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Europe Direct – tai paslauga, padėsianti rasti atsakymus į klausimus apie Europos Sąjungą.

Informacija teikiama nemokamai telefonu (*): 00 800 6 7 8 9 10 11. 
(*) Kai kurie mobiliojo ryšio operatoriai neteikia paslaugos skambinti 
00 800 numeriu arba šie skambučiai gali būti mokami.

Šiame leidinyje panaudotos nuotraukos, kuriose vaizduojama įvairi darbinė veikla, tačiau tai, kas jose parodyta, nebūtinai yra 
gera ar teisės aktų reikalavimus atitinkanti praktika.

Daugiau informacijos apie Europos Sąjungą galima rasti internete (http://europa.eu). 
Katalogo duomenys ir santrauka pateikiami šio leidinio pabaigoje. 
© Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, 2013

Idėja ir dizainas: ROS, Ispanija

Nuotraukos: © EU-OSHA, „Shutterstock“
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Leidžiama atgaminti nurodžius šaltinį.
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Įvadas

Veiksmingas saugos ir sveikatos valdymas 
darbo vietoje yra naudingas darbuotojams, 
verslui ir visai visuomenei. Ypač svarbu tai 
prisiminti ekonominio neapibrėžtumo laikais, kai 
įmonėms labai svarbu išlaikyti produktyvumą, 
kai tenka įtemptai dirbti laikantis vis griežtesnių 
terminų ir kai klaidų ir nelaimingų atsitikimų 
tikimybė didžiausia. Esant didelei įtampai 
šiuolaikinėje darbo vietoje gali būti linkstama 
nepaisyti darbuotojų saugos ir sveikatos, 
laikant tai administracine našta, susijusia vien 
su teisinių įsipareigojimų vykdymu. Vis dėlto 
toks darbuotojų saugos ir sveikatos nepaisymas 
turėtų neigiamų padarinių. Visada svarbu 
kiekvienam žinoti, kokia rizika yra darbe, ir ją 
valdyti.

Ši brošiūra – pagrindinis Europos saugos 
ir sveikatos darbe agentūros (EU-OSHA) 
rengiamos 2014–2015 m. kampanijos „Saugiose 
darbo vietose stresas yra valdomas“ vadovas. 
Svarbiausias jos tikslas – padėti darbdaviams, 
vadovams, darbuotojams ir darbuotojų 
atstovams atpažinti ir valdyti streso ir 
psichosocialinės rizikos veiksnius darbo vietoje.

Veiksmingai šalinant psichosocialinę riziką 
sukuriama sveika darbo aplinka, kurioje 
darbuotojai jaučiasi vertinami, užtikrinama 
palankesnė darbo kultūra ir galiausiai pasiekiama 
geresnių verslo rezultatų.

Kas yra stresas ir psichosocialinė rizika 
darbe?

Stresas darbe patiriamas, kai darbo užduotys 
viršija darbuotojo gebėjimą jas įvykdyti. Tai 
vienas pagrindinių prastos psichosocialinės darbo 
aplinkos padarinių, visų pirma todėl, kad darbe 
pernelyg ilgai stresą patiriantys darbuotojai vėliau 
gali susidurti su rimtomis psichikos ir fizinės 
sveikatos problemomis.

Psichosocialinė rizika susijusi su neigiamomis 
psichologinėmis, fizinėmis ir socialinėmis 
pasekmėmis, atsirandančiomis dėl netinkamo 
darbo organizavimo ir valdymo darbo vietoje, taip 
pat dėl prastų socialinių aplinkybių, įskaitant, be 
kita ko: 
 • per didelius darbo reikalavimus ir (arba) per 

trumpus terminus užduotims įvykdyti;
 • prieštaringus reikalavimus ir neaiškų darbuotojo 

vaidmenį;
 • darbo reikalavimų ir darbuotojo kompetencijos 

neatitikimą – nepakankamas darbuotojo 
sugebėjimų panaudojimas gali būti toks pat 
streso šaltinis kaip ir jo sugebėjimus viršijančio 
darbo paskyrimas;

 • nepakankamą darbuotojo dalyvavimą priimant 
su jo darbu susijusius sprendimus ir per mažą 
įtaką priimant sprendimus, kaip tą darbą atlikti; 

 • darbą pavieniui, ypač kai dirbama su visuomenės 
nariais ir klientais ir (arba) susiduriama su 
trečiojo asmens agresija, kuri gali būti žodinė 
ar pasireikšti nepageidaujamu seksualiniu 
priekabiavimu, grasinimais griebtis smurto arba 
faktiniais smurtiniais veiksmais;

Stresas darbe patiriamas, kai darbo 
užduotys viršija darbuotojo gebėjimą jas 
įvykdyti. 
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 • per menką vadovų ir kolegų pagalbą ir prastus 
tarpusavio santykius kolektyve;

 • psichologinį arba seksualinį priekabiavimą 
darbe – vadovų arba kolegų persekiojamąjį, 
žeminantį, kenkiantį arba grasinamąjį elgesį 
darbuotojo arba darbuotojų grupės atžvilgiu;

 • neteisingą darbo paskirstymą, apdovanojimų ar 
premijų skyrimą arba karjeros sąlygų sudarymą;

 • neveiksmingą komunikaciją, prastai vykdomas 
organizacijos pertvarkas ir darbo vietų 
nesaugumą;

 • sunkumus suderinant įsipareigojimus darbe ir 
namuose.

Svarbu pabrėžti, kad psichosocialinė rizika 
neturėtų būti painiojama su sveika, daug pastangų 
reikalaujančia, tačiau darbuotojui palankia darbo 
aplinka, kurioje darbuotojai yra skatinami ir 
raginami tobulintis ir dirbti taip, kaip geriausiai 
geba.

Kodėl taip svarbu valdyti stresą ir 
psichosocialinę riziką?

Nors darbuotojų psichikos sveikata ir gerovė 
priklauso nuo įvairių veiksnių, įrodyta, kad darbo 
vietos aplinka tam turi labai daug įtakos. Geroje 
psichosocialinėje aplinkoje, kurioje darbuotojams 
suteikiamas gyvenimo pagrindas, užtikrinamas 
aiškesnis socialinės įtraukties, tapatybės ir statuso 

pojūtis, sudaromos galimybės tobulėti ir įgyti 
daugiau pasitikėjimo, darbas gali būti labai 
naudingas jų psichikos sveikatai. Priešingai, prasta 
psichosocialinė darbo aplinka gali turėti labai 
neigiamų padarinių darbuotojų sveikatai.

Prastai valdomos psichosocialinės rizikos neigiami 
padariniai darbuotojui yra darbe patiriamas stresas, 
silpna psichikos sveikata, perdegimo sindromas, 
negebėjimas susikaupti, dažniau daromos klaidos, 
problemos namie, piktnaudžiavimas narkotikais 
ir alkoholiu, prasta fizinė sveikata, ypač širdies ir 
kraujagyslių ligos ir raumenų ir kaulų sistemos 
sutrikimai.

