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

 

Geresnis ir ilgiau trunkantis darbas 
Christa Sedlatschek , Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros vadov÷, pasakoja apie tai, kaip pad÷ti 
vyresniems žmon÷ms likti aktyviais darbo rinkoje.    

2012 m. yra paskelbti Europos aktyvaus sen ÷jimo metais, o jų nesutrumpintas pavadinimas - Europos 
aktyvaus sen÷jimo ir kartų solidarumo metai. Daugelis žmonių žino, kad daugelyje Europos šalių dauguma 
gyventojų yra vyresniojo amžiaus. Iš dalies taip yra d÷l priežasčių, kuriomis galime didžiuotis – mes galime 
tik÷tis, kad gyvensime daug ilgiau nei ankstesn÷s kartos. Mes gyvename vidutiniškai aštuoneriais metais 
ilgiau nei 1960 m., o per kitus keturiasdešimt arba penkiasdešimt metų mūsų gyvenimo trukm÷ pailg÷s dar 
penkeriais metais ar panašiai. Mums visiems tai yra teigiamas dalykas. Tačiau jeigu atkreipsime d÷mesį į 
mažą gimstamumą, kuris buvo būdingas pastariesiems keliems dešimtmečiams, tai pasteb÷sime visame 
išsivysčiusiame pasaulyje pasikartojantį modelį – vyresnių žmonių skaičius yra ne tik žymiai didesnis – 
vyresnio amžiaus žmon÷s sudaro daug didesnę viso gyventojų skaičiaus dalį.   

Kitaip tariant, Europos gyventojai sensta greitai. 2010 m. šiek tiek daugiau negu 87 milijonai žmonių buvo 
vyresni nei 65 metų, o tai sudar÷ apie 17,4 procentus viso gyventojų skaičiaus. Palyginti su 1985 m. 
duomenimis, kai 59,3 milijonų gyventojų buvo vyresni negu 65 m. ir daugiau – jie sudar÷ 12,8 procentus 
viso gyventojų skaičiaus. Tik÷tina, kad šis skaičius darbingo amžiaus žmonių skaičiaus atžvilgiu ir toliau 
did÷s, o iki 2060 m. jis išaugs dvigubai. Tai yra ne tik iššūkis, bet ir galimyb÷ panaudoti vyresnių žmonių 
geb÷jimus ir talentus. 

Kaip mums reaguoti į šiuos sud÷tingus pokyčius? László Andor, Europos Sąjungos darbo ir socialinių 
reikalų bei įtraukties komisaras, pabr÷ž÷: „mūsų visuomen÷je did÷jančio vyresnių žmonių skaičiaus 
iššūkius gali išspręsti „aktyvus sen÷jimas“: vyresnių žmonių skatinimas likti aktyviais, t. y., ilgiau dirbti ir 
v÷liau išeiti į pensiją, užsiimti savanorišku darbu iš÷jus į pensiją ir gyventi sveiką, savarankišką gyvenimą.“    

Aktyvus sen ÷jimas 
Taigi, Europos aktyvaus sen÷jimo metai, kurie buvo paskelbti sausio m÷nesį Kopenhagoje, yra svarbūs. 
Jais siekiama atkreipti d÷mesį į tai, kad vyresni žmon÷s gali būti naudingi visuomenei ir paskatinti 
sprendimus priimančius asmenis pad÷ti žmon÷ms „aktyviai“ senti. Aktyvus sen÷jimas – tai sen÷jimas 
išlaikant gerą sveikatą ir toliau gyvenant nepriklausomai bei išliekant pilnaverčiu visuomen÷s nariu.    

Tod÷l vienas iš svarbiausių dalykų yra sudaryti tokias sąlygas, kad vyresnio amžiaus darbuotojai darbo 
rinkoje ilgiau išsaugotų gerą sveikatą. Dvidešimt septyniose Europos Sąjungos šalyse šiuo metu dirba 
mažiau negu 50 procentų vyresnio amžiaus darbuotojų (55-64 metų). Kitaip tariant, d÷l įvairių priežasčių 
daugiau negu pus÷ vyresnio amžiaus darbuotojų nustoja dirbti anksčiau negu jiems reikia išeiti pensiją, o 
tai reiškia, kad nepanaudojamas potencialas – žmon÷s gal÷tų dirbti ilgiau, siekiant prisid÷ti prie ilgesnio 
europiečių gyvenimo.     

Planuojama, kad dvidešimt septynių Europos Sąjungos šalių darbo rinkoje ypač išaugs vyresnių moterų 
skaičius, t. y., tikimasi, kad 55-64 metų dirbančių moterų 2010-2060 m. padaug÷s 20,9 procentais, o tokio 
paties amžiaus dirbančių vyrų skaičius padid÷s 11,5 proc.   

