
PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

V OBCINI RAZKR'AE

1. UVOD

promocija zdravja na delovnem mestu so sistematidne ciljane aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni

vsem delavcem in se izvajajo za vse delavce pod enakimi pogoji, z namenom ohr'anjanjd in krepitve

telesnega in duievnega zdravja zaposlenih. Gre za kombinacijo sprememb fizidnega in socialnega

okolja ter z zdravjem povezanega iivljenjskega sloga. Promocija zdravja na delovnem mestu je

skupno prizadevanje delodajalcev, delavcev in druibe za izbolj5anje zdravja in dobrega podutja ljudi

pri njihovem delu. To doseiemo s kombinacijo:

. izbolj5anja organizacije dela in delovnega okolja,

. spodbujanja zaposlenih, da se aktivno udeleiujejo aktivnosti za varovanje in krepitev zdravja,

. omogodanja izbire zdravega nadina Zivljenja in Y-

. spodbujanja osebnostnega razvoja. {

promocija zdravja na delovnem mestu je lahko uspe5na le, de je plod sodelovanja vseh akterjev in fe:

. je zdravje zaposlenih sestavni del strategije upravljanja in je organizacija predana izbolj5anju

zdravja zaposlenih;

. omogoda sodelovanje vseh zaposlenih;

r je integrirana v vse pomembne odloEitve in v vsa podroEja organizacije;

. so vsi ukrepi in programi strukturirani po ciklu reSevanja problemov, ki se zadne z analizo potreb,

nadaljuje pa z dolodiwijo prioritet, nadrtovanjem, implementacijo, kontinuiranim nadzorom ter

evalvacijo;

. vkljuduje ukrepe, ki so usmerjeni tako v posameznika kot v delovno okolje;

. zdruZuje strategije zmanjSevanja tveganja s strateguami razvoja zasiitnih dejavnikov in izboljSanja

zdravja zaposlenih.

Pri promociji zdravja na delovnem mestu gre za aktivno podporo delodajalcev pri izboljSanju

sploinega zdravja in dobrega podutja zaposlenih, kar je skupen interes delodajalcev in zaposlenih. Pri

tem procesu je bistvenega pomena, da so vsi zaposleni, pod enakimi pogoji, vkljudeni v ta proces in

da se upo5tevajo njihove potrebe in stali5da glede izboljiav organizacije dela in delovnega okolja.

Delovno mesto je ena od najpomembnejSih vstopnih todk za komunikacijo z zaposlenimi glede

varnega in zdravega nadina iivljenja, ne samo na delovnem mestu ampak nasploh. Zaposleni
pridobijo znanje o varnem in zdravem nadinu iivljenja na delovnem mestu, kiga lahko prenesejo tudi

v svoj Zivljehjski slog in tako izboljiajo svoje zdravje. Bolj zdrav delavec je bolj zadovoljen, hkrati pa

pomeni tudi manjie stro5ke za delodajalca in zdravstveno zavarovalni sistem zaradi bolniSkih

odsotnosti. Za promocijo zdravja na delovnem mestu je potrebna dejavna zavezanost:

- delodajalcev, ki morajo zagotavljati zdrave organizacijske in okoljske razmere in

- zaposlenih, ki naj dejavno sodelujejo v programu promocije zdravja na delovnem mestu.



2. PRIPRAVA NA IZVAJANJE PROMOCIJE ZDRAVIA

Uspe5no izvajanje nairta promocije zdravja na delovnem mestu je stalna zavezanost vseh strani.
Zavezanost vodstva je bistvenega pomena pri prepredevanju navzkriija med programom promocije in
ravnanjem vodstva. Vodstvo bo laije podpiralo promocijo zdravja, ko bo razumelo koristi promocije,
namen in cilje in ko bodo razjasnjena njegova pridakovanja. Prav tako je pomembna vkljuienost vseh
zaposlenih in spodbujanje k iim StevildnejSemu sodelovanju v vseh fazah izvajanja programa.

