
Az „Egészséges munkahelyet minden 
életkorban!” kampány előnyei

• A munkaerő egészséges, hatékony és motivált lesz, 
így a szervezetek versenyképesek és innovatívak 
maradhatnak.

• A szervezetek a tudástranszfer, valamint a tehetség és 
készség terén rendelkezésre álló nagyobb tartalékok 
révén megőrizhetik az értékes készségeket és szakmai 
tapasztalatokat.

• A kevesebb betegszabadságnak és munkahelyi 
hiányzásnak köszönhetően alacsonyabbak lesznek 
a munkaképesség-csökkenéshez kapcsolódó költségek, 
és javul a termelékenység.

• Csökken a munkaerő-vándorlás mértéke.

• A munkakörnyezet pozitívabb lesz, így a munkavállalók 
minden korosztálya számára lehetővé teszi, hogy 
kiteljesedjenek.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. 
Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi 
Ügynökség (EU-OSHA) működésének célja, hogy Európát  működésének célja, hogy Európát 
olyan hellyé alakítsa, ahol biztonságosabban, egészségesebb olyan hellyé alakítsa, ahol biztonságosabban, egészségesebb 
körülmények között és eredményesebben lehet dolgozni. körülmények között és eredményesebben lehet dolgozni. 
Az Európai Unió által 1994-ben alapított, spanyolországi, ben alapított, spanyolországi, 
bilbaói székhelyű Ügynökség megbízható, kiegyensúlyozott bilbaói székhelyű Ügynökség megbízható, kiegyensúlyozott 
és pártatlan biztonsági és egészségvédelmi információkat és pártatlan biztonsági és egészségvédelmi információkat 
kutat, fejleszt és terjeszt, miközben Európa-szerte különféle kutat, fejleszt és terjeszt, miközben Európa-szerte különféle 
szervezetekkel folytat együttműködést, hogy elősegítse szervezetekkel folytat együttműködést, hogy elősegítse 
a munkakörülmények javulását.

Az EU-OSHA felel emellett a kétéves „Egészséges munkahelyek” Az EU-OSHA felel emellett a kétéves „Egészséges munkahelyek” 
kampányok kezeléséért is, amelyet az Unió intézményei és kampányok kezeléséért is, amelyet az Unió intézményei és 
az európai szociális partnerek támogatnak, nemzeti szinten az európai szociális partnerek támogatnak, nemzeti szinten 
pedig az Ügynökség fókuszponthálózata kezel. A  2016–2017pedig az Ügynökség fókuszponthálózata kezel. A  2016–2017-es, 
„Egészséges munkahelyet minden életkorbanéletkorban!” elnevezésű !” elnevezésű !”
kampány célja, hogy segítsen megoldást találni az idősödő kampány célja, hogy segítsen megoldást találni az idősödő 
munkaerővel kapcsolatos kihívásokra, valamint felhívja munkaerővel kapcsolatos kihívásokra, valamint felhívja 
a �gyelmet a fenntartható munka fontosságára a munkavállalók a �gyelmet a fenntartható munka fontosságára a munkavállalók 
munkával töltött évei során.
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Az egészséges munkahelyi 
idősödés lehetővé tétele azt 
jelenti, hogy a munkavállalók 
jól élnek, jól dolgoznak, és 
megfelelő módon öregszenek.

Egészséges 
munkahelyet 

minden 
életkorban!

A munkával töltött élet  
fenntarthatóságának népszerűsítése

www.healthy-workplaces.eu
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Ki vehet részt?

Mérettől és ágazattól függetlenül minden szervezetet 
és magánszemélyt ösztönzünk arra, hogy részt vegyen 
az „Egészséges munkahelyet minden életkorban!”
kampányban. A kampány nyitva áll a következők előtt:

• köz- és magánszektorbeli munkáltatók;
• vezetők, felettesek és munkavállalók;
• szakszervezetek és biztonsági és egészségvédelmi 

képviselők;
• a munkahelyi biztonság és egészségvédelem, valamint 

a humánerőforrás terén jártas szakértők;
• munkáltatói és szakmai szövetségek;
• a biztonság és az egészségvédelem fejlesztésével 

foglalkozó szervezetek és egyének.