Organizacijos patiriami neigiami padariniai 
yra prasti bendri veiklos rezultatai, dažnesni 
darbuotojo nedarbingumo arba atėjimo į darbą 
sergant ir negalint veiksmingai dirbti, nelaimingų 
atsitikimų ir sužalojimų atvejai. Dėl šios priežasties 
darbuotojas nedirba ilgiau nei dėl kitų priežasčių (1), 
dėl streso darbe gali padaugėti ankstyvo 
išėjimo į pensiją atvejų, ypač tai pasakytina 
apie administracijos darbuotojus (2). Įmonės ir 
visuomenė patiria didžiulius nuostolius, kurie 
nacionaliniu lygmeniu gali siekti milijardus eurų.

(1) Health and Safety Executive, 2009–2010. Skelbiama adresu www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress/.
(2) Austrijos darbuotojų sveikatos stebėsenos apžvlga, 2009 m. Aukštutinės Austrijos provincijos darbo rūmai (AK OÖ) ir Austrijos empirinių socialinių tyrimų 

institutas (IFES), Viena.

http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress/
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Kodėl EU-OSHA vykdo šią kampaniją?

Psichosocialinė rizika darbo vietoje suprantama ne 
iki galo ir vertinama jautriai, be to, apie psichikos 
sveikatą vis dar gėdijamasi kalbėti. Europos mastu 
vykdomoje įmonių apklausoje apie naujas ir 
atsirandančias rizikos rūšis (ESENER) nustatyta, jog 
per 40 proc. darbdavių mano, kad psichosocialinę 
riziką valdyti sudėtingiau nei vadinamąją įprastą 
darbuotojų saugos ir sveikatos riziką. „Klausimo 
opumas“ ir „praktinių žinių trūkumas“ yra 
pagrindinės nurodomos kliūtys (3). Be to, atlikus 
vyresniųjų vadovų apklausą nustatyta, jog beveik 
pusė jų mano, kad nė vienas jų darbuotojas 
niekada per savo profesinį gyvenimą nesusidūrė 
su psichikos sveikatos problema (4). Iš tiesų beveik 
kas šeštas darbuotojas susiduria su psichikos 
sveikatos sutrikimais. Psichikos sveikatos sutrikimų 
turintys darbuotojai kartais laikomi rizikos veiksniu 
organizacijai, nors net tie darbuotojai, kurie turi su 
darbu nesusijusių psichikos sveikatos sutrikimų, 
paprastai gali veiksmingai dirbti darbe, kuriame 
užtikrinama gera psichosocialinė aplinka.

Šios kampanijos tikslas – padėti geriau suprasti 
problemą, teikti darbuotojams ir darbdaviams 
pagalbą bei praktines priemones ir taip pašalinti jų 
trūkumą ir skatinti jomis naudotis.

Stresas darbe yra organizacinė 
problema, o ne asmeninis trūkumas.

Europos darbdaviai yra teisiškai įpareigoti vertinti 
ir valdyti psichosocialinę riziką darbo vietoje (5). Be 
to, Europos psichinės sveikatos ir gerovės pakte (6) 
pripažįstama, jog darbo vietose poreikiai kinta 
ir spaudimas darbuotojams didėja, ir darbdaviai 
raginami įgyvendinti papildomas savanoriškas 
priemones, padedančias didinti psichikos gerovę.

Šia kampanija siekiama darbdavius įtikinti, kad 
jų teisiniai įsipareigojimai susiję su veiksminga 
įmonės veikla ir motyvuotos ir sveikos darbo 
jėgos išlaikymu ir kad norint valdyti stresą 
ir psichosocialinę riziką reikia įgyvendinti 
organizacines priemones.

Kalbant apie darbuotojus pažymėtina, jog šia 
kampanija siekiama juos patikinti, kad stresas 
darbe yra organizacinė problema. Darbuotojai 
neturėtų bijoti pranešti apie stresą, ir toks jų 
elgesys neturėtų būti laikomas jų silpnumo 
požymiu.

(3) Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, 2010 m. Europos mastu vykdoma įmonių apklausa apie naujas ir atsirandančias rizikos rūšis (ESENER). 
Skelbiama adresu https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management.

(4) The Shaw Trust, 2006. Mental Health: The Last Workplace Taboo. Shaw Trust, London.
(5) Pagrindų direktyva 89/391/EEB. Pagrindų susitarime dėl streso darbe (2004 m.) ir Pagrindų susitarime dėl priekabiavimo ir smurto darbe (2007 m.) 

numatytos darbdaviams skirtos rekomendacijos, susijusios su šiomis problemomis.
(6) 2008 m. Europos paktas dėl psichinės sveikatos ir gerovės. Skelbiama adresu http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/mhpact_en.pdf.
(7) Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, 2013 m. 2013 m. kovo 21 d. Europos mastu atlikta nuomonės apklausa apie darbuotojų saugą ir sveikatą. 

Skelbiama adresu https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures.

https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management
http://ec.europa.eu/health/mental_health/docs/mhpact_en.pdf
https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures


© EU-OSHA/Michel Wielick

Ką Europos darbuotojai mano 
apie stresą darbe?
Neseniai Europos mastu atlikta apklausa (7) 
atskleidė, kad:

 • 72 proc. darbuotojų mano, jog darbo 
reorganizavimas arba darbo vietų 
nesaugumas yra viena dažniausių darbe 
patiriamo streso priežasčių;

 • 66 proc. nurodė, kad stresą patiria dėl „per 
didelio dirbamų valandų skaičiaus arba 
darbo krūvio“;

 • 59 proc. nurodė, jog stresą patiria dėl 
to, kad „susiduria su nederamu elgesiu, 
pvz., bauginimais arba priekabiavimu“;

 • 51 proc. visų darbuotojų nurodė, jog 
stresas jų darbo vietoje yra įprastas;

 • apytiksliai keturi iš dešimties darbuotojų 
mano, jog stresas jų darbo vietoje nėra 
gerai valdomas.
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Koks yra problemos mastas?

Nuvilianti statistika
Tyrimai rodo, kad 50–60 proc. visų darbo dienų 
prarandama dėl streso darbe ir psichosocialinės 
rizikos (8). Tai antra dažniausiai nurodoma su darbu 
susijusi sveikatos problema Europoje (pirma 
pagal paplitimą – raumenų ir kaulų sistemos 
sutrikimai). Per devynerius metus beveik 28 proc. 
Europos darbuotojų pranešė, kad yra veikiami 
psichosocialinės rizikos, turinčios įtakos jų psichikos 
būklei (9).

Moksliniai tyrimai rodo, kad dėl psichosocialinės 
rizikos ir streso darbe organizacijos ir nacionalinė 
ekonomika patiria labai didelių nuostolių. Laikinasis 
darbuotojų nedarbingumas dėl streso darbe ar 
kitų psichosocialinių problemų paprastai užtrunka 
ilgai. Neretai darbuotojai ateina į darbą negalėdami 
dirbti visu pajėgumu.

Apskaičiuota, kad bendros išlaidos psichikos 
sveikatos sutrikimams (susijusiems ar nesusijusiems 
su darbu) Europoje kasmet sudaro 240 mlrd. 
EUR (10). Mažiau nei pusę šios sumos sudaro 
tiesioginės išlaidos, pvz., gydymo, o 136 mlrd. EUR 
prarandama dėl mažesnio produktyvumo, įskaitant 
išlaidas, susidarančias dėl laikinojo nedarbingumo.

