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SLOVAR KRATIC
EAP 				
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EU 				
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Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih
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IRSD			
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Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in
preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj
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Psihosocialni dejavniki tveganja
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Promocija zdravja na delovnem mestu
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SLOVAR POJMOV
Absentizem
Začasna odsotnost z dela zaradi poškodb, bolezni in drugih zdravstveno upravičenih razlogov.
Uporabljajo se tudi izrazi kot so bolniški stalež, bolniška odsotnost ali zdravstveni absentizem.
Anksioznost
Anksioznost ali tesnoba je neprijetno, strahu podobno čustveno stanje. Lahko se pojavi
postopoma ali nenadno, razlikuje pa se tudi glede intenzivnosti in trajanja. Telesne in
vedenjske spremembe, ki jih doživljamo ob tesnobi, so podobne odzivu na stres, a običajno
bolj izrazite. Vključujejo pospešeno bitje srca, slabost v želodcu, potenje, tresenje, napetost
mišic, hitro utrudljivost, težave s prebavo, oteženo dihanje, vrtoglavico, nespečnost, težave
s koncentracijo, prisotno pa je lahko tudi izogibanje dejavnostim ali krajem, ki vzbujajo strah.
Depresija
Depresija je ena izmed najpogostejših duševnih motenj, za katero so značilne predvsem
motnje na področju razpoloženja in čustvovanja ter tudi spremembe na vedenjskem in
miselnem področju. Njena ključna značilnost je dalj časa trajajoče depresivno razpoloženje
(žalost, potrtost ali razdražljivost) in/ali izguba zadovoljstva ob aktivnostih, ki jih je posameznik
prej rad počel. Poleg tega so lahko prisotne tudi spremembe oz. motnje teka (neješčnost
ali pretirana ješčnost), spanja (nespečnost ali stalna želja po spanju), utrujenost, občutki
ničvrednosti ali pretirani/neustrezni občutki krivde, težave z zbranostjo ter razmišljanje o
smrti ali samomoru.
Duševne motnje
Posameznik ima tekom svojega življenja lahko težave na enem ali več področjih duševnega
zdravja. Kadar težave pomembno ovirajo njegovo vsakodnevno delovanje, govorimo o
duševnih motnjah. Med najpogostejšimi duševnimi motnjami sodobnega časa so stresne
motnje, tesnobnost (anksioznost) in depresija.
Duševno zdravje
Stanje dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s
stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito in plodno dela ter prispeva v svojo skupnost.
Fluktuacija
Menjavanje kadrov v delovni organizaciji. Sem prištevamo odhod kadrov iz različnih razlogov,
tudi zaradi upokojitve ali smrti. V širšem smislu spada k fluktuaciji tudi premeščanje
zaposlenih znotraj organizacije.
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Kratko v rešitev usmerjeno svetovanje
Svetovanje, pri katerem skušamo čim prej poiskati rešitev problema. Pri tem svetovalec
deluje tako, da klienta z vprašanji usmerja k temu, da sam najde rešitev.
Krizni dogodek
Dogodek, zaradi katerega je posameznik v hudi čustveni stiski, na primer dogodek, v katerem
je bilo ogroženo posameznikovo življenje ali življenje bližnjega, prisotnost pri smrti ali hujši
poškodbi sočloveka, poskus samomora, lastna hujša telesna poškodba ali huda bolezen,
soudeležba v hudi prometni nesreči in podobno.
Mobing (trpinčenje na delovnem mestu)
Trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali
očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na
delovnem mestu ali v zvezi z delom.
Nadlegovanje na delovnem mestu
Nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s katero koli osebno okoliščino, z učinkom
ali namenom prizadeti dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižujoče,
sramotilno ali žaljivo okolje.
Prezentizem
Pojav, ko so zaposleni prisotni na delovnem mestu, čeprav bi zaradi bolezni, stresa, duševne
stiske ali drugih razlogov morali biti doma. Njihova storilnost je zaradi tega nižja, možnost
napak in nesreč pri delu pa veliko večja, kot če bi bili zaposleni popolnoma zdravi.
Program PSDT
Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih
dejavnikov tveganj. Ključni elementi Programa PSDT so svetovanja za zaposlene in njihove
ožje družinske člane, izobraževanja za različne skupine zaposlenih ter informiranje in
osveščanje o področju duševnega zdravja.
Promocija duševnega zdravja na delovnem mestu
Promocija duševnega zdravja na delovnem mestu vključuje vse ukrepe, ki prispevajo
k ohranjanju in krepitvi dobrega duševnega zdravja zaposlenih. Uspešna promocija duševnega
zdravja na delovnem mestu mora vključevati dva vidika – upravljanje tveganj in promocijo
zdravja. Vlaganje v duševno zdravje in dobro počutje delavcev delovnim organizacijam prinaša
številne koristi (npr. večjo uspešnost in produktivnost).
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Psihološko svetovanje
Psihološko svetovanje je proces, ki je usmerjen na obravnavo duševnih težav posameznika.
Namen svetovanja je izboljšanje posameznikovega doživljanja, vedenja in splošnega
funkcioniranja v življenju ter posledično izboljšanje kvalitete življenja in medosebnih odnosov.
Psihosocialni dejavniki tveganja (PSDT)
Dejavniki v delovnem okolju, ki povzročijo doživetja preobremenjenosti in stresa zaradi
socialnih in organizacijskih pogojev dela. Med psihosocialna tveganja na delovnem mestu
tako poleg nasilja in nadlegovanja spadajo konflikti med zaposlenimi, slaba ali neustrezna
komunikacija, slabo opredeljena hierarhija odnosov v delovni organizaciji ipd.
Stres
Stres je fiziološki, psihološki in vedenjski odgovor posameznika, ki se poskuša prilagoditi
in privaditi notranjim in zunanjim dražljajem (stresorjem). Razmerje med našimi lastnimi
zahtevami in zahtevami okolja ter sposobnostjo reševanja je tisto, kar nam pove, ali bo stres
škodljiv in uničevalen (negativen stres) ali pa ga bomo obvladali in nas bo celo spodbudil k
dejanjem (pozitiven stres). Za normalno življenje je nekaj stresa nujno potrebnega. Težava
pa nastane takrat, ko je stresnih situacij preveč, so preveč zgoščene, premočne ali predolgo
trajajo. V takih primerih lahko stres vodi v različne motnje (npr. prebavne motnje, motnje srca
in ožilja, motnje imunskega sistema, duševne motnje, …).
Težave v duševnem zdravju
Težave v duševnem zdravju še ne predstavljajo duševne motnje, pač pa so že lahko pokazatelj
določenih težav in so lahko dejavnik tveganja za razvoj duševnih motenj. Med te težave sodijo
na primer težave pri spoprijemanju s problemi, slabša samopodoba, škodljivo pitje alkohola,
šolska neuspešnost, težave s spanjem itd.
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1. PRIROČNIKU NA POT
Danes zaposleni potrebujemo marsikaj – predvsem si želimo dobre finančne nagrade za
opravljeno delo, razumevajočega šefa, prijetne sodelavke in sodelavce pa parkirno mesto ter
zanimivo in izzivov polno delo. A vse ni tako enostavno, kot je zapisano. Kaj hitro se zalomi, saj
je naš šef kolerik, delo je vezano na pogodbo za določen čas, sodelavka ima duševne težave,
kar vpliva na ves kolektiv, vodstvo pritiska na zaposlene z vedno bolj oddaljenimi prodajnimi
cilji, plača zamuja vsak mesec za kakšen dan dlje.
Zato je pomembno, da se zahtev, s katerimi se srečujemo v delovnem okolju, zavedamo, da
jih prepoznamo, kot tudi, da jih znamo ustrezno zmanjševati ali celo odpravljati. Na drugi
strani imamo delovne vire, ki nam prinašajo sproščenost, zadovoljstvo, zaradi njih smo pri
delu bolj zavzeti in ustvarjalni.
Priročnik predstavlja izvrstno izhodišče za vse delodajalce, ki se dnevno srečujejo z
vprašanjem, kaj zaposlene ogroža in kaj jim lahko ponudimo – z vprašanjem oblikovanja
ustreznih delovnih zahtev in virov na delovnem mestu. V njem bralec najde zakonska
izhodišča, soočen je s trenutno situacijo na področju duševnega zdravja v Sloveniji, hkrati pa
je na jasen in sistematičen način predstavljen praktičen Program celovite podpore podjetjem
za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj (Program PSDT).
V priročniku najdete prav vse – od teoretičnih izhodišč do praktičnih pripomočkov, od
napotkov za delodajalce do napotkov za zaposlene, od omembe raznovrstnih preventivnih do
kurativnih programov. Naj bo priročnik uporabljen čim pogosteje, saj si vsi želimo zaposlene,
ki na delovno mesto prihajajo radi in z nami radi tudi ostajajo.
Dr. Eva Boštjančič,
izredna profesorica za psihologijo dela in organizacij
Filozofska fakulteta UL, Oddelek za psihologijo
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2. UVOD
Delovno okolje predstavlja prostor, v katerem posamezniki preživimo velik del svojega
življenja, zato razmere na delovnem mestu predstavljajo pomemben dejavnik za naše
zdravje in dobro počutje. Hiter razvoj tehnologije, avtomatizacija in robotizacija delovnih
procesov, večanje fleksibilnosti delovnih mest, staranje delovne sile in druge hitre spremembe
na trgu dela v zadnjih desetletjih danes odsevajo tudi na področju organizacije dela. Pri tem
se vse več pozornosti poleg fizičnim vidikom dela (npr. svetloba, temperatura, vibracije,
itd.) namenja tudi psihosocialnim vidikom dela (npr. delovni obremenitvi, tempu dela,
komunikaciji in medosebnim odnosom itd.).
V primeru, da psihosocialni vidiki dela niso pravočasno in ustrezno naslovljeni, prinašajo tako
zaposlenim kot podjetjem1 številne negativne posledice, ki se kažejo kot težave v fizičnem
in duševnem zdravju ter počutju zaposlenih in vplivajo tudi na njihovo delovno uspešnost in
uspešnost celotnega podjetja.
Psihosocialna tveganja tako za delodajalce, zaposlene, strokovno javnost in oblikovalce politik
predstavljajo enega izmed temeljnih izzivov varnosti in zdravja pri delu v 21. stoletju, ki
terja nov pogled na ocenjevanje tveganj delovnega mesta in oblikovanje ustreznih ukrepov
za njihovo obvladovanje. Pri tem so zlasti delodajalci tista ciljna skupina, ki potrebujejo čim
prejšnjo pomoč in podporo.
Namen Programa celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje
psihosocialnih dejavnikov tveganj (v nadaljevanju Program PSDT) je ponuditi sistematično in
strokovno osnovano rešitev za delodajalce, ki odgovarja na problem soočanja zaposlenih s
psihosocialnimi dejavniki tveganja (v nadaljevanju PSDT) na delovnem mestu. Program PSDT
je sestavljen iz treh glavnih sklopov aktivnosti, in sicer:
• zaupne psihološke pomoči za zaposlene in njihove ožje družinske člane v obliki
telefonskih, osebnih in e-svetovanj,
• izobraževanj za različne ciljne skupine v podjetju ter
• promocijskih in preventivnih aktivnosti.
Osrednji cilji priročnika so na razumljiv, jasen in praktičen način predstaviti ozadje, namen in
pričakovane učinke Programa PSDT ter zlasti postopek njegove vpeljave v podjetje. Priročnik
je tako namenjen samostojni uporabi delodajalcev, vodstvenih kadrov ter drugih zaposlenih
iz področij kadrovske službe, varnosti in zdravja pri delu ter promocije zdravja na delovnem
mestu. Če je za izvedbo določene aktivnosti potrebna pomoč zunanjega strokovnjaka
oz. izvajalca storitve, je to v priročniku posebej opredeljeno, sicer pa priročnik poudarja
samostojnost delodajalcev pri implementaciji Programa PSDT v podjetje.
Prav tako je eden izmed ciljev priročnika delodajalce informirati in osveščati o pomenu
in koristih ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih na delovnem mestu ter
obvladovanja in preprečevanja psihosocialnih dejavnikov tveganja v podjetju.
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Uvodoma priročnik zajema slovarja kratic in najpogosteje uporabljenih pojmov s področja
duševnega zdravja in psihosocialnih dejavnikov tveganja, ki jima sledijo uvodne besede dr.
Eve Boštjančič, izredne profesorice za psihologijo dela in organizacij na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani, Oddelka za psihologijo.
Sledi oris področij duševnega zdravja in psihosocialnih dejavnikov tveganja. V nadaljevanju
priročnika pa so na kratko predstavljene strokovne podlage, na katerih temelji Program
PSDT. V kolikor bralca zanima več o stanju na področju duševnega zdravja in psihosocialnih
dejavnikov tveganja ter o strokovnih podlagah, na katerih je Program PSDT osnovan, lahko
podrobnejše informacije najde v dodanih prilogah.
Glede razvoja Programa PSDT je potrebno poudariti, da se bo Program PSDT sproti
dopolnjeval in nadgrajeval, skladno s ključnimi ugotovitvami, ki izhajajo iz njegove vpeljave
med več kot 11.000 zaposlenih, ki poteka v okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora
podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) - Zdravo in aktivno v prihodnost!«. V ta
namen bodo uporabljeni izsledki stalnega spremljanja (npr. koriščenost svetovanj) in vmesnih
vrednotenj Programa PSDT (npr. rezultati analiz, mnenja zaposlenih itd.).
Osrednji del priročnika je zasnovan praktično, v njem pa so podrobno predstavljeni
posamezni operativni koraki pri načrtovanju, vpeljavi oz. izvedbi ter vrednotenju Programa
PSDT v podjetju. Najprej je Program PSDT predstavljen z opisom njegovega namena in
ciljev, opredelitve uporabnikov ter posameznih elementov programa. Postopek vpeljave
Programa PSDT v podjetje je jasno in pregledno razdelan po posameznih zaporednih fazah,
ki so združene v tri sklope aktivnosti:
• aktivnosti načrtovanja (pripravljalna faza, faza načrtovanja, faza analize);
• aktivnosti izvajanja (faza vpeljave Programa PSDT v podjetje);
• aktivnosti vrednotenja (faza vrednotenja in zaključna faza).
Vsaka faza znotraj posameznega sklopa aktivnosti je nadalje podrobneje razdelana in opisana
po posameznih operativnih korakih za njeno izvedbo. K temu so dodani tudi predlogi,
priporočila in dodatne informacije glede operativne izvedbe posameznih korakov v obliki
okvirčkov ''Ali ste vedeli?'' ter opisov primerov dobrih praks.
Prav tako so na koncu priročnika z namenom čim bolj učinkovitega izvajanja Programa PSDT
dodani tudi napotki za vrednotenje programa. Z namenom rednega spremljanja izvajanja
Programa PSDT pa so med priloge priročnika dodani še različni obrazci in vprašalniki.
Želiva vam zanimivo branje ter čim več prenosa novih znanj v prakso!
Alenka Korez Gajšek in Julija Peklar,
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana
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3. ORIS PODROČJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA IN
PSIHOSOCIALNIH DEJAVNIKOV TVEGANJA
3.1 Duševno zdravje na delovnem mestu
Med najbolj znanimi definicijami duševnega zdravja je definicija Svetovne zdravstvene
organizacije, ki duševno zdravje opredeljuje kot stanje dobrega počutja, v katerem posameznik
razvija svoje sposobnosti, se uspešno spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju, učinkovito
dela in prispeva k svoji skupnosti.2
Duševno zdravje torej ni le odsotnost duševne motnje oz. bolezni, temveč vključuje občutek
izpolnjenosti in izkoriščenost vseh posameznikovih potencialov. Zajema vse od videza, vedenja,
mišljenja, govora, do čustvovanja in razpoloženja ter je celostno prepleteno z zdravjem nasploh.
Ker duševno zdravje vpliva na to, kako razmišljamo, komuniciramo, se učimo in osebnostno
rastemo, je dobro duševno zdravje eden izmed pogojev za dobre medosebne odnose in
uspešnost pri delu ter posledično temelj socialne, družinske in gospodarske stabilnosti,
družbene blaginje ter kakovosti življenja.3

