Sauga ir sveikata darbe turi rūpintis visi. Tai naudinga jums. Tai naudinga verslui.

Napo. Sauga su šypsena

Animacinių filmų serijos herojus Napo žaismingai ir paskatindamas
diskusijas pristato darbuotojų saugos ir sveikatos (DSS) ir rizikos
prevencijos klausimus.
Napo ir jo kolegos savo mintis reiškia be žodžių, kad įvairios patirties
ir kultūrų žmonės – nuo jaunų darbuotojų iki vadovaujančio
personalo – galėtų suprasti personažą ir su juo tapatintis.
Napo yra tipiškas bet kurios pramonės šakos ar sektoriaus
darbuotojas. Jis ir jo kolegos dažnai susiduria su įprastais
pavojais ir rizikingomis situacijomis darbo vietoje. Tačiau jie
aktyviai dalyvauja nustatant riziką ir siūlo praktinius sprendimus
savo vadovams.
Napo tapo pagrindiniu EU-OSHA saugių darbo vietų kampanijų
ambasadoriumi; daugelis jo filmų yra susiję su šiomis
kampanijomis arba skirti jas paremti.

Napo sukūrė keletas DSS komunikacijos specialistų, kai prireikė aukštos kokybės informacijos
produktų, kurie padėtų peržengti nacionalines sienas ir tinkamai atsižvelgti į įvairią darbuotojų
kultūrinę patirtį, kalbas ir praktinius poreikius.
Napo filmukai yra skirti labai įvairioms saugos ir sveikatos temoms, pavyzdžiui:
• stresas darbe;

• sauga kelyje;

• raumenų ir kaulų sistemos
sutrikimai;

• paslydimai ir pargriuvimai;
• pavojingos medžiagos.

Šiuo metu Napo konsorciumui priklauso aštuoni nariai: AUVA (Austrija), CIOP (Lenkija), DGUV
(Vokietija), EU-OSHA (ES), INAIL (Italija), INRS (Prancūzija), SUVA (Šveicarija) ir TNO (Nyderlandai).

Mokymasis su Napo
Napo medžiaga mokytojams

Napo darbo vietoje
Napo filmukus galima naudoti įvairiai –
rengiant saugos aptarimus, neformalius
pokalbius saugos klausimais ir diskusijas apie
darbo vietą arba organizuojant profesinį ir
įvadinį mokymus.

Napo konsorciumas nuolat kuria naujus filmukus.
Žiūrėti ir atsisiųsti filmukus galima adresu
www.napofilm.net.
Sekite saitažodį #napofilms socialiniuose tinkluose.
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Šiame internetiniame priemonių rinkinyje,
naudojant Napo vaizdo klipus, pradinių
klasių mokiniams pamokomai, linksmai
ir kūrybingai pristatomi sveikatos ir
saugos klausimai. Į mokymosi rinkinius
įtrauktos pagrindinės sąvokos ir mokymosi
tikslai, kūrybinė veikla panaudojant
interneto išteklius ir 45 minučių pamokos
planų pavydžiai.

