
Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки.  
Добре е за теб. Добре е за бизнеса.

Насърчаване на устойчив трудов живот

Здравословни работни 
места за всички 
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Награди за добри практики за 
здравословни работни места

Покана за номинации

http://www.healthy-workplaces.eu


Насърчаване на устойчив трудов живот

Работата е част от решението, не от 
проблема, на застаряващата работната 
сила в Европа. Да се работи може да 
е добре както за физическото, така и за 
психичното здраве. Насърчаването 
на устойчивостта на работните места 
и остаряването в добро здраве може да 
доведе до по-здрава и по-мотивирана 
работна сила, намаляване на 
текучеството на персонала и отсъствията 
от работа и по-голяма производителност 
на предприятията.

Настоящата кампания повишава 
осведомеността относно значението 
на добрите условия на безопасност 
и здраве при работа (БЗР), доброто 
управление през целия професионален 
живот и разпределянето на работата 
според индивидуалните способности 
— както в началото, така и в края на 
професионалния живот на работника. 
Чрез управление на БЗР, както и чрез 
вземане предвид и съобразяване 
с многообразието в редиците на 

работната сила, може да се постигне 
остаряване и пенсиониране в добро 
здраве.

Кампанията „Здравословни работни 
места“ 2016—2017 г. има следните цели:
 • насърчаване на устойчивата работа 

и остаряването в добро здраве 
и подчертаване на значението на 
превенцията през целия професионален 
живот;

 • подпомагане на служителите 
и работниците (включително в малките 
предприятия и микропредприятията) 
чрез предоставяне на информация 
и инструменти за управление на БЗР 
в контекста на застаряващата работната 
сила;

 • улесняване на обмена на информация 
и споделяне на добри практики в тази 
област.

Допълнителна информация за кампанията 
може да се намери на 
www.healthy-workplaces.eu

Насърчаването 
на здравословни 
работни практики 
при младите 
работници 
стимулира 
устойчивата 
работа.

http://www.healthy-workplaces.eu/


Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа 
(EU-OSHA) отправя покана за 
кандидатури за ХІІІ награди 
за добри практики за 
здравословни работни места 
в областта на безопасността 
и здравето при работа (БЗР). Като 
част от кампанията „Здравословни 
работни места за всички възрасти“ 
(2016—2017 г.), конкурсът си 
поставя за цел да отдаде признание 
на организациите, даващи 
изключителен и новаторски принос 
за безопасността и здравето при 
работа в контекста на застаряващата 
работната сила.

©
 S

H
U

TT
ER

ST
O

CK
/b

ik
er

id
er

lo
nd

on



Награди за добри практики за здравословни 
работни места

В сътрудничество с държавите членки 
и председателствата на Съвета на 
Eвропейския съюз EU-OSHA организира 
Наградите за добри практики за 
здравословни работни места в тандем със 
своите кампании „Здравословни работни 
места“. Тези награди са важен елемент на 
всяка кампания и допринасят за доказване 
на ползите от добра безопасност и добро 
здраве на работното място, служейки като 
платформа за обмен на информация и за 
популяризиране на добрите практики 
в цяла Европа.

Наградите за добри практики за 
здравословни работни места (2016—2017 г.) 
имат за цел да посочат водещи примери за 
организации, които активно управляват 
безопасността и здравето при работа 
в контекста на застаряващата работната 
сила. ЕU-OSHA търси примери, показващи 
цялостен подход към управлението на 
БЗР и перспектива към превенцията на 

риска, обхващаща целия трудов живот, като 
гаранция за остаряване в добро здраве 
при работа. Журито освен това ще търси 
както устойчивост, така и преносимост на 
мерките.

Приветстват се кандидатури от всички 
европейски работодатели и работници, 
както и от посредници като: социални 
партньори, специалисти и професионалисти 
в областта на безопасността и здравето 
и консултанти по въпросите на БЗР на 
равнище работно място.

На церемония през април 2017 г. 
победителите ще получат своите награди 
и ще бъдат чествани постиженията на 
всички, които са участвали. Подробна 
информация за наградени и поощрени 
примери ще бъде дадена в публикация, 
която ще получи широко разпространение 
в цяла Европа и ще се популяризира чрез 
уебсайта на EU-OSHA.

Здравословните 
и високопроизводителни 
работни места са отговор 
на предизвикателствата 
на застаряващата 
работната сила.