3.1.1 Dejavniki, ki vplivajo na duševno zdravje
Na duševno zdravje vplivajo številni dejavniki, ki so medsebojno prepleteni in tako pozitivno
kot negativno vplivajo na duševno zdravje posameznika. Prve imenujemo varovalni dejavniki,
druge pa dejavniki tveganja. Slika 1 prikazuje nekatere biološke, individualne, ekonomske in
okoljske ter družinske in družbene dejavnike, ki imajo vpliv na posameznikovo duševno zdravje.
Slika 1: Dejavniki, ki vplivajo na posameznikovo duševno zdravje

BIOLOŠKI
DEJAVNIKI:
(npr. dednost, spol)

EKONOMSKI
IN OKOLJSKI
DEJAVNIKI:
(npr. družbeni status,
življenjski pogoji)

DUŠEVNO
ZDRAVJE

INDIVIDUALNI
DEJAVNIKI:
(npr. osebne izkušnje,
vrednote)

DRUŽINSKI IN
DRUŽBENI
DEJAVNIKI:
(npr. zgodnje
izkušnje v družini,
družbena opora)

Vir: povzeto po Komisija evropskih skupnosti, 20054
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2

Svetovna zdravstvena organizacija (2016). Mental health: strenghtening our response. Pridobljeno s stran http://www.who.int/en/news-room/

fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
3

Bajt, M., Jeriček Klanšček, H., Britovšek, K. (2015). Duševno zdravje na delovnem mestu. Pridobljeno s strani http://www.nijz.si/files/publikacije-

datoteke/dz_na_delovnem_mestu.pdf
4

Komisija evropskih skupnosti (2005). Zelena knjiga: Izboljšanje duševnega zdravja prebivalstva. Pot k strategiji na področju duševnega zdravja

za Evropsko unijo. Pridobljeno s strani https://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/life_style/mental/green_paper/mental_gp_sl.pdf
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Med pomembne dejavnike tveganja za duševne težave in motnje posameznika spadajo
tudi današnji hiter način življenja, velika pričakovanja do posameznika, naraščajoče
socialno-ekonomske neenakosti in prikrajšanosti ter osamljenost starejših in onemoglih
oseb pa tudi stigma, ki je večinoma posledica nezadostnega poznavanja ozadja duševnih
bolezni. 5

3.1.2 Vpliv dela na duševno zdravje zaposlenih
Ker posameznik na delovnem mestu preživi velik del življenja, to pomembno vpliva
na njegovo zdravje in počutje. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi različne družbene
spremembe in spremembe na trgu dela v zadnjih letih (spreminjajoča se narava dela, višja
stopnja splošne negotovosti, globalizacija, urbanizacija, finančna in ekonomska kriza,
napredek na področju informacijske tehnologije ipd.).6 Posameznik se namreč mora vse
bolj hitro in učinkovito prilagajati spremenjenim oz. novim razmeram, tako na trgu dela kot
v vsakodnevnih situacijah na delovnem mestu, kar se odraža tudi na njegovem duševnem
zdravju.
Delo lahko na eni strani ohranja in krepi posameznikovo duševno zdravje, po drugi strani
pa lahko vpliva na razvoj težav v duševnem zdravju.
Če zaposleni doživljajo pozitiven občutek koristnosti in potrditve pri delu, podpore
sodelavcev ter imajo možnost izražanja svoje kreativnosti pri delu, potem je delovno mesto
pomemben varovalni dejavnik dobrega duševnega zdravja.7 Kadar je delo neustrezno
organizirano, lahko negativno vpliva na duševno zdravje zaposlenih.
negotovost zaposlitve,
Najpogostejši dejavniki delovnega mesta, ki lahko vplivajo na razvoj duševnih težav so:
• preobremenjenost z delom, ki privede do izgorevanja,
• podobremenjenost z delom, ki lahko povzroči sindrom zdolgočasenosti na delovnem
mestu,
• negotovost zaposlitve,
• nasilje in nadlegovanje na delovnem mestu,
• majhna udeležba pri odločanju ali pomanjkanje nadzora nad delovno obremenitvijo,
• nejasnost ali konfliktnost vlog,
• slabi medosebni odnosi med zaposlenimi,
• slabi delovni pogoji (hrup, svetloba, temperatura, slab zrak ipd.),
• neustrezen način vodenja in komuniciranja,
• slabe možnosti za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. 8

5

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028 (ReNPDZ18–28). Pridobljeno s strani http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.

si/pageuploads/NOVICE/28032018_ReNPDZ18-28.pdf
6

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2011-2016 (2011). Ministrstvo za zdravje RS. Pridobljeno s stran: http://www.mz.gov.si/

fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/javna_razprava_2011/resoluc_dusevno_zdravje/Resolucija_dusevno_zdravje_060411.pdf
7

Jeriček Klanšček, H., Hribar, K., Bajt, M. (2017). Skrb za duševno zdravje tudi na delovnem mestu. Pridobljeno s strani http://www.nijz.si/sites/www.

nijz.si/files/uploaded/skrb_za_dusevno_zdravje_tudi_na_delovnem_mestu.pdf
8

Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana (n.d.). Skrb za duševno zdravje nujna tudi na delovnem mestu. Pridobljeno s strani http://www.iri-lj.

si/gradivo/clanki/96-skrb-za-dusevno-zdravje-nujna-tudi-na-delovnem-mestu
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3.1.3 Znaki težav v duševnem zdravju
V primeru, da dovolj zgodaj prepoznamo znake težav v duševnem zdravju, lahko
posamezniku pomagamo še preden se te poglobijo. V Tabeli 1 so navedeni najpogostejši
znaki, ki lahko kažejo na to, da se posameznik sooča s težavami v duševnem zdravju, ni pa
nujno – lahko so tudi posledica kakšne druge zdravstvene težave.
Tabela 1: Znaki težav v duševnem zdravju
TELESNI ZNAKI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DUŠEVNI ZNAKI

utrujenost
prebavne motnje
glavoboli
spremembe v apetitu
in telesni teži
bolečine v sklepih in/
ali križu
spremembe v vzorcih
spanja
zakrčene mišice ali
tresenje
nervozen, tresoč
govor
bolečine v prsih
prekomerno znojenje

• anksioznost
• jokavost
• spremembe
razpoloženja
• neodločnost
• izguba motivacije
• izguba humorja
• povečana občutljivost
• zmedenost
• luknje v spominu
• težave s sprejemanjem
in procesiranjem
informacij
• nelogične, nerazumne
misli
• samomorilne misli

VEDENJSKI ZNAKI

• povečana uporaba
cigaret in alkohola
• uporaba rekreativnih
drog
• zadržanost
• pomanjkanje volje
• razdražljivost
• prepirljivost,
agresivnost
• povečano število
konfliktov s sodelavci
• zamujanje, prehitro
odhajanje z dela
• težave s pozornostjo
• povečano število
napak pri delu
• ponavljajoči se govor
ali aktivnosti
• povečana bolniška
odsotnost
• pretirane čustvene
reakcije

Vir: Mind, 2011 9

3.2 Psihosocialni dejavniki tveganja

9

Psihosocialni dejavniki tveganja so tisti psihološki in socialni vidiki dela, zaposlenih, delovne
organizacije in širšega okolja (npr. zahtevno delo, slaba komunikacija, slabi medosebni
odnosi, negotovost zaposlitve itd.), ki povečujejo verjetnost za zdravstvene zaplete pri
zaposlenih. Prav tako pa povečujejo verjetnost za zmanjšano učinkovitost in storilnost na
delovnem mestu ter težave pri usklajevanju dela in zasebnega življenja10, kar je razvidno
iz Slike 2.
9

Mind (2011). Managing and supporting mental health at work. Pridobljeno s strani https://www.mind.org.uk/media/44253/Managing_and_

supporting_MH_at_work.pdf
10

Šprah, L. in Zorjan, S. (2016). Priročnik za obvladovanje psihosocialnih tveganj in absentizma s pomočjo orodja e-OPSA (splošna različica za vse

dejavnosti). Pridobljeno s strani https://bit.ly/2zQlEi7
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Slika 2: Vpliv direktnih in indirektnih tveganj na zdravje zaposlenih

Socialne in or

ine dela

Zn ilnosti dela in njegovo upravljanje
Fi
, kem
biol
obremenitve

e,

Psihosocialne obremenitve:
- nasilje, diskriminacija
- slaba organizacija dela
- slaba komunikacija
- negotovost zaposlitve ipd.

Indirektna tveganja
(psihosocialna)

Direktna
tveganja
(fizi na,
kemi na,
ka)

je stresa

Ogro no psihi no, fizi no in socialno zdravje zaposlenih
Posledice: absentizem, prezentizem, fluktuacija
Vir: Šprah in Zorjan, 2016

Psihosocialni dejavniki tveganja in duševno zdravje so medsebojno povezani. Ni namreč
dobrega duševnega zdravja brez ustreznega obvladovanja psihosocialnih dejavnikov
tveganja. Velja pa tudi obratno, ustrezno obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih
dejavnikov tveganja pripomore k dobremu duševnemu zdravju.

3.2.1 Posledice z delom povezanega stresa in psihosocialnih tveganj
Različne raziskave11, 12, 13, 14 so pokazale škodljive učinke z delom povezanega stresa in
psihosocialnih tveganj na ravni posameznika in podjetja, ki se kažejo kot:
• težave v duševnem in telesnem zdravju posameznikov (npr. mišično-kostna
obolenja, srčno-žilne bolezni),
• zmanjšana produktivnost zaposlenih,
• nesreče, povezane z delom,

11

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Psychosocial risks and stress at work.

