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Informacijos perdavimas: sveikatos ir saugos kampanijos
Agentūros parengto vadovo santrauka
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Laikantis kai kurių pagrindinių toliau aprašomų principų, informacinės 
kampanijos gali būti labai efektyvus būdas skleisti žinias darbuotojų sau-
gos ir sveikatos (DSS) klausimais bei keisti žmonių elgseną. Šiame infor-
maciniame biuletenyje aprašomi pagrindiniai principai, į kuriuos reikia 
atsižvelgti vykdant informacines kampanijas Europos, nacionaliniame arba 
darbo vietų lygmenyje. Jis paremtas Agentūros parengtu vadovu ir DSS 
kampanijų specialistų iš visos Europos apklausa. 

PAGRINDINIAI SĖKMĖS ELEMENTAI
Apsibrėžkite įvertinamą tikslą 

Tai padės jums įvertinti kampanijos sėkmingumą. Tikslai turi būti realūs ir 
konkretūs. Pavyzdžiui, „Gauti 5000 prašymų pateikti informacijos paketą 
apie sužeidimų prevenciją viešbučių ir viešojo maitinimo sektoriuje“.

Nustatykite tikslines rinkas ir auditorijas
Labai svarbu sukoncentruoti dėmesį. Jei stengsitės apimti per didelį 
žmonių skaičių įvairiuose sektoriuose, iššvaistysite resursus ir informacija 
nepasieks tų, kuriems ji skiriama. 

Sutelkite dėmesį į tą sektorių, kuriame DSS problema, kurią norite 
spręsti, yra aktualiausia, pvz., tirpikliai leidybos pramonėje. 
Stenkitės pasiekti tuos žmones jūsų pasirinktuose sektoriuose, ku-
rie turės galių veikti pagal jūsų rekomendacijas. Daugeliu atveju tai 
nebus konkretūs žmonės, tiesiogiai susiduriantys su DSS problema, 
kurią stengiatės išspręsti. Be daugelio kitų, tai gali būti aukštesnio 
rango vadovai, profesinių sąjungų atstovai arba personalo vadovai. 

Informaciją formuluokite aiškiai ir tiksliai
Žmonės kasdien gauna gausybę informacijos. Norėdami patraukti jų 
dėmesį, informaciją formuluokite trumpai, paprastai ir suprantamai tikslin-
ei auditorijai. Pasistenkite, kad joje nebūtų vartojamas žargonas, geriausiai, 
kad pagrindinės mintys būtų išreiškiamos ne daugiau kaip dviem sakiniais. 
Vienas iš būdų tai daryti yra galvoti naudojant „problemos ir sprendimo“ 
modelį:

Tyrimai parodė, kad keturi iš dešimties įstaigų darbuotojai kenčia 
nuo pasikartojančios įtampos traumų. Naujos rekomendacijos galėtų 
ženkliai sumažinti šį skaičių bei susijusius kaštus. 
Teisės aktų, susijusių su asbesto poveikiu, nesilaikymas įmonėms gali 
kainuoti apie 20 000 eurų baudų bei žaloti darbuotojų sveikatą. Šių 
problemų galima išvengti, naudojant 12 punktų saugos planą. 

•

•

•

•

Valstybėse narėse vykdyta kampanija apie saugias darbo sąlygas žemės 
ūkyje, kurioje pagrindinis dėmesys buvo skirtas ribotam pavojų skaičiui, 
pasitelkus televiziją, atspausdinus plakatus, ir lankstinukus. Pagrindinė in-
formacija buvo suformuluota taip:

Saugus darbas reiškia organizuotą darbo vietą;
Saugus darbas reiškia organizuotą medžių kirtimą;
Saugus darbas reiškia informaciją ir pesticidų ženklinimą, 
Saugus darbas reiškia tinkamą traktorių. 

