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Program 1. Strokovne konference

PROGRAM 1. STROKOVNE KONFERENCE
 
»Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje 
duševnega zdravja zaposlenih - priložnost za večjo 
konkurenčnost in uspešnost podjetij«

8.30 – 9.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV

OD DO TEMA PREDAVATELJ

9.00 9.20 Uvodna nagovora Zoran Kotolenko, direktor  Urada za 
izvajanje kohezijske politike, Ministrstvo 
za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti

Dušanka Lužar Šajt, direktorica, Fundacija za 
izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, 
ustanova

9.20 9.40 Predstavitev osnutka Resolucije 
o nacionalnem programu 
varnosti in zdravja pri delu 
2018-2027 v Republiki Sloveniji

Mag. Nikolaj Petrišič, vodja Sektorja za 
varnost in zdravje pri delu, Ministrstvo za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnost

9.40 10.00 Prispevek na temo aktivnega 
staranja delovne sile

Mag. Mladen Markota, inšpektor RS za delo, 
Inšpektorat RS za delo

10.00 10.20 Izsledki nacionalne raziskave za 
ugotavljanje potreb delodajalcev 
na področju ohranjanja in 
krepitve duševnega zdravja 
zaposlenih 

Julija Peklar, Izobraževalno raziskovalni 
inštitut Ljubljana

10.20 10.50 ODMOR

10.50 11.10 Izgorelost na delovnem mestu - 
osebna izkušnja

Damjana Bakarič, novinarka, tekstopiska in 
urednica

11.10 11.30 Duševno zdravje na delovnem 
mestu - pogled specialista 
medicine dela, prometa in športa

Dr. Andrea Margan, dr. med., spec.medicine 
dela prometa in športa

11.30 11.50 Celovita podpora delodajalca z 
ukrepi za ohranjanje in krepitev 
duševnega zdravja zaposlenih: 
Predstavitev Programa PSDT

Alenka Korez Gajšek, Izobraževalno 
raziskovalni inštitut Ljubljana
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11.50 12.50 KOSILO

12.50 13.10 Donosnost vlaganja v ukrepe 
ohranjanja in krepitve 
duševnega zdravja zaposlenih*

Elizabeth Hampson, Consulting Director, 
Monitor Deloitte

13.10 13.40 Duševne in vedenjske motnje 
ter delazmožnost slovenskih 
delavcev

Prof. dr. Metoda Dodič-Fikfak, dr. med, 
Klinični inštitut za medicine dela, prometa in 
športa

13.40 14.00 Skrb za duševno zdravje skozi 
oči pesnika in kantavtorja

Adi Smolar, pesnik in kantavtor

14.00 14.20 Odprta razprava in sklepne misli 
moderatorja

Dogodek povezuje:  Ida Baš, poklicna radijsko televizijska napovedovalka 

* Predavanje v angleškem jeziku. Tolmačenje ni zagotovljeno.
* Spremembe programa pridržane.
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Uvod

1. UVOD

Predstavitev projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem 
za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ)  – Zdravo in aktivno v 
prihodnost!«

Projekt NAPREJ vsebinsko združuje številna problemska področja, ki se nanašajo na 
duševno zdravje zaposlenih in obvladovanje psihosocialnih dejavnikov tveganja na 
delovnem mestu in so prepoznana kot ključna za prihodnost, tako na nacionalni ravni kot 
na ravni Evropske unije. Demografski podatki namreč kažejo, da se prebivalstvo EU stara, 
zaradi česar se v večini držav članic podaljšuje delovna doba, kar s seboj prinaša številne 
izzive na področju dolgoročnega ohranjanja dobrega zdravstvenega stanja delovne sile, 
ki zajema tako telesno kot duševno zdravje. Zaposleni najpogosteje poročajo o težavah 
s spanjem, mišični napetosti ter živčnosti, ki se pogosto nanašata na doživljanje stresa, 
pri čemer pogostost zdravstvenih težav narašča s starostjo anketirancev, kar skupaj s 
podatkom o aktualnem podaljševanju delovne dobe poudarja pomen preventivne skrbi 
za telesno in duševno zdravje.1 2 Ker se telesne in duševne težave pogosto prepletajo, se 
v Projektu NAPREJ osredotočamo na težave v duševnem zdravju v povezavi z delovnim 
okoljem, saj podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje iz leta 2016 za Slovenijo kažejo, 
da so duševne in vedenjske motnje na četrtem mestu med glavnimi razlogi za bolniške 
odsotnosti. 

Namen projekta je razviti program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in 
preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (v nadaljevanju Program PSDT), ki bo 
delodajalcem nudil strokovno osnovane in sistematične rešitve za zmanjševanje oziroma 
preprečevanje pojavov psihosocialnih dejavnikov tveganj pri zaposlenih in bo implementiran 
med skoraj 11.000 zaposlenih, zlasti starejših od 45 let, v naslednjih pilotskih podjetjih 
Elektro Celje d.d., Gorenje Surovina d.o.o., Komunala Brežice d.o.o., Nova KBM d.d., Odelo 
Slovenija d.o.o., Pošta Slovenije d.o.o. in Skupina Talum. 

V okviru Projekta NAPREJ bodo zaposlenim v pilotskih podjetjih na voljo izobraževanja, 
psihološka svetovanja ter strokovno-informativna in promocijska gradiva iz področja 
duševnega zdravja. Pričakuje se, da bo takšen celostni pristop k ohranjanju in krepitvi 
duševnega zdravja zaposlenih vplival na doseganje naslednjih ciljev: 

• izboljšano duševno zdravje zaposlenih, zlasti starejših, ter posledično nižja stopnja 
bolniške odsotnosti v pilotskih podjetjih,

• izboljšani medosebni odnosi na delovnem mestu, 
• večja ozaveščenost in opolnomočenje delodajalcev, zaposlenih in širše javnosti 

o pomenu duševnega zdravja na delovne mestu ter obvladovanja psihosocialnih 
dejavnikov tveganja,

• večja motiviranost zaposlenih, da sami prevzamejo skrb za lastno zdravje. 

