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• Работната сила ще бъде здрава, продуктивна
и мотивирана, което позволява на организациите да
останат конкурентоспособни и иновативни.
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Здравословни работни места за
всички възрасти: ползите

Мисията на Европейската агенция за безопасност и здраве
при работа (EU-OSHA) е Европа да се превърне в по-безопасно,
по-бе
по-здравословно и по-продуктивно място за работа. Създадена
от Европейския съюз през 1994 г. и установена в Билбао,
Испания, Агенцията проучва, разработва и разпространява
надеждна, балансирана и обективна информация за
безопасността и здравето, като работи в мрежа с организации
в цяла Европа за подобряване на условията на труд.

Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки.
Добре е за теб. Добре е за бизнеса.

Здравословни
работни места
за всички възрасти

ЕU-OSHA организира също така двегодишни кампании
„Здравословни работни места“ с подкрепата на институциите
на ЕС и европейските социални партньори и съгласувани
на национално равнище от мрежата на националните
фокусни точки на Агенцията. Кампанията „Здравословни
работни места за всички възрасти“ за 2016—2017 г. си
поставя за цел да помогне на работодателите да се справят
с предизвикателствата на застаряването на работната
сила и да повишат осведомеността относно значението на
устойчивата работа през целия професионален живот на
работниците и служителите.

Насърчаване на устойчив трудов живот

• Ценните умения и ценният професионален опит
могат да се задържат в рамките на организацията
чрез трансфер на знание и по-голям резерв от талант
и умения.
• Отпуските по болест и отсъствията от работа ще
намалеят, което ще доведе до по-ниски разходи
на организацията за професионални увреждания
и по-висока производителност.
• Текучеството на персонала ще намалее.
• Работната среда ще бъде по-позитивна, насърчавайки
работниците и служителите от всички възрасти да
реализират своя потенциал.

www.healthy-workplaces.eu
Европейска агенция за безопасност
и здраве при работа
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Осигуряването на
остаряване в добро здраве на
работното място означава,
че работниците живеят
добре, работят добре
и остаряват добре.

Кампанията
Работата е част от решението, не от проблема, на
застаряващата работната сила в Европа. Да се работи
може да е добре както за физическото, така и за
психичното здраве. Насърчаването на устойчивостта
на работните места и остаряването в добро здраве
може да доведе до по-здрава и по-мотивирана работна
сила, намаляване на текучеството на персонала
и отсъствията от работа и по-голяма производителност
на предприятията.
Настоящата кампания повишава осведомеността
относно значението на добрите условия на безопасност
и здраве при работа (БЗР), доброто управление през
целия професионален живот и разпределянето на
работата според индивидуалните способности — както
в началото, така и в края на професионалния живот на
работника. Чрез управление на БЗР, както и чрез вземане
предвид и съобразяване с многообразието в редиците
на работната сила, може да се постигне остаряване
и пенсиониране в добро здраве.
Кампанията „Здравословни работни места“ 2016—
2017 г. има следните цели:
• насърчаване на устойчивата работа и остаряването
в добро здраве и подчертаване на значението на
превенцията през целия професионален живот;
• подпомагане на служителите и работниците
(включително в малките предприятия
и микропредприятията) чрез предоставяне на
информация и инструменти за управление на БЗР
в контекста на застаряваща работната сила;
• улесняване на обмена на информация и споделяне на
добри практики в тази област.

Здравословните работни
места са необходимо
условие за устойчив трудов
живот.

Кой може да участва?
Всички организации (независимо от размера и сектора)
и физически лица се приканват да участват в кампанията
„Здравословни работни места за всички възрасти“.
Кампанията е отворена за:
• всички работодатели от публичния и частния сектор;
• ръководители, началници и работници;
• професионални съюзи и представители по
безопасността и здравето при работа;
• специалисти в областта на БЗР и човешките ресурси;
• организации на работодатели и професионални
организации;
• всички организации и лица, работещи за подобряване
на безопасността и здравето при работа.

Допълнителна информация
и източници
Можете да намерите допълнителна информация и да
изтеглите различни ресурси от уебсайта на кампанията
(www.healthy-workplaces.eu), като:
• ръководство за кампанията „Здравословни работни
места за всички възрасти“;
• нов електронен наръчник относно управлението на
БЗР в контекста на застаряваща работната сила;
• факти и цифри, както и информационни графики;
• филм за Напо;
• промоционални материали.
Следете ни в Twitter: #EUhealthyworkplaces

Превенцията през
целия професионален
живот е от ключово
значение за посрещане на
предизвикателствата на
застаряващата работната
сила.

Как да се включите?
Можете да се включите в тази кампания, като:
• разпространявате и популяризирате материали на
кампанията в помощ на повишаване на осведомеността
относно БЗР;
• организирате дейности и събития, като учебни курсове,
конференции и конкурси;
• използвате и популяризирате наличните инструменти за
управление на възрастта;
• участвате в конкурса „Награди за добри практики за
здравословни работни места“;
• участвате в Европейските седмици за безопасност
и здраве при работа през 2016 и 2017 г.;
• станете официален или национален партньор на
кампанията;
• получавате актуална информация чрез нашите дейности
в социалните медии. Потърсете ни във Facebook, Twitter,
LinkedIn и други.

Ключови дати
Начало на кампанията: април 2016 г.
Европейски седмици за безопасност
и здраве при работа: октомври 2016 и 2017 г.
Церемония за Наградите за добри практики
за здравословни работни места: април 2017 г.
Среща на високо равнище за здравословни
работни места: ноември 2017 г.