Partnerystė 

Dirbant partnerystėje galima rasti naujų kampanijos informacijos patei-
kimo kanalų bei suteikti jai daugiau patikimumo. Potencialūs partneriai 
gali būti darbo inspekcijos, profesinės sąjungos, darbdavių asociacijos, 
profesinės sveikatos draudimo organizacijos ir prevencinės tarnybos bei 
daugelis kitų. 

KAMPANIJOS PLANAVIMAS
Numačius tikslą, tikslinę auditoriją ir pagrindinę perduodamą informaciją, 
prieš pradedant kampaniją be galo svarbu tinkamai ją suplanuoti. 

Parinkite pačius tinkamiausius būdus tikslinei auditorijai pasiekti 
Daugelyje kampanijų naudojami įvairūs būdai, pradedant pranešimais 
spaudai, straipsniais žurnaluose ir baigiant plakatais bei tiesiogiai 
išsiuntinėjamais laiškais. Ką konkrečiai naudoti, kiekvienoje situacijoje 
priklauso nuo tikslinės auditorijos bei finansinių galimybių. Galimi būdai:

Pranešimai spaudai ir straipsniai: Daugelis plataus masto kampanijų 
pradedamos parengiant  pranešimą spaudai. Išsiųskite juos 
žurnalistams, rašantiems jūsų sektoriaus  temomis. Pagrindinę mintį 
išdėstykite pavadinime ir pirmojoje pastraipoje. Pateikite faktų bei 
kontaktinio asmens pavardę bei telefono numerį.
Tiesioginiai laiškai: Tai yra geras būdas pasiekti atskirus asmenis, 
ypač nuomonės formuotojus, pvz., DSS praktikus ir įmonių vadovus. 
Laiškai neturi būti ilgesni nei dviejų puslapių, rašomi per dvigubą 
tarpą tarp eilučių. Norėdami atkreipkite skaitytojų dėmesį, naudokite 
paantraštes, pasvirusį bei paryškintą šriftą. Pridėkite atviruką, kuriame 
„kviečiama veikti“.
Skelbimai: Tinkami didelei auditorijai pasiekti. Siekite paprastumo bei 
stipraus vaizdinio poveikio. Suteikite galimybę pateikti atsakomąjį 
ryšį, pvz., pridėdami nuplėšiamą kuponą arba nurodydami telefoną. 
Plakatai: Naudingi skatinant darbuotojų informuotumą apie rizikas ir 
sprendimus. Pagrindinė mintis turi būti išdėstyta ryškiai ir paprastai, 
kad žmonės, pažvelgę į plakatą,  galėtų iš karto ją suprasti. 
Lankstinukai: Efektyvus būdas skleisti DSS gerąją praktiką bei pateikti 
konkrečių patarimų, kaip spręsti problemas. Lankstinukus galima 
siųsti kartu su tiesioginiais laiškais arba juos galima dalinti viešųjų 
renginių metu. 
Naujienų laikraščiai: Tinka reguliariam naujienų atnaujinimui ir 
sudėtingų problemų nušvietimui, kai reikia spausdinti įvairius straip-
snius. Straipsnių dydis gali būti įvairus, bet šiaip jie turėtų būti kaip 
galima trumpesni. 
Brošiūros ir vadovai: Daugiausiai naudojami perduoti detalią 
informaciją (patarimus) arba perduoti ją palaipsniui. Turi būti skirti 
asmenims, atsakingiems už DSS klausimus. 
Parodos: Tinka perduoti informaciją visiems, suinteresuotiems DSS; 
skirtos jūsų prisistatymui potencialiems partneriams. 
Vaizdajuostės: populiari mokymo priemonė, bet gali daug kainuoti. 
Seminarai, darbiniai susitikimai ir kiti renginiai: Tokie asmeniniai kon-
taktai gali būti labai efektyvūs, ypač kampanijos pabaigoje, kai jau 
pateikta pagrindinė informacija.  
Internetas: interneto svetaines galima panaudoti ne tik kampanijų 
propagavimui, bet ir gauti aktyvų grįžtamąjį ryšį. 
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Bendravimas su darbuotojomis – moterimis
Galima kreiptis į žurnalus moterims ir atspausdinti juose straipsnius, susi-
jusius su „būdingu moterims darbu“ ir sveikatos pakenkimais, pvz., sau-
gus darbas su video displėjais biuruose arba smurto pavojus atskiroms 
darbuotojų grupėms (slaugos arba socialiniams darbuotojoms). 