Pridobljeno s strani https://osha.europa.eu/en/themes/psychosocial-risks-and-stress
12

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound). (2010). Work-related stress. Pridobljeno s strani https://www.eurofound.

europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/work-related-stress
13

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA. (2014). Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks. European Risk

Observatory Literature Review. Pridobljeno s strani https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-relatedstress-and-psychosocial-risks/view
14

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). (2016). Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2).

Overview Report: Managing Safety and Health at Work European Risk Observatory. Pridobljeno s strani https://osha.europa.eu/sites/default/files/
ESENER2-Overview_report.pdf
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•
•
•
•

daljše bolniške odsotnosti z dela,
nezmožnost za delo in zgodnje upokojevanje,
visoka fluktuacija zaposlenih,
visoki stroški zdravstvenih storitev.

Učinki z delom povezanega stresa in psihosocialnih tveganj se kažejo tudi v povečanih
stroških podjetja. Še več, kot posledica slabega duševnega zdravja zaposlenih lahko
govorimo o stroških tudi na ravni zdravstvene blagajne.
Ali ste vedeli?
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je v letu 2014 poročala, da v
Evropi skupni stroški, povezani z duševnimi boleznimi, znašajo 240 milijard € letno,
od tega je 136 milijard € letno stroškov zaradi zmanjšane produktivnosti zaposlenih in
bolniških odsotnosti, 104 milijarde € letno pa zapadejo na direktne stroške kot je na
primer zdravstvena oskrba obolelih.
Stroški prezentizma, ki so povezani s težavami v duševnem zdravju in drugimi splošnimi
zdravstvenimi problemi, pa naj bi predstavljali celo nekajkrat večji strošek kot stroški
bolniške odsotnosti.15

3.2.2 Ukrepi za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih
Podjetja lahko na različne načine poskrbijo za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja
zaposlenih. Pri tem je pomembno, da pri osebah z večjim tveganjem za poslabšanje
duševnega zdravja ali razvoj duševne bolezni čim prej identificirajo dejavnike tveganja
v delovnem okolju ter dovolj zgodaj prepoznajo znake težav v duševnem zdravju in
posameznikom omogočijo pravočasno strokovno pomoč ali zdravljenje. Prav tako lahko
delodajalci zaposlene motivirajo za skrb za lastno duševno zdravje preko oblikovanja
proaktivnih politik zdravja na delovnem mestu.16
Zdravje na delovnem mestu bi moralo predstavljati strateški cilj vsakega podjetja.
Ukrepi za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih bi morali biti sestavni
element programa promocije zdravja na delovnem mestu posameznega podjetja.

15

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA. (2014). Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks. European

Risk Observatory Literature Review. Pridobljeno s strani https://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-workrelated-stress-and-psychosocial-risks/view
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16

Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu (2015). Skrb za duševno

zdravje zaposlenih. Pridobljeno s strani http://www.gzdbk.si/media/pdf/projekti/2_newsletter.pdf
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Preko izvajanja ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu lahko namreč delodajalci
dosežejo naslednje pomembne cilje17:
višjo raven medsebojne komunikacije oz. kulture sodelovanja med zaposlenimi,
boljši pretok informacij med zaposlenimi,
višjo raven sodelovanja zaposlenih pri pomembnih odločitvah,
organizacijo dela, ki omogoča zaposlenim uravnoteženo povezavo med zahtevami
dela in njihovimi sposobnostmi,
• dobro socialno mrežo,
• pogoje za telesno aktivnost zaposlenih in
• dobre ergonomske pogoje na delovnem mestu.
•
•
•
•

Zaradi staranja prebivalstva EU in posledično zviševanja upokojitvene starosti18, kar se
odraža v vse večjem deležu starejših zaposlenih, velja posebno pozornost pri oblikovanju
ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu nameniti tej ciljni skupini. Starejši zaposleni
(55-65 let) so namreč pri delu bolj »ranljivi« kot mlajši zaposleni: večja verjetnost je, da so
podvrženi zdravstvenim in varnostnim tveganjem pri delu in večkrat poročajo o telesnih
in duševnih težavah.19

17

Inšpektorat Republike Slovenije za delo (IRSD). O promociji zdravja na delovnem mestu. Pridobljeno s strani http://www.id.gov.si/fileadmin/id.gov.

si/pageuploads/Varnost_in_zdravje_pri_delu/VISOKE_TEMPERATURE_-_PROMOCIJA/Promocija_zdravja_na_delovnem_mestu.pdf
18

Generalni sekretariat Evropskega sveta (2011). Evropski svet v letu 2010. Pridobljeno s strani https://www.consilium.europa.eu/media/21364/

qc3010507slc.pdf
19

Jones, M. K., Latreille, P. L., Sloane, P. J. in Staneva, A. V. (2011). Work-Related Health in Europe: Are Older Workers More at Risk?. IZZA, Discussion

Paper No. 6044, Nemčija. Pridobljeno s strani: http://ftp.iza.org/dp6044.pdf
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4. STROKOVNE PODLAGE PROGRAMA PSDT
Program PSDT temelji na ugotovitvah, ki izhajajo iz naslednjih strokovnih podlag:
• Analiza stanja na področju duševnega zdravja (zlasti starejših) zaposlenih in
obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja, ki je bila v okviru projekta NAPREJ
izvedena v januarju 2018.
• Nacionalna (vseslovenska) raziskava za ugotavljanje potreb delodajalcev na
področju duševnega zdravja zaposlenih in obvladovanja psihosocialnih dejavnikov
tveganja, ki se je v okviru projekta NAPREJ izvajala med februarjem in aprilom 2018.
V nadaljevanju navajamo temeljne ugotovitve, ki so imele neposreden učinek na
oblikovanje Programa PSDT:
• Splošno dojemanje področja duševnega zdravja v slovenskem (delovnem) okolju
ni preveč naklonilno oz. pozitivno, kar kaže na potrebo po aktivnostih osveščanja,
informiranja in izobraževanja ter aktivnega sodelovanja tako zaposlenih kot
delodajalcev.
• Področje duševnega zdravja na delovnem mestu in psihosocialnih dejavnikov
tveganja podjetja v Sloveniji z določenimi ukrepi že uspešno naslavljajo, a le-ti večkrat
niso ustrezno prilagojeni in oblikovani glede na težave in potrebe zaposlenih.
• Ukrepi so premalo celostno in sistematično naravnani, kar pomeni, da se pri njihovi
vpeljavi ne upoštevajo vsi elementi potrebni za uspešno in učinkovito implementacijo
ukrepov ali programov na področju duševnega zdravja oz. promocije zdravja na
delovnem mestu (kot so analiza stanja, načrtovanje ukrepov na podlagi izvedenih
analiz, načrtovanje evalvacije, uvajanje ukrepov/vpeljava programa, evalvacija).
Več ključnih izsledkov Analize stanja na področju duševnega zdravja (zlasti starejših)
zaposlenih in obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja in Nacionalne
(vseslovenske) raziskave za ugotavljanje potreb delodajalcev na področju duševnega
zdravja zaposlenih in obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja najdete v Prilogi 1.
V okviru zgoraj omenjene analize stanja je bil izveden tudi pregled domačih in tujih dobrih
praks s področja duševnega zdravja zaposlenih in obvladovanja psihosocialnih dejavnikov
tveganja. Nato je bila izvedena kategorizacija najpogostejših ukrepov. Med njimi se je kot
posebej učinkovit ukrep izkazal Employee Assistance Program (EAP), ki je služil kot podlaga
za osnovanje Programa PSDT. Kategorizacija najpogostejših ukrepov skupaj z opisom EAP
je predstavljena v Prilogi 2.

13

Pri tem naj poudarimo, da je naš namen Program PSDT prilagoditi potrebam slovenskih
delodajalcev in zaposlenih. Slednje bo v praksi doseženo preko njegove vpeljave med
več kot 11.000 zaposlenih, ki poteka v okviru projekta »Celovita psihosocialna podpora
podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) - Zdravo in aktivno v prihodnost!«.
Vpeljava Programa PSDT bo ves čas trajanja projekta redno spremljana ter bo tako nudila
povratne informacije s strani podjetij in zaposlenih o razvitem Programu PSDT.
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Pri oblikovanju Programa PSDT so bile upoštevane tudi ključne zakonske in strateške
podlage v Evropski uniji in Sloveniji, ki zadevajo področji duševnega zdravja in
psihosocialnih dejavnikov tveganja. Grafični prikaz zakonskih in strateških podlag skupaj s
spletnimi povezavami do posameznih aktov oz. dokumentov najdete v Prilogi 3.
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5. PROGRAM CELOVITE PODPORE PODJETJEM ZA

OBVLADOVANJE IN PREPREČEVANJE PSIHOSOCIALNIH
TVEGANJ (PROGRAM PSDT)
5.1 Predstavitev Programa PSDT
Program PSDT je bil razvit na osnovi v prejšnjem poglavju predstavljenih strokovnih podlag,
ki kažejo na potrebo slovenskih delodajalcev in zaposlenih po stalni strokovni podpori pri
zmanjševanju oz. preprečevanju psihosocialnih dejavnikov tveganj ter njegovih škodljivih
posledic na zdravje zaposlenih, podjetij oz. organizacij.
V tem priročniku predstavljeni Program PSDT bo tekom trajanja projekta »Celovita
psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) - Zdravo
in aktivno v prihodnost!« spremljan in vrednoten. Tako se bo glede na izkušnje izvedbe v
okviru projekta NAPREJ sproti dopolnjeval in nadgrajeval.
V ta namen bodo uporabljeni izsledki izvedenih:
• fokusnih skupin z vodstvenimi kadri in zaposlenimi,
• anket zadovoljstva s predstavniki pilotskih podjetij in z zaposlenimi.
Vas zanima več o projektu NAPREJ?
Obiščite projektno spletno stran www.naprej.eu.
Spremljajte aktualne objave o projektu na družbenih omrežjih:
Facebook: https://www.facebook.com/Projekt.NAPREJ
Twitter: https://twitter.com/search?q=Projekt_NAPREJ.

5.1.1 Namen in cilji Programa PSDT
Namen Programa PSDT je s pomočjo strokovno osnovanih ter sistematično zastavljenih
aktivnosti zmanjšati oz. preprečiti pojav psihosocialnih dejavnikov tveganja pri zaposlenih
ter ohranjati in krepiti duševno zdravje zaposlenih, kar se bo posledično odražalo v nižji
bolniški odsotnosti zaposlenih, večji produktivnosti, nižji fluktuaciji, boljših medosebnih
odnosih zaposlenih, večjem zadovoljstvu zaposlenih itd.
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Splošni cilj Programa PSDT je vzdrževanje sposobnosti zaposlenih, da so lahko polno
produktivni z nudenjem širokega razpona storitev, vključno z zgodnjo intervencijo in
preventivo.
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Specifični cilji Programa PSDT
•
•
•
•
•
•
•

Zmanjšati bolniško odsotnost zaposlenih.
Povečati produktivnost zaposlenih.
Povečati zadovoljstvo in izboljšati dobro počutje zaposlenih.
Spodbuditi zaposlene, da čim prej poiščejo pomoč, ko naletijo na problem.
Motivirati zaposlene, da sami skrbijo za svoje duševno zdravje.
Zmanjšati vpliv, ki ga imajo posameznikove težave v zasebnem življenju na delo.
Zmanjšati vpliv, ki ga imajo posameznikove težave pri delu na zasebno življenje.

Te cilje lahko dosežemo z uvajanjem koordiniranega niza politik, postopkov, ukrepov in
svetovalnih storitev, zasnovanih z namenom pomoči zaposlenim, ki pomoč aktivno iščejo,
kakor tudi zaposlenim, ki pomoči ne iščejo in imajo posledično težave z delovno storilnostjo.
Učinkovit Program PSDT mora biti dovolj široko zasnovan, da odgovarja širokemu razponu
težav zaposlenih, na katere opozorijo vodstveni kadri ali z aposleni sami.

5.1.2 Uporabniki Programa PSDT
V kolikor želimo doseči namen in cilje Programa PSDT, mora biti ta zasnovan tako, da je
dostopen in ga torej lahko koristijo vsi zaposleni določenega podjetja in da je v pomoč
tistim, ki iščejo ali potrebujejo strokovno podporo za osebne težave in/ali težave zaradi
delovne storilnosti ter težave, ki si povezane z delom.