За какви видове добри практики могат да се 
подават кандидатури
Може да се кандидатства за всякакви 
примери от реалния живот за ефективно 
управление на БЗР в контекста на 
застаряващата работната сила. 
В кандидатурите следва да е подробно 
описано как практики за добро 
управление на възрастта са приложени 
на работното място и какво е постигнато, 
в това число аспекти като следните:
 • как възрастовото многообразие е взето 

под внимание при управлението на 
БЗР и на човешките ресурси (напр. чрез 
политики за управление на възрастта);

 • съобразена с възрастта оценка на риска 
и съответно адаптиране на работните 
места;

 • разработване и прилагане на мерки 
и/или практически инструменти за 
управление на застаряването на 
работната сила;

 • превенция на уврежданията и политики 
или мерки за връщане на работа;

 • специфични мерки, насочени към 
по-възрастните работници и/или 
опасности и рискове, специфични за 
по-възрастните работници.

Доброто оформление на 
работното място и добрата 
организация на труда са от 
полза за всички възрастови 
групи.
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Какво трябва да демонстрира една 
кандидатура

Тричленното жури ще обърне особено 
внимание на доказателства за:
 • цялостен подход към безопасността 

и здравето при работа, включително 
всички аспекти на управлението на 
възрастта на работното място;

 • подход към превенцията, основан на 
целия жизнен цикъл;

 • реални и доказуеми подобрения 
в безопасността и здравето, както и в 
доброто самочувствие при работа;

 • ефективно участие и приобщаване на 
работниците и техните представители;

 • подреждане по приоритети на мерките 
с поставяне на ударението върху 
индивида (насърчаването на здравето 
следва да се съчетава със защита на 
здравето);

 • устойчивостта на мерките във времето;
 • преносимост на други работни места 

(в други държави членки, в различни 

сектори и в предприятия с различни 
размери);

 • времеви фактор (мярката трябва да 
бъде или скорошна, или да не е била 
рекламирана широко).

Освен това мярката следва да изпълнява, 
а в най-добрия случай да надминава 
съответните законодателни изисквания 
на държавите членки, в която тя е била 
реализирана. Продукти, инструменти 
и услуги, разработени за търговски цели, 
няма да бъдат разглеждани в конкурса.

Примери за добри практики, отличени 
с награди през предходни години, могат да 
бъдат намерени на уебсайта на EU-OSHA на 
адрес: https://osha.europa.eu/bg/healthy-
workplaces-campaigns/awards/good-
practice-awards

Остаряването в добро здраве 
се отнася до теб и до мен.

https://osha.europa.eu/bg/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/bg/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/bg/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards


Кой може да участва
За конкурса могат да се подават 
кандидатури за добри практики от 
организации, действащи в държавите 
— членки на ЕС, държавите кандидатки, 
държавите потенциални кандидатки 
и държавите от Европейската асоциация за 
свободна търговия (ЕАСТ), включително:
 • отделни предприятия или организации 

от всички размери;
 • доставчици на обучение и членове на 

образователната общност;
 • организации на работодатели, търговски 

сдружения, професионални съюзи 
и неправителствени организации;

 • регионални или местни служби за 
профилактика и БЗР, застрахователни 
служби и други посреднически 
организации;

 • официални партньори на кампанията.

Как да участвате
Ако сте многонационална или 
общоевропейска организация и официален 
партньор на кампанията, можете да 
подадете кандидатурата си директно до 
EU-OSHA. Подробна информация за това 
как да подадете кандидатура за конкурса на 
европейско равнище можете да получите 
на: gpa@healthy-workplaces.eu

Всички останали кандидатури се преценяват 
първо на национално равнище от мрежата 
на националните фокусни точки на ЕU-OSHA. 
Националните победители могат след това 
да участват в общоевропейското състезание, 
когато се избират общите победители.

Партньорът на мрежата във Вашата 
държава може да Ви предостави подробна 
информация за това как да участвате 
в конкурса. За да намерите и да влезете във 
връзка с Вашата национална фокусна точка, 
посетете: www.healthy-workplaces.eu/fops

Следете ни в Twitter: 
#EUhealthyworkplaces
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Мисията на Европейската агенция за безопасност и  здраве 

при работа (EU-OSHA) е Европа да се превърне в по-безопасно, 

по-здравословно и  по-продуктивно място за работа. Създадена 

от Европейския съюз през 1994 г. и установена в Билбао, Испания, 

Агенцията проучва, разработва и  разпространява надеждна, 

балансирана и  обективна информация за безопасността 

и здравето, като работи в мрежа с организации в цяла Европа за 

подобряване на условията на труд.

ЕU-OSHA организира също така двегодишни кампании 

„Здравословни работни места“ с  подкрепата на институциите 

на ЕС и  европейските социални партньори и  съгласувани на 

национално равнище от мрежата на националните фокусни 

точки на Агенцията. Кампанията „Здравословни работни места за 

всички възрасти“ за 2016—2017 г. си поставя за цел да помогне 

на работодателите да се справят с  предизвикателствата на 

застаряващата работната сила и  да повишат осведомеността 

относно значението на устойчивата работа през целия 

професионален живот на работниците и служителите.

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao — Spain
www.healthy-workplaces.eu
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