1 Kanjuo-Mrčela, A. in Ignjatović, M. (2012). Poročilo o psihosocialnih dejavnikih tveganja na delovnem mestu v Sloveniji, Eurofound, Dublin.
2 Evropska komisija (2014): Raziskava EUROBAROMETER, Working Conditions, April 2014, dostopno na http://ec.europa.eu/public_opi-
nion/flash/fl_398_en.pdf .
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Slednje je zelo pomembno, saj je posameznik v prvi vrsti sam odgovoren za svoje zdravje, 
delodajalec mu lahko pri tem le pomaga na način, da mu omogoča delo v spodbudnem, 
urejenem in podpornem delovnem okolju. Obravnava duševnega zdravja v delovnem okolju 
je tako ključna, saj je delovno okolje eno izmed tistih, ki pomembno vpliva na zdravje, tudi 
zato ker v njem delovno aktivna populacija preživi dobro polovico svojega budnega časa. 
Zavedanje o pomenu varovanja zdravja na delovnem mestu sicer narašča, tako v strokovnih 
in politično-odločevalskih krogih, kot tudi med zaposlenimi in delodajalci. Vendar podatki 
in pregled praks iz analize stanja, ki je bila izvedena januarja 2018 kažejo, da se trg dela v 
Sloveniji še zmeraj ni uspel prilagoditi novim družbenim in demografskim izzivom.   

V delovnem okolju lahko težave v duševnem zdravju obvladujemo na ravni dejavnikov 
tveganja, med katere umeščamo tudi psihosocialne dejavnike tveganj, ki predstavljajo 
obojestransko »interakcijo med psihičnimi in socialnimi dejavniki«, pri čemer gre za tiste 
vidike zasnove dela, organizacije dela, njihovo upravljanje kot tudi socialne in ekološke 
povezave, ki nosijo potencial za nastanek psihičnih, socialnih in telesnih poškodb.3 Njihovo 
obvladovanje prinaša številne pozitivne učinke, kot je večja produktivnost, motiviranost 
zaposlenih in zadovoljstvo na delovnem mestu, manj poškodb in bolniških odsotnosti, 
boljše duševno zdravje in odnosi na delovnem mestu ter lažje usklajevanje dela in družine. 

Namen pričujoče konference z naslovom “Vlaganje v ukrepe za krepitev in ohranjanje 
duševnega zdravja zaposlenih – priložnost za večjo konkurenčnost in uspešnost podjetij,” je 
razširiti rezultate v okviru projekta in informirati ter ozaveščati strokovno in splošno javnost 
o pomenu krepitve duševnega zdravja na delovnem mestu in obvladovanja psihosocialnih 
dejavnikov tveganja. Ker je prvi korak k duševnemu zdravju zaposlenih poznavanje 
problemskega področja, bomo v okviru konference spoznali izsledke najnovejše analize 
stanja na področju duševnega zdravja zaposlenih ter osnutek Programa PSDT, ki ga skupaj 
z zaposlenimi iz pilotskih podjetij razvijamo v okviru Projekta NAPREJ. Spoznali bomo tudi 
osebno izkušnjo izgorelosti in se seznanili s trenutnim stanjem na področju delazmožnosti 
slovenske delovno aktivne populacije. Problemsko področje duševnega zdravja zaposlenih je 
široko in se nanaša na številne vidike družbe, zato se bomo seznanili s stanjem reševanjem 
problemskega področja na politični in ekonomski ravni v Sloveniji. 

Nosilec Projekta NAPREJ je Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnostih PRIZMA, 
ustanova. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Izvaja se od 1.10.2017 
do 30.9.2021. 

3 Odbor višjih inšpektorjev za delo (SLIC). (2012). Psihosocialna tveganja pri delu - ozadje.
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2. Predstavitev Resolucije o nacionalnem programu 
varnosti in zdravja pri delu 2018–2027
 

Mag. Nikolaj Petrišič

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Mag. Nikolaj Petrišič je vodja sektorja za varnosti in zdravje pri 
delu na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. Njegovo raziskovalno področje je povezovanje varnosti 
in zdravja pri delu z ekonomskimi vidiki. Poleg članstva v različnih 
komisijah na nacionalnem nivoju je tudi član Svetovalnega 
odbora za varnosti in zdravje pri delu pri Evropski komisiji in član 
Upravnega odbora Evropske agencije za varnost in zdravje pri 
delu.

Krajši povzetek prispevka

Sodoben sistem varnosti in zdravja pri delu mora temeljiti na spodbujanju kulture varnosti 
in zdravja pri delu. Spodbujanje in ohranjanje duševnega zdravja delavcev je bistvenega 
pomena. Med dejavnike tveganja za okvaro duševnega zdravja spada predvsem stres, ki so 
mu delavci izpostavljeni na delovnem mestu. V Sloveniji bo treba v prihodnje več pozornosti 
nameniti ozaveščanju delodajalcev o pomembnosti preprečevanja vzrokov, ki privedejo 
do stresa v zvezi z delom. Stres na delovnem mestu je posledica slabe organizacije dela, 
neupoštevanja razkoraka med delovnimi obveznostmi ter zmožnostmi in zmogljivostmi 
delavca, monotonega dela, kratkih rokov, nesorazmerja med odgovornostjo za opravljeno 
delo in nezmožnostjo vplivati na pogoje dela, nejasnih navodil in slabih medsebojnih 
odnosov v kolektivu.

Daljši povzetek prispevka

Sodoben sistem varnosti in zdravja pri delu, ki temelji na spodbujanju kulture varnosti 
in zdravja pri delu ter je naravnan v preprečevanje nezgod pri delu, poklicnih bolezni in 
bolezni, povezanih z delom je temelj vsakega učinkovitega gospodarstva. Korak v tej smeri 
predstavlja Resolucija o Nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018-2027, ki 
jo je 27. marca 2018 sprejel Državni zbor RS. Pri oblikovanju ciljev nacionalnega programa 
smo upoštevali spremembe v družbi, potrebe delodajalcev in delavcev ter napovedi novih 
tveganj v delovnem okolju. Cilje smo razdelili pet sklopov.

Strateški cilji, usmerjeni v zagotovitev varnosti pri delu, temeljijo na razumevanju, da je 
preprečevanje nezgod pri delu ena od glavnih nalog tega področja. Zastavili smo si cilj, 
da v naslednjih 10 letih zmanjšamo število nezgod pri delu za 20 %; da večjo pozornost 
namenimo varni uporabi nevarnih kemičnih snovi v delovnem procesu; ter da zagotovimo 
bolj kakovostno izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu. 

