ZDRAVJANA DELOVNEMMESTU
PROGRAMPROMOCIJE
V OBCINIRAZKR'AE
1. UVOD
promocijazdravjana delovnem mestu so sistematidneciljaneaktivnostiin ukrepi, ki so namenjeni
vsem delavcemin se izvajajoza vse delavcepod enakimipogoji,z namenomohr'anjanjdin krepitve
telesnegain duievnega zdravjazaposlenih.Gre za kombinacijospremembfizidnegain socialnega
okolja ter z zdravjem povezanegaiivljenjskegasloga. Promocijazdravja na delovnem mestu je
skupno prizadevanjedelodajalcev,delavcevin druibe za izbolj5anjezdravjain dobregapodutjaljudi
pri njihovemdelu.To doseiemos kombinacijo:
. izbolj5anjaorganizacije
dela in delovnegaokolja,
. spodbujanjazaposlenih,da se aktivnoudeleiujejoaktivnostizavarovanjein krepitevzdravja,
. omogodanjaizbirezdraveganadinaZivljenjain
. spodbujanjaosebnostnegarazvoja.

Y{

promocijazdravjana delovnemmestuje lahkouspe5nale, deje plod sodelovanjavsehakterjevin fe:
. je zdravje zaposlenihsestavnidel strategije upravljanjain je organizacijapredana izbolj5anju
zdravjazaposlenih;
. omogodasodelovanjevsehzaposlenih;
r je integriranav vse pomembneodloEitvein v vsa podroEjaorganizacije;
. so vsi ukrepi in programistrukturiranipo ciklu reSevanjaproblemov,ki se zadnez analizopotreb,
nadaljuje pa z dolodiwijo prioritet, nadrtovanjem,implementacijo,kontinuiranim nadzorom ter
evalvacijo;
. vkljudujeukrepe,ki so usmerjenitako v posameznika
kot v delovnookolje;
. zdruZujestrategijezmanjSevanja
tveganjas strateguamirazvojazasiitnihdejavnikovin izboljSanja
zdravjazaposlenih.
Pri promociji zdravja na delovnem mestu gre za aktivno podporo delodajalcevpri izboljSanju
sploinegazdravjain dobregapodutjazaposlenih,kar je skupeninteresdelodajalcevin zaposlenih.Pri
tem procesuje bistvenegapomena,da so vsi zaposleni,pod enakimipogoji,vkljudeniv ta procesin
da se upo5tevajonjihove potrebe in stali5daglede izboljiav organizacijedela in delovnegaokolja.
vstopnih todk za komunikacijoz zaposlenimiglede
Delovno mesto je ena od najpomembnejSih
varnega in zdravega nadina iivljenja, ne samo na delovnem mestu ampak nasploh. Zaposleni
pridobijoznanjeo varnemin zdravemnadinuiivljenja na delovnemmestu,kiga lahko prenesejotudi
v svoj Zivljehjskislog in tako izboljiajosvojezdravje.Bolj zdravdelavecje bolj zadovoljen,hkrati pa
pomeni tudi manjie stro5ke za delodajalcain zdravstvenozavarovalnisistem zaradi bolniSkih
odsotnosti.Za promocijozdravjana delovnemmestuje potrebnadejavnazavezanost:
- delodajalcev,ki morajo zagotavljatizdraveorganizacijske
in okoljskerazmerein
- zaposlenih,ki naj dejavnosodelujejov programupromocijezdravjana delovnemmestu.

