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Vsebine programa — 50 ur 

Skladno s smernicami Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, program uvaja vsebine, ki zagotavljajo (ali 
izboljšujejo) zdravje in dobro počutje delavca na delovnem mestu. Vsebino programa sestavljajo naslednji sklopi: 

1. Delovni prostor in organizacija dela po moji meri (5 andragoških ur): urejen delovni prostor omogoča prijet-
no počutje zaposlenih in hkrati pomeni večjo storilnost. Ne le fizično tudi vizualno ugodje na delovnem mestu 
pomeni sproščenost in zmanjšuje napetost pri opravljanju dela. 

2. Zdravo delovno okolje (30 andragoških ur): dobri medosebni odnosi med zaposlenimi zagotavljajo dobro 
socialno mrežo, pozitivno delovno klimo in vzpostavljajo odlične pogoje za razvoj pozitivne delovne skupnosti 
zaposlenih v podjetju, za razvoj zadovoljnih in motiviranih zaposlenih. Udeleženci bodo spoznali in uporabljali 
različne vrste komuniciranja, spoznali vzroke za nastanek komunikacijskih šumov in se osredotočili na iskanje mir-
nih rešitev. Pomemben dejavnik za vzpostavitev pozitivnih medosebnih odnosov je poleg komunikacije tudi last-
no obvladovanje stresnih situacij, sposobnost hitrega in uspešnega premagovanja napetosti s pomočjo prepro-
stih tehnik. Udeleženci spoznajo tudi nekaj prvin pozitivne psihologije, ki vplivajo na blagostanje ne le posamezni-
ka, temveč tudi njegove ožje (in širše) družbe (zadovoljstvo, optimizem, pozitivna čustva, osebnostna rast). 

 3. Odmor za zdravje (10 andragoških ur): udeleženci spoznajo pomen odmora tako pri fizičnem kot umskem 
delu. V grobem velja, da fizičnemu delu sledi mentalni odmor in obratno, umsko delo prekinemo s fizičnim od-
morom. Udeleženci programa se seznanijo z različnimi možnostmi za izvedbo kratkega delovnega odmora in 
vzpodbudijo, da k izvajanju privabijo tudi sodelavce. Vsaka aktivnost pomeni dodatno možnost za druženje, za 
krepitev medosebnih odnosov znotraj podjetja.  

4. Dobra hrana in zdravo prehranjevanje (5 andragoških ur): različna vrsta hrane ima različen vpliv na fizično in 
psihično delovanje našega telesa. Udeleženci spoznajo različna hranila in pomen pravilne izbire raznovrstne hra-
ne. Program se osredotoča tudi na prehranjevanje v okviru delovnega časa (malica kot priložnost za druženje 
znotraj delovnega kolektiva). 

Cilji programa  

Poglavitni cilji programa, skladni s Smerni-
cami za promocijo zdravja na delovnem 
mestu Ministrstva za zdravje, so usmerjeni 
v promocijo zdravja delavcev, in vzpodbu-
jajo: 

- ozaveščenost in informiranost zaposlenih 
o pomenu zdravja tako na profesionalni 
kot na osebni ravni 

- izboljšanje delovnega okolja posameznika 
in posredno celotne delovne skupine 

- vzpostavitev dobrega počutja in pozitivne 
naravnanosti zaposlenih 

- posredovanje znanja o tem, kako vsak 
sam poskrbi za boljše počutje na delovnem 
mestu 

- osebnostni razvoj posameznika 

- varovanje in krepitev telesnega in dušev-
nega zdravja zaposlenih 

- boljše poznavanje komuniciranja 

- pozitivno interakcijo med zaposlenimi. 

 

Vir: https://eu.fotolia.com/id/117797117 