Predstavitev Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027
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Med strateškimi cilji, usmerjenimi v zagotovitev zdravja pri delu, je ključnega pomena zlasti 
celovita prenova sistema ugotavljanja, potrjevanja in prijavljanja poklicnih bolezni, pa tudi 
vzpostavitev mehanizmov za pomoč pri vračanju delavcev na delo po dolgotrajni bolniški 
odsotnosti ter zagotovitev kakovostnega izvajanja strokovnih nalog izvajalcev medicine 
dela; programi promocije telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu, usmerjeni v 
preprečevanje kroničnih bolezni; ohranjanje sposobnosti za delo ter mehanizmi za zgodnje 
odkrivanje in pomoč v primeru z delom povezanih duševnih obremenitev; med naše 
najpomembnejše skupne cilje pa sodi prilagoditev delovnih mest za preprečevanje kostno-
mišičnih obolenj in zmanjšanje bolniških odsotnosti zaradi kostno-mišičnih obolenj za 5 % 
v naslednjih 10 letih. Spodbujanje in ohranjanje duševnega zdravja delavcev je bistvenega 
pomena za dvig produktivnosti. Skrb za zgodnje prepoznavanje dejavnikov tveganja za 
duševno zdravje delavcev mora biti prioriteta delavcev in delodajalcev. Med dejavnike 
tveganja za okvaro duševnega zdravja spada predvsem stres, ki so mu delavci izpostavljeni 
na delovnem mestu. V Sloveniji bo treba v prihodnje več pozornosti nameniti ozaveščanju 
delodajalcev o pomembnosti preprečevanja razmer, ki privedejo do izpostavljenosti stresu 
v zvezi z delom, pa tudi drugim oblikam psihosocialnih tveganj pri delu, kot so vse oblike 
trpinčenja in nadlegovanja ter psihičnega in fizičnega nasilja na delovnem mestu. Značilnost 
sodobne organizacije proizvodnega in delovnega procesa so namreč številne in hitre 
spremembe v tehnologiji in organizaciji dela. Občutek varnosti oziroma občutek zmožnosti 
obvladovanja lastne usode se v sodobni družbi izgublja zaradi neprestanih sprememb, ki 
jim mora biti posameznik pri delu kos. Obvladati je treba stres na delovnem mestu, ki je 
posledica slabe organizacije dela, neupoštevanja razkoraka med delovnimi obveznostmi ter 
zmožnostmi in zmogljivostmi delavca, monotonega dela, kratkih rokov, nesorazmerja med 
odgovornostjo za opravljeno delo in nezmožnostjo vplivati na pogoje dela, nejasnih navodil, 
premajhne možnosti za usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti delavca in slabih 
medsebojnih odnosov v kolektivu. Delodajalec torej lahko vpliva na zmanjšanje odsotnosti 
zaradi težav v duševnem zdravju, če izboljša delovno okolje. To vključuje zlasti določitev 
jasnih ciljev in odgovornosti, izvajanje ukrepov, ki pripomorejo k večji vlogi posameznika v 
kolektivu in izboljšanju vzdušja v kolektivu, zagotavljanje prostega dostopa do informacij 
in spodbujanje prostega pretoka idej, zagotavljanje višje stopnje avtonomije delavcev pri 
opravljanju dela itd.

Strateški cilji, usmerjeni v spodbujanje kulture preventive v delovnem okolju in upoštevanje 
raznolikosti delavcev obsegajo izvajanje tematskih kampanj, usmerjenih v ozaveščanje o 
vprašanjih varnosti in zdravja pri delu, ter uvajanje varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in 
izobraževanje z namenom, da bi kulturo preventive privzgojili otrokom in mladim. 

Strateški cilji, usmerjeni v zagotovitev varnosti in zdravja delavcev, ki delajo v novih 
oblikah dela in zaposlovanja, temeljijo na ozaveščanju delavcev, ki delajo v novih oblikah 
dela in zaposlovanja ter promociji varnostne kulture, ki temelji na preventivnem delovanju 
posameznikov. 

Na koncu velja omeniti tudi strateške cilje, usmerjene v spodbujanje socialnega dialoga 
na področju varnosti in zdravja pri delu, saj je medsebojno obveščanje, posvetovanje ter 
soodločanje delodajalcev in delavcev ključ do visoke ravni varnosti in zdravja pri delu.

Predstavitev Resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018–2027
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3. Izsledki nacionalne raziskave za ugotavljanje 
potreb delodajalcev na področju ohranjanja in krepitve 
duševnega zdravja zaposlenih 

Julija Peklar, univ. dipl. psih.

Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

Julija Peklar je univerzitetna diplomirana psihologinja, zaposlena 
kot svetovalka v Izobraževalno raziskovalnem inštitutu Ljubljana. 
Deluje predvsem na področju psihologije dela in organizacije. 
Njeno delovno področje obsega pripravo analiz, poročil, gradiv 
in prispevkov s področja psihologije ter organizacijo dogodkov, 
vodenje izobraževanj, delavnic in teambuildingov s področja 
duševnega zdravja, komunikacije in medosebnih odnosov.

Krajši povzetek prispevka

V zadnjih letih smo priča številnim spremembam na področju življenja in dela, ki imajo  velik 
vpliv na telesno in duševno zdravje posameznika, posledično pa tudi na njegovo družino, 
delovno organizacijo, sodelavce in širšo družbo. 

V okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno in zdravo 
staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!« smo od februarja do 
aprila 2018 izvajali raziskavo z naslovom »Ugotavljanje potreb delodajalcev na področju 
ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih «, s katero smo ugotavljali, kakšne so 
potrebe in prakse slovenskih delodajalcev na področju duševnega zdravja in obvladovanja 
psihosocialnih dejavnikov tveganja (v nadaljevanju PSDT). 

Daljši povzetek prispevka

Pomembnost izboljševanja duševnega zdravja in preprečevanja duševnih bolezni v 
delovnem okolju postaja vedno večja. Duševne in vedenjske motnje se v Sloveniji namreč 
uvrščajo na 4. mesto po razlogu za bolniško odsotnost, priča pa smo tudi nastajanju vedno 
novih psihosocialnih dejavnikov tveganj, ki pomembno vplivajo na psihofizično zdravje 
zaposlenih. Rezultati nedavnih evropskih raziskav poudarjajo negativne učinke z delom 
povezanega stresa in psihosocialnih obremenitev na posameznike pa tudi visoko ceno, ki 
jo to prinaša podjetjem in državam v širšem pomenu.

Tako nas je tudi v okviru pričujoče raziskave zanimalo, kakšne so potrebe in prakse slovenskih 
delodajalcev na področju duševnega zdravja in obvladovanja PSDT. S kombiniranim 
(kvantitativnim in kvalitativnim) metodološkim pristopom smo med februarjem in aprilom 
2018 posneli stanje na področju duševnega zdravja in obvladovanja PSDT na delovnih 
mestih, identificirali obstoječe ukrepe  in ugotavljali morebitne ovire, ki jih podjetja zaznavajo 
na tem področju. 

