A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint.
Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Napo – Biztonság és mosoly

Napo egy animációs filmsorozat hőseként könnyed, vitaindító
bevezetőt biztosít a munkavédelem (OSH) témáihoz és a
kockázatmegelőzéshez.
Napo és kollégái szavak nélkül fejezik ki magukat, hogy
mindenféle háttérrel és kultúrával rendelkező ember megértse
és azonosulni tudjon a karakterrel, a fiatal munkavállalóktól a
felső vezetésig egyaránt.
Napo egy tipikus munkavállaló bármely iparágban vagy
ágazatban. Gyakran előfordul, hogy munkatársaival problémákkal
és kockázatos helyzetekkel szembesülnek a munkahelyükön.
Ugyanakkor aktívan részt vesznek a kockázatok azonosításában, és
gyakorlati megoldásokat javasolnak vezetőiknek.
Napo mostanra az EU-OSHA „Egészséges munkahelyek” elnevezésű
kampányainak fő nagykövetévé vált, és számos filmje kapcsolódik
a kampányokhoz, vagy ezeket támogatja.

Napo eredeti ötletét az OSH kommunikációs szakembereinek egy csoportja találta ki válaszul arra,
hogy magas színvonalú információs termékekre van szükség a nemzeti határok lebontására és a
dolgozó emberek különböző kultúráinak, nyelveinek és gyakorlati igényeinek kezelésére.
A Napo-filmek számos, munkavédelemmel kapcsolatos témát ölelnek fel, idetartoznak az alábbiak:
• Munkahelyi stressz

• Csúszások és botlások

• Váz- és izomrendszeri megbetegedések

• Veszélyes anyagok

• Közúti közlekedésbiztonság
A Napo Konzorcium jelenleg nyolc tagból áll: AUVA (Ausztria), CIOP (Lengyelország),
DGUV (Németország), EU-OSHA (EU), INAIL (Olaszország), INRS (Franciaország), SUVA (Svájc)
és TNO (Hollandia).

Tanulás Napóval
Napo tanároknak
Napo a munkahelyen
A Napo-filmeket sokféleképpen fel lehet
használni - a munkavédelmi oktatáson,
a munkahelyi megbeszéléseken illetve
a szakképzés és a felkészítő képzés
támogatásában.

A Napo Konzorcium rendszeresen új filmeket
ad ki.
Kérjük, nézze meg és töltse le a filmeket a
www.napofilm.net oldalon!
Kövesse a #napofilms címkét a közösségi médiában!
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Ez az online eszközkészlet az általános iskolás
gyermekek számára az egészséggel és
biztonsággal kapcsolatos témákat oktatási
környezetben – mégis szórakoztató és
fantáziadús módon – mutatja be a Napofilmek használatával. A tanulást segítő
csomagok kulcsfontosságú üzeneteket
és tanulási célokat, valamint online
erőforrásokkal és 45 perces óravázlatokkal
ellátott kreatív tevékenységeket tartalmaznak.