(8) Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, 2000 m. Moksliniai tyrimai dėl darbe patiriamo streso. Skelbiama adresu http://osha.europa.eu/en/
publications/reports/203/view.

(9) Europos bendrija, 2010 m. Darbuotojų sauga ir sveikata Europoje (1999–2007 m.): statistinė apžvalga. Europos Sąjungos leidinių biuras, Liuksemburgas. 
Skelbiama adresu http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-09-290/EN/KS-31-09-290-EN.PDF.

(10) Europos sveikatingumo skatinimo darbe tinklas (ENWHP). Psichikos sveikatos vadovas verslui, 2009 m. Skelbiama adresu http://www.enwhp.org/
fileadmin/downloads/8th_Initiative/MentalHealth_Broschuere_businesscase.pdf.

(11) Trontin C, Lassagne M, Boini S and Rinal S, 2007. Le coût du stress professionnel en France en 2007. Institut National de Recherche et de Sécurité, Paris.
(12) Health and Safety Executive, 2009–2010. Skelbiama adresu www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress/.
(13) Austrijos darbuotojų sveikatos stebėsenos apžvalga, 2009 m. Aukštutinės Austrijos provincijos darbo rūmai (AK OÖ) ir Austrijos empirinių socialinių tyrimų 

institutas (IFES), Viena.
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http://osha.europa.eu/en/publications/reports/203/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/203/view
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-31-09-290/EN/KS-31-09-290-EN.PDF
http://www.enwhp.org/fileadmin/downloads/8th_Initiative/MentalHealth_Broschuere_businesscase.pdf
http://www.enwhp.org/fileadmin/downloads/8th_Initiative/MentalHealth_Broschuere_businesscase.pdf
http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/stress/


Verslo srities pavyzdžiai
 • Su profesiniu stresu susijusios nacionalinės 

išlaidos Prancūzijoje 2007 m. sudarė 
2–3 mlrd. EUR (11).

 • Apytiksliai apskaičiuota, kad JK 
2009–2010 m. dėl streso darbe prarasta 
maždaug 9,8 mln. darbo dienų, o 
darbuotojai per metus vidutiniškai nedirbo 
22,6 dienos (12).

 • Austrijoje psichosocialiniai sutrikimai 
yra pagrindinė priežastis, dėl kurios 
administracijos darbuotojai anksti išeina 
į pensiją, tai sudaro daugiau nei 42 proc. 
visų ankstyvo išėjimo į pensiją atvejų tarp 
šios kategorijos darbuotojų (13).

© Shutterstock, Inc./Rehan Qureshi
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Visos organizacijos turi atkreipti dėmesį į stresą 
ir psichosocialinę riziką darbe. Vidutiniškai 
51 proc. darbuotojų mano, kad stresas jų 
darbo vietoje įprastas. Šis rodiklis aukštas visų 
dydžių organizacijose. Labai mažose (mikro)
organizacijose, kuriose dirba 9 ar mažiau žmonių, 
stresą darbe įprastu reiškiniu laiko 45 proc. 
darbuotojų, o didesnėse organizacijose šis 
skaičius siekia 54–58 proc. darbuotojų (14).

EU-OSHA atliktoje apklausoje ESENER nustatyta, 
kad 79 proc. Europos vadovų nerimauja dėl streso 
darbe (15). Tačiau mažiau nei 30 proc. Europos 
organizacijų turi procedūras darbo vietose 
patiriamam stresui, priekabiavimams ir trečiųjų 
šalių agresijai valdyti.

ESENER parodė, kad 40–50 proc. didesnių 
organizacijų (turinčių 250 ir daugiau darbuotojų) 
yra nustačiusios priemones psichosocialinei rizikai 
valdyti, tačiau tarp mažesnių organizacijų (turinčių 
10–49 darbuotojus) tokias priemones parengė 
tik 20–30 proc. įmonių. Mažesnės organizacijos 
ypač dažnai nurodydavo pagalbos ir gairių arba 
kompetencijos trūkumą. 

Psichosocialinės rizikos valdymas

Tačiau net turėdamos ribotus išteklius mažos 
organizacijos gali vertinti ir valdyti psichosocialinę 
riziką. Mažesnėse organizacijose streso darbe 
valdymo nauda didesnė už streso valdymo 
priemonių įgyvendinimo išlaidas (16). Svarbiausia, 
kad kiekvienas organizacijos narys dalyvautų 
kuriant gerą psichosocialinę darbo aplinką. 
Tai reiškia, kad vadovai ir darbuotojai yra 
pasirengę veiksmingai išspręsti problemas, 
susidarius sudėtingoms situacijoms. Tikėtina, kad 
psichologinės kompetencijos prireikia tik išimtiniais 
atvejais.

(14) Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, 2013 m. 2013 m. kovo 21 d. Europos mastu atlikta nuomonės apklausa apie darbuotojų saugą ir sveikatą. 
Skelbiama adresu https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures.

(15) Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, 2010 m. Europos mastu vykdoma įmonių apklausa dėl naujų ir atsirandančių rizikos rūšių (ESENER). Skelbiama 
adresu https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management.

(16) Health and Safety Executive, 2007. The Suitability of HSE’s Risk Assessment Process and Management Standards for Use in SMEs. Skelbiama adresu 
www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr537.pdf.

©
 E

U
-O

SH
A

/E
m

m
an

ue
l B

ia
rd

https://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener1_osh_management
http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr537.pdf


Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) | 11 

Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas

Vadovų vaidmuo gerinant 
psichosocialinę aplinką

Darbdavys privalo įgyvendinti planą, kuris padėtų 
užkirsti kelią psichosocialinei rizikai ir (arba) ją 
mažinti, ir sudaryti darbuotojams sąlygas patiems 
dalyvauti kuriant sveiką psichosocialinę darbo 
aplinką. Būdami prieinami ir atidūs ir stengdamiesi 
kurti palankią darbo vietos aplinką, vadovai ne 
tik sudaro sąlygas darbuotojams kelti klausimus, 
bet ir skatina juos padėti tuos klausimus spręsti. 
Įsigilinimas į darbuotojų problemas, su kuriomis 
jie susiduria ne darbo metu, (nors tai ir nėra 
darbdavio pareiga) ir galimybių palaikyti socialinius 
ryšius ne darbo metu sudarymas taip pat 
padeda gerinti palankią darbo aplinką. Vidurinės 
grandies vadovams šiuo atžvilgiu tenka labai 
svarbus vaidmuo, nes jie kasdien bendrauja su 
darbuotojais: jie turėtų būti skatinami ugdyti savo 
kompetenciją kurti gerą psichosocialinę darbo 
aplinką.

Gera lyderystė gali padėti mažinti stresą ir 
psichosocialinę riziką darbe. Netiesa, kad gerais 
lyderiais gimstama. Kaip ir kitus įgūdžius, gerus 
lyderystės ir žmonių valdymo įgūdžius galima įgyti 
ir tobulinti.