5.1.3 Elementi Programa PSDT
Program PSDT zajema številne podporne storitve, ki zaposlenim pomagajo razrešiti težave
pri delu ali osebne težave.
Osnovni elementi Programa PSDT pa so svetovanja za zaposlene in njihove ožje družinske
člane, izobraževanja za različne ciljne skupine v podjetju ter promocijske in preventivne
aktivnosti za informiranje in osveščanje zaposlenih.
Slika 3: Osnovni elementi Programa PSDT

Svetovanja za zaposlene in njihove ožje družinske člane

Izobraževanja za različne skupine zaposlenih

Promocijske in preventivne aktivnosti
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5.1.3.1 Svetovanja za zaposlene in njihove ožje družinske člane
Psihološko svetovanje je proces, ki je usmerjen na obravnavo duševnih težav posameznika.
Namen svetovanja je izboljšanje posameznikovega doživljanja, vedenja in splošnega
funkcioniranja v življenju ter posledično izboljšanje kvalitete življenja in medosebnih
odnosov.
Program PSDT zagotavlja kratka v rešitev usmerjena (psihološka) svetovanja, v okviru
katerih je posameznemu zaposlenemu v obdobju enega leta na voljo največ 5 do 6
svetovanj za posamezno težavo.
Psihološka svetovanja v okviru Programa PSDT torej ne zagotavljajo dolgotrajne psihološke
obravnave.
Ali ste vedeli?
Za kratko v rešitev usmerjeno svetovanje je značilno, da je usmerjeno v iskanje rešitev,
ne pa v poglobljeno raziskovanje problema. Ko klient in svetovalec razumeta, kakšne
so klientove želje v zvezi s težavo v prihodnosti, se osredotočita na izdelavo načrta za
reševanje le te.

Program PSDT je zasnovan celostno, kar pomeni, da so psihološka svetovanja v
Programu PSDT na voljo:
• vsem zaposlenim iz določenega podjetja in
• njihovim ožjim družinskim članom (partner in otroci).
V sklopu Programa PSDT zaposleni in njihovi ožji družinski člani koristijo brezplačna
zaupna telefonska in osebna psihološka svetovanja, prav tako pa tudi e-svetovanja.
Vključevanje ožjih družinskih članov med uporabnike svetovanj je smiselno zato, ker težave,
s katerimi se soočajo ožji družinski člani zaposlenega, pogosto posredno ali neposredno
vplivajo tudi na njegovo počutje in zdravje.
Psihološka svetovanja so prostovoljna, kar pomeni, da se zaposleni sam odloči ali bo koristil
svetovanje ali ne, četudi mu je to svetoval partner, sodelavec, nadrejeni ipd.

5.1.3.2 Izobraževanja za različne ciljne skupine zaposlenih
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Izobraževanje predstavlja temeljno aktivnost tako za prenos novih informacij in znanj do
zaposlenih kot tudi za ozaveščanje o aktualnih in pomembnih tematikah s področja duševnega
zdravja. Preko stalnih izobraževanj se sooblikuje vrednostni sistem posameznika, kar lahko
vpliva tudi na odločitve o vedenju in s tem povezanim življenjskim slogom.
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Z namenom izobraževanja, informiranja in osveščanja zaposlenih o temah s področja
duševnega zdravja in psihosocialnih dejavnikov tveganja so v Programu PSDT predvidena
izobraževanja za različne ciljne skupine zaposlenih, in sicer za:
• zaposlene,
• promotorje (duševnega) zdravja na delovnem mestu in
• vodstvene kadre.
Pomembno je, da so vsi ključni zaposleni v podjetju vključeni v stalen proces
izobraževanja.
Ali ste vedeli?
Promotor duševnega zdravja na delovnem mestu je oseba, ki je v podjetju odgovorna
za aktivnosti na področju duševnega zdravja in psihosocialnih dejavnikov tveganja. Če
podjetje ob vpeljavi Programa PSDT te osebe nima, je priporočljivo, da jo določi.
Promotorji duševnega zdravja so pogosto zaposleni kot strokovni delavci na področju
varnosti in zdravja pri delu, kadrovske službe, oddelka za izobraževanja in razvoj
zaposlenih itd.
V sklopu Programa PSDT promotor duševnega zdravja skrbi za promocijo aktivnosti
omenjenega programa, tako do zaposlenih kot vodstvenih kadrov.

5.1.3.3 Promocijske in preventivne aktivnosti
Uspešnost Programa PSDT je v veliki meri odvisna od stalne zaveze vodstva ter stalnih
promocijskih aktivnosti. Vodstvo za podjetje namreč predstavlja ključen del njegove
organizacijske zmožnosti in zmogljivosti za načrtovanje, izvajanje in vrednotenje aktivnosti
na področju krepitve in ohranjanja duševnega zdravja zaposlenih ter obvladovanja
psihosocialnih dejavnikov tveganja. Stalna promocija Programa PSDT pa pomeni, da so
zaposlenim informacije o Programu PSDT na voljo preko različnih internih virov obveščanja.
Preko stalnega izvajanja promocijskih aktivnosti Programa PSDT zagotovimo, da so
zaposleni dobro in stalno obveščeni o vseh storitvah, ki so jim na voljo v okviru Programa
PSDT. S tem zagotovimo tudi optimalno koriščanje pri osebah, ki lahko imajo koristi od
storitev Programa PSDT.
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5.2 Vpeljava Programa PSDT v podjetje
5.2.1 Postopek vpeljave Programa PSDT v podjetje
O idealnem delovnem okolju govorimo takrat, ko zdravje na delovnem mestu predstavlja
enega izmed strateških ciljev podjetja. Program PSDT obsega aktivnosti za krepitev in
ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih ter obvladovanje psihosocialnih dejavnikov tveganja,
ki se v podjetjih praviloma izvajajo v okviru področja varnosti in zdravja pri delu, natančneje
v okviru aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu, ki jo obravnava veljavni Zakon o
varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1)20.
ZVZD-1 delodajalcu nalaga načrtovanje in izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu
(6. člen), prav tako pa tudi to, da upošteva duševne in telesne zmožnosti delavca kot tudi
zmanjšuje tveganja zaradi delovnih obremenitev, ki lahko vplivajo na varnost in zdravje
delavcev pri delu (7. člen).
Za Program PSDT je ZVZD-1 posebej pomemben, saj uvaja problematiko obvladovanja
psihosocialnih dejavnikov tveganja. Zakon namreč delodajalcu nalaga, da mora sprejeti
ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja,
nadlegovanja in tudi drugih oblik psihosocialnih tveganj na delovnih mestih, ki lahko
predstavljajo grožnjo za zdravje delavcev (24. člen).
Odgovorne osebe za omenjeno področje v podjetju predstavljajo strokovni delavci s
področja varnosti in zdravja pri delu, kadrovske službe, oddelka za izobraževanje in razvoj
zaposlenih ipd., odvisno od velikosti in organizacijske strukture podjetja.To so tudi osebe,
ki so v podjetju odgovorne za operativno izvajanje aktivnosti oz. nalog v okviru Programa
PSDT, ob sodelovanju in podpori vodilnih in vodstvenih delavcev.
Uspešna vpeljava Programa PSDT v podjetje temelji na doslednem upoštevanju sosledja
faz, ki je prikazano na Sliki 4.
Slika 4: Sosledje faz pri vpeljavi Programa PSDT v podjetje

6.
ZAKLJUČNA
FAZA

5.
FAZA
VREDNOTENJA
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Stalno spremljanje Programa PSDT
20

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). (2011). Pridobljeno s strani http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO5537
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1. OBRAZLOŽITEV SOSLEDJA FAZ
Faze vpeljave Programa PSDT si sledijo od pripravljalne faze do zaključne faze, pri čemer pa
slednja pomeni samo konec določenega obdobja izvajanja Programa PSDT, ko pregledamo
in analiziramo učinkovitost Programa PSDT.
Zaključni fazi sledi ponovno pripravljalna faza, ko na podlagi izsledkov zaključne faze
pripravimo predloge za spremembo ali nadgradnjo postopka izvajanja Programa PSDT,
posameznih aktivnosti znotraj programa ipd.
Stalno spremljanje izvajanja Programa PSDT je ključnega pomena za zagotavljanje
sprotnih povratnih informacij o obiskanosti oz. koriščenosti posameznih aktivnosti in s tem
namenom poteka ves čas izvajanja Programa PSDT.

2. SPLOŠNA PRIPOROČILA
Za dolgoročne učinke, ki jih pričakujemo od aktivnosti znotraj Programa PSDT, se priporoča
dosledno upoštevanje zaporedja faz ter kontinuirano, večletno izvajanje Programa PSDT.
Priporočamo tudi, da se posamezne aktivnosti Programa PSDT vselej prilagodijo
značilnostim posameznega podjetja. Sprejemanje in uporaba programa je prav tako
neposredno povezana s stopnjo udeležbe zaposlenih, nadrejenih in vodstvenega kadra pri
razvoju Programa PSDT.

3. RAZDELITEV FAZ V SKLOPE AKTIVNOSTI
Z namenom boljše preglednosti in jasnosti predstavitve vpeljave Programa PSDT v podjetje
smo faze vpeljave Programa PSDT razdelili v tri sklope aktivnosti, in sicer:

1. AKTIVNOSTI NAČRTOVANJA,
2. AKTIVNOSTI IZVAJANJA,
3. AKTIVNOSTI VREDNOTENJA.
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Slika 5: Sklopi aktivnosti in pripadajoče faze vpeljave Programa PSDT v podjetje

AKTIVNOSTI NAČRTOVANJA

1.
PRIPRAVLJALNA
FAZA

6.
ZAKLJUČNA
FAZA

2.
FAZA
NAČRTOVANJA

AKTIVNOSTI
VREDNOTENJA

AKTIVNOSTI
NAČRTOVANJA
5.
FAZA
VREDNOTENJA

3.
FAZA
ANALIZE

4.
FAZA
VPELJAVE
PROGRAMA
PSDT

AKTIVNOSTI IZVAJANJA
Stalno spremljanje Programa PSDT

Znotraj vsakega sklopa aktivnosti so posamezne faze v nadaljevanju priročnika tudi
podrobneje opisane.

1. AKTIVNOSTI NAČRTOVANJA
Slika 6: Umestitev aktivnosti načrtovanja in pripadajočih faz v celotnem procesu vpeljave Programa PSDT v
podjetje

6.
ZAKLJUČNA
FAZA

1.
PRIPRAVLJALNA
FAZA

2.
FAZA
NAČRTOVANJA

AKTIVNOSTI
VREDNOTENJA

AKTIVNOSTI
NAČRTOVANJA
5.
FAZA
VREDNOTENJA
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4.
FAZA
VPELJAVE
PROGRAMA
PSDT

3.
FAZA
ANALIZE

AKTIVNOSTI IZVAJANJA

Stalno spremljanje Programa PSDT

Sklop Aktivnosti načrtovanja obsega naslednje faze:
• Pripravljalna faza,
• Faza načrtovanja in
• Faza analize.

I. PRIPRAVLJALNA FAZA
Ustrezno načrtovanje aktivnosti je ključnega pomena za doseganje zastavljenih ciljev in
rezultatov. Tako prvi korak znotraj aktivnosti načrtovanja predstavlja pripravljalna faza.
V pripravljalni fazi v podjetju ustvarimo podporno okolje, ki je nujno potrebno za zagon
aktivnosti v okviru Programa PSDT.

AKTIVNOSTI NAČRTOVANJA

Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj (program psdt)

Posamezni operativni koraki v pripravljalni fazi so v sosledju kot si v praksi pogosto sledijo
prikazani na Sliki 7.
Slika 7: Sosledje operativnih korakov pripravljalne faze

1

Podpora vodstva za vpeljavo Programa PSDT

2

Zagotovitev odgovorne osebe in oblikovanje tima za koordiniranje izvajanja Programa PSDT

3

Pregled dokumentov, politike in programa promocije zdravja na delovnem mestu (PZDM)

4

Določitev termina izvajanja Programa PSDT v podjetju

5

Določitev ciljev Programa PSDT

1. Podpora vodstva za vpeljavo Programa PSDT
Vodstvo je tisto, ki sprejme odločitev, kateri programi/aktivnosti se bodo izvajali v podjetju
in koliko kadrovskih, finančnih ter ostalih virov jim bodo namenili, zato je prvi korak pri
vpeljavi Programa PSDT pridobiti podporo vodstva.
V pripravljalni fazi tako vodstvu predstavimo:
• razloge za izvajanje aktivnosti, pričakovane koristi tako na ravni zaposlenih kot
podjetja,
• način vpeljave,
• potrebne vire (kadrovske, finančne), ipd.
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2. Zagotovitev odgovorne osebe in oblikovanje tima za koordiniranje izvajanja
Programa PSDT
V podjetju je potrebno zagotoviti odgovorno osebo, ki je stalna oseba pri komunikaciji z
vodstvom, ki koordinira in usklajuje aktivnosti Programa PSDT znotraj podjetja in o tem
poroča vodstvu.
Naslednji korak je določitev tima sodelavcev, ki operativno ter administrativno skrbi
za vodenje Programa PSDT. Skupina je lahko popolnoma samostojna ali pa deluje kot
podskupina znotraj večje skupine, na primer skupine za promocijo zdravja na delovnem
mestu ali skupine za varnost in zdravje pri delu.

