Spletna stran projekta www.gear-progress.eu . Nosilec projekta je Ekonomski institut Maribor,
Center razvoja človeških virov, partnerji na projektu pa smo Štajerska gospodarska zbornica,
Združenje delodajalcev Slovenije, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, območna organizacija
Podravje in Koroška, Hrvatska gospodarska komora, območna zbornica Krapina (HR) ter Investors in
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NAJAVA
Mednarodne konference
»Zdravje in dobro počutje zaposlenih v času sprememb«
Kakšni so vplivi uvajanja sprememb v podjetjih/organizacijah na zaposlene in katere
ukrepe poznamo za promocijo ter ohranjanje zdravja in dobrega počutja na delovnem
mestu?
Maribor, 24.10.2011
Spoštovani,
V Sloveniji je bil junija 2011 sprejet Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki začne veljati 3.
decembra 2011. Zakon prinaša novosti tudi na področju promocije zdravja na delovnem
mestu saj od delodajalca terja, da mora promocijo zdravja na delovnem mestu načrtovati,
izvajati, spremljati in zanjo zagotoviti potreba sredstva.
Promocija in preventivni ukrepi za zagotavljanje zdravja in dobrega počutja na delovnem
mestu lahko delodajalcem in zaposlenim prinesejo številne prednosti, med katerimi je tudi
znižanje bolniških odsotnosti, povečanje produktivnosti, zvišanje motivacije za delo,
povečana pripadnost, itd. Vse navedeno pa je še posebej pomembno v časih, ko se
srečujemo z nenehnimi spremembami, ki ob neustreznem ravnanju povzročajo negativne
vplive na zdravju zaposlenih.
Novembra 2011 zaključujemo mednarodni projekt GEAR FOR CHANGES, katerega namen je
spodbuditi podjetja k uvajanju ukrepov za preprečevanje negativnih vplivov sprememb na
zdravje in dobro počutje zaposlenih in se dotika prav področja promocije zdravja, ki ga
prinaša tudi prej omenjen Zakon. V preteklem letu smo izdali Priročnik »Zdravju prijazno
prestrukturiranje«, ki je nastal v sodelovanju s strokovnjaki iz Velike Britanije in Hrvaške,
izmenjali smo dobre prakse ter pripravili program usposabljanja namenjen krepitvi
kompetenc za linijskih vodij na področju promocije zdravja v podjetjih ter program namenjen
sindikalnim zaupnikom za učinkovito sodelovanje v procesih načrtovanja, izvajanja in
vrednotenja programov zdravja in dobrega počutja v podjetjih. V vseh treh državah se je
usposabljalo več kot petdeset udeležencev.
Ob zaključku projekta v Mariboru organiziramo:

Mednarodno konferenco » Zdravje in dobro počutje zaposlenih v času sprememb«,
ki bo potekala
9. novembra 2011 od 9.30 do 16.30
v hotelu City, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor

Konferenca je priložnost za pozitivno promocijo in mednarodno izmenjavo izkušenj, dobrih
praks, pobud, poslovnih modelov in pristopov na področju zdravja in dobrega počutja
zaposlenih ter za iskanje novih možnosti in skupnih rešitev za prihodnost. Z nami bodo
predstavniki socialnih partnerjev, podjetij, strokovnjaki ter drugi pomembni gostje iz Velike
Britanije, Slovenije, Hrvaške.
Kotizacije ni! Dogodek je sofinanciran s strain EU (program Progress) in Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve.
V prilogi vam posredujemo okvirni Program konference, pri katerem si pridržujemo pravico
do morebitnih sprememb in dopolnitev. Za vsa dodatna pojasnila smo vam na voljo na 02
2208 700 ali na e-naslovu mojca.tominsek@stajerskagz.si.

V imenu projektnega teama
Mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice
Dušanka Lužar Šajt, manager eim, Center razvoja človeških virov in vodja projekta

PRIJAVNICA
Mednarodne konference
»Zdravje in dobro počutje zaposlenih v času sprememb«
9. november 2011, 9.00 uri
v hotelu City, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor
Lokacija http://www.cityhotel-mb.si/si/648/lokacija.html
Prijave zbiramo do 7.11.2011 – faks: 02 220 87 11, info@stajerskagz.si

Podjetje: _______________________________________________________________
Naslov: ________________________________________________________________
Udeleženec/ka: __________________________________________________________
Funkcija v podjetju: ______________________________________________________
Telefon: _______________________________________________________________
e-pošta: ________________________________________________________________
Zaradi omejenega števila udeležencev na posameznih delavnicah sta na voljo dva termina
delavnic. Vljudno prosimo, da izberete največ eno delavnico v vsakem terminu.
Delavnica ob 14.00 do 14.45
 1. Kako zmanjšati stres na delovnem mestu v času sprememb?
 2. Komunikacija v času sprememb/prestrukturiranja podjetja
 3. IIP Model zdravja in dobrega počutja in njegove prednosti
Delavnica ob 14.45 do 15.30
 1. Kako zmanjšati stres na delovnem mestu v času sprememb?
 2. Komunikacija v času sprememb/prestrukturiranja podjetja
 3. IIP Model zdravja in dobrega počutja in njegove prednosti

*Možnost elektronske prijave na http://www.stajerskagz.si/?page=120&newsid=586