Izsledki nacionalne raziskave za ugotavljanje potreb delodajalcev na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih 
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Izsledki nacionalne raziskave za ugotavljanje potreb delodajalcev na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih

Rezultati raziskave temeljijo na kvantitativni analizi, v okviru katere smo podatke pridobili s 
spletnim vprašalnikom, ki ga je rešilo 173 zaposlenih oseb iz celotnega območja Slovenije. 
Glede na velikost podjetja, v katerih so zaposleni udeleženci raziskave, so bile vse velikosti 
podjetij približno enako zastopane. Največ udeležencev je zastopal vodstveni kader in 
kadrovska služba, glede na regijo pa je največ udeležencev zaposlenih v podjetjih, ki prihajajo 
iz podravske in osrednjeslovenske regije. 

Rezultati raziskave pa temeljijo tudi na podatkih iz kvalitativne analize, ki so bili pridobljeni 
s pomočjo polstrukturiranih intervjujev, v katerih je skupaj sodelovalo 17 oseb iz sedmih 
pilotskih podjetij, ki sodelujejo v projektu NAPREJ.

Po podatkih udeležencev raziskave ima dobra tretjina podjetij v svojem poslanstvu oziroma 
ciljih zapisano skrb za duševno zdravje zaposlenih (večinoma mikro in velika podjetja), skoraj 
polovica podjetij v okviru promocije zdravja na delovnem mestu (v nadaljevanju PZDM) 
izvaja ukrepe na področju duševnega zdravja zaposlenih. Čeprav so delodajalci zakonsko 
obvezani, da zagotavljajo zdravo in varno delovno okolje, se psihosocialnim dejavnikom 
tveganj na delovnem mestu še vedno posveča premalo pozornosti. Le tretjina udeležencev 
raziskave je poročala o tem, da v njihovem podjetju izvajajo oceno psihosocialnih tveganj 

Slika 1: Najpogosteje izpostavljene težave zaposlenih, po opažanjih udeležencev raziskave na delovnem mestu.

Udeleženci raziskave pri zaposlenih največkrat opažajo težave s preobremenjenostjo zaradi 
dela, pa tudi težave z usklajevanjem dela in zasebnega življenja, izgorevanja na delovnem 
mestu in konflikti med sodelavci. Zanimivo je, da vse naštete težave pri zaposlenih pogosteje 
opažajo udeleženci iz velikih podjetij. Podobno so pokazali tudi izsledki v raziskavi ESENER-2 
iz leta 2016, kjer so ugotovili, da tudi na ravni Evropske unije frekvenca poročanja o težavah 
pri zaposlenih narašča z velikostjo podjetja. Glede na delovno mesto pa so vodstveni kadri 
tisti, ki so največkrat poročali, da pri zaposlenih težav v duševnem zdravju ne opažajo. 
Zaradi pomanjkanja stikov in komunikacije z večjim številom zaposlenih, vodstven kader 
verjetno dejansko nima informacij o vseh težavah svojih zaposlenih in posledično lahko 
sklepa, da zaposleni teh težav nimajo. Tudi sicer udeleženci naše raziskave poročajo, da 
vodje po njihovem mnenju niso usposobljeni za prepoznavanje  in ravnanje z zaposlenimi, 
ki imajo težave v duševnem zdravju.

s preobremenjenostjo zaradi dela?

z usklajevanjem dela in zasebnega življenja?

zaradi izgorevanja na delovnem mestu?

s konflikti med sodelavci?

v duševnem zdravju (npr. težave pri spoprijemanju
s probelmi, težave s samopodobo, škodljivo pitje...
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Izsledki nacionalne raziskave za ugotavljanje potreb delodajalcev na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih

Druge težave, o katerih udeleženci raziskave še poročajo, da jih izpostavljajo zaposleni v 
njihovih podjetjih, so težavne stranke in nasilje, pritiski tretjih oseb, kar se je tudi v evropski 
raziskavi ESENER-2 pokazal kot najpogostejši psihosocialni dejavnik tveganja v EU-28.

Kar se tiče ukrepov na področju bolniških odsotnosti, glede na rezultate naše raziskave, 
podjetja že izvajajo določene ukrepe za lažji prihod zaposlenega na delo po daljši bolniški 
odsotnosti, pa tudi načeloma podjetja postopajo v skladu s potrebami in sposobnostmi 
zaposlenih. Manjša podjetja izvajajo na tem področju več ukrepov v smislu prilagoditve 
delovnega časa (npr. fleksibilen delovnik, skrajšan delovnik) in prilagoditve delovnega mesta 
(npr. delo od doma) kot večja podjetja.

Rezultati pričujoče raziskave so sicer pokazali, da v večjih podjetjih v primerjavi z manjšimi 
izvajajo več ukrepov za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih, kar bi 
lahko povezali s tem, da imajo večja podjetja na voljo več kadrovskih, finančnih in drugih 
virov.  Številna podjetja se zavedajo izzivov in težav na tem področju, prav tako si želijo 
sprememb, a ukrepe na tem področju uvajajo (pre)počasi, hkrati pa še vedno ne delujejo 
dovolj preventivno – osveščanja in informiranja zaposlenih o področju duševnega zdravja 
preko internih kanalov je premalo, izobraževanja in usposabljanja na tem področju so prav 
tako v manjšini ali jih v podjetjih sploh ni. 

Ovire, ki jih udeleženci raziskave poudarjajo pri načrtovanju in izvajanju ukrepov na 
področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih, so nezainteresiranost 
oz. nesodelovanje zaposlenih, finančne ovire, pomanjkanje strokovnega kadra na tem 
področju in pomanjkanje časa za izvedbo aktivnosti/ukrepov na tem področju. Zaposleni 
se kljub brezplačno ponujenim npr. športnim aktivnostim ne udeležujejo le-teh, velikokrat 
se zaradi izmenskega dela določenih aktivnosti ne morejo udeležiti, hkrati pa v podjetjih 
primanjkuje kadra, ki bi se s tem ukvarjal in ki bi imel primerno strokovno znanje za vodenje 
ter načrtovanje aktivnosti iz področja ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih.

Po poročanju udeležencev raziskave je prav tako le petina podjetij v zadnjih treh letih 
povečala finančna sredstva, namenjena ukrepom za ohranjanje in krepitev duševnega 
zdravja zaposlenih (od tega največ velikih podjetij, najmanj pa mikro in majhnih podjetij). 
Pomanjkanje sredstev oz. nezadostno vlaganje sredstev v to področje so poudarili tudi 
udeleženci polstrukturiranega intervjuja, zato zelo pozdravljajo vse aktivnosti, ki jih bodo 
deležni njihovi zaposleni v sklopu Programa PSDT in projekta NAPREJ.
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4. Izgorelost na delovnem mestu – osebna izkušnja

Damjana Bakarič, novinarka, tekstopiska in urednica

Kratka predstavitev avtorja prispevka 

Več kot petnajst let sem bila v popolnem pogonu. Petnajst let v 
novinarskih vodah, tako televizijskih kot tudi časopisnih. Urednica, 
novinarka. Delala sem tudi kot vodja odnosov z javnostmi, svetovala 
sem podjetjem, skrbela za celostno komuniciranje v podjetjih. 