3. Pregled dokumentov, politike in programa promocije zdravja na delovnem
mestu (PZDM)
Priporoča se, da tim sodelavcev sestavljajo predstavniki različnih skupin zaposlenih,
na primer predstavnik zaposlenih, predstavnik sindikata, predstavnik vodstva,
predstavnik službe za varnost in zdravje pri delu, predstavnik kadrovske službe ipd.
Slednje namreč pripomore tako k ustrezni prilagoditvi Programa PSDT kot tudi k njegovi
razširjenosti in boljši promociji znotraj različnih skupin zaposlenih ter posledično višji
stopnji koriščenosti njegovih storitev..
Pred izvedbo nadaljnjih korakov je potrebno pogledati katere dokumente (interne akte,
pravilnike, kodekse ipd.) ima podjetje in kako se Program PSDT lahko vključi v politiko za
izboljšanje zdravja in program promocije zdravja na delovnem mestu.
V primeru, da podjetje omenjene politike in programa nima, ju je na novo. Pri tem je lahko
v pomoč interaktivno spletno orodje za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo
ukrepov s področja promocije zdravja na delovnem mestu (orodje ISOP), ki je prosto
dostopno na spletnem naslovu: http://orodje.zdrav-na-delu.si/FIX/OT_DomovC.aspx.21
Ali ste vedeli?
Vključitev načrtovanih ukrepov s področja ohranjanja in krepitve duševnega zdravja ter
obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja v obstoječe interne akte in politike
podjetja oz. oblikovanje novih je zelo pomemben korak za doseganje želenih ciljev
na omenjenem področju, ki kažejo zavezo in podporo vodstva pri prioritetni obravnavi
omenjenega področja.

21
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Projekt »Razvoj interaktivnega spletnega orodja za delodajalce za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo ukrepov s področja promocije zdravja na

delovnem mestu«. Projekt je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2015 in 2016
finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Primer tuje dobre prakse
Splošna bolnišnica Rigshospitalet na Danskem je k reševanju problematik stresa,
nadlegovanja na delovnem mestu ter fizičnih obremenitev pri delu pristopila z
naslednjimi ukrepi: zaveza najvišjega vodstva za izboljšanje delovnega okolja, izdelava
vodnikov in politik za preprečevanje nasilja in spolnega nadlegovanja s strani delovnih
predstavnikov, sodelovanje med vodstvom in zaposlenimi ter predstavniki sindikatov
za preprečevanje zlorabljajočega vedenja, itd.
Rezultati omenjenih ukrepov so pokazali boljše sodelovanje med oddelki, zmanjšanje
stresa in izboljšanje zadovoljstva zaposlenih z delom.
Praksa je prejela priznanje za dobro prakso v okviru kampanje za zdravo delovno
okolje za obdobje 2012-2013 s strani Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu
(EU-OSHA).

AKTIVNOSTI NAČRTOVANJA
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Vas zanima več o dobri praksi?
Preberite si celoten opis: https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/
reports/european-good-practice-awards-2012-2013

4. Določitev termina izvajanja Programa PSDT v podjetju
Prav tako je pomembno, da se v pripravljalni fazi določita tudi pričetek in konec izvajanja
aktivnosti Programa PSDT, saj bomo na tej podlagi lažje določili pričakovane cilje Programa
PSDT.
Priporočen čas izvajanja aktivnosti Programa PSDT z namenom doseganja zastavljenih
ciljev in rezultatov je najmanj 3 leta.
Raziskave namreč navajajo podatke o 12 do 36 odstotnem zmanjšanju bolniškega
staleža (Aldana, 2001; KIMDPŠ, 2012)22, ki je posledica izvajanja ukrepov promocije
zdravja na delovnem mestu v obdobju 3-5 let.

5. Določitev ciljev Programa PSDT
Pred vpeljavo Programa PSDT je potrebno, da podjetje določi konkretne cilje, ki jih želi
doseči z vpeljavo Programa PSDT. Cilji se lahko gibljejo od splošnih (npr. izboljšati duševno
zdravje na delovnem mestu) do specifičnih (npr. znižati bolniško odsotnost za 5 %). Pri tem
je potrebno paziti, da so cilji zastavljeni tako, da so merljivi in realni.
22

Hrast, I. (2016). Izzivi in tveganja delodajalcev pri obvladovanju stroškov dela v

povezavi z izvajanjem programov promocije zdravja na delovnem mestu. Prispevek na konferenci. Pridobljeno s strani https://www.gzs.si/Portals/
Regija-Posavje/Vsebine/novice-priponke/Zdravje%20za%20Posavje/1_I.%20Hrast.pdf
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II. FAZA NAČRTOVANJA
Namen faze načrtovanja je operativno začrtati izvajanje aktivnosti znotraj Programa PSDT.
V tej fazi tako določimo, kdaj in kako se bodo posamezne aktivnosti znotraj Programa PSDT
izvajale, na kakšen način bo potekala promocija teh aktivnosti ter kako jih bomo vrednotili
in o njih poročali.
Posamezni operativni koraki v fazi načrtovanja so v sosledju kot si v praksi pogosto sledijo
prikazani na Sliki 8.
Slika 8: Sosledje operativnih korakov faze načrtovanja

1

Izdelava terminskega načrta aktivnosti Programa PSDT (svetovanja, izobraževanja,
promocijske aktivnosti)

2

Določitev načina vrednotenja Programa PSDT

3

Določitev načina poročanja

4

Priprava promocijskega gradiva

1. Izdelava terminskega načrta aktivnosti Programa PSDT
Najprej je potrebno izdelati terminski načrt dela od začetka do konca vpeljave Programa
PSDT po mesecih (in znotraj razdeljeno po tednih) – časovnico/preglednico, ki vključuje
aktivnosti na posameznem področju (svetovanja, izobraževanja, promocija).
Posebno pozornost je potrebno že v fazi načrtovanja nameniti operativni izvedbi
aktivnosti Programa PSDT, in sicer:
• svetovanjem za zaposlene in njihove ožje družinske člane,
• izobraževanjem za različne ciljne skupine zaposlenih ter
• promocijskim in preventivnim aktivnostim.

1.1 Svetovanja za zaposlene in njihove ožje družinske člane
Pred pričetkom izvajanja svetovanj je potrebno opredeliti, v primeru kakšnih težav lahko
zaposleni in njihovi ožji družinski člani koristijo svetovanja.
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Priporočeno je, da so omenjenim ciljnim skupinam v okviru Programa PSDT na voljo
psihološka svetovanja, ki jim pomagajo pri razjasnitvi ter reševanju naslednjih težav in
stisk:

• Težave pri delu (npr. konflikti s sodelavci, nadrejenimi, nasilje ali nadlegovanje na
delovnem mestu, mobing, …)
• Težave v zasebnem življenju (npr. konflikti s partnerjem/otroki, skrb za ostarele,
ločitev, …)
• Duševne stiske oz. čustvene težave (npr. stres, izgorevanje, izčrpanost, potrtost,
tesnoba, težave z obvladovanjem čustev, …)
• Težave z odvisnostjo (npr. odvisnost od alkohola, cigaret, marihuane, iger na srečo, …)
• Krizni dogodki pri delu ali doma (npr. smrt bližnjega, diagnoza resne bolezni,
prometne, delovne ali športne nesreče s hudimi poškodbami, napadi, ropi, naravne
katastrofe, …)
Glede na zaznane potrebe ciljnih skupin se lahko zgoraj navedenim področjem svetovanja
dodajo še pravna svetovanja, finančna svetovanja, svetovanja za zdrav življenjski slog
in podobno. Pri tem pa je potrebno paziti, da zagotovimo svetovalce, ki imajo ustrezne
izkušnje z izvajanjem svetovanj s posameznih področij.

AKTIVNOSTI NAČRTOVANJA
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Psihološka svetovanja vedno izvajajo strokovno usposobljeni in izkušeni svetovalci:
• z izobrazbo psihologa, psihiatra oz. druge ustrezne psihoterapevtske smeri (npr.
psihoterapija, zakonske in družinske študije, vedenjsko-kognitivna terapije ipd.);
• z vsaj 3 leti izkušenj izvajanja svetovanj.
V kolikor ima podjetje ustrezno kadrovsko osebje za izvajanje svetovalnih storitev, lahko
le-te izvajajo notranji strokovnjaki v podjetju. Če podjetje, kjer se izvaja Program PSDT,
nima zaposlenih lastnih strokovnjakov s primerno izobrazbo, ki bi lahko izvajali svetovanja
v okviru Programa PSDT, se le-ti poiščejo v drugih, ustreznih zunanjih inštitucijah oz.
organizacijah, ki izpolnjujejo reference za izvajanje svetovanj v Programu PSDT.
Prav tako je potrebno v tej fazi izbrati ustreznega supervizorja, ki bo vodil supervizije za
svetovalce (najbolje na mesečni ravni).
Ali ste vedeli?
Supervizija predstavlja sistematičen in kontinuiran proces podpore strokovnjakom (v
primeru Programa PSDT so to svetovalci v okviru telefonskih, osebnih in e-svetovanj),
ki traja določeno časovno obdobje in je tudi ustrezno dokumentiran.
Temeljni cilji supervizije so strokovnjaku pomagati do lastnih rešitev v povezavi s
težavami pri delu, mu omogočiti najučinkovitejše soočanje s stresnimi situacijami ter
spodbuditi, da osvojeno znanje poglobi in poveže z obstoječim.
Glede na število udeležencev poznamo individualno, diadno, triadno, skupinsko in timsko
supervizijo.
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AKTIVNOSTI NAČRTOVANJA

1.1.1 Telefonska svetovanja
Za telefonsko svetovanje se v fazi načrtovanja vzpostavi brezplačna telefonska linija,
na kateri je zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom na voljo stalna anonimna
psihološka pomoč, 24 ur na dan, vse dni v letu.
Skladno s tem je potrebno v fazi načrtovanja vzpostaviti mrežo svetovalcev z ustreznimi
referencami za izvajanje svetovanj v Programu PSDT, ki bodo prevzeli dežurstvo na
svetovalnem telefonu.
Takojšna dostopnost pomoči je namreč ključna za hitro reševanje težav in s tem
zmanjševanje negativnih učinkov težav na zdravje, počutje in delo zaposlenega, ki se lahko
razvijejo kot posledica težav, ki niso bile obravnavane dovolj zgodaj.

1.1.2 Osebna svetovanja
Zaposleni in njihovi ožji družinski člani se lahko s svetovalcem dogovorijo tudi za osebno
svetovanje, če gre za resnejše težave, ki jih v okviru telefonskega svetovanja ni mogoče
rešiti. V najkrajšem možnem času se zaposleni (oz. ožji družinski član) in svetovalec
sestaneta na dogovorjenem kraju ter osebno pogovorita o problemu.
Z namenom zagotavljanja čim večje dostopnosti osebnih svetovanj za kliente je
potrebno v fazi načrtovanja:
• narediti izbor potencialnih lokacij za izvedbo osebnih svetovanj,
• vzpostaviti mrežo ustrezno strokovno usposobljenih in izkušenih svetovalcev
(ali je potrebno vzpostaviti svetovalce v različnih regijah Slovenije je odvisno od
velikosti in regijske razpršenosti zaposlenih določenega podjetja).
Priporočljivo je namreč, da se osebna svetovanja izvedejo čim bližje kraju, v katerem je
zaposleni zaposlen oz. biva, torej da se dostopnost izvedbe osebnih svetovanj čim bolj
optimizira tako zanj kot za njegove ožje družinske člane (partner, otroci).

1.1.3 E-svetovanja
Zaposlenim in njihovim ožjim družinskim članom je v sklopu Programa PSDT na voljo tudi
svetovanje v elektronski obliki, torej preko določenega medija/vmesnika na spletu, kjer
lahko komunicirajo s svetovalcem preko svoje spletne pošte, foruma ali podobnega medija.
Skrbniki medija/vmesnika za e-svetovanje so svetovalci Programa PSDT. Pri e-svetovanju
velja načelo zaupnosti in anonimnosti prav tako kot tudi pri vseh ostalih oblikah svetovanja.
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Za takšno obliko svetovanj se pogosto odločajo posamezniki, ki svoje občutke, misli,
težave lažje zapišejo kot izrečejo, zato je za večjo koriščenost svetovanj priporočeno, da je
zaposlenim na voljo tudi e-oblika svetovanj.

Za operativno izvedbo svetovanj je tako potrebno v fazi načrtovanja zagotoviti ustrezen
spletni medij, ki bo omogočal, da bodo e-svetovanja izvedena na način zaupnosti in
anonimnosti (npr. spletni portal za zaposlene, internetni kotiček v obliki foruma ipd.).
Prav tako morajo biti vsi uporabniki e-svetovanj ustrezno obveščeni o tem, kdaj in na
kakšen način bodo prejeli odgovor svetovalca.
V fazi načrtovanja je potrebno vzpostaviti tudi mrežo ustrezno strokovno usposobljenih
in izkušenih svetovalcev za izvajanje e-svetovanj.

1.2 Izobraževanja za različne ciljne skupine zaposlenih
V fazi načrtovanja je potrebno opredeliti v kakšni časovni frekvenci bodo potekala
izobraževanja.