Geras lyderis rodo pavyzdį ir įkvepia darbuotojus ir 
skatina juos išnaudoti visą savo potencialą. Jis yra 
nuoširdus, draugiškas ir supranta komandos narių 
privalumus ir trūkumus. 

Geras lyderis paveda komandos nariams svarbias 
užduotis, skatina juos dirbti ir siekti bendrų ir 
aukštesnių tikslų ir prisiima atsakomybę už jų 
darbą. Jis rūpinasi komandos dvasia ir nusiteikimu 
bei visapusiškai išnaudoja komandos privalumus.

Psichosocialinių rizikos 
veiksnių yra kiekvienoje 
darbo vietoje.
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Kampanijos vadovas

Darbuotojų dalyvavimo svarba

Nors darbdaviai yra teisiškai įpareigoti užtikrinti, 
kad darbe kylanti rizika būtų tinkamai vertinama 
ir kontroliuojama, labai svarbu, kad šiame procese 
dalyvautų ir darbuotojai. Darbuotojai ir jų atstovai 
geriausiai supranta problemas, galinčias atsirasti 
jų darbo vietoje. Informuodami apie tai savo 
vadovus ir darbdavius, jie gali padėti rengti planus 
ir įgyvendinti konkrečias priemones.

Tačiau darbuotojų dalyvavimas – tai ne tik 
grįžtamosios informacijos teikimas vadovams, o 
abipusis darbdavių ir darbuotojų dialogas, kuriame 
abi šalys turi:
 • kalbėtis viena su kita;
 • išklausyti viena kitos problemas;
 • dalytis nuomonėmis ir informacija ir
 • kartu priimti sprendimus (17).

Darbuotojų dalyvavimas ypač svarbus siekiant 
sėkmingai mažinti stresą ir psichosocialinę riziką 
darbe, nes konsultuodamiesi su darbuotojais 
vadovai gali kurti pasitikėjimu grindžiamą 
aplinką, kurioje darbuotojai nesivaržydami gali 
išsakyti jiems rūpimas problemas. Darbuotojų 
dalyvavimas rengiant prevencines priemones 
taip pat padeda stiprinti bendrą nusiteikimą ir 
užtikrinti, kad nustatytos priemonės būtų tinkamos 
ir veiksmingos.

(17) Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, 2012 m. Darbuotojų dalyvavimas užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą. Praktinis vadovas. Skelbiama 
adresu https://osha.europa.eu/en/publications/reports/workers-participation-in-OSH_guide.
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ATVEJO STUDIJA. 

„Rigshospitalet“, Kopenhaga

Danijos pateikto atvejo (18) studija aiškiai 
parodo teigiamus bendro darbo ir darbuotojų 
dalyvavimo gerinant darbo aplinką rezultatus.

Apie 8 500 darbuotojų turinti valstybinė 
ligoninė „Rigshospitalet“ yra viena didžiausių 
darbdavių Danijoje. Tačiau 2011 m. atlikta 
apklausa apie darbuotojų pasitenkinimą 
atskleidė, kad šioje darbo vietoje būta 
didelių streso, bauginimų ir seksualinio 
priekabiavimo problemų.

Svarbiausiu vyresniųjų vadovų prioritetu 
tapo darbo aplinkos gerinimas. Tačiau, užuot 
taikę metodą „iš viršaus į apačią“, jie dirbo 
su darbo aplinką atskiruose visos ligoninės 
skyriuose nagrinėjančiomis grupėmis, taip 
pat su profesinių sąjungų ir darbuotojų 
atstovais. Taip stengtasi įgyvendinti naują 
tvarką stresui, bauginimams ir seksualiniam 
priekabiavimui darbe sumažinti. Išskirtinis 
dėmesys skirtas dalijimuisi žiniomis ir 
grįžtamosios informacijos teikimui, o 
sudarytų darbo grupių darbas buvo 

perorganizuotas siekiant pagerinti ir viena, ir 
kita. Darbuotojų atstovai dalyvavo rengiant 
bauginimų, seksualinio priekabiavimo ir streso 
mažinimo priemonių vadovus ir prevencijos 
politiką; siekiant užkirsti kelią netinkamai 
elgsenai sudarytas valdymo tinklas, o ligoninės 
e. informaciniame leidinyje buvo informuojama 
apie tai, kaip konkretūs skyriai gerina darbo 
aplinką.

© Hay que poner el pie de foto

(18) Apdovanota 2012–2013 m. vykusiame saugių darbo vietų geros praktikos konkurse „Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“.

Konkrečių rezultatų 
pasiekta padidinus bendrą 
pasitenkinimą darbu, be 
to, gerokai sumažintas 
sekretorių ir slaugytojų 
patiriamas stresas.
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Kampanijos vadovas

©EU-OSHA/Mário Marques
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Prevencijos principai

Veiksmingiausias būdas valdyti psichosocialinę 
riziką darbo vietoje yra būti aktyviems ir turėti 
planą, kaip užkirsti kelią problemoms. Iš patirties 
žinoma, kad kai stresas darbe ilgainiui didėja ir 
sveikatos sutrikimų ir nebuvimo darbe atvejų 
daugėja, produktyvumo ir novatoriškumo 
lygis mažėja. Visa tai turi didelį poveikį verslo 
rezultatams.

Psichosocialinė rizika gali būti vertinama ir 
valdoma taip pat nuosekliai kaip ir kita darbuotojų 
saugos ir sveikatos rizika. Tam reikia taikyti rizikos 
vertinimo modelį ir laikytis kolektyvinio požiūrio:

 • nustatyti esamus ir galinčius kilti pavojus. 
Šiuo atžvilgiu labai svarbus informuotumas – 
užtikrinimas, kad vadovai ir darbuotojai 
žinotų apie psichosocialinę riziką ir pradinius 
įspėjamuosius streso darbe ženklus ir kad abi 
grupės dalyvautų vertinant riziką;

 • vertinti riziką ir nustatyti rizikos veiksnių 
eiliškumą pagal svarbą;

 • planuoti prevencinius veiksmus: jei rizikos 
neįmanoma išvengti, išsiaiškinti, kaip ją 
sumažinti;

 • įgyvendinti planą: nurodyti konkrečias 
taikytinas priemones, reikalingus išteklius, 
dalyvaujančius asmenis ir terminus;

 • nuolat stebėti ir, atsižvelgiant į stebėsenos 
rezultatus, peržiūrėti ir keisti minėtą planą.

Reikia žinoti, kad žmonės į tas pačias aplinkybes 
gali reaguoti skirtingai, pvz., kai kurie žmonės 
geriau geba susidoroti su dideliais reikalavimais 
arba suspėti atlikti darbą iki nustatyto termino 
nei kiti. Jei įmanoma, vertinant psichosocialinę 
riziką reikia atsižvelgti į darbuotojų gebėjimus ir 
poreikius (pvz., susijusius su lytimi, amžiumi arba 
patirtimi). Labai mažose organizacijose vadovai 
dažniausiai nuolat bendrauja su darbuotojais ir juos 
pažįsta. Didesnėse organizacijose svarbus vidurinės 
grandies vadovų vaidmuo, nes jie su darbuotojais 
bendrauja kasdien.