NA IZVAJANJE
PROMOCIJE
ZDRAVIA
2. PRIPRAVA
vseh strani.
Uspe5noizvajanjenairta promocijezdravjana delovnemmestuje stalnazavezanost
pomenapri prepredevanju
Zavezanost
vodstvaje bistvenega
navzkriijamedprogramompromocijein
podpiralo
promocijo
zdravja,ko bo razumelokoristipromocije,
ravnanjemvodstva.Vodstvobo laije
njegovapridakovanja.
Pravtakoje pomembna
vkljuienostvseh
namenin ciljein ko bodorazjasnjena
programa.
in spodbujanje
k iim StevildnejSemu
v vsehfazahizvajanja
zaposlenih
sodelovanju
za promocijozdravjana delovnemmestuin
2.1.DoloEitevodgovorneosebedelodajalca
oblikovanjedelovneskupine
promoc'rje
Zaoperativno
izvajanje
zdravjasedolodikot odgovorna
osebaStankolvanuSiE.
Odgovorna
pripravo
programa
vire
skrbi
za
aktivnosti,
nadrtuje
zadetne
Eloveike
in
spodbuja
sodelovanje
oseba
zaposlenih.
Za namenizvajanjaaktivnostiprogramapromocijezdravjase oblikujedelovnitim, ki ga imenuje
odgovornaoseba in ga sestavljajokolektiv upraveObEineRazkriZje,
ter predstavnikzunanjega
izvajalca
na podrodju
varnostiin zdravjapri delu.
po elektronski
po5ti,prekooglasnedeskeali
O programupromocije
zdravjase obvestivsezaposlene
v.
nasestankih.
Delovnitim za promocijozdravjase bo po priEetkuprogramaSestajalpo potrebi z narhenom
analiziranja
stanja,poroianjain vpeljave
dodatnihukrepov.
3. PROGRAM
PROMOCIJE
ZDRAVJA
V OBEINIRAZKRIZJE
a) Ocenapotreb:
Vsi zaposleni
so izpolnilivpra5alnike,
ki so med drugimvsebovali
vpraSanja
o organizacijski
klimiv
obdini,prehranjevalnih
navadah,telesniaktivnostiter telesnemin duSevnem
zdravju.Rezultati
kaZejonasledede:
-

-

imajoslabeprehranjevalne
zaposleni
navadein sepremalogibljejo,
medosebniodnosiv
obdinisozadovoljivi,
vendarobstajamoinostzaizboljSanje
porazdelitev
neuEinkovita
orgahizac'rja
delater neprimerna
nalog
zaposleni
dojemajosvojedelo kot psihidnonaporno,pogostomorajohiteti,kar posledidno
povzroda
veijo koliiinostresater pogostej5e
napakepri delu,
sploSnozdravstveno
stanjeso zaposleni
ocenilikot povpredno,
najpogostejSe
zdravstvene
teiavezaznavajo
z boledinamiv
hrbtenici,
vratu,glaviin oieh, karje sevedaposledica
narave
dela,kije veEinodasav sedetempoloiajuzaraiunalnikom,
pri organizirani
vedinazaposlenih
bi bilapripravljena
sodelovati
rekreaciji
oziromaodmorihza
razgibavanje
v delovnem
iasu.

b) Doloiitevciljevin prednostnih
nalog:
promocije
prednostne
S programom
zdravjadoloEamo
sledede
nalogeoziromacilje:
-

obVladovanje
stresanadelovnem
mestu,

-

skrbzapsihofiziino
kondicijo
zaposlenih,

-

preventivo,
skrbzazdravsWeno

-

skrbzapozitivnoklimonadelovnemmestuin v celotnemkolektivu
obEine.

