarino. Partnerystė su 

žiniasklaida vykdant kampanijas sutvirtėjo – 2012–2013 m. kampaniją parėmė 20 žiniasklaidos 

partnerių iš devynių valstybių narių. Ėmus naujoviškai informuoti apie Geros praktikos apdovanojimų 

ceremoniją, šių apdovanojimų reputacija labai išaugo. Toliau buvo tęsiamas Agentūros interneto 

svetainės pertvarkymas, kurį ketinama užbaigti 2014 m.; tai suteiks dar daugiau pagrindo teigti, kad ši 

interneto svetainė yra pagrindinis DSS informacijos šaltinis Europoje. 2013 m. Agentūra paskelbė 11 

naujų ataskaitų ir 12 „E-facts“ serijos straipsnių, taip pat įvairios informacinės ir audiovizualinės 

medžiagos. 

2013 m. buvo aktyviai plėtojama Agentūros komunikacinė partnerystė su Europos įmonių tinklu (angl., 

EEN) – siekdami skleisti informaciją Europos darbo vietose, ypač MVĮ, nacionaliniai ryšių punktai ir 

Europos įmonių tinklo DSS ambasadoriai surengė 18 nacionalinės partnerystės susitikimų. Be to, du 

partneriai drauge rengė pirmuosius Europos įmonių tinklo DSS apdovanojimus, skirtus atkreipti 

dėmesį į geriausius DSS idėjų populiarinimo tarp MVĮ atvejus. Pirmasis apdovanojimas įteiktas 

lapkričio mėnesį Bilbao mieste surengtame aukščiausio lygio susitikime saugių darbo vietų tema. 

4. Ryšių punktų tinklo veikla ir koordinavimas 
Agentūros 2014–2020 m. daugiametės strateginės programos įgyvendinimas sustiprins Agentūros 

ryšius su ryšių punktų tinklu. 2013 m. buvo svarbu užtikrinti, kad ryšių punktų tinklas ir toliau gerai 

veiktų, nepaisant sudėtingų ekonominių sąlygų. Aukšto lygio vizitai padeda užtikrinti, kad vyriausybės 

ir socialiniai partneriai įvertintų ryšių punktų darbo svarbą. 2013 m. Agentūra surengė du tokius vizitus 

– vieną į Lietuvą ir vieną į Suomiją. Tarptautiniu mastu Agentūra parėmė Tarptautinę darbo 

organizaciją mokymo seminare, skirtame politikos sprendimus dėl darbuotojų saugos ir sveikatos 

priimantiems pareigūnams, ir jame pristatė Europos trišalį modelį. 

Agentūra ir toliau padėjo šalims kandidatėms ir potencialioms šalims kandidatėms dalyvauti Europos 

DSS veikloje; pvz., buvo remiamos jų pastangos prisijungti prie ryšių punktų tinklo ir dalyvauti tinklo 

veikloje, buvo verčiama ir spausdinama saugių darbo vietų kampanijų medžiaga, platinami DVD diskai 

apie Napą, be to, tos šalys buvo raginamos dalyvauti Geros praktikos apdovanojimuose. Pastaroji 

iniciatyva 2013 m. buvo ypač sėkminga – viena iš nugalėtojų tapo Turkijos bendrovė; tai puikus 

Agentūros sėkmingos veiklos pavyzdys. 

Briuselyje įsikūrusi Ryšių palaikymo tarnyba ir toliau atstovavo Agentūrai ir teikė informaciją 

pagrindiniams partneriams. 2013 m. buvo labiau akcentuojama tarnybos veikla Europos socialinio 

dialogo srityje, siekiant išnaudoti sektorių socialinio dialogo komitetų galimybes prisidėti prie OiRA 

projektui skirtų priemonių rengimo. Be to, tarnyba Europos Parlamento nariams sėkmingai surengė 

pažintinį vizitą į Agentūros pagrindinę buveinę, kad parlamentarai galėtų patys pamatyti, kaip veikia 

Agentūra. 

http://www.napofilm.net/lt/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-018-no-laughing-matter
http://www.napofilm.net/lt/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-018-no-laughing-matter
http://www.napofilm.net/lt/napos-films/multimedia-film-episodes-listing-view?filmid=napo-018-no-laughing-matter
http://www.napofilm.net/lt/napo-for-teachers
http://hw2012.healthy-workplaces.eu/lt/about/media-partners#mainContent
http://hw2012.healthy-workplaces.eu/lt/about/media-partners#mainContent
https://osha.europa.eu/en/publications/corporate/eu-osha-multi-annual-strategic-programme-2014-2020/view
https://osha.europa.eu/lt/about/organisation/focal_points
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Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 

agentūra  

12 Santiago de Compostela,  

E-48003 Bilbao, Ispanija 

Tel. +34 944358400 

Faksas +34 944358401 

E. paštas information@osha.europa.eu 
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http://osha.europa.eu 

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 

agentūra (EU-OSHA) padeda siekti, kad 

Europa taptų saugesne, sveikesne ir 

produktyvesne vieta dirbti. Agentūra tiria, 

rengia ir platina patikimą, visapusišką ir 

nešališką informaciją darbuotojų saugos ir 

sveikatos klausimais ir organizuoja Europos 

informuotumo didinimo kampanijas.  1996 m. 

Europos Sąjungos įsteigta Ispanijos Bilbao 

mieste įsikūrusi agentūra vienija Europos 

Komisijos, valstybių narių vyriausybių, 

darbdavių ir darbuotojų organizacijų atstovus 

ir geriausius visų ES valstybių narių ir kitų 

šalių ekspertus. 

*E.%20paštas:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/