Parinkite kampanijos „toną“
Kiekvienos kampanijos tonas priklauso nuo tikslinės auditorijos bei infor-
macijos, kurią norite perduoti. Čia galimi keturi keliai:

Ramus ir racionalus: Jis yra tinkamiausias aukšto rango auditori-
jai, pvz., įmonių vadovams ir politikos formuotojams. Paprastai jie 
nori išgirsti glaustą, neemocingą ir gerai pagrįstą su verslu susijusią 
informaciją, paremtą faktais ir skaičiais. 
Mokomasis: Labiau efektyvus tiems žmonėms, kurie jau yra suvokę 
problemos svarbą, bet jiems dar reikia tolimesnės informacijos ir 
patarimų. 
Linksmas: Naudingas nagrinėjant temas, kurios šiaip laikomos truputį 
neįdomiomis ir sausomis, nors ir yra svarbios. Svarbus elementas, 
rengiant kampanijas pvz., mokiniams arba apie saugą ūkiuose. 
Gąsdinantis: Tai populiariausias tonas, pagrįstas principu: „išgąsdink 
juos, kad imtų veikti“. „Jeigu taip nedarysi, brangiai sumokėsi“. Tinka-
mas auditorijoms, kurios nenori keistis arba atsisako pripažinti prob-
lemos svarbą. 

Kada geriausia pradėti programą?
Pasistenkite susieti programą su esminiu įvykiu, pvz., valstybinės DSS 
statistikos apie jūsų nagrinėjamą problemą pristatymas. 

Atsižvelkite į sezoninius ypatumus. Ar DSS problema, į kurią norite 
atkreipti dėmesį, labiau aktuali tam tikrais metų laikais, pvz., žiemą 
arba vasarą? Jei taip, kampaniją vykdykite būtent tada. 

Venkite svarbiausių švenčių, pvz., Kalėdų, meto, nes žmonės bus 
išvykę arba jų mintys bus nukreiptos visai į kitus dalykus. 

Parenkite kampanijos grafiką
Lankstinukai ir kita reklaminė medžiaga turi būti pagaminta mažiausiai 
prieš dvi savaites. Rezervuokite laiko vėlavimams ir užtikrinkite, kad 
visa informacija prieš spausdinant yra tiksli bei patvirtinta. 
Tinkamai paskirstykite kampanijos laiką, paprastai vieno  mėnesio 
laikotarpyje arba daugiau. Turėtumėte pradėti ją efektingu, dėmesį 
patraukiančiu įvykiu, tada likusiu laikotarpiu tolygiai pristatyti nau-
jienas ir informaciją, kad nuolat pateiktumėte naujienų.  
Praėjus mėnesiui po kampanijos pabaigos, įvertinkite jos sėkmę, 
atsižvelgiant į numatytus tikslus. Tai galima padaryti, pvz., 
suskaičiuojant informacijos užklausas arba išsiunčiant klausimynus 
atrinktai auditorijos daliai. 

PATARIMAI KAIP RUOŠTI IR PRISTATYTI INFORMACIJĄ 
Tai, kaip rašote ir vizualiai pristatote informacinę medžiagą ir leidinukus, 
gali sąlygoti jūsų kampanijos sėkmę arba nesėkmę. 

Patarimai dėl rašymo 
Naudokite aiškią, be žargono kalbą:

Įsivaizduokite, kad aiškinate savo tikslinės auditorijos nariui kam-
panijos svarbą. Kampanijoje naudokite tokius pat žodžius, kokius 
naudotumėte šiame kontekste. Elkitės natūraliai. Nesistenkite atro-
dyti protingas.