In potem sem čez noč padla dol. Poleg preobremenjenosti, ki mi jo 
je navlekel dolgoročni prekomerni stres,  kmalu po ločitvi z očetom 
moje hčerke, nisem zmogla več. Ničesar. Tema. Nekdo je ugasnil luč. 

Krajši povzetek prispevka

Izgorelost, tesnoba, panični napadi. Prej leta prekomernega stresa, perfekcionizma, hoje po 
robu. Nisem vedela, ne kdo sem ne kaj čutim. 

Rekordi. Za koga? Zaradi česa? In kam me je vse to hitenje, kopičenje dela, projektov, 
dokazovanj, pripeljalo? Komu sem se dokazovala? Kaj sem želela postati?

Vem le to, da sem vmes izgubila eno 'stvar'. Najpomembnejšo. Sebe. Za vse rezultate, dobre 
prispevke, dobre projekte, sem izgubila sebe. A svoj najhujši sodnik sem bila sama sebi. To ni 
bil moj nadrejeni. Danes vem, da ni bilo vredno. A takrat nisem znala drugače. Perfekcionizem 
in 'nisi dovolj dobra, zato se še malo dokaži' sta mi poganjala življenje. Pa tudi strah. Strah pred 
tem, da ne bom nikoli dovolj dobra. Da ne bom dovolj. 

Daljši povzetek prispevka

O vsem tem sem napisala tudi knjigo Na tesnobi, ki je v letu in pol po prvem natisu leta 2016 
dosegla 6200 tiskanih izvodov v treh ponatisih. Kaj nam to pove? Mislim na to, kdo jo kupuje 
in predvsem zakaj? V njej opisujem svoj način življenja do adrenalnega zloma (izgorelosti), 
zlom, soočenje s seboj in potek poti, ko sem se odločila, da se ne bom predala. Da bom našla 
novo, boljšo pot.  Opisujem potek zdravljenja. 

Veliko nas je, ki trpimo zaradi prekomernega stresa, utrujenosti, izčrpanosti, izgorelosti, a si 
o tem ne upamo govoriti. K vsem tem stanjem se radi priključita še anksioznost in panična 
motnja, potem o svojem stanju govorimo še manj. Ker nas je sram in strah. A vsak sram in 
strah še okrepita tesnobo in povzročita še več paničnih napadov ter nas držita v izgorelosti. 
Ni nam treba do tja, kronično utrujenost, izčrpanost in izgorelost lahko preprečimo z 
ozaveščanjem in z delom za svojo dušo.  S popolno skrbjo za svojega duha in ne le telo.  
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Še vedno prejemam pisma ljudi, ki mi pišejo, da so se s tovrstnimi stiskami soočali, ali 
pa se še soočajo. Ko se z njimi pogovarjam, ugotavljam, da je tega ogromno – preveč. A 
dejstvo je, da lahko nekaj naredimo, da ne bi bilo tako. Prav tako je veliko izgorelih ljudi tudi 
v podjetjih. Razlogi so različni, a prva stvar je odnos do sebe. In šele potem odnosi z drugimi. 
Po podatkih iz leta 2013, ko sem sama delala novinarski prispevek o duševnem zdravju na 
delovnem mestu, smo ugotovili, da lahko na prste ene roke preštejemo zdrava slovenska 
podjetja. Bolniški staleži so vedno daljši, ljudje ne samo utrujeni. Borimo se s čustvenimi 
stiskami, ki pa jih navzven ne priznamo, ker je to sramota. Kako narobe. 

Namesto tega se je bolje soočiti s seboj, spremeniti odnos do sebe in življenja, do drugih. 
Se naučiti spoštovati sebe, znati reči ne in ja, ko je treba. Tkati kakovostne delovne in 
zasebne odnose, ker brez njih ne moremo preživeti. Vendar, kot sem že zapisala, najprej 
potrebujemo zadovoljnega sebe. Torej človeka, ki je zadovoljen, ki ni pod kroničnim stresom, 
ki ni preutrujen, izčrpan, izgorel. Človeka, ki ga življenje in delo veselita, prav tako pa ga 
veselita povezovanje z drugimi, tako na delovnem mestu kot v zasebnem življenju. 

In samo skrb za duševno dobro počutje, pazite, resnična skrb, v podjetjih in organizacijah 
lahko nadomestita to klavrno stanje. In takrat bo morda floskula 'zaposleni so največje 
bogastvo podjetja' končno ne le floskula, temveč resničnen odnos, ki ga bodo ljudje v 
podjetjih tudi vsakodnevno udejanjali. Ne pozabite, uspešnost podjetij je odvisna od tega, 
kako se počutijo zaposleni. Izčrpani, utrujeni, večno pod stresom ali izgoreli zaposleni ne 
morejo dosegati dobrih rezultatov. Nikoli in nikdar. 
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5. Duševno zdravje na delovnem mestu - pogled 
specialista medicine dela, prometa in športa
 

Dr. Andrea Margan, dr. med.,  specialistka medicine dela, 
prometa in športa. 

Zdravstveni dom Ptuj

Kratka predstavitev avtorja prispevka 

Doktorirala na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru.

Od leta 1999 zaposlena v zdravstvenem domu Ptuj, najprej koz 
zdravnica v obratni ambulanti Talum, Kidričevo, od leta 2013 
predstojnica službe Preventivnega zdravstvenega varstva 
zaposlenih.  Predsednica UO Združenja medicine dela, prometa 
in športa od l. 2010 dalje.

Mentorica študentom medicine in specializantom medicine dela, prometa in športa, 
nadzorna zdravnica Zdravniške zbornice Slovenije in sodna izvedenka za področje medicine 
dela, prometa in športa. 

Duševno zdravje na delovnem mestu

Duševno zdravje ni zgolj odsotnost duševne bolezni. 

Duševno zdravje lahko opredelimo kot stanje blaginje, v katerem posameznik uresničuje 
svoje sposobnosti, se je sposoben spopadati z običajnimi stresnimi življenjskimi 
okoliščinami, produktivno delati ter prispevati k skupnosti4. Iz same definicije sledi, da je 
delo pomembna zunanja determinanta duševnega zdravja, in da med njim in duševnim 
zdravjem obstaja več interakcij. 

