Poslodavci, sindikati, radnici, rukovoditelji upravljanja ljudskim resursima, ovlaštenici
poslodavca za zaštitu na radu, povjerenici radnika za zaštitu na radu / koordinatori, sindikalni
povjerenici, članovi radničkih vijeća, stručnjaci zaštite na radu, specijalisti medicine rada i
sporta, ovlaštene osobe za poslove zaštite na radu, predstavnici strukovnih udruga i drugi
dionici zaštite na radu

POZIVAMO VAS
da sudjelujete u provedbi
NACIONALNE KAMPANJE „STOP OZLJEDAMA NA RADU“
2016.-2018.

Poštovani/a,
Kampanje su prilika za usmjeravanje dodatne pozornosti i aktivnosti na ključna europska i
nacionalna pitanja u području zaštite na radu.
Kampanjom Europske agencije za zaštitu na radu (EU-OSHA) „Zdrava mjesta rada za sve
uzraste“ 2016.-2017. naglašava se značenje zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika tijekom
cijelog radnog vijeka, uz primjenu dobre prakse. Kako nam je radna populacija sve starija,
moguće je implementirati programe upravljanja podrške starijim radnicima, organizirano
prenositi znanja sa starijih na mlađe, osigurati dodatne usluge medicine rada za starije radnike,
organizirati rekreativne sadržaje unutar i izvan tvrtke, omogućiti programe cjeloživotnog učenja
i podizanja razine znanja i radnih vještina, educirati rukovoditelje na najvišoj razini kako bi
organizacija i uvjeti rada bili prilagođeni dobi i mogućnostima starijih radnika.
Nacionalna kampanja „STOP ozljedama na radu“ 2016.-2018., koju je pokrenuo Zavod za
unapređivanje zaštite na radu, ima za cilj podizanje svijesti o potrebi sprječavanja rizika na
radu, uključivanje zaštite na radu u strateške i operativne planove poslovanja te uspostavu
aktivne suradnje i djelovanja svih ključnih dionika unutar radnog procesa na poboljšanju i
unapređivanju mjera sigurnosti i zdravlja zaposlenih. Produktivnost, konkurentnost, očuvanje
radne sposobnosti, zadržavanje u svijetu rada, smanjivanje gubitaka uzrokovanih ozljedama i
profesionalnim bolestima, kao i izostanaka s rada, mogući su pozitivni učinci provedbe ove
kampanje u svakoj radnoj sredini. Kampanjom je potrebno osigurati temelje za dugoročni i
trajni cilj: vizija nula nesreća na radu, a da bismo to ostvarili, potreban je timski rad, predanost
i upornost, strateško planiranje zaštite na radu i dobro upravljanje.

U provedbi kampanje, uz poruku „Zaštita na radu je i moja odgovornost!“, očekuje se aktivno
sudjelovanje poslodavaca i uprava, sindikata, radnika, povjerenika radnika za zaštitu na radu /
koordinatora, ovlaštenika poslodavaca za zaštitu na radu, stručnjaka zaštite na radu, specijalista
medicine rada i sporta, rukovoditelja upravljanja ljudskim resursima, radničkih vijeća,
strukovnih udruga i drugih dionika.
Pozivamo Vas da se i vaša organizacija i njene članice djelatno uključe u provedbu kampanje
kako bismo njenim rezultatima praktično potvrdili „Zaštita na radu je prva!“.
Više informacija o kampanji „STOP ozljedama na radu“ možete saznati na internetskoj stranici
www.zuznr.hr .
S poštovanjem,
RAVNATELJ
Vitomir Begović