ZDRAVJA
UKREPOVPROMOCIJE
c) tzvAJANJEPOSAMEZNIH
MESTU
NA DELOVNEM
1. STRES
1.1.Redniletni razgovoriz zaposlenimi
je:
Ciljteh razgovorov
- uspeSnovodenjedela in ljudi, s poudarkomna prenosuciljevobEinskeupravena vse
zaposlene;
- izbolj5anje
delo;
delain zavzetostiza
kakovosti
- razmiSljanje
(kariernirazvoj);
o razvojnipotiposameznika
- izboljSanje
komuniciranja;
internega
ter nadinov
odnosov
medsebojnih
jasnih
- spodbujanje
svojihmnenj,idej in pripomb;5. pridobivanje
k izraZanju
zaposlenih
povratnihinformacijmed sodelavci;7. pridobivanjepovratnihinformacijupravnikovo
svojegavodenja(Cugelj,2OL2,str.76[8]).(
uEinkovitosti
gledemedosebnekomunikaciie
1.2.lzobraievanjevodstvain zaposlenih
med
da bi lahkoprimernokomunicirali
velikokratnisoustreznousposobileni,
Vodstvoin zaposleni
pravilno
saj
bodo
tem
le-ti
znali
izobraievanje,
s
organizirano
seboj,zatobo zavodstvoin zaposlene
komunikacije.
S tem
ustreznoravenmedosebne
in sodelovati
medsebojter vzpostaviti
komunicirati
pogovarjaliz
zajemapravila
nadrejenimi
in obratno,kajtiizobraZevanje
laZje>odkrito<
bi sezaposleni
z osebami:
in vodenjapogovorov
nadinakomuniciranja
oziromanadelapravilnega
po konEanibolniSkiodsotnosti
1.3.Pogovor
pri iemer se
Pokondanih
bolni5kih
odsotnostih
se uvedekraj5epogovore
zaposlenega
z nadrejenim,
podatkov.Njihovnamenje v prvi vrsti ugotoviti
mora upo5tevati
varovanjeosebnih(zdravstvenih)
morebitnopovezanostmed boleznijoin okoliSEinami
v delovnemokolju in na pozitivenin
(ustvarjalen)
ponovnovpeljatitakegadelavcav delovniproces.Cilj
konstruktiven
nadinposkuSati
pogovorapo posameznibolniSkiodsotnostije prepreditinadaljnjoodsotnostdelavcevoziroma
zagotovitev,
daje delodajalec
odstranilvsedejavnike
in okoliSdine,
ki bi utegnilev prihodnosti
vplivati
na ponovitevbolniSke
odsotnosti
z dela.
1.4.Merjenjesocialneklime
Zaposlenim
se enkratdo dvakratletnoizdaanketa,ki se nanaSa
na temo ugotavljanja
odnosovmed
primeru
zaposlenimi.
V
velikega
odstotkanezadovoljnih
nadelovnemmestusemorajopridetiizvajati
drugiukrepi.Drugiukrepiso:
. pogovormednezadovoljnimi
zaposlenimi;
o pogovornezadovoljnih
zaposlenih
s psihologom;
o mediacija
pri pogovorunezadovoljnih
zaposlenih.

l.S.Spro5Eanje
ob stresnihsituacijah
pri katerihje dokazano
Delavcem,
s stranizdravsWa,
da so prevedizpostavljeni
stresnimsituacijam,
pri
psihidno
se dolodijovaje,
katerih se
sprostijo.Omogoditijim je potrebnovsakodnevne
sprostitvene
vaje,s katerimibi se njihovapsihidna
utrujenost
zmanj5ala.