Vykdant šią kampaniją teikiama pagalba 
darbdaviams, vadovams ir darbuotojams – 
pateikiant paprastas, naudotojams lengvai 
suprantamas priemones ir metodiką 
psichosocialinei rizikai darbo vietoje vertinti ir 
valdyti. Diegti tokią metodiką galima pradėti nuo 
esamos darbo aplinkos įvertinimo, šiuo tikslu 
surengiant darbuotojų apklausas ir pokalbius su 
jais. Toks procesas padėtų užtikrinti darbuotojų 
dalyvavimą ir sutelkti dėmesį į pagrindines streso 
ir kitų psichosocialinių problemų darbe priežastis. 
Vėliau svarstymuose gali būti pereinama prie 
praktinių tobulinimo sprendimų ieškojimo. 
Parengusios proceso struktūrą, organizacijos 
taip pat galės stebėti prevencinių priemonių 
veiksmingumą. Svarbu, kad psichosocialinės 
rizikos valdymas būtų bendro darbuotojų saugos ir 
sveikatos valdymo dalis, ir nebūtų vykdomas kaip 
atskira veikla.

Stresui darbe valdyti galima taikyti 
rizikos vertinimo modelį.
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Kas lemia gerą psichosocialinę darbo 
aplinką?

Geroje darbo aplinkoje dirbantys darbuotojai 
nurodo esantys labai patenkinti darbu ir yra 
skatinami ir motyvuojami išnaudoti savo 
potencialą. Organizacijai tai padeda pasiekti gerų 
veiklos rezultatų, užtikrinti žemą darbuotojų 
nedarbingumo lygį ir mažą darbuotojų kaitą. 
Pagrindiniai veiksniai, padedantys užtikrinti gerą 
psichosocialinę aplinką, yra šie:
 • darbuotojai yra gerai apmokyti, turi pakankamai 

laiko ir pasirinkimo laisvę užduotims organizuoti 
ir įvykdyti;

 • užtikrinama, kad monotoniškų užduočių būtų 
kuo mažiau arba jomis būtų dalijamasi, be to, 
darbuotojai skatinami būti jų atliekamo darbo 
šeimininkais;

 • darbuotojai aiškiai supranta, ko iš jų tikimasi, 
ir reguliariai gauna konstruktyvią grįžtamąją 
informaciją (teigiamą ir neigiamą);

 • darbuotojai dalyvauja priimant sprendimus, 
susijusius su jų darbu, ir yra raginami padėti 
kurti, pvz., darbo metodus ir grafikus;

 • darbai, apdovanojimai, paskatos arba karjeros 
galimybės paskirstomos teisingai;

 • darbo aplinka yra draugiška ir palanki, o 
susidarius dideliam darbo krūviui pasitelkiami 
papildomi ištekliai;

 • komunikacija yra atvira ir abipusė, o darbuotojai 
nuolat informuojami apie pasikeitimus, ypač 
vykstant organizaciniams pokyčiams;

 • yra nustatytos priemonės, padedančios užkirsti 
kelią stresui, priekabiavimui ir trečiosios šalies 
smurtui darbe, ir darbuotojai žino, kad bet 
kokios jų iškeltos problemos bus sprendžiamos 
atsakingai;

 • darbuotojams sudaromos sąlygos veiksmingai 
derinti asmeninį ir profesinį gyvenimą.

Darbdaviai, siekdami didinti darbuotojų psichikos 
gerovę, gali savanoriškai įgyvendinti papildomas 
priemones.

Kokia yra psichosocialinės rizikos 
prevencijos nauda?

Nauda yra neabejotina:
 • darbuotojams – didesnė gerovė ir pasitenkinimas 

darbu;
 • vadovams – sveika, motyvuota ir produktyvi 

darbo jėga;
 • organizacijoms – geresni bendri veiklos 

rezultatai, mažesnis darbuotojų nedarbingumo 
arba sergančiųjų atėjimo į darbą lygis, rečiau 
pasitaikantys nelaimingi atsitikimai ir sužalojimai 
ir didesnis darbuotojų lojalumas;

 • visuomenei – mažesnės išlaidos ir našta 
asmenims ir visuomenei apskritai.

Geroje darbo aplinkoje dirbantys 
darbuotojai nurodo esantys labai 
patenkinti darbu ir yra skatinami ir 
motyvuojami išnaudoti savo potencialą. 

(19) Pasaulio sveikatos organizacija. Skelbiama adresu www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/en/.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs220/en/
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© EU-OSHA/David Tijero Osorio

Psichikos sveikatos stiprinimas
Psichikos gerovė yra labai svarbi gerai sveikatai 
ir gyvenimo kokybei. Ji gali būti suprantama 
kaip „būklė“, leidžianti asmenims išnaudoti savo 
potencialą, įveikti įprastą gyvenime patiriamą 
stresą, produktyviai dirbti ir atlikti naudingą 
vaidmenį savo bendruomenėje (19). 
Psichikos gerovės didinimas gali iš esmės padėti 
užtikrinti saugią darbo vietą. Priemonės, kurių 
gali būti imamasi, pvz., yra šios:
 • įvesti lankstaus darbo organizavimo 

modelius;
 • teikti pagalbą sprendžiant kasdienes 

problemas, pvz., suteikti galimybę naudotis 
vaikų priežiūros paslaugomis;

 • rengti vadovų ir darbuotojų mokymus 
geresnio psichikos sveikatos suvokimo 
klausimais;

 • teikti nemokamas psichologo konsultacijas 
ir pagalbą;

 • padėti darbuotojams dalyvauti fizinėje 
veikloje.
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Kampanijos vadovas

Ar žinojote?
 • Apytiksliai pusė darbuotojų mano, kad stresas jų 

darbo vietoje yra įprastas. Tai antra dažniausiai 
nurodoma su darbu susijusi sveikatos problema 
Europoje.

 • 50–60 proc. visų prarastų darbo dienų susidaro 
dėl streso ir psichosocialinės rizikos darbe.

 • Kas šeštas darbuotojas per savo profesinį 
gyvenimą patiria psichikos sveikatos sutrikimų.

 • Nacionaliniu lygmeniu psichosocialinės rizikos 
darbe išlaidos siekia milijonus eurų.

 • Streso ir psichosocialinės rizikos darbe valdymas 
yra naudingas – nauda verslui yra didesnė nei 
valdymo priemonių įgyvendinimo išlaidos.

© Shutterstock, Inc./wavebreakmedia
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Dirbdami išvien darbdaviai, vadovai 
ir darbuotojai gali spręsti streso ir 
psichosocialinės rizikos darbe problemas 
visų labui.

Apie šią kampaniją

Psichosocialinė rizika gali atsirasti kiekvienoje 
darbo vietoje. Kiekvienos darbo vietos kokybė 
glaudžiai susijusi su darbuotojų patiriamo streso 
lygiu.