AKTIVNOSTI NAČRTOVANJA
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Izobraževanja lahko potekajo:
• v daljšem časovnem obdobju, v smislu usposabljanja, kjer se vsebine nadgrajujejo –
npr. štiri do pet izobraževanj v obdobju enega leta,
• le enkrat, kjer se določena tematika poglobljeno obravnava le v okviru enega
izobraževanja,
• v obliki spletnih izobraževanj, kjer je vsebina zaposlenim na voljo dalj časa, da si jo
lahko kadarkoli ogledajo.
Primer dobre prakse: Izobraževanja v obliki video vsebin, t.i. webinarjev
Za doseganje čim večjega števila zaposlenih, ki bi bili vključeni v določeno izobraževanje,
so v projektu »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne
sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!« (oktober 2017 – september 2021)
oblikovane kratke poučne video vsebine oz. webinarji, ki posamezni ciljni skupini
določeno tematiko s področja duševnega zdravja predstavijo na aktualen in zanimiv
način. Zaradi video oblike lahko do pomembnih tematik duševnega zdravja dostopa
več zaposlenih, kot bi sicer, če bi izobraževanja potekala le v fizični obliki oz. ''v živo''.
Webinarji so dostopni na spletnem portalu za zaposlene.
V nadaljevanju je potrebno v fazi načrtovanja določiti okvirne teme izobraževanj. Pri tem je
potrebno razmisliti, katere teme bi bile primerne za posamezno ciljno skupino. V pomoč pri
določitvi ustreznih tem uporabimo naslednja vprašanja:
1. Kakšne so delovne naloge oz. odgovornosti ciljne skupine pri delu?
2. Kateri so najpogostejši psihosocialni dejavniki tveganja na delovnem mestu, s
katerimi se sooča omenjena ciljna skupina?
3. Kateri so najpogostejši izzivi in potrebe ciljne skupine na področju duševnega zdravja
na delovnem mestu?
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Za natančnejše odgovore na zgoraj našteta vprašanja uporabimo izsledke analize
stanja ali začetne raziskave med zaposlenimi, ki jo naredimo v naslednji fazi, in sicer fazi
analize, ki je podrobneje predstavljena v nadaljevanju priročnika.

Na tem mestu navajamo nekaj idej okvirnih tem posameznih izobraževanj za določene
ciljne skupine.
Predlagane teme za izobraževanje vodstvenega kadra:
duševno zdravje na delovnem mestu,
psihosocialni dejavniki tveganja in njihovo obvladovanje,
celostni pristop h krepitvi duševnega zdravja zaposlenih,
svetovalne veščine in prepoznavanje znakov psihosocialnih obremenitev pri
zaposlenih,
• itd.
•
•
•
•

Predlagane teme za izobraževanje promotorjev duševnega zdravja:
• duševno zdravje na delovnem mestu,
• načrtovanje, izvajanje in vrednotenje ukrepov promocije duševnega zdravja na
delovnem mestu,
• pomen in vloga promotorja duševnega zdravja na delovnem mestu,
• motiviranje zaposlenih za sodelovanje v ukrepih promocije duševnega zdravja na
delovnem mestu,
• itd.
Predlagane teme za izobraževanje zaposlenih:
•
•
•
•
•
•

odgovornost za lastno duševno zdravje,
medosebni odnosi in komunikacija,
medgeneracijsko sodelovanje na delovnem mestu,
tehnike sproščanja,
pozitivno razmišljanje,
itd.

Prav tako lahko vodstvene kadre in promotorje duševnega zdrava usposobimo za
predstavitev Programa PSDT, da bodo omenjen program lahko predstavili ostalim
zaposlenim. Od dobre usposobljenosti vodstvenega kadra na omenjenih področjih oz.
odgovornih oseb, ki skrbijo za promocijo Programa PSDT v podjetjih, je namreč zelo odvisno,
kako pogosto zaposleni koristijo storitve programa.
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Ob tem je zelo pomembno, da so vodstveni kadri usposobljeni za prepoznavanje zgodnjih
znakov težav v duševnem zdravju pri zaposlenih, saj so prav oni tisti, ki zaposlene, pri

katerih opazijo določene znake težav v duševnem zdravju, napotijo na svetovanje v okviru
Programa PSDT, kjer imajo na voljo strokovno pomoč.
Več o predstavitvi Programa PSDT v nadaljevanju priročnika, v podpoglavjih 1.3.1
Predstavitev Programa PSDT in 2. Aktivnosti izvajanja.

1.3 Promocijske in preventivne aktivnosti
Tekom vpeljave Programa PSDT lahko preko distribucije strokovno-informativnih gradiv
poskrbimo za večjo osveščenost vseh zaposlenih o pomenu duševnega zdravja in dobrega
počutja ter o tem, na kakšne načine lahko oboje tudi izboljšajo.
Če bo v podjetju na voljo Program PSDT, je potrebno že v fazi načrtovanja dobro premisliti,
kako poskrbeti za njegovo prepoznavnost in vidno prisotnost v podjetju, saj tako
spodbudimo zaposlene, da so ga pripravljeni uporabljati.

AKTIVNOSTI NAČRTOVANJA
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To je mogoče doseči z uporabo vseh možnih komunikacijskih kanalov, ki so na voljo v
posameznem podjetju. Preko teh kanalov je smiselno zagotoviti redno objavljanje različnih
promocijskih in informativnih gradiv o Programu PSDT in o področju duševnega zdravja.
Promocijske (preventivne) dejavnosti lahko vključujejo:
• članke v internem časopisu ali glasilu podjetja,
• publikacije (zloženke, letaki, brošure, priročniki),
• okrožnice/novice (na spletni strani podjetja, intranetu, na oglasni deski, po
elektronskih naslovih, ipd.),
• plakate, nalepke, obvestila v prostorih podjetja,
• kratko predstavitev Programa PSDT na dogodkih za zaposlene,
• ipd.
Kako izbrati vsebine/tematike strokovno-informativnih gradiv za zaposlene?
• Možnost št. 1: Podjetje uvede mesečne teme (npr. obvladovanje stresa, obravnava
težav z mladostniki, samopomoč ipd.) v sklopu katerih se nato pripravi različno
promocijsko gradivo za širjenje med zaposlene.
• Možnost št. 2: Vsebine strokovno-informativnih gradiv se prilagodijo glede na
potrebe in želje zaposlenih oz. podjetja kot takega (ki se pogosto izpostavijo v
analizi stanja ali začetni raziskavi med zaposlenimi).
V vsakem primeru naj bodo promocijski materiali in dejavnosti stalne ter usmerjene na
vse ravni podjetja, torej vodstvo in zaposlene.
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1.3.1 Predstavitev Programa PSDT
Ko začne podjetje izvajati Program PSDT, ga je potrebno tudi javno predstaviti zaposlenim.
Že v fazi načrtovanja je potrebno razmisliti o najbolj optimalni operativni izvedbi
predstavitev Programa PSDT.
Predstavitve Programa PSDT se izvedejo pred večjim številom zaposlenih (lahko tudi npr.
vodstvenim kadrom, ki informacije o programu posredujejo naprej do svojih podrejenih )
kot enkratni dogodek ali v več ponovitvah. Namen je, da predstavitve Programa PSDT
dosežejo čim večje število zaposlenih oz. če je le možno, vse zaposlene v podjetju.
Predstavitve Programa PSDT se lahko izvedejo tudi v sklopu kakšnega drugega dogodka,
ki mu vsebinsko priključimo še predstavitev Programa PSDT (npr. sestanek Sveta delavcev,
interno izobraževanje za zaposlene, letno srečanje zaposlenih itd.).
Za udeležence predstavitve se pripravi gradivo s ključnimi informacijami o Programu PSDT
(značilnosti, elementi programa, uporaba storitev, itd.).
Primer dobre prakse: Spletni portal za zaposlene
V projektu »Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile
(NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!« (oktober 2017 – september 2021) je bil
za namene informiranja in ozaveščanja zaposlenih o področju duševnega zdravja na
delovnem mestu ter promocije aktivnosti izdelan spletni portal za zaposlene iz pilotskih
podjetij. Portal je na voljo le zaposlenim iz pilotskih podjetij, profil si vsak uporabnik
ustvari sam, s pomočjo elektronskega naslova in lastnega gesla.
Spletni portal služi kot medij za promocijo pa tudi kot medij za preventivo in
izobraževanje zaposlenih. Na spletnem portalu so različnim ciljnim skupinam zaposlenih
na voljo zanimiva in uporabna strokovno-informativna gradiva, video vsebine (t.i.
webinarji), različne uporabne povezave ipd. Hkrati lahko zaposleni na portalu prav tako
dostopajo do kontaktnega obrazca za e-svetovanje (katerega skrbnik je svetovalec oz.
skupina svetovalcev Programa PSDT).

2. Določitev načina vrednotenja Programa PSDT
Hkrati s terminskim načrtom Programa PSDT je potrebno v fazi načrtovanja izdelati
tudi načrt vrednotenja. Pri načrtovanju vrednotenja moramo določiti kazalnike, ki jih
bomo spremljali in s pomočjo katerih bomo ugotavljali, ali smo dosegli zastavljene cilje
posameznih aktivnosti ali ne.
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Kazalnike duševnega zdravja zaposlenih lahko spremljamo z različnimi metodami:
•
•
•
•
•

analiza bolniških odsotnosti,
vprašalniki,
fokusne skupine,
individualni intervjuji,
ipd.

Več o različnih načinih vrednotenja v podpoglavju 5.3 Vrednotenje Programa PSDT.

3. Določitev načina poročanja

AKTIVNOSTI NAČRTOVANJA
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V fazi načrtovanja odgovorna oseba in vodstvo že vnaprej določita tudi način poročanja o
aktivnostih Programa PSDT – v kakšnem obsegu bomo poročali o aktivnostih in na koliko
časa (npr. mesečna poročila, četrtletna poročila ipd.).
Osnova poročanja je terminski načrt aktivnosti, katerih realizacija se redno spremlja.
Izdelano poročilo se posreduje in predstavi vodstvu podjetja.

4. Priprava promocijskih gradiv
Podjetje v fazi načrtovanja določi tudi obseg in vsebino promocijskega gradiva za
zaposlene (npr. število plakatov in letakov v času trajanja Programa PSDT, način objave/
distribucije promocijskih gradiv, itd.).
Pri določanju vsebine promocijskega gradiva za zaposlene si lahko pomagamo z
okvirnimi temami izobraževanj za različne ciljne skupine (vodstveni kadri, promotorji,
zaposleni), ki smo jih določili v terminskem načrtu aktivnosti v fazi načrtovanja. Tako
na primer pripravimo članek na temo skrbi za duševno zdravje, reševanja konfliktov pri
delu, itd.

III. FAZA ANALIZE
Namen faze analize je določiti tista področja duševnega zdravja zaposlenih in s tem
povezanih psihosocialnih dejavnikov tveganja, ki so v podjetju najbolj pereči in posledično
zahtevajo našo takojšnjo pozornost in prioritetno obravnavo preko aktivnosti Programa
PSDT. Hkrati so to tudi področja, ki jih v okviru Programa PSDT redno spremljamo ter tako
opazujemo naš napredek.
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Posamezni operativni koraki v fazi analize so v sosledju kot si v praksi pogosto sledijo
prikazani na Sliki 9.
Slika 9: Sosledje operativnih korakov faze analize

1
2

Izvedba analize stanja na področju bolniških odsotnosti in zdravja zaposlenih
Izvedba raziskave med zaposlenimi na področju duševnega zdravja, bolniških
odsotnosti, skrbi za zdravje ter psihosocialnih dejavnikov tveganja

1. Izvedba analize stanja na področju bolniških odsotnosti in zdravja zaposlenih
Analiza stanja na področju bolniških odsotnosti in zdravja zaposlenih se lahko izvede vsako
leto izvajanja Programa PSDT. Le-ta služi kot osnova za oblikovanje aktivnosti Programa
PSDT, vsakoletna analiza pa nam omogoča spremljanje doseganja zastavljenih ciljev ali
prilagoditev aktivnosti in ciljev, če rezultati analize stanja kažejo na to.

V analizi stanja pregledamo podatke o:
številu vseh zaposlenih,
strukturi zaposlenih (starost, izobrazba, …),
bolniški odsotnosti,
razlogih za bolniško odsotnost,
nesrečah in nezgodah pri delu,
kadrovski fluktuaciji (upokojitve, prezgodnje upokojitve, odhodi iz podjetja),
ukrepih v okviru promocije zdravja na delovnem mestu (področje telesnega in
duševnega zdravja posebej),
• itd.
•
•
•
•
•
•
•

Po vsaki opravljeni analizi stanja pripravimo poročilo o rezultatih, ki jih predstavimo vodstvu
podjetja.