Delovno okolje v katerem posameznik lahko uresničuje svoje sposobnosti, se počuti varnega 
in sprejetega je dober varovalni dejavnik tudi v tistih primerih, ko so ostale determinantne 
duševnega zdravja za posameznika neugodne. Delovno okolje je lahko dejavnik tveganja ali 
zaščitni dejavnik pred nastankom ali poslabšanjem duševnih motenj. Naša realnost je, da 
je malo delovnih okolij, ki omogočajo »idealne« pogoje in promovirajo duševno zdravje (saj 
jih imamo za »nadstandard«), zato mora biti naš cilj ustvarjanje takšnih delovnih razmer, ki 
ne bodo povzročale duševne motnje. 

Na duševno zdravje vplivajo tako pogoji dela na konkretnem delovnem mestu (npr. slab 
nadzor nad delom), kot tudi razmere v širšem delovnem okolju (npr. prestrukturiranje 
podjetja). 

4 Svetovna zdravstvena organizacija
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Za razliko od drugih bolezni so motnje v duševnem zdravju manj »otipljive« kar ne pomeni, 
da manj bolijo. Lahko razumemo kako boli zlomljena noga, ne pa kako nekdo z duševno 
motnjo doživlja različne obremenitve. Ker ne razumemo takšnega sodelavca ga označimo 
za simulanta, lenobo, zgubo. Pri večini duševnih motenj je prav to kako oseba doživlja oz. 
občuti obremenitev ključno za to kako bo funkcionirala na delovnem mestu. Pri teh bolnikih 
obremenitev kot objektivna kategorija ni odločilna za delovno učinkovitost.  

Danes bolj kot o duševnih boleznih govorimo o motnjah v duševnem zdravju. To so vse tiste 
težave v duševnem zdravju, ki trajajo dovolj dolgo, da postanejo »klinične« kar pomeni, 
da jih lahko diagnosticiramo in zahtevajo določeno terapijo (psihoterapija, farmakološka 
terapija). Te motnje grobo delimo v tri večje skupine: 

• motnje katere še ne izpolnjujejo meril za diagnozo duševne motnje vendar vplivajo na 
funkcioniranje posameznika (npr. razdraženost, nespečnost, zaskrbljenost) 

• motnje katere zaradi svoje narave, resnosti in trajanja že izpolnjujejo merila za 
diagnozo duševne motnje (npr. depresija, anksioznost oz. njihova kombinacija)

• psihotične motnje oziroma hude duševne motnje katere zahtevajo intenzivno, 
dolgotrajno zdravljenje (npr. huda depresija, bipolarna motnja, shizofrenija).5

 
Iz delitve je jasno, da te motnje narekujejo popolnoma drugačno obravnavo na delovnem 
mestu. In če je za osebe s psihozo pomembno, da jim v fazi remisije dovolimo delati, je 
za zaposlene iz prvih dveh skupin pomembno, da jih pri delu razbremenimo saj je njihovo 
občutenje obremenjenosti spremenjeno.

Tisto kar vsi potrebujemo je destigmatizacija duševnih motenj. Stigma, ki spremlja motnje 
v duševnem zdravju izhaja iz predpostavke, da so oboleli sami krivi za nastalo motnjo in da 
kaže na njihov neuspeh in nesposobnost. 

Destigmatizacija duševnih bolezni v organizaciji je torej predpogoj za začetek obravnave 
motenj v duševnem zdravju na delovnem mestu. Omogoča, da se o motnjah v duševnem 
zdravju lahko pogovarjamo brez strahu pred socialno izolacijo in ne vključuje samo 
destigmatizacijo duševnih bolezni ampak tudi vseh ostalih drugačnosti. 

4 Svetovna zdravstvena organizacija
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6. Celovita podpora delodajalca z ukrepi za 
ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih: 
Predstavitev Programa PSDT

Alenka Korez Gajšek, mag. ZDŠ in dipl. kult.

Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

Kratka predstavitev avtorja prispevka 

Alenka Korez Gajšek je magistrica zakonskih in družinskih študij 
ter diplomirana kulturologinja. Zaposlena je kot svetovalka v 
Izobraževalno raziskovalnem inštitutu Ljubljana. Njeno delovno 
področje obsega pripravo analiz, poročil, gradiv in prispevkov 
s področja promocije zdravja na delovnem mestu ter izvedbo 
izobraževanj in delavnic s področja stresa, psihosocialnih dejavnikov 
tveganja, komunikacije, medosebnih odnosov ter ostalih področij 
telesnega in duševnega zdravja na delovnem mestu. 

Krajši povzetek prispevka

Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih 
dejavnikov tveganj (v nadaljevanju Program PSDT) predstavlja sistematično in strokovno 
osnovano rešitev za delodajalce, ki odgovarja na problem soočanja zaposlenih s 
psihosocialnimi dejavniki tveganja na delovnem mestu. Program PSDT obsega številne 
podporne storitve, ki zaposlenim pomagajo razrešiti težave pri delu ali osebne težave. 
Njegov namen je krepiti in ohranjati duševno zdravje zaposlenih, zmanjšati bolniške 
odsotnosti zaposlenih ter tako posledično podaljšati delovno aktivnost zaposlenih. Med 
osnovne elemente programa spadajo psihološka svetovanja, izobraževanja za različne ciljne 
skupine v podjetju ter promocijske in preventivne aktivnosti za informiranje in osveščanje 
zaposlenih. 

Daljši povzetek prispevka

Program PSDT temelji na dobrih praksah s področja duševnega zdravja zaposlenih in 
obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja tako v Sloveniji kot v Evropski uniji, prav 
tako pa tudi na ugotovljenih potrebah slovenskih delodajalcev na navedenih področjih. Pri 
zasnovi Programa PSDT so bile upoštevane tudi ključne zakonske podlage na ravni Slovenije 
in Evropske unije za njegovo izvajanje. Program PSDT bo v okviru projekta »Celovita 
psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in 
aktivno v prihodnost!« (NAPREJ) še dodatno nadgrajen na podlagi izsledkov pilotne vpeljave 
programa med 11.000 zaposlenih iz izbranih pilotskih podjetij.  