Nors spręsti psichosocialinės rizikos ir streso darbe 
klausimus gali atrodyti sunku, šios kampanijos 
tikslas – parodyti, kad juos galima spręsti taip pat 
logiškai ir nuosekliai kaip ir bet kurį kitą darbuotojų 
saugos ir sveikatos klausimą. Atsižvelgiant į tai, 
2014–2015 m. kampanija „Saugiose darbo vietose 
stresas yra valdomas“ siekiama šių pagrindinių 
uždavinių:

 • didinti informuotumą apie didėjančią streso ir 
psichosocialinės rizikos darbe problemą;

 • pateikti paprastas praktines priemones ir gaires 
psichosocialinei rizikai ir stresui darbo vietoje 
valdyti, ir paskatinti jomis naudotis;

 • atkreipti dėmesį į teigiamą psichosocialinės 
rizikos ir streso darbe valdymo poveikį verslui.

Prieš pradėdama šią kampaniją EU-OSHA parengė 
medžiagą, kuri padės didinti informuotumą ir 
supratimą apie stresą ir psichosocialinę riziką 
darbe. 

Antraisiais kampanijos vykdymo metais 
numatoma paskelbti daugiakalbį vadovą su 
paprasta, įrodymais pagrįsta informacija apie 
psichosocialinę riziką, kuris bus skirtas labai 
mažoms ir mažoms įmonėms ir jų vadovams. 
Šio vadovo tikslas – skatinti darbuotojus spręsti 
psichosocialinės rizikos darbe klausimus parodant, 
kad labai mažose ir mažose įmonėse ne tik 
įmanoma, bet ir verta valdyti psichosocialinę riziką. 
Vadovas ragina visas Europos mažąsias įmones 
užtikrinti sisteminį ir veiksmingą psichosocialinės 
rizikos valdymą naudojant esamas nacionalines 
arba sektoriaus priemones.

Šia kampanija tęsiamas darbas, pradėtas 
2012–2013 m. saugių darbo vietų kampanija 
„Bendromis jėgomis mažinkime riziką darbe“, 
kurios dėmesys buvo sutelktas į gero valdymo 
ir darbuotojų dalyvavimo derinimo svarbą. To 
siekiama ir 2014–2015 m. kampanijoje, kuria 
remiama idėja, kad darbuotojai ir vadovai turi 
būti aktyvūs ir dirbti kartu, norėdami veiksmingai 
spręsti psichosocialinės rizikos ir streso darbe 
klausimus.

2014–2015 m. kampanija „Saugiose darbo vietose 
stresas yra valdomas“

Pagrindinės datos
 • Kampanijos pradžia: 2014 m. balandžio 

mėn.
 • Europos darbuotojų saugos ir sveikatos 

savaitė: 2014 m. ir 2015 m. spalio mėn. 
 • Geros praktikos apdovanojimų 

ceremonija: 2015 m. balandžio mėn.
 • Aukščiausio lygio susitikimas saugių 

darbo vietų tema: 2015 m. lapkričio mėn.
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Kas gali dalyvauti kampanijoje?

Šioje kampanijoje kviečiamos dalyvauti visos 
organizacijos ir asmenys:

 • visų dydžių viešojo ir privačiojo sektoriaus 
darbdaviai;

 • vadovai, prižiūrėtojai ir darbuotojai;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai;
 • profesinės sąjungos ir darbuotojų saugos ir 

sveikatos atstovai;
 • darbdavių asociacijos;
 • profesiniai susivienijimai;
 • švietimo ir mokymo paslaugų teikėjai;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos rizikos 

prevencijos ir draudimo paslaugų teikėjai.

Dalyvavimo būdai

Asmenys ir organizacijos kampanijoje gali 
dalyvauti įvairiai:

 • platindami ir skelbdami kampanijos medžiagą;
 • organizuodami renginius ir užsiėmimus, 

pvz., seminarus ir praktinius mokymus;
 • naudodami ir populiarindami praktines streso 

ir psichosocialinės rizikos darbe valdymo 
priemones;

 • dalyvaudami Europos geros praktikos 
apdovanojimų konkurse;

 • dalyvaudami 2014 m. ir 2015 m. Europos 
darbuotojų saugos ir sveikatos savaitės 
renginiuose;

 • tapdami oficialiu ES kampanijos partneriu arba 
nacionaliniu kampanijos partneriu.

Praktinės priemonės ir pagalba stresui 
mažinti 

Psichosocialinę riziką galima išmatuoti, 
analizuoti ir mažinti naudojant praktines 
priemones.

Internete galima rasti įvairių patogių naudoti 
ir veiksmingų praktinių priemonių stresui ir 
psichosocialinei rizikai darbo vietoje vertinti ir 
mažinti:

 • Tarptautinės darbo organizacijos vadove 
„Streso prevencijos darbe kriterijai“ pateikiami 
lengvai pritaikomi kriterijai stresą sukeliantiems 
veiksniams nustatyti ir žalingiems jų padariniams 
sušvelninti;

 • JK Saugos ir sveikatos tarnybos parengti Streso 
darbe valdymo standartai apibrėžia gerą 
praktiką šešiose pagrindinėse srityse ir pateikia 
matmenį, pagal kurį organizacijos gali išmatuoti 
savo veiksmus;

 • Prancūzijos nacionalinio mokslinių tyrimų ir 
saugos instituto (INFRS) Faire le Point numatyti 
pagrindiniai psichosocialinės rizikos mažose 
įmonėse vertinimo kriterijai ir pateikiami 
praktiniai patarimai, kaip jos išvengti;

 • Belgijos strategijoje SOBANE (angl. 
screening, observation, analysis and expertise) 
psichosocialinės rizikos vertinimui ir prevencijai 
vykdyti pateikiamas iš keturių etapų susidedantis 
integracinis metodas;

 • Slovėnijoje pradėjo veikti svetainė „SOS darbo 
vietoje. Darbuotojų sveikatos ir gerovės gerinimo 
darbo vietoje vadovas“;

 • kitas nacionalines streso ir psichosocialinės 
rizikos valdymo priemones parengė EU-OSHA 
ryšių punktai; su jomis galima susipažinti 
kampanijos svetainėje.
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Kampanijos priemonių rinkinys
EU-OSHA kampanijos priemonių rinkinys yra puikus 
šaltinis darbdaviams, vadovams, saugos atstovams ir 
visiems, norintiems surengti savo darbuotojų saugos 
ir sveikatos kampaniją. Priemonių rinkinyje pateikiama 
praktinių patarimų ir gairių visais su kampanijos 
vykdymu susijusiais aspektais:
Patarimai dėl kampanijos planavimo:
 • kampanijos uždavinių apibrėžimas;
 • pagrindinės kampanijos idėjos formulavimas;
 • kampanijos ženklo kūrimas ir tikslinės auditorijos 

pasiekimo būdai;
 • kampanijos sėkmės vertinimas.

Rekomendacijos dėl išteklių ir tinklų:
 • biudžeto sudarymas;
 • darbas su partneriais;
 • visų galimybių kampanijos idėjoms skleisti 

išnaudojimas.
Priemonių ir metodų, padedančių populiarinti 
kampaniją, pavyzdžiai:
 • spaudos pranešimai arba apybraižos;
 • reklama ir viešinimas;
 • interaktyvi rinkodara ir socialinė žiniasklaida;
 • renginių organizavimas.