2. Izvedba raziskave med zaposlenimi na področju duševnega zdravja, bolniških
odsotnosti, skrbi za zdravje ter psihosocialnih dejavnikov tveganja
Raziskava med zaposlenimi se izvede ob začetku vpeljave Programa PSDT, priporoča se
tudi izvedba po določenem časovnem obdobju (npr. po vsaj dveh ali treh letih izvajanja),
da lahko primerjamo rezultate in spremljamo doseganje zastavljenih ciljev ter kazalnikov.
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Raziskavo lahko izvedemo samostojno ali v okviru kakšne druge raziskave,
ki poteka v podjetju med zaposlenimi (npr. raziskava organizacijske klime).
Z raziskavo ugotavljamo:
• potrebe zaposlenih na področju duševnega zdravja na delovnem mestu:
• primera vprašanj: Kako bi ocenili svoje duševno zdravje?, Kako dobro po vašem
mnenju vaše podjetje skrbi za zaposlene, ki imajo težave v duševnem zdravju?;
• razloge za bolniško odsotnost zaposlenih:
• primera vprašanj: Katere zdravstvene težave ste imeli v zadnjih 12. mesecih?,
Koliko dni ste bili v zadnjih 12. mesecih odsotni z dela zaradi zdravstvenih težav?;
• skrb za (telesno in duševno) zdravje zaposlenih:
• primer vprašanja: Kaj bi najverjetneje naredili, če bi pri sebi opazili znake težav v
duševnem zdravju (npr. težave pri spoprijemanju s problemi, slabša samopodoba,
škodljivo pitje alkohola, težave s spanjem, tesnoba,…)?;
• obvladovanje psihosocialnih dejavnikov tveganja:
• primera vprašanj: Kako pogosto ste pri opravljanju dela pod časovnim pritiskom
(veliko časovnih rokov v kratkem času)?, Kako pogosto se pri delu soočate s
težavnimi strankami oz. velikim številom ljudi?;
• itd.

AKTIVNOSTI NAČRTOVANJA
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Spomnimo se, da smo v fazi načrtovanja že določili okvirne teme izobraževanj in
gradiv, ki pa jih na tej točki finaliziramo (ustrezno dopolnimo, nadgradimo ali po potrebi
spremenimo).
Določimo termine in pogostost izobraževanj, izvajalce izobraževanj, koliko udeležencev
predvidevamo, kakšno obliko izobraževanj bomo izbrali, itd.
Natančno izpišemo vsebinski in terminski načrt posameznih izobraževanj za vsako ciljno
skupino posebej.
Hkrati je priporočljivo z enako raziskavo na koncu izvajanja aktivnosti Programa PSDT
spremljati napredek na omenjenih področjih.
Kako izvedemo raziskavo?
• Možnost št. 1: Raziskavo lahko izvedemo v spletni različici, kjer v spletnem
orodju oblikujemo vprašalnik, potem pa povezavo do vprašalnika skupaj z navodili
za izpolnjevanje posredujemo zaposlenim preko elektronske adreme, povezavo
objavimo na intranetni strani podjetja ipd.
• Možnost št. 2: Lahko pa uporabimo tudi vprašalnik v fizični obliki, z metodo
izpolnjevanja na način ‘’papir-svinčnik’’, kjer zaposlenim razdelimo vprašalnik ter
jih prosimo, da nam izpolnjenega vrnejo (npr. zagotovimo posebno škatlo, kamor
vržejo izpolnjene vprašalnike). Za večjo skupino zaposlenih lahko organiziramo tudi
skupinsko izpolnjevanje vprašalnika (posebej ali v okviru kakšnih drugih dogodkov).

34

Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj (program psdt)

AKTIVNOSTI IZVAJANJA

V raziskavi se priporoča zagotovitev reprezentativnega vzorca, npr. udeležba vsaj 20
% zaposlenih različnih ciljnih skupin (moški in ženske, zaposleni in vodstveni kader,
starejši in mlajši zaposleni, zaposleni iz različnih poslovnih enot, oddelkov oz. delovnih
mest, itd.), zato da zagotovimo čim večjo veljavnost rezultatov.

2. AKTIVNOSTI IZVAJANJA
Slika 10: Umestitev aktivnosti izvajanja in pripadajočih faz v celotnem procesu vpeljave Programa PSDT v
podjetje

6.
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Stalno spremljanje Programa PSDT

Sklop Aktivnosti izvajanja obsega Fazo vpeljave Programa PSDT v podjetje.
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IV. FAZA VPELJAVE
Ključne pripravljalne in načrtovane aktivnosti, ki so potekale z namenom priprave na
izvajanje aktivnosti v Programu PSDT, so na tej točki zaključene. V fazi vpeljave sledi
operativna izvedba aktivnosti v okviru Programa PSDT. Ob tem je posebej pomembno,
da izvedene aktivnosti tudi redno spremljamo.
Posamezni operativni koraki v fazi vpeljave Programa PSDT v podjetje so v sosledju kot si
v praksi pogosto sledijo prikazani na Sliki 11.
Slika 11: Sosledje operativnih korakov faze vpeljave Programa PSDT v podjetje

1

Predstavitev Programa PSDT zaposlenim

2

Promocija aktivnosti Programa PSDT

3

Izvedba svetovanj za zaposlene

4

Izvedba izobraževanj za različne ciljne skupine zaposlenih

AKTIVNOSTI IZVAJANJA
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1. Predstavitev Programa PSDT zaposlenim
Predstavitve Programa PSDT izvajamo pred čim večjim številom zaposlenih. Število
predstavitev prilagodimo velikosti podjetja oz. številu enot/podružnic, ki jih ima podjetje
po regiji ali državi. Če gre za večje podjetje, se predstavitve izvedejo za vodstvene kadre, ki
lahko Program PSDT predstavijo naprej svojim podrejenim.
Stalno spremljanje Programa PSDT
Pri izvedbi predstavitev Programa PSDT lahko spremljamo:
• število izvedenih ponovitev predstavitve (beležimo tudi kraj, datum) ter
• število udeležencev vsake predstavitve.

2. Promocija aktivnosti Programa PSDT
Ves čas trajanja aktivnosti Programa PSDT le-te redno promoviramo med zaposlenimi na
načine, ki smo jih določili v fazi načrtovanja.
Hkrati zaposlene z različnimi gradivi (članki, brošure, plakati, novice, itd.) redno informiramo
in osveščamo o različnih tematikah s področja duševnega zdravja in drugih področij.
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Stalno spremljanje Programa PSDT
Pri promociji aktivnosti Programa PSDT lahko spremljamo vrsto, naklado in način
distribucije promocijskega gradiva med zaposlene.

3. Izvedba svetovanj za zaposlene in njihove ožje družinske člane
3.1 Telefonska svetovanja
Telefonska psihološka svetovanja za zaposlene in njihove ožje družinske člane v okviru
Programa PSDT potekajo tako, da svetovalec klientu najprej razloži značilnosti in namen
kratkega v rešitev usmerjenega svetovanja, pri čemer izpostavi tudi značilnosti in omejitve
telefonskega svetovanja.
Nato klient opiše svojo težavo, svetovalec pa oceni problem, svetuje klientu in mu pomaga
izdelati načrt za reševanje problema. Po izvedenem telefonskem svetovanju se svetovanje
ustrezno zabeleži za namene spremljanja koriščenosti svetovanj.
Ali ste vedeli?
Svetovalci morajo znati dobro oceniti problem klicatelja, saj je pravilna ocena problema
osnova za ustrezno nadaljnje ukrepanje.
Po oceni, da ima klient resnejše težave v duševnem zdravju, ki se jih ne bo dalo rešiti
v okviru kratkega v rešitev usmerjenega svetovanja, ga lahko ob njegovem strinjanju
svetovalec napoti k ustreznemu zunanjemu strokovnjaku.
Pri tem je pomembno, s kakšnimi zunanjimi strokovnjaki v okviru Programa PSDT
sodelujemo, pri čemer moramo upoštevati tudi kakšne storitve le-ti ponujajo, na kakšni
lokaciji jih ponujajo, kako zaračunajo storitve ipd.
V primeru napotitve se priporoča, da svetovalec in klient zapišeta odločitev o napotitvi
k zunanjemu strokovnjaku. Prav tako se dogovorita glede varovanja oz. razkrivanja
informacij, torej natančno opredelita, komu se bo razkrivalo informacije in katere te
informacije so. Omenjeni dogovor tudi pisno potrdita s podpisom obrazca.
V prilogi najdete primere obrazcev, ki se koristijo v okviru Programa PSDT, ki se izvaja v
projektu NAPREJ, in sicer Obrazec za napotitev in Soglasje za razkritje informacij (Priloga
7 in Priloga 8).
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Priporočeno je, da svetovalec za lasten arhiv izpolni obrazec s ključnimi podatki o izvedenem
svetovanju.

• V Prilogi 4 se nahaja Obrazec za telefonsko svetovanje, ki ga uporabljajo svetovalci v
Programu PSDT, ki se izvaja v okviru projekta NAPREJ.

Stalno spremljanje Programa PSDT
V okviru stalnega spremljanja Programa PSDT se beleži število opravljenih telefonskih
svetovanj.

3.2 Osebna svetovanja
Osebna psihološka svetovanja za zaposlene in njihove ožje družinske člane v okviru
Programa PSDT potekajo tako, da zaposleni ali ožji družinski član pokliče na svetovalni
telefon ali pošlje e-sporočilo preko obrazca za e-svetovanje na spletnem mediju, v katerem
navede svojo težavo (ter ponavadi že takrat izrazi željo po osebnem svetovanju).

AKTIVNOSTI IZVAJANJA
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Svetovalec klientu najprej razloži značilnosti in namen kratkega v rešitev usmerjenega
svetovanja, pri čemer izpostavi tudi značilnosti in omejitve telefonskega oz. e-svetovanja.
Nato svetovalec oceni resnost izpostavljene težave in na podlagi tega oceni primeren medij
za najbolj optimalno reševanje omenjene težave.
V kolikor svetovalec oceni, da je osebno svetovanje najbolj primeren način za reševanje
omenjene težave, se v nadaljevanju s klientom dogovorita za kraj in termin srečanja za
izvedbo osebnega svetovanja.
Osebno svetovanje se izvede na lokaciji, ki je klientu najbližja. V ta namen se uporabi mrežo
svetovalcev, ki je bila vzpostavljena v fazi načrtovanja. Svetovalec v okviru osebnega
svetovanja oceni problem, svetuje klientu in mu pomaga izdelati načrt za reševanje
problema. Po izvedenem osebnem svetovanju se svetovanje ustrezno zabeleži za namene
spremljanja koriščenosti svetovanj.

V kolikor svetovalec oceni, da ima klient resnejše težave v duševnem zdravju, ki se jih ne
bo dalo rešiti v okviru kratkega v rešitev usmerjenega svetovanja, ga lahko ob njegovem
strinjanju napoti k ustreznemu zunanjemu strokovnjaku.
V primeru napotitve se priporoča, da svetovalec in klient zapišeta odločitev o napotitvi
k zunanjemu strokovnjaku. Prav tako se dogovorita glede varovanja oz. razkrivanja
informacij, torej natančno opredelita, komu se bo razkrivalo informacije in katere te
informacije so. Omenjeni dogovor tudi pisno potrdita s podpisom obrazca.
V prilogi najdete primere obrazcev, ki se koristijo v okviru Programa PSDT, ki se izvaja v
projektu NAPREJ, in sicer Obrazec za napotitev in Soglasje za razkritje informacij (Priloga
7 in Priloga 8).
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Priporočeno je, da svetovalec za lasten arhiv izpolni obrazec s ključnimi podatki o izvedenem
svetovanju.
• V Prilogi 5 je Obrazec za osebno svetovanje, ki ga uporabljajo svetovalci v Programu
PSDT, ki se izvaja v okviru projekta NAPREJ.
Stalno spremljanje Programa PSDT
V okviru stalnega spremljanja Programa PSDT se beleži število opravljenih osebnih
svetovanj.

3.3 E-svetovanja
Psihološka e-svetovanja za zaposlene in njihove ožje družinske člane v okviru Programa
PSDT potekajo tako, da zaposleni ali ožji družinski član pošlje e-sporočilo preko obrazca za
e-svetovanje na spletnem mediju.
Svetovalec klientu najprej razloži značilnosti in namen kratkega v rešitev usmerjenega
svetovanja, pri čemer izpostavi tudi značilnosti in omejitve e-svetovanja.
Svetovalec nato oceni prikazani problem, svetuje klientu in mu pomaga izdelati načrt za
reševanje problema.
Po izvedenem e-svetovanju svetovalec Programa PSDT zabeleži svetovanje, prav tako
lahko za lasten arhiv izpolni obrazec o izvedenem svetovanju.
• V Prilogi 6 je Obrazec za e-svetovanje, ki ga uporabljajo svetovalci v Programu PSDT,
ki se izvaja v okviru projekta NAPREJ.
Stalno spremljanje Programa PSDT
V okviru stalnega spremljanja Programa PSDT se beleži število opravljenih
e-svetovanj.