l.6.Obvladovanje
stresana proaktivennaEin:
1. Zaposlenim
bomonudiligibljivdelovnidas.
na delovnemmestuin zagotovilisredstvain opremo,ki je
2. Premislilibomo o organiziranosti
potrebnazaoptimizacijo
zahtevanega
dela.
da vsestrani,ki so vpletenev delovni
delovnihciljevin nalogter zagotovitev,
3. Jasnaopredelitev
jasno
proces,
razumejo,kajseod njih pridakuje.
v okviru delovnegadasa,da
4. Zagotovitevnekajosebnegaprostegaiasa za vsakegazaposlenega
od delovnihnalog.
zaposleni
lahkozapustidelovnomestoin sedistancira
(razporejene)
v
5. Razvojin sistematiinauporabastrateSkeliste delovnihnalog,ki so klaslficinane
))Nl
DNUJNO,
>NUJNOin POMEMBNO(,
Nl POMEMBNO(,
VENDAR
naslednjeStiri kategorije:
nitiNlPOMEMBNO(.
in >NlNUJNO
NUJNO(,
je potrebnoravnatina proaktivenin tasovnoustrezennadin.Konfliktne
5. S konfliktizaposlenih
potrebno,katerikonfliktipotrebujejo
delovanje
takojSnje
Presoditije
odnosese ne smeposlabSevati.
jih
je
postopno.
in zakatere bolje,da se obravnava
prevelika.
z delomin nalogami
deje preobremenjenost
7. Nauditiseredi>rNE<<,
prekotelefonain
najvsakdanodmerijoias, ki ga bodonameniliekstremnikomunikaciji
8. Zaposleni
prekinjanje
poite.
prepredilo
konstantno
delovnih
nalog,
zaradiiesar
To bo
opravljanja
elektronske
privededo poveianjastresaprizaposlenih.
pridedo izgubeosredotodenosti
nadeloin poslediEno
9. Omogoienoje zbiranjeanonimnihpodatkovo teiavah na delovnemmestu npr. v za to
namenjenem
nabiralniku.
2. SPLOSNO
ZDRAVSTVENO
STANJE
lahkoprispevamo
7 zdravoprehranoin z vsajzmernorednotelesnodejavnostjo
k prepreievanju
poiutjein si pridobimoenergijo,ki
nastanka
boleznisrcain oiiljater nekaterih
vrst raka,izboljSamo
jo potrebujemo
zadelo.Zatoje smiselno,
da v spreminjanje
iivljenjskega
sloganateh dvehpodroijih
vlagajotudi delodajalci,
takos posredovanjem
znanjao koristihzdraveprehrane
in telesnedejavnosti
za zdravjekot tudi z omogo6anjem,
to znanjeuporabijotudi v delovnemokolju(Stergar
da zaposleni
in Urdih,2OL2,str.28l.
2.1.Delavnica
oziromapredavanjena temo zdraveprehrane
Pri izvajanjuprogramaPromocijazdravjaza zaposlenebo sodelovalprehranskispecialist,ki bo
izvedelenkrat letno predavanjena temo zdravaprehranadoma in na delovnemmestu.Vsem
sodefujodimse prikaiejoraznezdravstvene
teiave, ki lahko nastanejozaradinezdravega
uiivanja
prehranjevanja
hrane ter prekomernega
in uZivanjacigaret,alkoholain drugih psihoaktivnih
substanc.
Z.2.Zelenponedeljekoziromaedenod delovnihdni
grozdjeitd.) ter zelenjava
Delavcem
se en dan v tednu ponudisamosveZesadje(jabolko,hruSka,
(korenje,paradiinik,solateitd.).Takose posku5a
ljudi motivirati,da bi imelivsajenkrattedensko
zdravobrok ter da bi tak naEinvpeljalitudi doma,saj je ielja obEinepo zdravemiivljenjuter
prehranjevanju
zaposlenih.
Da pa bi zaposlenizauiili Eim ved sveiegasadja,bomo poskuSali
ponedeljka,
organizirati,
da sivsizaposleni
vzamejoob malici,zravenzdravega
zelenega
tudi dvakrat
pridelanega
tedenskorazlidno
sadje.Zaradivelikekolidine
sezonsko
sadjater zelenjave
domabi lahko
bilo omogoEeno
vsajskozipoletjejabolkoali drugosadje.

