
Kampanijos „Saugi darbo vieta visoms 
amžiaus grupėms“ nauda

• Darbuotojai bus sveiki, motyvuoti ir dirbs našiai, 
o tai suteiks galimybę išsaugoti organizacijų 
konkurencingumą ir novatoriškumą.

• Vertingi įgūdžiai ir darbo patirtis organizacijoje gali 
būti išsaugoti užtikrinant žinių perdavimą ir suteikiant 
daugiau galimybių dalytis talentu ir įgūdžiais.

• Kadangi mažiau darbuotojų išeis laikinojo nedarbingumo 
atostogų ir rečiau neatvyks į darbą, sumažės 
organizacijos išlaidos, susijusios su prarastu darbingumu, 
taip pat padidės darbo našumas.

• Sumažės darbuotojų kaita.

• Darbo aplinka bus teigiamesnė ir palankesnė visų 
amžiaus grupių darbuotojams išnaudoti savo potencialą.

Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. 
Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.
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Vyresnių darbuotojų 
sveikatingumo užtikrinimas 
reiškia, kad darbuotojai gyvena 
gerai, dirba gerai ir gerai 
pasitinka vyresnį amžių.

Saugi darbo 
vieta visoms 

amžiaus 
grupėms

Tvaraus profesinio gyvenimo skatinimas

www.healthy-workplaces.eu
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Kas gali dalyvauti?

Kampanijoje „Saugi darbo vieta visoms amžiaus grupėms“ yra 
kviečiamos dalyvauti bet kokio dydžio ir bet kurio sektoriaus 
organizacijos, taip pat pavieniai asmenys. Kampanijoje gali 
dalyvauti:

• visi viešojo ir privačiojo sektorių darbdaviai;
• vadovai, padalinių vadovai ir darbuotojai;
• profesinės sąjungos ir saugos bei sveikatos specialistai;
• DSS ir žmogiškųjų išteklių specialistai;
• darbdavių ir profesinės organizacijos;
• visos organizacijos ir asmenys, pasiryžę gerinti saugą ir 

sveikatą darbe.

Kampanija
Darbas ne didina Europos darbo jėgos senėjimo problemą, 
o padeda ją spręsti. Darbas gali teigiamai veikti fizinę ir 
psichikos sveikatą. Tvaraus darbo ir vyresnių darbuotojų 
sveikatingumo skatinimas gali padėti užtikrinti, kad 
darbuotojai būtų sveikesni ir labiau motyvuoti, kad 
sumažėtų darbuotojų kaita bei neatvykimo į darbą mastas ir 
kad didėtų įmonių našumas.

Šia kampanija siekiama didinti informuotumą apie tai, kaip 
svarbu gerai valdyti darbuotojų saugą ir sveikatą (DSS) visą 
profesinį gyvenimą ir darbą pritaikyti prie asmens gebėjimų 
tiek darbuotojo karjeros pradžioje, tiek pabaigoje. Jei 
tinkamai valdoma DSS, atsižvelgiama į darbuotojų įvairovę ir 
sprendžiami dėl tokios įvairovės kylantys klausimai, galima 
skatinti vyresnių darbuotojų sveikatingumą ir siekti, kad 
į pensiją darbuotojai išeitų geros sveikatos.

2016–2017 m. Saugių darbo vietų kampanijos tikslai yra šie:

• skatinti tvarų darbą ir vyresnių darbuotojų 
sveikatingumą, taip pat atkreipti dėmesį į būtinybę 
užtikrinti prevenciją visą profesinį gyvenimą;

• teikti informaciją ir priemones, reikalingas DSS 
valdymui darbo jėgos senėjimo sąlygomis, ir taip padėti 
darbdaviams ir darbuotojams (įskaitant mažąsias ir labai 
mažas įmones);

• šioje srityje gerinti keitimąsi informacija ir gerąja 
patirtimi.

Svarbiausios datos

Kampanijos pradžia – 2016 m. balandžio mėn.

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 
savaitė – 2016 ir 2017 m. spalio mėn.

Saugių darbo vietų geros praktikos 
apdovanojimai – 2017 m. balandžio mėn.

Aukščiausiojo lygio susitikimas saugių darbo 
vietų tema – 2017 m. lapkričio mėn.

Saugios darbo vietos – būtina 
tvaraus profesinio gyvenimo 
sąlyga.

Prevencija viso profesinio 
gyvenimo metu yra esminė 
sąlyga norint įveikti su darbo 
jėgos senėjimu susijusius 
iššūkius.

Kaip galite dalyvauti?

Šioje kampanijoje galite dalyvauti taip:

• skleisti ir skelbti kampanijos medžiagą ir taip padėti didinti 
informuotumą apie DSS;

• organizuoti veiklą ir renginius, kaip antai mokymo kursus, 
konferencijas ir konkursus;

• taikyti ir populiarinti turimas praktines amžiaus valdymo 
priemones;

• dalyvauti Saugių darbo vietų geros praktikos 
apdovanojimuose;

• 2016 ir 2017 m. dalyvauti Europos darbuotojų saugos ir 
sveikatos savaitės renginiuose;

• tapti oficialiais ar nacionaliniais kampanijos partneriais;
• gauti naujausią informaciją socialinėje žiniasklaidoje. 

Ieškoti mūsų socialiniuose tinkluose „Facebook“, „Twitter“, 
„LinkedIn“ ir kt.

Papildoma informacija ir ištekliai

Kampanijos interneto svetainėje 
(www.healthy-workplaces.eu) galima rasti daugiau 
informacijos arba parsisiųsti įvairios kampanijos 
medžiagos, pvz.:

• kampanijos Saugi darbo vieta visoms amžiaus 
grupėms vadovą;

• naują elektroninį vadovą apie DSS valdymą darbo jėgos 
senėjimo sąlygomis;

• faktų, diagramų ir infografikos;
• NAPO filmuką;
• reklaminės medžiagos.

Sekite mūsų naujienas „Twitter“ tinkle: 
#EUhealthyworkplaces

http://www.healthy‑workplaces.eu



