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Ljubljana, 23. 11. 2015

Spoštovani,
ob našem dolgoletnem spremljanju razvoja in rasti slovenskih podjetij kovinske
industrije se je jasno pokazala čedalje večja skrb podjetij za zdravje in dobrobit
njihovih zaposlenih.
Današnji način življenja iz večplastnih razlogov posamezniku otežuje negovanje
zdravega življenjskega sloga, zato so mnoga podjetja prepoznala svojo vlogo pri
krepitvi zdravja zaposlenih z zagotavljanjem optimalnih delovnih razmer v
okolju, kjer prebijemo kar tretjino svojega delovnega življenja. K promociji
zdravja na delovnem mestu ste mnogi med vami pristopili proaktivno in
premišljeno, z veliko znanja, inovativnosti in posluha za zaposlene.
Mnoga podjetja pa so še vedno v zadregi, kako se polotiti ergonomskih, psihosocialnih in drugih problemov, ki pestijo njihove delavce. Zato želimo spodbuditi
dobro prakso iz kovinske industrije s področja promocije zdravja in jih čim bolj
množično razširiti med naša podjetja.
Da bi vam čimbolj približali nekatere primere dobrih praks tudi iz drugih
podjetij, ki pomembno prispevajo k promociji zdravega načina dela v podjetju,
vas vljudno

VABIMO
na okroglo mizo v sklopu projekta Zdrav delavec na Zdravem
delovnem mestu v Zdravem okolju - 3xZDRAVO

ki bo potekala

v sredo, 16. 12. 2015 ob 9.00 uri na Gospodarski zbornici
Slovenije v Ljubljani, dvorana G

Projekt 3XZDRAVo je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na
delovnem mestu v letu 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
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OKVIRNI PROGRAM :

08.30 – 09.00

Prihod udeležencev in kava

09.00 –
09.15

1. Predstavitev projekta 3xZDRAVO - Zdrav delavec na Zdravem
delovnem mestu v Zdravem okolju (Mag. Janja Petkovšek, GZS –
ZKovI)

09.15 –
09.45

2. Predstavitev rezultatov Analize absentizma v slovenski kovinski
industriji (Andrej Brvar, GZS)

09.45 –
10.30

3. Poročilo o izvedbi in rezultatih »Ergonomske analize izbranih
delovnih mest v proizvodnji« (Gregor Lapuh, PISK d.o.o,.)

10.30 – 10.45
10.45 –
11.30

11.30 –
12.00

Odmor
4. Poročilo o izvedbi izobraževalnih delavnic na temo izboljšanja
počutja in zdravja na delovnem mestu ter krepitvi medosebnih
odnosov med udeleženci (Sandra Avsec, PRO-MAT d.o.o.)
5. Diskusija in zaključki – priložnosti in ideje za naprej
Konec

Vašo prijavo pričakujemo na e-mail zeljko.jokic@gzs.si, in sicer najkasneje do petka 11.
decembra 2015.
S spoštovanjem!
Prijazen pozdrav,
Ekipa projekta 3XZDRAVo

Začnimo že danes in poskrbimo za več zdravja, več zadovoljstva in večjo
storilnost v slovenski kovinski industriji!
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