Celovita podpora delodajalca z ukrepi za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih: Predstavitev Programa PSDT



15

Celovita podpora delodajalca z ukrepi za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih: predstavitev programa psdt

Namen Programa PSDT je s pomočjo strokovno osnovanih ter sistematično zastavljenih 
aktivnosti zmanjšati oz. preprečiti pojav psihosocialnih dejavnikov tveganja pri zaposlenih. 
Slednje bo pripomoglo h krepitvi in ohranjanju duševnega zdravja zaposlenih ter posledično 
nižji bolniški odsotnosti zaposlenih. Posledično bodo zaposleni pripravljeni in sposobni 
delati dlje. 

Primarni cilj Programa PSDT je tako preko širokega razpona aktivnosti vzdrževati 
sposobnost zaposlenih, da so lahko polno produktivni. Zasnovan je tako, da ga lahko 
koristijo vsi zaposleni določenega podjetja pa tudi njihovi ožji družinski člani (partner, otroci) 
in da je v pomoč tistim, ki iščejo ali potrebujejo podporo za osebne težave in/ali težave 
zaradi delovne storilnosti. 

Te cilje lahko v sklopu Programa PSDT dosežemo z uvajanjem koordiniranega niza politik, 
postopkov, storitev in svetovalnih storitev, ki si sledijo po posameznih zaporednih fazah: 
pripravljalna faza, faza načrtovanja, faza analize, faza vpeljave Programa PSDT v podjetje, 
faza  vrednotenja in zaključna faza. Priporočeno je, da se posamezne aktivnosti Programa 
PSDT prilagodijo značilnostim posameznega podjetja. Sprejemanje in uporaba programa sta 
namreč neposredno povezani s stopnjo udeležbe zaposlenih, nadrejenih in managementa 
pri razvoju Programa PSDT. 

Med ključne elemente Programa PSDT sodijo:

• zaupna psihološka pomoč v obliki telefonskih, osebnih in e-svetovanj, 
• izobraževanja za različne ciljne skupine v podjetju ter 
• promocijske in preventivne aktivnosti.

 
Namen kratkih v rešitev usmerjenih svetovanj je zaposlenim pomagati pri čimprejšnji 
razjasnitvi ter reševanju težav in stisk s področja dela in/ali zasebnega življenja. Predvsem 
so svetovanja namenjena reševanju težav pri delu, duševnih stisk oz. čustvenih težav, težav 
z odvisnostjo ter kriznih dogodkov pri delu ali doma. Ker en sam svetovalec Programa PSDT 
ne more biti strokovnjak za reševanje raznovrstnih težav, storitve Programa PSDT vključujejo 
napotitve tudi k zunanjim strokovnjakom (psihiatri, klinični psihologi, psihoterapevti, …).

Drugi ključni element Programa PSDT predstavljajo izobraževanja za različne ciljne skupine 
zaposlenih (zaposleni, promotorji duševnega zdravja na delovnem mestu in vodstveni 
kadri). Izobraževanja so namenjena informiranju, usposabljanju in osveščanju določene 
ciljne skupine zaposlenih o različnih vsebinah s področja duševnega zdravja. Vsebine in 
oblika izvedbe izobraževanj se prilagodijo potrebam in željam določene ciljne skupine 
zaposlenih oz. specifikam podjetja.

Za zagotovitev večje osveščenosti vseh zaposlenih o pomenu duševnega zdravja in dobrega 
počutja ter o tem, na kakšne načine lahko oboje tudi izboljšajo, so v Programu PSDT 
predvidene promocijske (preventivne) aktivnosti. Slednje lahko vključujejo objave člankov 
v internih časopisih in glasilih podjetja, publikacije (zloženke, brošure), okrožnice/novice 
(na spletni strani podjetja, intranetu, na oglasni deski, po e-mail naslovih), plakate, ipd.  
Pomembno je, da se promocijske aktivnosti izvajajo stalno ter da so usmerjene na vse ravni 
vodstva, managementa in zaposlenih. 

Celovita podpora delodajalca z ukrepi za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih: Predstavitev Programa PSDT
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Celovita podpora delodajalca z ukrepi za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih: predstavitev programa psdt

Program PSDT je potrebno ves čas spremljati, prilagajati in nadgrajevati. Za to lahko podjetje 
uporabi različne vrste vrednotenja, tako vrednotenje procesa, vrednotenje rezultatov kot 
vrednotenje učinkov, s čimer pridobi temeljne podatke za možne popravke in izboljšave 
programa. Program PSDT je namreč učinkovit takrat, ko je dovolj široko zasnovan, da v 
praksi odgovarja širokemu razponu težav zaposlenih, na katere opozorijo vodstveni kadri 
ali zaposleni sami. Ob tem se priporoča kontinuirana, večletna uporaba Programa PSDT, 
ki se redno prilagaja stanju in specifikam posameznega podjetja ter njegovih zaposlenih.

Celovita podpora delodajalca z ukrepi za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih: Predstavitev Programa PSDT
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Preverite kakšno je stanje vaše organizacije na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih na delovnem mestu

7. Preverite kakšno je stanje vaše organizacije na 
področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja 
zaposlenih na delovnem mestu

Izpolnite spodnjo »ček listo«, ki zajema različna področja ohranjanja in krepitve duševnega 
zdravja zaposlenih na delovnem mestu:

• Politike, akti in strategije
• Ocenjevanje psihosocialnih tveganj
• Analize, raziskave in procesi upravljanja
• Bolniška odsotnost in vrnitev na delo
• Psihosocialna podpora zaposlenim
• Poznavanje področja duševnega zdravja

Ček lista se nanaša na ukrepe, ki so zaposlenim v vaši organizaciji trenutno na voljo oz. so 
se v vaši organizaciji že izvajali. Ček lista se ne nanaša na načrtovane ukrepe.

Seštejte odgovore ''DA'' in ''NE'' v posamezni kategoriji. Ko izpolnite vseh šest kategorij, 
seštejte skupne odgovore ''DA'' in ''NE'' ter preverite, kaj pomeni vaš rezultat - kakšno je 
stanje vaše organizacije na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih 
na delovnem mestu.

Ček lista 1: Pomoč pri analizi stanja v organizaciji

Politike, akti in strategije 

1 Se zavedate vaših odgovornosti glede obvladovanja psihosocialnih dejavnikov 
tveganja na delovnem mestu, ki jih določa Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
(ZVZD-1)?

DA NE

2 Imate v vaši organizaciji zaposleno osebo, ki je zadolžena za področje promocije 
zdravja na delovnem mestu? DA NE

3 Imate v vaši organizaciji zaposlenega pooblaščenca za mobing oz. osebo, na 
katero se lahko zaposleni obrnejo v primeru nasilja, nadlegovanja ali trpinčenja na 
delovnem mestu?