Ar žmon÷s patenkinti tuo, kad dirbančių vyresnio amžiaus žmonių vaidmuo darosi vis svarbesnis? 
Remiantis neseniai atliktu Eurobarometro tyrimu, atsakymas būtų teigiamas. Plataus palaikymo sulauk÷ 
id÷ja, teigianti, kad vyresni žmon÷s gali dirbti ne tik iki iš÷jimo į pensiją, bet ir netgi būdami vyresni negu 
dabartinio pensinio amžiaus. Pavyzdžiui, 61 procentas europiečių galvoja, kad pasiekusiems oficialų 
pensinį amžių asmenims reik÷tų ir toliau leisti dirbti, o trečdalis pasisako už tai, kad jie nor÷tų ir toliau dirbti 
jau po to, kai sulaukia pensinio amžiaus. 
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Jeigu planuojame to pasiekti, nors tyrimai taip pat rodo, kad visuomen÷ plačiai informuota apie saugos ir 
sveikatos darbe (OSH) svarbą, žmon÷ms reik÷s dirbti ilgiau. Antrasis Europos nuomonių tyrimas apie 
saugą ir sveikatą darbe, kurį mes neseniai paved÷me atlikti „Ipsos MORI“ bendrovei, rodo, kad 87 
procentai europiečių laikosi nuomon÷s, kad gera sveikata ir sauga darbe yra svarbu, jeigu prieš išeinant į 
pensiją žmon÷ms reikia ilgiau dirbti (56 procentai sako, kad tai yra „labai svarbu“). Tačiau remiantis 
Eurobarometro tyrimu, daugelis europiečių taip pat galvoja, kad jų darbo vietų sąlygos nepritaikytos tam, 
kad jie gal÷tų dirbti sulaukę vyresnio amžiaus: tik keturi iš dešimties (42 procentai) pareišk÷, kad jie man÷ 
sugeb÷siantys ir toliau dirbti dabartiniame darbe iki 65 metų arba ilgiau, o 17 procentų laikosi nuomon÷s, 
kad dabartiniame darbe jie negal÷s dirbti būdami vyresni negu 59 metų. Daugiau negu pus÷ apklaustųjų 
pareišk÷, kad jų darbo vietos nepritaikytos vyresnio amžiaus žmonių poreikiams.  

Vyresnio amžiaus darbuotoj ų sauga ir sveikata 
Europos saugos ir sveikatos darbe agentūroje remdami Europos Metų id÷ją, taip pat pabr÷žiame lemiamą 
geros sveikatos, saugos ir sveikos darbo vietos svarbą visuose darbo etapuose tada, kai vyresnio amžiaus 
žmon÷ms reikia ilgiau dirbti.     

Jeigu siekiame paskatinti žmones darbo rinkoje likti ilgesniam laikui, mums reikia mesti iššūkį tam tikrai 
diskriminacijai, egzistuojančiai vyresnio amžiaus darbuotojų atžvilgiu: Europos Metais visų pirma siekiama 
pakeisti neigiamą požiūrį. Vyresnio amžiaus žmonių nereik÷tų laikyti našta, užkrauta darbingo amžiaus 
asmenims, bet reik÷tų pripažinti vertingus jų įgūdžius ir patirtį bei kaip tai gali būti naudinga darbe. 

Kita vertus, vyresnio amžiaus žmon÷s darbe kai kuriais atžvilgiais yra labiau pažeidžiami. Darbe jie 
dažniau patiria lemtingus nelaimingus atsitikimus. Sen÷jant taip pat padaug÷ja ilgalaikių sveikatos 
problemų: ypač dažnai pasitaiko sąnarių ligų, o taip pat ir depresija yra viena iš dažniausiai pasitaikančių 
ankstyvojo iš÷jimo į pensiją priežasčių. Be abejonių, visų amžiaus grupių darbuotojai, patiriantys didelį fizinį 
krūvį, dažniau serga, tačiau ypač tai pasakytina apie 45-50 metų darbuotojus. Vis d÷lto atskiri bet kurio 
amžiaus darbuotojai gali dirbti labai skirtingą darbą, o tinkamomis sąlygomis dauguma vyresnio amžiaus 
darbuotojų gali išlaikyti gerą sveikatą ir fizinį paj÷gumą. 

Amžiaus valdymas darbo vietoje 
Taigi, mums reikia iš tiesų pabr÷žti „laiko valdymo“ svarbą darbo vietoje: asmenims pavesdami tam tikras 
užduotis, vadovai privalo taip atsižvelgti į su amžiumi susijusius veiksnius, kad kiekvienas savo darbą 
gal÷tų atlikti nepaisant amžiaus. 

Tai reiškia susitelkimą į tai, ką vadiname „sugeb÷jimu dirbti“: reikia rasti tinkamą pusiausvyrą tarp darbo ir 
asmeninių išgalių. 