2.1. DoloEitev odgovorne osebe delodajalca za promocijo zdravja na delovnem mestu in
oblikovanje delovne skupine

Za operativno izvajanje promoc'rje zdravja se dolodi kot odgovorna oseba Stanko lvanuSiE. Odgovorna
oseba skrbi za pripravo programa aktivnosti, nadrtuje zadetne Eloveike vire in spodbuja sodelovanje
zaposlenih.

Za namen izvajanja aktivnosti programa promocije zdravja se oblikuje delovni tim, ki ga imenuje
odgovorna oseba in ga sestavljajo kolektiv uprave ObEine RazkriZje, ter predstavnik zunanjega
izvajalca na podrodju varnosti in zdravja pri delu.

O programu promocije zdravja se obvestivse zaposlene po elektronski po5ti, preko oglasne deske ali
na sestankih. v.

Delovni tim za promocijo zdravja se bo po priEetku programa Sestajal po potrebi z narhenom
analiziranja stanja, poroianja in vpeljave dodatnih ukrepov.

3. PROGRAM PROMOCIJE ZDRAVJA V OBEINI RAZKRIZJE

a) Ocena potreb:

Vsi zaposleni so izpolnili vpra5alnike, ki so med drugim vsebovali vpraSanja o organizacijski klimi v
obdini, prehranjevalnih navadah, telesni aktivnosti ter telesnem in duSevnem zdravju. Rezultati
kaZejo na sledede:

- zaposleni imajo slabe prehranjevalne navade in se premalo gibljejo,
- medosebniodnosiv obdiniso zadovoljivi, vendar obstaja moinost za izboljSanje
- neuEinkovita orgahizac'rja dela ter neprimerna porazdelitev nalog
- zaposleni dojemajo svoje delo kot psihidno naporno, pogosto morajo hiteti, kar posledidno

povzroda veijo koliiino stresa ter pogostej5e napake pri delu,
- sploSno zdravstveno stanje so zaposleni ocenili kot povpredno, najpogostejSe zdravstvene

teiave zaznavajo z boledinamiv hrbtenici, vratu, glavi in oieh, kar je seveda posledica narave
dela, kije veEino dasa v sedetem poloiaju za raiunalnikom,

- vedina zaposlenih bi bila pripravljena sodelovati pri organizirani rekreaciji oziroma odmorih za
razgibavanje v delovnem iasu.

b) Doloiitev ciljev in prednostnih nalog:

S programom promocije zdravja doloEamo sledede prednostne naloge oziroma cilje:

- obVladovanje stresa na delovnem mestu,

- skrb za psihofiziino kondicijo zaposlenih,

- skrb za zdravsWeno preventivo,

- skrb za pozitivno klimo na delovnem mestu in v celotnem kolektivu obEine.



c) tzvAJANJE POSAMEZNIH UKREPOV PROMOCIJE ZDRAVJA

1. STRES NA DELOVNEM MESTU

1.1.Redni letni razgovori z zaposlenimi

Cilj teh razgovorov je:
- uspeSno vodenje dela in ljudi, s poudarkom na prenosu ciljev obEinske uprave na vse

zaposlene;
- izbolj5anje kakovosti dela in zavzetostiza delo;
- razmiSljanje o razvojni poti posameznika (karierni razvoj);
- izboljSanje medsebojnih odnosov ter nadinov internega komuniciranja;
- spodbujanje zaposlenih k izraZanju svojih mnenj, idej in pripomb; 5. pridobivanje jasnih

povratnih informacij med sodelavci; 7. pridobivanje povratnih informacij upravnikov o
uEinkovitosti svojega vodenja (Cugelj, 2OL2, str.76 [8]).(

1.2. lzobraievanje vodstva in zaposlenih glede medosebne komunikaciie

Vodstvo in zaposleni velikokrat niso ustrezno usposobileni, da bi lahko primerno komunicirali med
seboj, zato bo za vodstvo in zaposlene organizirano izobraievanje, saj bodo s tem le-ti znali pravilno
komunicirati in sodelovati med seboj ter vzpostaviti ustrezno raven medosebne komunikacije. S tem
bi se zaposleni laZje >odkrito< pogovarjaliz nadrejenimi in obratno, kajti izobraZevanje zajema pravila
oziroma nadela pravilnega nadina komuniciranja in vodenja pogovorov z osebami:

1.3.Pogovor po konEani bolniSki odsotnosti

Po kondanih bolni5kih odsotnostih se uvede kraj5e pogovore zaposlenega z nadrejenim, pri iemer se
mora upo5tevati varovanje osebnih (zdravstvenih) podatkov. Njihov namen je v prvi vrsti ugotoviti
morebitno povezanost med boleznijo in okoliSEinami v delovnem okolju in na pozitiven in
konstruktiven (ustvarjalen) nadin poskuSati ponovno vpeljati takega delavca v delovni proces. Cilj
pogovora po posamezni bolniSki odsotnosti je preprediti nadaljnjo odsotnost delavcev oziroma
zagotovitev, da je delodajalec odstranil vse dejavnike in okoliSdine, ki bi utegnile v prihodnosti vplivati
na ponovitev bolniSke odsotnosti z dela.

1.4.Merjenje socialne klime

Zaposlenim se enkrat do dvakrat letno izda anketa, ki se nanaSa na temo ugotavljanja odnosov med
zaposlenimi. V primeru velikega odstotka nezadovoljnih na delovnem mestu se morajo prideti izvajati
drugi ukrepi. Drugi ukrepi so:
. pogovor med nezadovoljnimi zaposlenimi;
o pogovor nezadovoljnih zaposlenih s psihologom;
o mediacija pri pogovoru nezadovoljnih zaposlenih.

l.S.Spro5Eanje ob stresnih situacijah

Delavcem, pri katerih je dokazano s strani zdravsWa, da so preved izpostavljeni stresnim situacijam,
se dolodijo vaje, pri katerih se psihidno sprostijo. Omogoditi jim je potrebno vsakodnevne
sprostitvene vaje, s katerimi bi se njihova psihidna utrujenost zmanj5ala.



l.6.Obvladovanje stresa na proaktiven naEin:

1. Zaposlenim bomo nudili gibljiv delovni das.
2. Premislili bomo o organiziranosti na delovnem mestu in zagotovili sredstva in opremo, ki je
potrebna za optimizacijo zahtevanega dela.
3. Jasna opredelitev delovnih ciljev in nalog ter zagotovitev, da vse strani, ki so vpletene v delovni
proces, jasno razumejo, kaj se od njih pridakuje.
4. Zagotovitev nekaj osebnega prostega iasa za vsakega zaposlenega v okviru delovnega dasa, da
zaposleni lahko zapusti delovno mesto in se distancira od delovnih nalog.
5. Razvoj in sistematiina uporaba strateSke liste delovnih nalog, ki so klaslficinane (razporejene) v
naslednje Stir i  kategori je: >NUJNO in POMEMBNO(, DNUJNO, VENDAR Nl POMEMBNO(, ))Nl
NUJNO(, in >Nl NUJNO nit iNl POMEMBNO(.
5. S konflikti zaposlenih je potrebno ravnati na proaktiven in tasovno ustrezen nadin. Konfliktne
odnose se ne sme poslabSevati. Presoditije potrebno, kateri konflikti potrebujejo takojSnje delovanje
in za katere je bolje, da se jih obravnava postopno.
7. Nauditi se redi >rNE<<, de je preobremenjenost z delom in nalogami prevelika.
8. Zaposleni naj vsak dan odmerijo ias, ki ga bodo namenili ekstremni komunikaciji preko telefona in
elektronske poite. To bo prepredilo konstantno prekinjanje opravljanja delovnih nalog, zaradi iesar
pride do izgube osredotodenosti na delo in poslediEno privede do poveianja stresa prizaposlenih.
9. Omogoieno je zbiranje anonimnih podatkov o teiavah na delovnem mestu npr. v za to
namenjenem nabiralniku.