2.3.Rednoizvajanjepredhodnih,obdobnih in kontrolnih zdravstvenihpregledovin dobro
zdravnikom
s pooblaSEenim
sodelovanje
pri poobla5denem
pregledizaposlenih
zdravnikumedicinedela se izvajajov skladuz
ZdravniSki
zdravnika
z organombi moralle-tadobropoznatidelovna
internimipredpisi.Za boljSesodelovanje
v obdini.V sklopu
zdravnika
mestatudi v praksi,zatobi bilo dobro uveljavitiobiskpoobla5ienega
pomanjkljivosti
pri
pogledalvedino
biocenil
poobla5deni
mest,
demer
delovnih
zdravnik
obiskanaj bi
mesta.
dodatneukrepez namenombolj5eureditvedelovnega
in predlagal
pri odvajanjuod kajenia
2.4.PomoE
uiivanja
se nudi pomoi pri odvajanjukajenja,urejanjutelesnemase,>kulturnega<
Zaposlenim
pijat,moZnosti
zdravljenja.
alkoholnih
3. KOSTNOMISIENAOBOTENJA
kostno-miiiEnihobolenj
naEelaza prepreEevanje
3.1.Splo5na
povzroiijostalnipgnavljajoEi
se gibi pri opravljanjudela,teiko
KostnomiSiinebolezninajpogosteje
je
preteini
neergonomskem
delav prisiljenem
delovniEasopravljanja
fizidnodeloter delo,kjer telo
poloZaju.
nadela:"
Zaprepredevanje
teh obolenjso primernanaslednja
- >delativ nevtralnempoloZaju(npr. ohranjanjepoloZajahrbtenicev obliki dvojnedrkeS,
zravnan
vrat itd.);- zmanj5atisilo pri delu (npr. oprijemz celo roko namestole z prsti; potiskanjebremen
je laije premikati,
pri tem najbodotla in kolesa
namestovleienje;bremenanaveijih kolesih
dobro vzdrievana;uporabadviinih naprav mehaniEne
roke, dviine mize,vakuumska
prijemala,hidravliinadvigala;kjer dvigovanje
s pripomodki
ni mogoie,je treba zaposlene
nauiitipravilnega
dvigovanja
bremenitd.);
- orodjein drugepredmeteohranitiv lahkemdosegurok (npr.najbolje
je, Eeje delovnomesto
organizirano
v polkroZni
obliki;delovnamizapri pisarniSkem
deluje lahkooblikovana
v obliki
polkroga);
- delatina primernivi5ini(najprimernej5e
je delona viSinikomolca;Eedelavet zaposlenih
na
istemdelovnemmestu,je trebaviSinodelovnepovrSine
prilagoditi
najviSjemu
delavcu;ie je
- z nastavljivim
le mogoie, pa naj se omogodiprilagajanjevi5inevsakemuposamezniku
po
stolom,z
vi5ininastavljivo
mizooziromadelovnimpultom,z nastavljivimi
platformami
itd.);
- zmanj5ati
SteviloponavljajoEih
se gibov(kjeje mogoEenaj delajostroji;organizirati
si delo
tako,da bo teh gibovdimmanj);
- zmanjSati
statiEnomiSitnodelo (izogibati
se je treba delu nad ramenskim
obrofemin ne
uporabljatipretiranemodipri delu;glavnivzrokstatidnomi5idnega
je
dela sedenje,zatoje
pri
treba
sedeEemdelu pogostomenjavatipoloiaje: delo organiziratitako, da je treba
veEkratvstati in nareditinekajkorakov,na vidnemmestuobesitiopomnike,ki zaposlenega
spomnijo,najvstane,naredinekajrazteznih
vaj itd.);
- zmanjSati
pritiskna dele telesa(npr. driala Skarij,kle5t naj bodo tapecirana(obloienaz
primernimimateriali),
primernodolgain oblikovana
razni+ni
po roki;s podloienopodlogoza
podlaketzmanjSamo
pritiskna rob mize;s primernopodlogoza noge lahkozmanjSamo
utrujenostin podpremonoge pri stojeiem delu; delovnistoli naj bodo tapecirani,z
zaobljenimi
pritisknastegnaprisedenju);
robovi,da sezmanj5a
- omogoiiti dovolj prostora(iz delovnihprostorovnaj se odstranivse, kaj ne sodi tja; pri
sedeEemdelu mora biti pri mizi dovoljprostoraza noge;pri delovnihlinijahnaj bodo poti
proste);
medposameznimi
delovnimipostajami

gibati se, telovaditi,delati razteznevaje (pri statidnemin ponavljajoEim
se delu ter delu v
prisilnihdriahje smiselno
pa naj
uvajatiaktivneodmorez nekajminutno
telovadbo,
zaposleni
pojavu
imajo moZnost,
lahko
da
ob
utrujenostiali boleEinnaredijonekajrazteznih
vaj ali
zamenjajodelovnipoloiaj);
ohranjati delovno okolje udobno (ustreznarazsvetljava,lokalna osvetlitev, primerna
temperatura,izogibanjetemperaturnimekstremom,izogibanjeizvoromzvoka,omejitev
hrupa);
zagotovitirazumljivostsignalovin komand(pomembnejieinformacijenaj bodo veEje,bolj
poudarjene;
uporabakontrastnih
barv,utripajoiihsignalov,
zvodnih
signalov);
izboljSati
dela,(naErtovanje
organizacijo
dela,timskodelo,dobromedsebojno
obveSdanje
o
in Urdih,2OL2,str.32
delu)(Stergar
[1]).(
3.2.Sofinanciranje
rekreativnihprogramov
pri katerih
Zaposlenim
bodona njihovoieljo ponujene
sofinancirane
vajeoziromaSportne
aktivnosti,
pa
poskrbeli
lahko
bodo
skrbelizasvojotelesnozmoinost,hkrati bodo
zabolj5ezdravsweno
stanje.
Enkratletnoseorganizira
Sportnidanoz.dogodekzavsezaposlene.
3.3.Prihodna delo pei ali s kolesom
Spodbuja
se prihodnadelope5alis kolesom.