Darbdaviai šioje srityje gali padaryti daug dalykų. Tai gali būti skatinimas atkreipti d÷mesį į sveikatą darbe, 
pavyzdžiui, padedant darbuotojams laikytis sveiko gyvenimo būdo, t. y., sveikai maitintis, rinktis sveikus 
g÷rimus ir sportuoti. Atliekant tinkamą rizikos įvertinimą ir atsižvelgiant į atskirus skirtumus tarp darbuotojų 
geb÷jimų ir sveikatos, amžius tampa tik vienu iš daugelio faktorių, į kurį būtina atkreipti d÷mesį tada, kai 
vadovai priima sprendimus d÷l darbuotojų ir tam tikro darbo pobūdžio „suderinamumo“. 

Galų gale, esmin÷ amžiaus valdymo dalis apima konkretaus darbo užduočių pakeitimą, siekiant jas 
pritaikyti vyresnio amžiaus darbuotojų j÷goms, poreikiams ir geb÷jimams. Tyrimas parodo, kad įvairios 
priemon÷s gali pad÷ti organizuoti darbą, darbo valandas, mokymus, išspręsti ergonomikos klausimus ir t. t. 
O pats veiksmingiausias ir tinkamiausias būdas pritaikyti darbo vietą darbuotojo poreikiams - tai leisti jiems 
dalyvauti priemonių planavime ir įgyvendinime. Patys darbuotojai yra savo darbo vietos ekspertai.    

Egzistuoja daugyb÷ pavyzdžių, rodančių, kaip visa tai galima įgyvendinti praktiškai. Pavyzdžiui, viena 
gamybin÷ bendrov÷ įved÷ „Vyresniojo meistro“ sistemą, kuri vyresniems negu 58 metų darbuotojams 
suteikia papildomų laisvų dienų - tod÷l jie turi daugiau laisvo laiko poilsiui po sunkaus fizinio darbo. Šios 
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sistemos rezultatas – prieš išeinant į pensiją, vyresnio amžiaus žmon÷s bendrov÷je dirbdavo maždaug 
trejais metais ilgiau. Tuo tarpu energetikos bendrov÷ prad÷jo įgyvendinti „80-90-100“ programą, kuri 
vyresnio amžiaus darbuotojams leidžia savo darbo laiką sutrumpinti 20 procentų, sumažinant jų atlyginimą 
10 procentų, bet išsaugant visas jų pensijas: tod÷l darbuotojai taip pat ilgiau dirbdavo prieš iš÷jimą į 
pensiją.  

Tokie pavyzdžiai rodo, kad žmon÷s gali ir nori dirbti ilgiau tada, kai jie yra motyvuojami. Tyrimas parodo, 
kad viso to rezultatas – mažiau nedarbingumo lapelių, mažesn÷s išlaidos nedarbingumui ir geresnis 
produktyvumas: tokio pobūdžio sistemų investicijų grąža po keleto metų vienam žmogui gali būti treji-
penkeri ilgiau trunkančio darbingumo metai.   

Europos darboviet÷se amžiaus valdymui būdingi dideli skirtumai tarp organizacijų, kurios sen÷jančių 
darbuotojų atžvilgiu „sprendžia problemas“ ir ieško „iniciatyvių būdų“ bei tarp organizacijų, kurios to nedaro.  
 
Organizacijos, kuriose į vyresnio amžiaus darbuotojus žvelgiama tik kaip į problemą, n÷ra tokios 
s÷kmingos kaip organizacijos, kuriose tokie darbuotojai yra vertinami, o jaunesniems darbuotojams, 
pavyzdžiui, suteikiama galimyb÷ mokytis iš vyresniųjų.  
 

 

 

Be to, rimtai vertinti aktyvų sen÷jimą verta ne tik darbuotojams, bet ir jų darbdaviams. Neseniai atliktas 
tyrimas rodo, kad kuo geresnis yra mūsų geb÷jimas dirbti prieš išeinant į pensiją, tuo geresn÷ yra v÷lesnio 
gyvenimo kokyb÷, rečiau sergame ir mažiau patiriame fizinių arba psichinių sutrikimų. Tod÷l mums visiems 
sumaž÷ja išlaidos sveikatos priežiūrai: investicijos į sveikatą ir saugą darbe – tai investicijos į kiekvieną iš 
mūsų. Svarbu prad÷ti tuo rūpintis iš anksto, nes dabartinis jaunimas ateityje taps vyresnio amžiaus 
darbuotojais. 

Viso to pagrindas - sukurti prevencinę kultūrą ir suteikti žmon÷ms galimybę aktyviai dalyvauti kuriant 
geresnę darbo aplinką. Gera lyderyst÷ ir darbuotojų dalyvavimas yra įrodytas s÷km÷s veiksnys. 

Daugiau panašaus pobūdžio informacijos apie Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros veiklą galima 
rasti puslapyje  

http://osha.europa.eu/en/priority_groups/ageingworkers arba gauti informacijos iš susijusios ES agentūros, 
Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo (Eurofound), žr. puslapį 
http://www.eurofound.europa.eu/resourcepacks/activeageing.htm 

  
   

 

 

    

 

 