2. SPLOSNO ZDRAVSTVENO STANJE

7 zdravo prehrano in z vsaj zmerno redno telesno dejavnostjo lahko prispevamo k prepreievanju
nastanka bolezni srca in oiilja ter nekaterih vrst raka, izboljSamo poiutje in si pridobimo energijo, ki
jo potrebujemo za delo. Zato je smiselno, da v spreminjanje iivljenjskega sloga na teh dveh podroijih
vlagajo tudi delodajalci, tako s posredovanjem znanja o koristih zdrave prehrane in telesne dejavnosti
za zdravje kot tudi z omogo6anjem, da zaposleni to znanje uporabijo tudi v delovnem okolju (Stergar
in Urdih, 2OL2, str.28l.

2.1.Delavnica oziroma predavanje na temo zdrave prehrane

Pri izvajanju programa Promocija zdravja za zaposlene bo sodeloval prehranski specialist, ki bo
izvedel enkrat letno predavanje na temo zdrava prehrana doma in na delovnem mestu. Vsem
sodefujodim se prikaiejo razne zdravstvene teiave, ki lahko nastanejo zaradi nezdravega uiivanja
hrane ter prekomernega prehranjevanja in uZivanja cigaret, alkohola in drugih psihoaktivnih
substanc.

Z.2.Zelen ponedeljek oziroma eden od delovnih dni

Delavcem se en dan v tednu ponudi samo sveZe sadje (jabolko, hruSka, grozdje itd.) ter zelenjava
(korenje, paradiinik, solate itd.). Tako se posku5a ljudi motivirati, da bi imeli vsaj enkrat tedensko
zdrav obrok ter da bi tak naEin vpeljali tudi doma, saj je ielja obEine po zdravem iivljenju ter
prehranjevanju zaposlenih. Da pa bi zaposleni zauiili Eim ved sveiega sadja, bomo poskuSali
organizirati, da sivsi zaposleni vzamejo ob malici, zraven zdravega zelenega ponedeljka, tudi dvakrat
tedensko razlidno sadje. Zaradi velike kolidine sezonsko pridelanega sadja ter zelenjave doma bi lahko
bilo omogoEeno vsaj skozi poletje jabolko ali drugo sadje.



2.3.Redno izvajanje predhodnih, obdobnih in kontrolnih zdravstvenih pregledov in dobro
sodelovanje s pooblaSEenim zdravnikom

ZdravniSki pregledi zaposlenih pri poobla5denem zdravniku medicine dela se izvajajo v skladu z
internimi predpisi. Za boljSe sodelovanje zdravnika z organom bi moral le-ta dobro poznati delovna
mesta tudi v praksi, zato bi bilo dobro uveljaviti obisk poobla5ienega zdravnika v obdini. V sklopu
obiska naj bi poobla5deni zdravnik pogledalvedino delovnih mest, pri demer biocenil pomanjkljivosti
in predlagal dodatne ukrepe z namenom bolj5e ureditve delovnega mesta.

2.4.PomoE pri odvajanju od kajenia

Zaposlenim se nudi pomoi pri odvajanju kajenja, urejanju telesne mase, >kulturnega< uiivanja
alkoholnih pijat, moZnosti zdravljenja.

3. KOSTNO MISIENA OBOTENJA

3.1.Splo5na naEela za prepreEevanje kostno- miiiEnih obolenj

Kostno miSiine bolezni najpogosteje povzroiijo stalni pgnavljajoEi se gibi pri opravljanju dela, teiko
fizidno delo ter delo, kjer je telo preteini delovni Eas opravljanja dela v prisiljenem neergonomskem
poloZaju. Za prepredevanje teh obolenj so primerna naslednja nadela:"

- >delati v nevtralnem poloZaju (npr. ohranjanje poloZaja hrbtenice v obliki dvojne drke S,
zravnan vrat itd.); -