Kaip priemone kampanijai planuoti galima pasinaudoti 
kitų organizacijų įgyvendintų kampanijų pavyzdžiais.

osha.europa.eu/en/campaign-toolkit

©iStockphoto /ImageegamI 

http://osha.europa.eu/en/campaign-toolkit
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Tapkite kampanijos 
partneriu – tai jums naudinga
Kampaniją populiarinantys ir viešinantys 
oficialūs kampanijos partneriai gali naudotis 
specialia svetainės skiltimi, be to, EU-OSHA, 
populiarindama saugių darbo vietų kampaniją 
Europos Sąjungoje, visuomet nurodo savo 
partnerius. Kitas naudingas partnerystės 
aspektas – kvietimai į EU-OSHA renginius.

  © EU-OSHA/Eric VIDAL 
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Europos geros praktikos apdovanojimų 
konkursas

Saugių darbo vietų geros praktikos konkurso 
apdovanojimais pagerbiamos organizacijos, 
pažangiais ir naujoviškais metodais gerinančios 
darbuotojų saugą ir sveikatą. Šie apdovanojimai 
parodo geros darbuotojų saugos ir sveikatos 
praktikos laikymosi naudą. Konkurse kviečiamos 
dalyvauti visos ES valstybių narių, šalių kandidačių, 
potencialių šalių kandidačių ir Europos laisvosios 
prekybos asociacijos (ELPA) organizacijos ir įmonės. 

Konkursui teikiami sprendimai turi parodyti, kad:
 • veiksmingą valdymą derinant su darbuotojų 

dalyvavimu įgyvendinama kampanijos „Saugiose 
darbo vietose stresas yra valdomas“ idėja;

 • priemonės, kurių tikslas – gerinti saugą 
ir sveikatą darbo vietoje, įgyvendinamos 
sėkmingai;

 • pasiekta aiškių saugos ir sveikatos gerinimo 
darbo vietoje rezultatų;

 • intervencijos yra tvarios;
 • intervencijų modelius galima pritaikyti kitose 

organizacijose, kurios gali būti kitose šalyse arba 
įvairaus dydžio.

EU-OSHA ryšių punktų tinklas priima paraiškas 
ir išrenka nacionalinius laimėtojus, kurie vėliau 
dalyvauja Europos konkurse. EU-OSHA oficialūs 
kampanijos partneriai gali siųsti savo paraiškas 
tiesiai EU-OSHA. Antraisiais kampanijos metais 
rengiama geros praktikos apdovanojimų 
ceremonija, kurioje populiarinama ir skleidžiama 
gera praktika, paskelbiami konkurso laureatai ir 
iškilmingai paminimi visi dalyvių pasiekimai. 
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Trumpai apie saugių darbo vietų 
kampanijas

 • Per kiekvieną kampaniją EU-OSHA teikia informaciją, 
skelbia praktinius vadovus ir priemones; viešinimo 
medžiaga yra nemokama ir parengta 25 kalbomis.

 • Per kiekvieną kampaniją rengiamas Europos geros 
praktikos apdovanojimų konkursas.

 • Europos darbuotojų saugos ir sveikatos savaitė yra 
ypač svarbus kampanijos renginys, organizuojamas 
kiekvienų metų spalio mėn.

 • Kampanijoms populiarinti EU-OSHA gali naudoti 
ryšių punktų tinklą. Ryšių punktų funkcijas paprastai 
atlieka nacionalinės darbuotojų saugos ir sveikatos 
institucijos.

 • Per kiekvieną kampaniją parengiama Europos 
kampanijos partnerių programa, suteikianti 
organizacijoms galimybę tapti EU-OSHA partneriais 
ir padėti skleisti kampanijos idėją ir didinti 
kampanijos ir organizacijos partnerės matomumą.

  © EU-OSHA/EU-OSHA 
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Mūsų partnerių tinklas

Gera partnerystė su pagrindiniais partneriais labai 
svarbi kampanijos sėkmei. Turime kelis partnerių 
tinklus, įskaitant šiuos:
 • Nacionaliniai ryšių punktai. Saugių darbo 

vietų kampaniją nacionaliniu lygmeniu 
koordinuoja EU-OSHA ryšių punktų tinklas. Jei 
norite sužinoti daugiau apie mūsų ryšių punktus 
arba su jais susisiekti, šio vadovo pabaigoje rasite 
šių ryšių punktų kontaktinę informaciją.

 • Oficialūs kampanijos partneriai. EU-OSHA 
ragina Europos ir tarptautines organizacijas 
tapti oficialiais kampanijos partneriais. Saugių 
darbo vietų kampanija vienija per 80 partnerių. 
Jei susidomėjote galimybe tapti kampanijos 
partneriu, apsilankykite mūsų kampanijos 
svetainėje (www.healthy-workplaces.eu/).

 • Žiniasklaidos partneriai. Tai išskirtinė grupė 
Europos žurnalistų ir redaktorių, aktyviai 
populiarinančių saugos ir sveikatos darbo 
vietoje temą. Svarbiausi Europos žurnalai, skirti 
darbuotojų saugos ir sveikatos temai, padeda 
skleisti informaciją apie kampaniją, o EU-OSHA 
žurnalistams ir redaktoriams teikia platformą, 
kurioje jie gali susisiekti, keistis informacija ir 
pasiekti savo tinklus ir suinteresuotąsias šalis 
Europoje ir už jos ribų.

 • Europos verslo ir inovacijų tinklas 
(angl. EEN). Šio tinklo paskirtis – konsultuoti 
Europos mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ) ir 
padėti joms pasinaudoti verslo galimybėmis. 
EEN – svarbus saugių darbo vietų kampanijos 
partneris.
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dėmesio skiriančios darbui kartu: konkurso 
dalyviai iš Austrijos, Nyderlandų, Suomijos 
ir Turkijos apdovanoti už pramonei skirtus 
sprendimus, dalyvis iš Danijos – už priemones 
ligoninės darbuotojų patiriamam stresui mažinti, 
dalyviai iš Vokietijos ir Ispanijos – už paramą 
MVĮ, Portugalijoje apdovanota mažmeninės 
prekybos grupė, Kipre – viešbučių grupė, Airijoje – 
pienininkystės ūkių savininkų grupė. 

Prie 2010–2011 m. kampanijos „Saugi techninė 
priežiūra“ prisijungė daugiau nei 50 partnerių, 
kurie EU-OSHA padėjo rengti įvairius užsiėmimus 
ir skleisti kampanijos idėjas. Kampanija visų 
pirma buvo siekiama didinti informuotumą 
apie techninės priežiūros svarbą ir parodyti 
su ja susijusias darbuotojų saugos ir sveikatos 
problemas. Parengti ir išplatinti įvairūs leidiniai, 
kuriuose aptariami techninės priežiūros klausimai. 

