
Drošs un veselīgs darbs jebkurā 
vecumā — ieguvumi

• Veselīgs, produktīvs un motivēts darbaspēks, kas 
organizācijām ļauj saglabāt konkurētspēju un inovācijas 
spēju.

• Iespēja organizācijās saglabāt vērtīgas prasmes un darba 
pieredzi, izmantojot zināšanu pārnesi un lielāku talantu 
un prasmju kopumu.

• Slimību izraisīto darba kavējumu samazināšanās, kas 
organizācijām nozīmē mazākas darbnespējas izmaksas 
un lielāku produktivitāti.

• Mazāka darbinieku mainība.

• Pozitīvāka darba vide, kas rosina visu vecumu 
darbiniekus sasniegt savu potenciālu.

Drošība un veselība darbā skar ikvienu no mums. 
Ieguvums jums. Ieguvums jūsu uzņēmumam.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības 
aģentūra (EU-OSHA) palīdz veidot Eiropas darba vidi drošāku, palīdz veidot Eiropas darba vidi drošāku, 
veselīgāku un produktīvāku. Aģentūra, ko Eiropas Savienība veselīgāku un produktīvāku. Aģentūra, ko Eiropas Savienība 
izveidoja 1994.  gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao, izveidoja 1994.  gadā un kas atrodas Spānijas pilsētā Bilbao, 
veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, izsvērtu un veic pētījumus, izstrādā un izplata uzticamu, izsvērtu un 
objektīvu informāciju par darba aizsardzību un sadarbojas ar objektīvu informāciju par darba aizsardzību un sadarbojas ar 
organizācijām visā Eiropā, lai uzlabotu darba apstākļus.organizācijām visā Eiropā, lai uzlabotu darba apstākļus.

EU-OSHA rīko divu gadu ilgas veselīgu darbavietu kampaņasveselīgu darbavietu kampaņas, 
ko atbalsta ES iestādes un Eiropas sociālie partneri un valstu ko atbalsta ES iestādes un Eiropas sociālie partneri un valstu 
līmenī koordinē aģentūras kontaktpunktu tīkls. Kampaņa līmenī koordinē aģentūras kontaktpunktu tīkls. Kampaņa 
“Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”“Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā” 2016.  un 
2017.  gadā tiek rīkota, lai palīdzētu darba devējiem risināt 2017.  gadā tiek rīkota, lai palīdzētu darba devējiem risināt 
ar darbaspēka novecošanu saistītus jautājumus un vairotu ar darbaspēka novecošanu saistītus jautājumus un vairotu 
izpratni par ilgtspējīga darba nozīmi visa darba mūža garumā.izpratni par ilgtspējīga darba nozīmi visa darba mūža garumā.
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Veselīgas vecumdienas darbā 
nozīmē, ka darbinieki dzīvo 
labklājībā, labi strādā un 
vecumdienās saglabā labu 
veselību.

Drošs un 
veselīgs 

darbs jebkurā 
vecumā

Ilgtspējīga darba mūža veicināšana

www.healthy-workplaces.eu
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Kas var piedalīties?

Kampaņā “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā” ir 
aicinātas piedalīties visas organizācijas (neatkarīgi no lieluma 
un nozares) un privātpersonas. Kampaņa ir atvērta:

• visiem darba devējiem publiskajā un privātajā sektorā;
• vadītājiem, vidējā posma vadītājiem un darbiniekiem;
• arodbiedrībām un par darba aizsardzību atbildīgajiem 

darbinieku pārstāvjiem;
• darba aizsardzības un personāla speciālistiem;
• darba devēju un profesionālajām organizācijām;
• visām organizācijām un privātpersonām, kas cenšas uzlabot 

darba aizsardzību.

Kampaņa
Eiropas gados vecākajiem darbiniekiem darbs ir nevis 
problēma, bet daļa no risinājuma. Darbs var labvēlīgi 
ietekmēt gan cilvēku fizisko, gan garīgo veselību. Veicinot 
ilgtspējīgu darbu un labu veselību vecumdienās, uzņēmumi 
var iegūt veselīgāku un labāk motivētu darbaspēku, mazināt 
darbinieku mainību un darba kavējumus un palielināt 
produktivitāti.

Šī kampaņa tiek rīkota, lai vairotu sabiedrības izpratni 
par labas darba aizsardzības sistēmas nozīmi visa darba 
mūža garumā, kā arī par to, cik svarīgi ir pielāgot darbu 
katra darbinieka individuālajām spējām no karjeras 
sākuma līdz pat tās beigām. Novēršot ar darba aizsardzību 
saistītās problēmas, ņemot vērā un risinot ar darbaspēka 
daudzveidību saistītos jautājumus, ir iespējams panākt, 
ka cilvēki darbā sagaida veselīgas vecumdienas un dodas 
pensijā ar labu veselību.

Veselīgu darbavietu 2016.–2017. gada kampaņai ir šādi 
mērķi:

• veicināt ilgtspējīgu darbu un labu veselību 
vecumdienās un uzsvērt preventīvu pasākumu nozīmi 
visa darba mūža garumā;

• palīdzēt darba devējiem un darbiniekiem (tostarp maziem 
uzņēmumiem un mikrouzņēmumiem), piedāvājot 
informāciju un rīkus darba aizsardzības jautājumu 
risināšanai darbaspēka novecošanas kontekstā;

• sekmēt informācijas un labas prakses apmaiņu šajā jomā.

Nozīmīgākie datumi

Kampaņas sākums — 2016. gada aprīlis

Eiropas darba aizsardzības nedēļas — 2016. un 
2017. gada oktobris

Veselīgu darbavietu labas prakses balvu 
pasniegšanas ceremonija — 2017. gada aprīlis

Veselīgu darbavietu kampaņas samits —
2017. gada novembris

Veselīgas darbavietas ir 
ilgtspējīga darba mūža 
priekšnoteikums.

Ar darbaspēka novecošanu 
saistītu jautājumu risināšanas 
atslēga ir preventīvi pasākumi 
visa darba mūža garumā.

Kā var iesaistīties?

Kampaņā var iesaistīties šādos veidos:

• izplatot un popularizējot kampaņas materiālus, lai palīdzētu 
vairot sabiedrības izpratni par darba aizsardzību;

• organizējot aktivitātes un pasākumus, piemēram, 
apmācības kursus, konferences un konkursus;

• izmantojot un veicinot pieejamos praktiskos vecuma 
pārvaldības rīkus;

• piedaloties veselīgu darbavietu labas prakses balvu 
konkursā;

• piedaloties Eiropas darba aizsardzības nedēļās 2016. un 
2017. gadā;

• kļūstot par oficiālu vai valsts mēroga kampaņas partneri;
• sekojot mūsu aktivitātēm sociālajos medijos. Meklējiet mūs 

sociālajos tīklos Facebook, Facebook, Facebook Twitter, Twitter, Twitter LinkedIn u. c.

Papildu informācija un resursi

Kampaņas tīmekļa vietnē ir pieejama papildu informācija 
un dažādi materiāli, ko var lejupielādēt 
(www.healthy-workplaces.eu), piemēram:

• kampaņas “Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”
rokasgrāmata;

• jauns e-ceļvedis par darba aizsardzības jautājumu 
risināšanu darbaspēka novecošanas kontekstā;

• fakti, skaitļi un infografikas;
• Napo filma;
• veicināšanas materiāli.

Sekojiet mums sociālajā tīklā Twitter:
#EUhealthyworkplaces

http://www.healthy‑workplaces.eu