Suasmeninkite tekstą. Kalbėkite apie „jūsų verslą“ bei „jūsų darbuoto-
jus“, kur galima, pasiremkite pavyzdžiais, paimtais iš tikslinės auditori-
jos veiklos rinkos. Pavyzdžiui, „Naujosios direktyvos dėl tirpiklių nesi-
laikymas gali  jūsų kompanijai kainuoti iki 10 000 eurų baudų“. 

Venkite ilgų ir sudėtingų sakinių. Patartina iš pradžių pasirašyti tekstą 
taip, kaip kalbate, o po to išbraukti nereikalingus žodžius. 

Nedelsdamas išsakykite pagrindinę informaciją 

Bet kas, skaitydamas tekstą turi iš karto, per kelias sekundes suprasti 
pagrindinę mintį, apie kurią jūs kalbate. Tai galima padaryti dviem būdais: 
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Antraštės: Jose turi atsispindėti visa informacijos esmė. Pavyzdžiui, ne-
sakykite „Pradėtas naudoti naujas gaminys“; geriau sakykite “Naujasis 
kėlimo įrenginys gali 15 procentų sumažinti nugaros sužeidimus“. 

Dėstymas: Rašydami pranešimą spaudai ar bet kurį kitą straipsnį, 
pagrindinę mintį stenkitės pateikti jau pirmajame arba vėliausiai 
antrajame sakinyje. Tolimesniuose sakiniuose pateikite faktinį 
pagrindimą ir plėtokite pagrindinę mintį. Pradėkite nuo svarbiausių 
dalykų ir užbaikite mažiausiai svarbiais. 

Ilgą tekstą suskirstykite paantraštėmis arba kitomis priemonėmis. 

Ilgos teksto dalys atrodo nepatraukliai ir atgraso skaitytojus. Tekstą 
suskirstykite paantraštėmis, punktais, trumpomis pastraipomis arba kito-
mis priemonėmis, panašiai kaip profesionaliuose leidiniuose; kita vertus, 
nepersistenkite. 

Kaip pagerinti kampanijos vaizdinį poveikį

Kruopščiai parinkite iliustracijas: jos turi tikslai iliustruoti pagrindinę  
mintį. Atsargiai naudojamos karikatūros gali pagyvinti kartais sausą 
ir nuobodžią sveikatos ir saugos informaciją, įskaitant medžiagą apie 
nelaimingus atsitikimus. Tačiau atminkite, kad tekstas pats savaime 
gali būti labai įtaigus.

Siekite aiškumo ir paprastumo: nesistenkite sutalpinti daug į vieną 
puslapį. Tai gali atitraukti dėmesį nuo esminės kampanijos temos  ir 
supainioti tikslinę auditoriją. 

Sukurkite vienodą išvaizdą: visa reklaminė – informacinė medžiaga, 
pradedant skelbimais  ir baigiant naujienų laikraščiais turi atrodyti 
“kaip iš vienos šeimos“. Vaizdinės priemonės gali skirtis, bet stilius ir 
tonas turi būti vienodi. Tai daugiausiai yra dizaino klausimas ir padės 
atpažinti“prekinį ženklą“ bei primins jūsų tikslinei auditorijai kitur jau 
matytą informaciją. 

KAIP GAUTI KAMPANIJOS MEDŽIAGĄ
Pilnas vadovo tekstas anglų kalba yra pateiktas Agentūros interneto 
svetainėje adresu http://agency.osha.eu.int/publications/reports/

Atskiru leidiniu atspausdintą ataskaitą „Informacijos perdavimas: sveikatos 
ir saugos kampanijos“, Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, ISBN 
92-95007-20-4 galima užsisakyti EK leidinių biure EUR-OP Liuksemburge 
(http://eur-op.eu.int/) arba per jo prekybos agentus. Leidinio kaina 7 eurai 
(be PVM). 
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