2008–2009 m. kampanija taip pat buvo 
labai sėkminga. Svarbus šios kampanijos 
pasiekimas – sukurta OiRA (internetinė interaktyvi 
profesinės rizikos vertinimo priemonė). Šioje 
kampanijoje daugiausia dėmesio skirta rizikos 
vertinimui, kuris yra Europos požiūrio į nelaimingų 
atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevenciją 
pagrindas. OiRA tikslas – palengvinti rizikos 
vertinimo procesą. Ši priemonė skirta labai 
mažoms ir mažoms įmonėms ir padeda palaipsniui 
įdiegti ir stebėti rizikos vertinimo procesą. 
Įvairiomis Europos kalbomis parengtas OiRA 
priemones mažoms ir labai mažoms įmonės galima 
rasti svetainėje www.oiraproject.eu.

Ankstesnių kampanijų sėkmė

Saugių darbo vietų kampanijos rengiamos 
informuotumui apie darbuotojų saugą ir sveikatą 
didinti. Siekiant šio tikslo aptariami svarbūs 
darbuotojų saugos ir sveikatos klausimai. 
Kampanijos vykdomos nuo 2000 m., kiekviena 
jų trunka dvejus metus. Saugių darbo vietų 
kampanijos šiuo metu yra didžiausios tokio 
pobūdžio kampanijos pasaulyje ir jų populiarumas 
auga. Šiuo metu jose dalyvauja šimtai organizacijų 
iš daugiau nei 30 šalių. EU-OSHA ir jos kampanijos 
partneriai koordinuoja saugių darbo vietų 
kampanijas. Jie ne tik didina informuotumą 
svarbiais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, 
bet ir skleidžia suvokimą, kad darbuotojų saugos ir 
sveikatos gerinimas yra naudingas verslui.

Saugių darbo vietų kampanijų apžvalga
Pastarųjų EU-OSHA saugių darbo vietų kampanijų 
temos buvo: „Bendromis jėgomis mažinkime 
riziką darbe“ (2012–2013 m.), „Saugi techninė 
priežiūra“ (2010–2011 m.) ir „Rizikos vertinimas“ 
(2008–2009 m.). 

2012–2013 m. kampanija „Bendromis jėgomis 
mažinkime riziką darbe“ siekta parodyti gero 
valdymo ir darbuotojų dalyvavimo derinimo 
svarbą mažinant riziką. Šiai kampanijai EU-OSHA 
parengė du praktinius vadovus, kuriuose aptarti 
vadovų lyderystės ir darbuotojų dalyvavimo 
užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą klausimai. 
Daugiau nei 80 oficialių kampanijos partnerių, 
atstovaujančių įvairiems sektoriams, organizavo 
praktinius užsiėmimus ir renginius ir dalyvavo 
konferencijose. Išskirtinis dėmesys skirtas siekiui 
užtikrinti, kad vadovams ir darbuotojams būtų 
suteikta galimybė kartu aptarti rizikos mažinimo 
ir saugos ir sveikatos darbe klausimus. Europos 
geros praktikos apdovanojimais pagerbtos labai 
įvairios ir novatoriškos organizacijos, daugiausia 

http://www.oiraproject.eu
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Kampanijos vadovas

Papildoma informacija ir ištekliai
Saugių darbo vietų kampanijos interneto 
svetainėje  teikiama gausybė kampanijos 
medžiagos, kurią galima laisvai atsisiųsti. Tai:
 • susiję faktai ir statistika;
 • ataskaitos ir informaciniai leidiniai, taip pat 

naujausi tyrimo ESENER rezultatai;
 • praktiniai vadovai ir priemonės;
 • labai mažoms ir mažoms įmonėms ypač 

naudinga praktinė informacija;
 • kampanijos idėjos;
 • PowerPoint pristatymai, plakatai, lankstinukai 

ir kita kampanijos medžiaga;
 • naujausi filmukai apie Napą ir jo draugus;
 • naudingų svetainių nuorodos.

Visa informacija parengta 25 kalbomis ir skelbiama 
svetainėje www.healthy-workplaces.eu.

  
©

 E
U

-O
SH

A
/B

rit
t V

an
ge

ne
ch

te
n

http://www.healthy-workplaces.eu


Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA) | 29 

Saugiose darbo vietose stresas yra valdomas

ISLANDIJA

SUOMIJA

NORVEGIJA

ŠVEDIJA

ESTIJA

DANIJA
LATVIJA

LIETUVA

AIRIJA JUNGTINĖ
KARALYSTĖ NYDERLANDAI

BELGIJA

LIUKSEMBURGAS

VOKIETIJA

ČEKIJOS
RESPUBLIKA

LENKIJA

SLOVAKIJA

PRANCŪZIJA

LICHTENŠTEINAS

ŠVEICARIJA

AUSTRIJA

SLOVĖNIJA
VENGRIJA

RUMUNIJA
ITALIJA KROATIJA

SERBIJA

JUODKALNIJA
KOSOVAS BULGARIJA

PORTUGALIJA

ISPANIJA

pagal JT ST rez.1244/99

ALBANIJA BJRM

GRAIKIJA
TURKIJA

MALTA

KIPRAS

ES valstybės narės
Europos ekonominės erdvės šalys, Vakarų Balkanai ir Turkija

EU-OSHA ryšių punktų tinklas
https://osha.europa.eu/en/about/organisation/focal_points
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Streso ir psichosocialinės rizikos valdymas darbe. Kampanijos vadovas.

Liuksemburgas: Europos Sąjungos leidinių biuras

2013 – 29 p. – 16,2 x 25 cm

ISBN 978-92-9240-409-3

doi:10.2802/17556
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TE-01-14-603-LT-C

Europos saugos ir sveikatos darbe 
agentūra (EU-OSHA) padeda siekti, 
kad Europa taptų saugesne, sveikesne ir 
produktyvesne vieta dirbti. Agentūra tiria, 
rengia ir platina patikimą, visapusišką ir 
nešališką informaciją darbuotojų saugos ir 
sveikatos klausimais ir organizuoja Europos 
informuotumo didinimo kampanijas. 1996 m. 
Europos Sąjungos įsteigta Ispanijos Bilbao 
mieste įsikūrusi agentūra vienija Europos 
Komisijos, valstybių narių vyriausybių, 
darbdavių ir darbuotojų organizacijų 
atstovus ir geriausius visų ES valstybių 
narių ir kitų šalių ekspertus.

doi:10.2802/17556

2014–2015  m. saugių darbo vietų kampanija „Saugiose 
darbo vietose stresas yra valdomas“ parodo, kaip svarbu 
nustatyti streso ir kitus psichosocialinės rizikos veiksnius 
darbo vietoje. Ši kampanija skatina laikytis integruoto 
požiūrio į saugios darbo vietos užtikrinimą ir valdyti 
stresą ir kitą psichosocialinę riziką darbe.

Su psichosocialiniais pavojais susiduriama kiekvienoje 
darbo vietoje, tačiau juos galima sėkmingai valdyti net 
turint ribotus išteklius. Šios kampanijos tikslas  –  teikti 
pagalbą, gaires ir priemones, kurių reikia stresui ir 
psichosocialinei rizikai darbe valdyti.

Europos saugos ir sveikatos darbe 
agentūra

C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, Ispanija
El. paštas: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu

978-92-9240-409-3

http://osha.europa.eu
mailto:information%40osha.europa.eu?subject=
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