- zmanj5ati silo pri delu (npr. oprijem z celo roko namesto le z prsti; potiskanje bremen
namesto vleienje; bremena na veijih kolesih je laije premikati, pri tem naj bodo tla in kolesa
dobro vzdrievana; uporaba dviinih naprav - mehaniEne roke, dviine mize, vakuumska
prijemala, hidravliina dvigala; kjer dvigovanje s pripomodki ni mogoie, je treba zaposlene
nauiiti pravilnega dvigovanja bremen itd.);

- orodje in druge predmete ohraniti v lahkem dosegu rok (npr. najbolje je, Ee je delovno mesto
organizirano v polkroZni obliki; delovna miza pri pisarniSkem delu je lahko oblikovana v obliki
polkroga);

- delati na primerni vi5ini (najprimernej5e je delo na viSini komolca; Ee dela vet zaposlenih na
istem delovnem mestu, je treba viSino delovne povrSine prilagoditi najviSjemu delavcu; ie je
le mogoie, pa naj se omogodi prilagajanje vi5ine vsakemu posamezniku - z nastavljivim
stolom, z po vi5ini nastavljivo mizo oziroma delovnim pultom, z nastavljivimi platformami
itd.);

- zmanj5ati Stevilo ponavljajoEih se gibov (kje je mogoEe naj delajo stroji; organizirati si delo
tako, da bo teh gibov dim manj);

- zmanjSati statiEno miSitno delo (izogibati se je treba delu nad ramenskim obrofem in ne
uporabljati pretirane modi pri delu; glavni vzrok statidno mi5idnega dela je sedenje, zato je
treba pri sedeEem delu pogosto menjavati poloiaje: delo organizirati tako, da je treba
veEkrat vstati in narediti nekaj korakov, na vidnem mestu obesiti opomnike, ki zaposlenega
spomnijo, naj vstane, naredi nekaj razteznih vaj itd.);

- zmanjSati pritisk na dele telesa (npr. driala Skarij, kle5t naj bodo tapecirana (obloiena z
razni+ni primernimi materiali), primerno dolga in oblikovana po roki; s podloieno podlogo za
podlaket zmanjSamo pritisk na rob mize; s primerno podlogo za noge lahko zmanjSamo
utrujenost in podpremo noge pri stojeiem delu; delovni stoli naj bodo tapecirani, z
zaobljenimi robovi, da se zmanj5a pritisk na stegna prisedenju);

- omogoiiti dovolj prostora (iz delovnih prostorov naj se odstrani vse, kaj ne sodi tja; pri
sedeEem delu mora biti pri mizi dovolj prostora za noge; pri delovnih linijah naj bodo poti
med posameznimi delovnimi postajami proste);



gibati se, telovaditi, delati raztezne vaje (pri statidnem in ponavljajoEim se delu ter delu v
prisilnih driah je smiselno uvajati aktivne odmore z nekajminutno telovadbo, zaposleni pa naj
imajo moZnost, da lahko ob pojavu utrujenosti ali boleEin naredijo nekaj razteznih vaj ali
za menjajo delovni poloiaj);
ohranjati delovno okolje udobno (ustrezna razsvetljava, lokalna osvetlitev, primerna
temperatura, izogibanje temperaturnim ekstremom, izogibanje izvorom zvoka, omejitev
hrupa);
zagotoviti razumljivost signalov in komand (pomembnejie informacije naj bodo veEje, bolj
poudarjene; uporaba kontrastnih barv, utripajoiih signalov, zvodnih signalov);
izboljSati organizacijo dela, (naErtovanje dela, timsko delo, dobro medsebojno obveSdanje o
delu) (Stergar in Urdih, 2OL2,str.32 [1]).(

3.2.Sofinanciranje rekreativnih programov

Zaposlenim bodo na njihovo ieljo ponujene sofinancirane vaje oziroma Sportne aktivnosti, pri katerih
bodo lahko skrbeli za svojo telesno zmoinost, hkrati pa bodo poskrbeli za bolj5e zdravsweno stanje.

Enkrat letno se organizira Sportni dan oz. dogodek za vse zaposlene.