A kampány
Ha Európa idősödő munkaerejére keresünk megoldást, 
akkor a munkát nem problémának, hanem a megoldás 
részének kell tekintenünk. A munka a fizikai és lelki egészség 
szempontjából is hasznos lehet. A fenntartható munka 
és az egészséges idősödés ösztönzése egészségesebb 
és motiváltabb munkaerőt, alacsonyabb fluktuációt és 
kevesebb munkahelyi hiányzást, valamint magasabb üzleti 
termelékenységet eredményezhet.

Ez a kampány a megfelelő munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem fontosságára hívja fel a figyelmet 
a munkával töltött élet során, valamint arra, hogy nem 
szabad megfeledkezni a munka és az egyén képességeinek 
összehangolásáról, függetlenül attól, hogy valaki 
a karrierje kezdetén vagy végén tart. A munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem megfelelő kezelésével, 
valamint a munkaerő sokféleségének figyelembevételével 
egészséges munkával töltött időskor és jó egészségben 
történő nyugdíjba vonulás érhető el.

A 2016–2017-es „Egészséges munkahelyek” kampány 
a következő célokat tűzte ki:

• a fenntartható munka és az egészséges idősödés
ösztönzése, valamint a megelőzés fontosságának 
hangsúlyozása a munkával töltött élet során;

• a munkáltatók és a munkavállalók (többek között 
a kis- és mikrovállalkozások) támogatása a munkahelyi 
biztonság és egészségvédelem kezelésére szolgáló 
információkkal és eszközökkel az idősödő munkaerő 
kapcsán;

• az információk és helyes gyakorlatok cseréjének helyes gyakorlatok cseréjének helyes gyakorlatok
elősegítése ezen a területen.

Fontos dátumok

A kampány indulása: 2016. április

A Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelem 
Európai Hete: 2016 és 2017 októbere

„Egészséges Munkahelyek – Helyes Gyakorlat 
Díjak” díjkiosztó ünnepsége: 2017. április

Az „Egészséges munkahelyek” kampány 
csúcstalálkozója: 2017. november

Az egészséges munkahelyek 
a munkával töltött élet 
fenntarthatóságának 
előfeltételei.

A munkával töltött 
élet során a megelőzés 
kulcsfontosságú az idősödő 
munkaerővel kapcsolatos 
kihívások kezelése 
szempontjából.

Hogyan vehet részt?

Többek között az alábbi módokon vehet részt a kampányban:

• kampányanyagok terjesztésével és közzétételével, 
amelyek felhívják a figyelmet a munkahelyi biztonság és 
egészségvédelem fontosságára;

• tanfolyamok, konferenciák, pályázatok és egyéb 
tevékenységek és események megszervezésével;

• a meglévő gyakorlati kormenedzsmenteszközök 
felhasználásával és népszerűsítésével;

• az „Egészséges munkahelyek – Helyes Gyakorlat Díjak” 
versenybe való nevezéssel;

• a 2016-os és 2017-es Munkahelyi Biztonság és 
Egészségvédelem Európai Hetén való részvétellel;

• ha hivatalos vagy nemzeti kampánypartnerré válik;
• ha naprakész a közösségi médián keresztül népszerűsített 

tevékenységeinkben. Keressen bennünket a Facebookon, 
a Twitteren, a LinkedInen és a többi közösségi oldalon.

További információk és források

További információkat és az alábbi forrásokat a kampány 
honlapjáról (www.healthy-workplaces.eu) töltheti le:

• „Egészséges munkahelyet minden életkorban!” – 
Kampányútmutató;

• gyakorlati e-útmutató az idősödő munkaerővel 
kapcsolatos munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi 
kérdések kezeléséhez;

• tények, számadatok és infografikák;
• Napo-filmek;
• promóciós anyagok.

Kövessen minket a Twitteren: #EUhealthyworkplaces

www.healthy‑workplaces.eu
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces



