
Napo, hrdina řady animovaných filmů, vám odlehčeným 
a podnětným způsobem představí témata bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (BOZP) a prevenci rizik.

Napo a jeho kolegové se vyjadřují beze slov, aby jim rozuměli lidé 
ze všech prostředí a kultur a dokázali se s Napem ztotožnit, a to 
všichni – od mladých zaměstnanců až po vrcholné vedení.

Napo je typický pracovník z jakéhokoli odvětví nebo sektoru. 
Často je i se svými spolupracovníky vystaven běžným nebezpečím 
a rizikovým situacím, jaké mohou na pracovišti nastat. Aktivně se 
však spolu s nimi podílí na zjišťování rizik a navrhování praktických 
řešení svým nadřízeným.

Napo se stal hlavním zástupcem kampaní Zdravé pracoviště 
agentury EU-OSHA a mnohé z jeho filmů s těmito kampaněmi 
souvisejí nebo je podporují.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu.

Napo – bezpečnost  
s úsměvem



Konsorcium Napo pravidelně vydává nové filmy.

Filmy můžete sledovat a stáhnout si je na adrese  
www.napofilm.net.

Sledujte #napofilms (filmy o Napovi) na sociálních 
médiích.

Napo je originálním nápadem, s nímž přišla skupina odborníků na komunikaci v oblasti BOZP 
v reakci na potřebu vysoce kvalitních informačních materiálů, které boří hranice mezi státy a jsou 
zaměřeny na rozličné kultury, jazyky a praktické potřeby pracujících.

Filmy o Napovi se týkají celé řady témat v oblasti BOZP, jako je například:

• stres při práci,

• muskuloskeletální poruchy,

• bezpečnost silničního provozu,

• uklouznutí a zakopnutí,

• nebezpečné látky.

Učení s Napem
Napo pro učitele

Tento on-line soubor nástrojů seznamuje 
žáky základních škol s tématy BOZP, a to 
vzdělávacím a zároveň zábavným a nápaditým 
způsobem, k čemuž využívá scény s Napem. 
Balíčky pro školy obsahují klíčová sdělení 
a cíle učení, tvůrčí činnosti s on-line materiály 
a vzorové 45minutové plány hodin.

Napo na pracovišti

Filmy o Napovi lze využívat mnoha různými 
způsoby – při bezpečnostních instruktážích, 
při prezentacích souboru nástrojů a diskusích 
na pracovišti nebo k podpoře odborné 
přípravy a úvodního školení.
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Konsorcium Napo čítá v současné době těchto osm členů: AUVA (Rakousko), CIOP (Polsko), DGUV 
(Německo), EU-OSHA (EU), INAIL (Itálie), INRS (Francie), SUVA (Švýcarsko) a TNO (Nizozemsko).
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