3.3.Prihod na delo pei ali s kolesom !.

Spodbuja se prihod na delo pe5 alis kolesom. (

3.4.Kratki rekreativni odmori

Za vse delavce, ki opravljajo dela veiino iasa sede bodo omogoEeni kratki od 5 do 10 minutni
rekreativni odmori. V enem delovnem dnevu bo predviden en odmor, in sicer odvisno od potrebe.
Vaje bodo zaposleni izvajali samostojno vsak delovnidan in so namenjene vsem, ki bodo sodelovaliv
programu Promocija zdravja za zaposlene.

Zaposleni, ki delajo s slikovnim zaslonom in druga precizna dela so seznanjeni in imajo omogoieno,
da maksimalno na 15 min sprostijo pogled z gledanjem za nekaj sekund v daljavo, na 1 uro dela
prekinejo delo, se sprehod.ijo.

3.5.Usposabljanje za pravilno uporabo in nastavitev delovnih pripomotkov

Delavce, ki opravljajo svoje osnovno delo sede, se pouEi o pravilni nastavitvi stola, mize, zaslona
radunalnika, mi5ke, naslona za noge itd. VsakrSno nastavitev oziroma prilagoditev se vsem
zaposlenim prikaie, nato pa se vsakemu pomaga pri prilagoditvi delovnega mesta. Taka usposabljanja
naj potekajo enkrat na eno ali dve leti.

3.5. Ergonomsko oblikovanje delovnega mesta

Vsem zaposlenim se glede na njihovo delo, ki ga morajo opravljati in na njihovo zdravstveno stanje,
doloii primerna ureditev delovnega mesta. Vsi delovni pripomoEki morajo biti na taki razdalji, da jih
lahko oseba, ki tam opravlja delo, doseie brez dodatnih obremenitev. >Delovno mesto je zato
potrebno po obliki in merah prilagoditi iloveSkemu telesu in gibljivosti kostno-miSitnega sistema.
Delovno mesto mora biti oblikovano tako, da delavec dela v telesni drii, kije najmanj naporna in da
pri delu uporablja miSiine skupine najniije stopnje. Delovno mesto mora bitiopremljeno z delovnimi
sredstvi, ki so prilagojena fizioloSkim in psiholoSkim lastnostim ilove5kega telesa (Bilban, 2009, str. 21
[2]).< Pri ureditvi delovnega mesta z ergonomskega vidika so pomembni predvsem:

o primerna temperatura in



. primerna osvetljenost,

. prilagojenost delovne opreme in delovnega orodja ter

r obvladovanje hrupa.

4. DRUGI UKREPI, KI IZRAZAJO PRIPADNOST DETAVCEV

4.l.eestitke ob rojstnem dnevu

Vsem zaposlenim ob njihovih osebnih praznikih po5ljemo domov telegram ali destitko, da zaposleni
dobijo obEutek pripadnostiobdini. To bi bilo za delavce nekaj posebnega, lepega.

4.2.Prosti delovni dan stariev prvoSolcev

Velikokrat se starSi otrok, kateri gredo prvi Solski dan v 5olo, ne morejo udeleZiti oziroma pospremiti
prvoSolcev k pouku, ker ne morejo dobiti prostega delovnega dne. Ta dan je tako za starSe, kot tudi
za otroke velikega pomena in se ne more nadomestiti, zato se vsem stariem alivsaj mamam otrok,
kateri obiskujejo prvi, drugi ali tretji razred osnovne 5ole, dovoli, da tisti dan pridejo kasneje delat ali
imajo prost dan. Starii, ki svojega otroka prvid uvajajo v vrteg bodo imeli pravico, da so v prvem

tednu uvajanja lahko odsotni z dela 2 uri dnevno. F

4.3.Nagrajevanje in pohvale .