!.
(

3.4.Kratkirekreativniodmori
Za vse delavce,ki opravljajodela veiino iasa sede bodo omogoEenikratki od 5 do 10 minutni
rekreativni
odmori.V enemdelovnemdnevubo predviden
en odmor,in sicerodvisnood potrebe.
Vajebodozaposleni
izvajali
samostojno
vsakdelovnidanin so namenjene
vsem,ki bodosodelovaliv
programuPromocijazdravjazazaposlene.
Zaposleni,
ki delajos slikovnimzaslonom
in drugaprecizna
delaso seznanjeni
in imajoomogoieno,
maksimalno
pogled
da
na 15 min sprostijo
z gledanjemza nekajsekundv daljavo,na 1 uro dela
prekinejodelo,sesprehod.ijo.
3.5.Usposabljanje
za pravilnouporaboin nastavitevdelovnihpripomotkov
Delavce,
ki opravljajosvojeosnovnodelo sede,se pouEio pravilninastavitvi
stola,mize,zaslona
radunalnika,
mi5ke,naslonaza noge itd. VsakrSnonastavitevoziromaprilagoditevse vsem
prikaie,natopasevsakemu
zaposlenim
pomagapri prilagoditvi
delovnega
mesta.Takausposabljanja
naj potekajoenkratnaeno ali dve leti.
3.5.Ergonomsko
oblikovanjedelovnegamesta
Vsemzaposlenim
se gledena njihovodelo,ki ga morajoopravljatiin na njihovozdravstveno
stanje,
doloii primernaureditevdelovnega
mesta.VsidelovnipripomoEki
morajobiti na taki razdalji,
da jih
lahko oseba,ki tam opravljadelo, doseie brez dodatnihobremenitev.>Delovnomesto je zato
potrebnopo oblikiin merahprilagoditiiloveSkemu
telesuin gibljivostikostno-miSitnega
sistema.
Delovnomestomorabiti oblikovano
tako,da delavec
delav telesnidrii, kije najmanjnapornain da
pri deluuporabljamiSiineskupinenajniijestopnje.Delovnomestomorabitiopremljeno
z delovnimi
sredstvi,ki so prilagojena
fizioloSkim
in psiholoSkim
lastnostimilove5kega
telesa(Bilban,2009,str. 21
mestaz ergonomskega
[2]).<Priureditvidelovnega
vidikaso pomembnipredvsem:
o primernatemperatura
in

. primernaosvetljenost,
. prilagojenost
orodjater
delovneopremein delovnega
r obvladovanje
hrupa.
PRIPADNOST
DETAVCEV
KI IZRAZAJO
4. DRUGIUKREPI,
4.l.eestitkeob rojstnemdnevu
po5ljemo
domovtelegramali destitko,da zaposleni
Vsemzaposlenim
ob njihovihosebnihpraznikih
posebnega,
pripadnostiobdini.
lepega.
To
bi
bilo
za
delavce
nekaj
dobijoobEutek
4.2.Prostidelovnidan starievprvoSolcev
oziromapospremiti
danv 5olo,ne morejoudeleZiti
Velikokrat
se starSiotrok,katerigredoprviSolski
prvoSolcev
k pouku,ker ne morejodobiti prostegadelovnegadne.Ta danje tako za starSe,kot tudi
zatose vsemstariemalivsajmamamotrok,
za otrokevelikegapomenain se ne morenadomestiti,
prvi,
delatali
kateriobiskujejo drugiali tretji razredosnovne5ole,dovoli,da tistidanpridejokasneje
imajo prost dan. Starii, ki svojegaotroka prviduvajajov vrteg bodo imeli pravico,da so v prvem
F
tednuuvajanjalahkoodsotniz dela2 uri dnevno.
4.3.Nagrajevanje
in pohvale

.