DA NE

4 Imate izdelan Program/Načrt promocije zdravja na delovnem mestu?                                                                                                                      DA NE

5 Ali ima vaša organizacija izdelano posebno strategijo ali politiko za ohranjanje in 
krepitev duševnega zdravja zaposlenih? DA NE

6 Je področje duševnega zdravja prisotno v politikah, ki se tičejo varnosti in 
zdravja pri delu, usklajevanja dela in družine, upravljanja raznolikosti zaposlenih, 
prilagoditev dela, itd.?

DA NE

7 Ali poznate politiko vaše organizacije, ki ureja področje bolniške odsotnosti?                                                                                              DA NE
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Preverite kakšno je stanje vaše organizacije na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih na delovnem mestu

8 Imate v vaši organizaciji izdelane politike ali postopke, ki urejajo načrtovanje in 
spremljanje vrnitve na delo po daljši bolniški odsotnosti? DA NE

9 Ali v vaši organizaciji redno preverjate učinkovitost zgoraj omenjenih politik? DA NE

Število odgovorov ''DA'':        /9

Ocenjevanje psihosocialnih tveganj

1 Imate v vaši organizaciji zaposlene strokovne kadre za ocenjevanje psihosocialnih 
dejavnikov tveganja?                                                                   DA NE

2 Ali izvajate redne analize prisotnosti stresa na delovnem mestu?                                    DA NE

3 Ali redno spremljate druge dejavnike tveganja, ki lahko kažejo na visoko raven 
stresa ali težave v duševnem zdravju (npr. poškodbe in nesreče na delovnem 
mestu, pritožbe s strani strank, primeri nadlegovanja na delovnem mestu, itd.)?

DA NE

4 Ali izvajate redne analize bolniških odsotnosti in njihovih vzrokov? DA NE

5 Ali imajo zaposleni iz posameznih oddelkov možnost izpostaviti probleme, s 
katerimi se srečujejo pri delu in predlagati rešitve za njihovo področje dela?                                                                                      DA NE

Število odgovorov ''DA'':        /5

Analize, raziskave in procesi upravljanja

1 Ali v vaši organizaciji potekajo redni delovni sestanki/delovne ocene/letni 
razgovori, na katerih lahko preverite, ali se pri zaposlenih pojavljajo zgodnji znaki 
težav v duševnem zdravju?

DA NE

2 Ali na omenjenih sestankih/srečanjih preverjate, kakšno je počutje zaposlenih? DA NE

3 Ali ste dostopni za zaupen pogovor z zaposlenimi v primeru težav?             DA NE

4 Izvajate v organizaciji raziskave, ki merijo zadovoljstvo zaposlenih?                   DA NE

5 Izvajate v organizaciji intervjuje ob odhodu, ko zaposleni zapustijo podjetje? DA NE

6 Ali v organizaciji upoštevate rezultate analize zadovoljstva zaposlenih in t.i. 
izhodnih intervjujev?              DA NE

Število odgovorov ''DA'':        /6

Bolniška odsotnost in vrnitev na delo

1 Ali imate v organizaciji vzpostavljene jasne postopke glede stika z zaposlenimi, ki 
so bolniško odsotni z dela? DA NE
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2 Ali načrtujete vrnitev na delo v posvetovanju z različnimi strokovnjaki (strokovnjak 
promocije zdravja na delovnem mestu, strokovnjak medicine dela, kadrovska 
služba, itd.)?

DA NE

3 Ali izvajate intervjuje z zaposlenimi po vrnitvi na delo po daljši bolniški odsotnosti? DA NE

4 Ali z zaposlenimi govorite o tem, kako bodo informacije o njihovi bolniški 
odsotnosti in prilagoditvah dela sporočene strankam, sodelavcem, itd.?                                              DA NE

Število odgovorov ''DA'':        /4

Psihosocialna podpora zaposlenim

1 Ali je zaposlenim v vaši organizaciji na voljo kakršnakoli oblika psihosocialne 
pomoči ali podpore?                                                                        DA NE

2 Ali imate v vaši organizaciji zaposleno osebo, na katero se lahko zaposleni obrnejo 
v primeru težav v duševnem zdravju?                                   DA NE

3 Ali zaposlenim nudite informacije, kje v njihovem lokalnem okolju lahko poiščejo 
pomoč v primeru težav v duševnem zdravju?                DA NE

4 Ali veste, kdo od vaših zaposlenih ima težave v duševnem zdravju?                DA NE

5 Poznate potrebe in želje zaposlenih glede psihosocialne podpore in pomoči na 
delovnem mestu? DA NE

Število odgovorov ''DA'':        /5

Poznavanje področja duševnega zdravja

1 Ali znate našteti zgodnje znake stresa in težav v duševnem zdravju?              DA NE

2 Ali ste bili vi ali vaši sodelavci deležni usposabljanja glede potrebnih veščin za delo 
z zaposlenimi, ki imajo težave v duševnem zdravju?                DA NE

3 Ali vaša organizacija na kakršenkoli način osvešča in informira zaposlene o 
tematiki duševnega zdravja?  DA NE

Število odgovorov ''DA'':        /3
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REZULTATI ČEK LISTE ZA POMOČ PRI ANALIZI STANJA V ORGANIZACIJI:

1. Od 0 do 10 odgovorov ''DA'':

Področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih ter obvladovanja 
psihosocialnih dejavnikov tveganja v vaši organizaciji v preteklosti niste namenjali veliko 
pozornosti. Sedaj lahko to spremenite. Priporočamo, da najprej opravite temeljito analizo 
stanja v vaši organizaciji, saj le-ta predstavlja temelj za uspešno in učinkovito nadaljnje delo.

2. Od 11 do 21 odgovorov ''DA'':

Vaša organizacija se je že dobro seznanila s področjem ohranjanja in krepitve duševnega 
zdravja zaposlenih ter obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja in tudi uvedla 
posamezne ukrepe. Ali obstoječe ukrepe tudi redno spremljate in vrednotite? Le z rednim 
preverjanjem učinkovitosti ukrepov, lahko nabor ukrepov širite in jih tako res prilagodite 
potrebam zaposlenih.

3. Od 22 do 32 odgovorov ''DA'':

Problematika ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih ter obvladovanja 
psihosocialnih dejavnikov tveganja vam je že dobro poznana, poleg tega se v vaši organizaciji 
že redno izvajajo ukrepi za obvladovanje omenjene problematike. Za razširitev in poglobitev 
obstoječih ukrepov vam in vašim sodelavcem priporočamo redno osveževanja znanja s 
področja duševnega zdravja zaposlenih in psihosocialnih dejavnikov tveganja.
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