>Raziskave zadovoljstva delavcev pogosto kaiejo, da je priznanje za delo v obliki pohval najpogostej5i
vzrok zadovoljstva pri delu. Vsi delavci ielijo biti pohvaljeni, imajo radi, da se prizna, da so cenjeni
zaradi svojega dela, da uiivajo zaupanje svojih predpostavljenih in tistih, katerih mi5ljenje cenijo.
lelja za priznanjem je najoZje povezana s potrebo za samospo5tovanjem (Bilban, 2009, str. 13 [2]).(

S strani nadrejenih se ob dobro opravljenem delu usluibenca priiakuje ustna pohvala.

V obdini se uvede materialno nagrajevanje, kjer bo vsak, kije prisoten v enem delovnem letu ved kot
95 odstotkov delovnega dasa prejel simboliino darilo. V primeru, da je prisotnost manjSa od 95
odstotkov, vendar nad 85 odstotki, se bodo tem ljudem izdalo pohvale.

4.4.Druiini prijazen deiodajalec

Zaposleni velikokrat obdutijo nezadovoljstvo prav zaradi slabe povezanosti oziroma usklajenosti
podjetja z druZino zaposlenih, pa deprav je v driavnih aktih veljavnih veliko pravic delavcev, ki imajo
doma otroke do 3 let starosti. Potrebno je prisluhniti potrebam zaposlenih ter jim ponuditi dim boljSe
moinosti za poklicni razvoj in hkrati za zadovoljno zasebno in druiinsko iivljenje.

>Ugodnosti, ki so primerne za usklajevanje druZinskega in delovnega iivljenja za zaposlene in jih bo
obEina delavcem omogoEila so:

o ob nenadni bolezni otroka (razni virusi, gripe, pljuEnica) lahko delavci zapust'rjo delovno mesto,
izostanka v trajanju treh ur pa ni treba nadomestiti;

o izraba letnega dopusta v skladu z druiinskimi obveznostmi;

o izraba odetovskega dopusta;

o posebna pomod in pozornost za delavce, ki imajo invalidne otroke ali otroke, ki potrebujejo
posebno skrb in nego;

o obdaritev otrok ob veliki nodi ali ob boiiiu;



. koristenje plus/minus ure v skrbi za njihove starSe, stare star5e, otroke. Opravljene nadure lahko

zaposleni izkoristijo za plaEano odsotnost in v nasprotnem primeru nadomestijo minus ure, nastale iz

razloga o oskrbovanju star5ev, otrok, vendar v dolodenem dasovnem obdobju. V primeru tovrstnih

dogodkov je nadrejeni vodja zaposlenega dolian organizirati delo tako, da lahko zaposleni, ki Zeli ali

mora zapustiti delovno mesto iz razloga skrbi za svoje starSe, stare star5e, otroke, to stori takoj ob

nastanku dogodka.

5. EVALVACIJA

Predvideno je, da se vsake tri mesece ter na eno leto poroEa o delovanju programa. Po enem letu se

mora ponovno narediti poroEilo o zdravju z istimi kazalniki zdravstvenega stanja in z enako anketo.

Kazalnike zdravstvenega stanja se ovrednoti tudi finandno. Enkrat letno je potrebno tudi spremljati

odstotek bolniskega staleZa, da se ugotovi, v kolikSni meri je sploh program promocije zdravja

uiinkovit. S pomodjo evalvacije programa se nato pridne izvajati modifikacija osnovnega naErta. Vse

tiste aktivnosti, ukrepe, ki niso bili primerni in se niso izkazali kot efektivni ter jih delavci niso dobro

sprejeli, je potrebno odpraviti ter uvesti nove ali izboljSati tiste ukrepe, ki so ie biti v uporabi. Tukaj

morajo sodelovati vsi kljuini dejavniki delovnega okolja. Zlasti pa je tukaj pomembno, da se pri

modifikaciji nadrta sprejme in obravnava vse pripombe ciljne skupine (delavci).

Program sprejme iupan Obiine Razkriije g. Stanko lvanu5iE in se odjavi na oglasni deski obdine ter
posreduje vsem zaposlenim.

Datum:14.6.2Ot6

5t.: qn-s/zoLs-3sll

ObEina RazkriZje

iupanCT