pogostokaiejo,daje priznanje
>Raziskave
delavcev
zadelov oblikipohvalnajpogostej5i
zadovoljstva
pri
pohvaljeni,
imajoradi,da se prizna,da so cenjeni
vzrokzadovoljstva delu.Vsidelavciielijo biti
in tistih,katerihmi5ljenjecenijo.
zaradisvojegadela,da uiivajozaupanjesvojihpredpostavljenih
je najoZje
(Bilban,
povezana
lelja za priznanjem
s potrebozasamospo5tovanjem
2009,str.13 [2]).(
priiakujeustnapohvala.
S straninadrejenih
seob dobroopravljenem
deluusluibenca
V obdinise uvedematerialno
nagrajevanje,
kjerbo vsak,kije prisotenv enemdelovnemletuvedkot
prejel
95 odstotkovdelovnega
dasa
simboliinodarilo.V primeru,da je prisotnostmanjSaod 95
odstotkov,
vendarnad85 odstotki,sebodotem ljudemizdalopohvale.
4.4.Druiiniprijazendeiodajalec
Zaposlenivelikokratobdutijonezadovoljstvo
prav zaradislabepovezanosti
oziromausklajenosti
podjetjaz druZinozaposlenih,
pa depravje v driavnihaktihveljavnih
velikopravicdelavcev,
ki imajo
je
domaotrokedo 3 let starosti.Potrebno prisluhniti
potrebamzaposlenih
ter jim ponuditidimboljSe
moinostizapoklicnirazvojin hkratizazadovoljno
zasebno
in druiinskoiivljenje.
>Ugodnosti,
ki so primerneza usklajevanje
druZinskega
in delovnega
iivljenjaza zaposlene
in jih bo
obEinadelavcem
omogoEila
so:
o ob nenadnibolezniotroka(raznivirusi,gripe,pljuEnica)
lahkodelavcizapust'rjo
delovnomesto,
izostanka
v trajanjutreh ur pa ni trebanadomestiti;
o izrabaletnegadopustav skladuz druiinskimi
obveznostmi;
o izrabaodetovskega
dopusta;
o posebnapomodin pozornostza delavce,ki imajo invalidneotroke ali otroke,ki potrebujejo
posebnoskrbin nego;
o obdaritevotrokob velikinodialiob boiiiu;

nadurelahko
. koristenjeplus/minus
starestar5e,otroke.Opravljene
ure v skrbiza njihovestarSe,
primeru
minusure,nastaleiz
nadomestijo
odsotnostin v nasprotnem
zaplaEano
izkoristijo
zaposleni
obdobju.V primerutovrstnih
dasovnem
otrok,vendarv dolodenem
star5ev,
razlogao oskrbovanju
ki Zeliali
je nadrejeni
delotako,da lahkozaposleni,
dolianorganizirati
vodjazaposlenega
dogodkov
takoj ob
otroke,
to
stori
mora zapustitidelovnomestoiz razlogaskrbiza svojestarSe,starestar5e,
nastanku
dogodka.
5. EVALVACIJA
programa.
Poenemletuse
je, da sevsaketri mesece
ter na eno letoporoEao delovanju
Predvideno
stanjain z enakoanketo.
zdravstvenega
o zdravjuz istimikazalniki
mora ponovnonareditiporoEilo
je
stanjase ovrednotitudi finandno.Enkratletno potrebnotudi spremljati
Kazalnike
zdravstvenega
odstotek bolniskegastaleZa,da se ugotovi,v kolikSnimeri je sploh programpromocijezdravja
naErta.
Vse
osnovnega
programa
se natopridneizvajatimodifikacija
uiinkovit.S pomodjoevalvacije
jih
niso
dobro
delavci
primerni
kot
efektivni
ter
in se nisoizkazali
ukrepe,ki nisobili
tiste aktivnosti,
tiste ukrepe,ki so ie bitiv uporabi.Tukaj
sprejeli,je potrebnoodpravititer uvestinoveali izboljSati
okolja.Zlastipa je tukaj pomembno,da se pri
morajosodelovativsi kljuini dejavnikidelovnega
vsepripombeciljneskupine(delavci).
nadrtasprejmein obravnava
modifikaciji

in se odjavina oglasnideskiobdineter
Programsprejmeiupan ObiineRazkriijeg. Stankolvanu5iE
posreduje
vsemzaposlenim.
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