
Zdravé pracoviště pro všechny bez 
rozdílu věku: přínosy

• Pracovní síla bude zdravá, produktivní a motivovaná, 
což organizacím umožní být nadále konkurenceschopné 
a inovativní.

• Cenné dovednosti a pracovní zkušenosti mohou 
být v organizaci zachovány prostřednictvím 
předávání znalostí a většího množství talentovaných 
a kvalifikovaných pracovníků.

• Díky nižší míře čerpání nemocenské a nepřítomnosti 
v práci se sníží náklady organizací spojené s pracovní 
neschopností a zvýší se produktivita práce.

• Fluktuace zaměstnanců bude nižší.

• Pracovní prostředí bude pozitivnější a bude motivovat 
zaměstnance všech věkových kategorií k využití jejich 
potenciálu v plné míře.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. 
Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.

Evropská agentura pro bezpečnost a  ochranu zdraví při Evropská agentura pro bezpečnost a  ochranu zdraví při 
práci (EU-OSHA) přispívá k  cíli učinit z  Evropy bezpečnější,  přispívá k  cíli učinit z  Evropy bezpečnější, 
zdravější a  produktivnější místo pro práci. Agentura, kterou zdravější a  produktivnější místo pro práci. Agentura, kterou 
zřídila v roce 1994 Evropská unie a která má sídlo ve španělském zřídila v roce 1994 Evropská unie a která má sídlo ve španělském 
Bilbau, provádí výzkum, vývoj a  distribuci spolehlivých, Bilbau, provádí výzkum, vývoj a  distribuci spolehlivých, 
vyvážených a  nestranných informací v  oblasti BOZP vyvážených a  nestranných informací v  oblasti BOZP 
a  spolupracuje s  organizacemi v  celé Evropě na zlepšování a  spolupracuje s  organizacemi v  celé Evropě na zlepšování 
pracovních podmínek.

Agentura EU-OSHA rovněž za podpory orgánů EU Agentura EU-OSHA rovněž za podpory orgánů EU 
a  evropských sociálních partnerů pořádá dvouleté a  evropských sociálních partnerů pořádá dvouleté kampaně 
Zdravé pracoviště, které na vnitrostátní úrovni koordinuje , které na vnitrostátní úrovni koordinuje 
síť jejích kontaktních míst. Cílem kampaně na období síť jejích kontaktních míst. Cílem kampaně na období 
2016–2017 s  názvem Zdravé pracoviště pro všechny bez Zdravé pracoviště pro všechny bez 
rozdílu věku je pomoci zaměstnavatelům řešit problémy  je pomoci zaměstnavatelům řešit problémy 
související se stárnoucí pracovní silou a  zvyšovat povědomí související se stárnoucí pracovní silou a  zvyšovat povědomí 
o významu udržitelné práce po celou dobu pracovního života o významu udržitelné práce po celou dobu pracovního života 
zaměstnanců.
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Zajišťování zdravého stárnutí 
při práci znamená, že 
pracovníci dobře žijí, dobře 
pracují i dobře stárnou.

Zdravé  
pracoviště pro 

všechny bez 
rozdílu věku 

Podpora udržitelného pracovního života

www.healthy-workplaces.eu
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Kdo se může zúčastnit?

Kampaně Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku
se mohou zúčastnit všechny organizace bez ohledu na svou 
velikost a odvětví, ve kterém působí, i jednotlivci. Kampaně se 
mohou zúčastnit:

• všichni zaměstnavatelé z veřejného i soukromého sektoru,
• manažeři, vedoucí pracovníci i zaměstnanci,
• odborové organizace a zástupci zaměstnanců pro BOZP,
• odborníci na BOZP a lidské zdroje,
• organizace zaměstnavatelů a profesní organizace,
• všechny organizace a jednotlivci usilující o zlepšování BOZP 

na pracovišti.

Kampaň
V souvislosti s evropskou stárnoucí pracovní silou je práce 
součástí řešení, nikoli problémem. Práce může být přínosná 
pro fyzické i duševní zdraví. Podpora udržitelné práce 
a zdravého stárnutí může zajistit zdravější a motivovanější 
pracovní sílu, nižší míru fluktuace zaměstnanců 
a nepřítomnosti v práci a vyšší produktivitu podniků.

Tato kampaň zvyšuje povědomí o významu dobrého řízení 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) po celou dobu 
pracovního života a přizpůsobování práce schopnostem 
jednotlivce, bez ohledu na to, zda se pracovník nachází na 
začátku své kariéry nebo na jejím konci. Prostřednictvím 
řízení BOZP a zohledňování a řešení rozmanitosti pracovních 
sil lze dosáhnout zdraví neohrožujícího stárnutí při práci 
a dobrého zdraví v důchodu.

Cíle kampaně Zdravé pracoviště 2016–2017:

• propagovat udržitelnou práci a zdravé stárnutí
a význam prevence po celou dobu pracovního života,

• pomáhat zaměstnavatelům a zaměstnancům (i v malých 
podnicích a mikropodnicích) poskytováním informací 
a nástrojů pro řízení BOZP v souvislosti se stárnoucí 
pracovní silou,

• umožnit výměnu informací a správné praxe v této 
oblasti.

Důležitá data

Zahájení kampaně: duben 2016

Evropské týdny bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci: říjen 2016 a říjen 2017

Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Ceny 
za správnou praxi v rámci kampaně Zdravé 
pracoviště: duben 2017

Summit kampaně Zdravé pracoviště:
listopad 2017

Zdravé pracoviště je 
předpokladem pro 
udržitelný pracovní život.

Prevence po celou dobu 
pracovního života je klíčem 
ke zvládnutí problémů 
spojených se stárnoucí 
pracovní silou.

Jak se můžete zapojit?

Do kampaně se můžete zapojit:

• šířením a zveřejňováním materiálů kampaně a přispět tak 
ke zvyšování povědomí o BOZP,

• organizováním aktivit a akcí, jako jsou vzdělávací kurzy, 
konference a soutěže,

• využíváním a propagováním dostupných praktických 
nástrojů pro řízení zohledňující věk zaměstnanců,

• účastí v soutěži Ceny za správnou praxi v rámci kampaně 
Zdravé pracoviště,

• účastí na Evropských týdnech bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci pořádaných v letech 2016 a 2017,

• tím, že se stanete oficiálním nebo národním partnerem 
kampaně,

• sledováním našich aktivit na sociálních sítích (naleznete nás 
na Facebooku, Twitteru, LinkedIn a dalších sítích).

Další informace a zdroje

Více informací naleznete na internetových stránkách 
kampaně (www.healthy-workplaces.eu), ze kterých si 
můžete také stáhnout různé materiály, např.:

• průvodce kampaní Zdravé pracoviště pro všechny bez 
rozdílu věku,

• nového elektronického průvodce k řízení BOZP 
v souvislosti se stárnoucí pracovní silou,

• fakta, čísla a informační grafiku,
• animovaný film o postavičce Napo, provázející nás 

problematikou BOZP,
• propagační materiály.

Sledujte nás na Twitteru: #EUhealthyworkplaces

https://www.healthy-workplaces.eu