3.4 Zaupnost in anonimnost svetovanj
Ker ključni element Programa PSDT predstavljajo psihološka svetovanja za zaposlene in
njihove ožje družinske člane, je potrebno zagotoviti, da so osebni podatki uporabnikov
svetovanj ustrezno zavarovani.
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V primeru izvajanja e-svetovanj je potrebno skladno z določili Splošne uredbe o varstvu
podatkov23 zagotoviti, da posameznik najprej privoli v obdelavo njegovih osebnih podatkov
(6. člen). Nadalje pa tudi, da lahko obdelavo njegovih osebnih podatkov kadarkoli prekliče
(7. člen) ali od upravljalca podatkov (podjetje ali zunanji izvajalec Programa PSDT) zahteva
potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo podatki (15. člen).
Prav tako je potrebno zagotoviti, da upravljalec podatkov upošteva obveznosti, ki se
nanašajo na vodenje evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov v okviru njegove
odgovornosti (30. člen). Ko svetovalec Programa PSDT poroča, informira, pojasnjuje
ali objavlja karkoli, kar se nanaša na njegove kliente, tako poskrbi za smiselne omejitve
podatkov in za njihovo anonimnost.

AKTIVNOSTI IZVAJANJA

Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj (program psdt)

V izjemnih primerih je svetovalec dolžan obvestiti ustrezne organe – ko gre za sum
kaznivega dejanja oz. če oceni, da je oseba nevarna sebi ali drugim, torej kadar so ogrožena
življenja. V primeru, da se pojavi potreba po posredovanju informacij o klientu tretji osebi
(bodisi nadrejenemu, družinskemu članu, drugemu strokovnjaku), klienta prosimo, da
podpiše obrazec, v katerem je natančno zapisano, katere podatke lahko razkrijemo in komu.
V prilogi najdete primer obrazca, ki se koristi v okviru Programa PSDT, ki se izvaja v projektu
NAPREJ. Gre za obrazec Soglasje za razkritje informacij (Priloga 8). Če klient tega soglasja
ne podpiše, svetovalec ne sme razkriti informacij tretji osebi.
Svetovalec Programa PSDT mora poznati in upoštevati pravice, načela in ukrepe,
s katerimi se preprečujejo nezakoniti in neupravičeni posegi v integriteto človekove
osebnosti, njegovega osebnega in družinskega življenja zaradi zbiranja, obdelave,
shranjevanja in posredovanja osebnih podatkov ter njihove uporabe.

23

UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in

o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov). (2016). Pridobljeno s strani https://
eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1543478940476&uri=CELEX:32016R0679

40

Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj (program psdt)

AKTIVNOSTI IZVAJANJA

Stalno spremljanje Programa PSDT
Z namenom sprotnega evidentiranja in spremljanja svetovanj se lahko poleg števila
opravljenih svetovanj glede na vrsto svetovanja (telefonsko, osebno, e-svetovanje)
zbirajo tudi določeni drugi podatki o svetovanjih, na primer:
• spol in starost klienta,
• vrsta težave,
• napotitev k zunanjemu strokovnjaku ipd.
Svetovalec Programa PSDT o poteku psihološke pomoči vodi stalen, urejen, sistematičen
in vsebinsko ter časovno popoln strokovni zapis obravnave (dosje) ter s tem zagotavlja
kakovost in kontinuiteto strokovnega odnosa. Svetovalec svoje dodatne osebne zapise
o obravnavi hrani ločeno. Ti niso del opisane strokovne dokumentacije in niso nikomur
na vpogled.
Natančne evidence o koriščenju svetovalnih storitev in o vsakem primeru posebej
hrani izključno le skupina svetovalcev Programa PSDT (vsak svetovalec zase), v
končna poročila, namenjena vodstvu, pa se vključujejo le agregirani podatki, pri čemer je
zagotovljena anonimnost vseh uporabnikov.

3.5 Promocija svetovanj
Psihološka svetovanja za zaposlene so ključna aktivnost Programa PSDT, zato je zelo
pomembno, da zaposlene na različne načine spodbujamo k njihovi uporabi. Posebej
pomembne za promocijo svetovanj so osebe, ki so svetovanja že koristile, prepoznale
njihove koristi in promocijo svetovanj vršijo na neformalen način, torej preko ustnih
priporočil drugim zaposlenim.
Za promocijo svetovanj so ključni tudi t.i. neformalni promotorji zdravja v posameznem
podjetju, to so osebe, ki v skupini uživajo ugled in so t.i. mnenjski voditelji. Tovrstne osebe
je tako zelo priporočljivo spodbuditi k promociji svetovanj (lahko tudi na neformalni ravni)
med zaposlenimi

Ali smo na kaj pozabili?
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• Ko v podjetju vzpostavite svetovanja v okviru Programa PSDT, lahko s pomočjo ček
liste v Tabeli 2 preverite, ali s svetovanji zagotavljate vse njegove ključne značilnosti.
• Označite vse tiste ključne značilnosti svetovanj za katere ste v vašem podjetju že
poskrbeli in preverite ali kakšen element morda še manjka.

Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj (program psdt)

KATERE KLJUČNE ZNAČILNOSTI SVETOVANJ V PROGRAMU PSDT VELJAJO ZA VAŠE PODJETJE?

Primarni namen: izboljšati duševno zdravje in dobro počutje zaposlenih; hitro in
učinkovito reševanje težav; povečati produktivnost na delovnem mestu
Na voljo so vsem zaposlenim (lahko tudi njihovim ožjim družinskim članom)
Dostopnost 24/7, vse dni v letu
Kratko v rešitev usmerjeno svetovanje
Anonimnost in zaupnost

AKTIVNOSTI IZVAJANJA

Tabela 2: Ček lista ključnih značilnosti svetovanj v Programu PSDT

Takojšen odziv in reševanje težave zaposlenega (oziroma družinskega člana)
Možnost nadaljnje napotitve k strokovnjaku
(če gre za resnejšo težavo, ki je v sklopu 5 do 6 svetovanj ni moč rešiti)
Temelji na prostovoljni odločitvi zaposlenega ali napotitvi s strani vodje/
nadrejenega oziroma sodelavca
Vodenje evidence in statistike svetovanj s strani svetovalcev Programa PSDT
Za vodstvo podjetja se zbirajo evidence in statistike svetovanj v Programu PSDT
(podatki o spolu, starosti in vrstah težav, s katerimi se zaposleni srečujejo)
Vsi zaposleni so obveščeni o možnosti koriščenja svetovanj v Programu PSDT
ter njihovem namenu in poteku

4. Izvedba izobraževanj za različne ciljne skupine zaposlenih
Izobraževanja za različne ciljne skupine zaposlenih (vodstveni kadri, promotorji duševnega
zdravja in zaposleni) izvajamo v skladu s terminskim načrtom izobraževanj, ki smo ga
pripravili v fazi načrtovanja in po potrebi nadgradili ali dopolnili z izsledki analize stanja ali/
in začetne raziskave med zaposlenimi v fazi analize.
Priporoča se, da se po vsakem izvedenem izobraževanju naredi ocena izobraževanja,
preveri zadovoljstvo z izvedenim izobraževanjem, ipd. To se lahko izvede z npr.
evalvacijskimi vprašalniki.
V Prilogi 10 je Evalvacijski vprašalnik, ki se uporablja v Programu PSDT, ki se izvaja v
projektu NAPREJ.
Pridobljene povratne informacije analiziramo in če se izkaže za potrebno, spremenimo
ali dopolnimo vsebino izobraževanja, način izvajanja in podobno.
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AKTIVNOSTI VREDNOTENJA

3. AKTIVNOSTI VREDNOTENJA
Slika 12: Umestitev aktivnosti vrednotenja in pripadajočih faz v celotnem procesu vpeljave Programa PSDT
v podjetje
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Stalno spremljanje Programa PSDT

Sklop Aktivnosti vrednotenja obsega naslednji fazi:
• Fazo vrednotenja,
• Zaključno fazo.

V. FAZA VREDNOTENJA
V fazi vrednotenja določimo, na kakšen način se bodo aktivnosti v okviru Programa PSDT
vrednotile. Pri tem je zlasti pomembna povratna informacija zaposlenih o zadovoljstvu
z izvedenimi aktivnosti. Zaposleni so namreč tisti, zaradi katerih se aktivnosti Programa
PSDT izvajajo. S povratno informacijo, ki jo prejmemo, lahko aktivnosti Programa PSDT še
bolj prilagodimo potrebam, težavam in željam zaposlenih.
Operativni korak v fazi vrednotenja predstavljajo izvedba aktivnosti vrednotenja.
Slika 13: Operativni korak faze vrednotenja

1

Izvedba aktivnosti vrednotenja

1. Izvedba aktivnosti vrednotenja
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Aktivnosti vrednotenja opravljamo po vsaki aktivnosti Programa PSDT (svetovanja,
izobraževanja, promocije, drugi dogodki). Merimo tako zadovoljstvo zaposlenih z določeno
aktivnostjo kot tudi vsebino, organizacijo in strokovnost določene aktivnosti, ustreznosti
svetovanj itd.

V procesu vrednotenja programa moramo biti pozorni na čas pridobivanja podatkov. V
kolikor nas zanimajo spremembe v vedenju posameznikov, se priporoča zbiranje podatkov
pred vpeljavo programa ter nato po pol leta in po enem letu od vpeljave programa.
Program PSDT deluje po krožnem procesu, kar pomeni, da če v fazi vrednotenja
ugotovimo posamezne pomanjkljivosti ali želimo aktivnosti nadgraditi, se vrnemo na
začetek določene faze in aktivnost nadgradimo, izboljšamo, popravimo (glej Slika 14).

Več o vrednotenju Programa PSDT v podpoglavju 5.3 Vrednotenje Programa PSDT.
Slika 14: Prikaz delovanja krožnega procesa Programa PSDT
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Stalno spremljanje Programa PSDT

Vrednotenje predstavlja temelj za popravke, izboljšave in nadgradnje Programa PSDT, pri
čemer je pomembno, da ga opravljajo osebe, ki imajo s tem izkušnje ter znajo k vrednotenju
pristopiti nepristransko.
Vse tri oblike vrednotenja so na kratko opisane v nadaljevanju, najbolje pa je uporabiti vse
tri.
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AKTIVNOSTI VREDNOTENJA

Primer dobre prakse: Izvedba fokusnih skupin kot metoda vrednotenja Programa PSDT
Fokusno skupino kot metodo vrednotenja uporabimo kot potrditev, dopolnitev oz.
nadgradnjo kvantitativnih podatkov, ki smo jih pridobili iz drugih metod vrednotenja
(npr. z vprašalniki).
V fokusni skupini gre za polstrukturirano diskusijo 8 do 12 oseb, ki jo vodi moderator.
Kdo naj bodo udeleženci?
• Najbolje je, da fokusno skupino izvedemo v skupini zaposlenih različnih delovnih
mest, starosti, spola, staža v podjetju itd., da zagotovimo čim večjo raznolikost
udeležencev.

Kdo naj bo moderator?
• Moderator naj bo oseba, ki se v podjetju ukvarja s področjem promocije
(duševnega) zdravja zaposlenih. Predvsem naj bo to oseba, ki jo zaposleni cenijo in
ji zaupajo.
Moderator v fokusni skupini osebam postavlja odprta vprašanja glede njihovih mnenj,
stališč in ravnanj v okviru aktivnosti znotraj Programa PSDT. Pogovor se običajno snema.
Izvedba je enostavna, pogosto pa pridobimo veliko koristnih informacij neposredno od
uporabnikov Programa PSDT.

VI. ZAKLJUČNA FAZA
Namen zaključne faze je preveriti vse morebitne učinke Programa PSDT, jih analizirati,
predstaviti dosežene rezultate vodstvu in zaposlenim ter na podlagi vsega omenjenega
začrtati njegove nadaljnje aktivnosti. To pomeni, da se aktivnosti Programa PSDT z
zaključno fazo zares ne zaključijo, temveč se po potrebi nadgradijo, dopolnijo, prilagodijo
itd. in v novi/dopolnjeni različici znova pričnejo s pripravljalno fazo.
Posamezni operativni koraki v zaključni fazi so v sosledju kot si v praksi pogosto sledijo
prikazani na Sliki 15.
Slika 15: Sosledje operativnih korakov zaključne faze

45

1

Izvedba zaključnih raziskav in analiz

2

Nadgradnja/nadaljevanje Programa PSDT

1. Izvedba zaključnih raziskav in analiz
Po določenem obdobju izvajanja Programa PSDT ponovno izvedemo vse raziskave in
analize (npr. analiza stanja bolniških odsotnosti, vprašalnik za zaposlene na področju
duševnega zdravja), ki smo jih izvedli ob začetku vpeljave, da lahko primerjamo spremembe,
dosežene cilje, itd.
Pregledamo in analiziramo vse učinke Programa PSDT.
Vse rezultate predstavimo tudi vodstvu podjetja in zaposlenim.

2. Nadgradnja/nadaljevanje Programa PSDT
V končnih poročilih predvidimo tudi načrte, kako nadaljevati, kaj spremeniti v primeru
aktivnosti Programa PSDT. Dogovorimo se o nadgradnji in nadaljevanju aktivnostih
Programa PSDT, torej se ponovno vrnemo na pripravljalno fazo in faze, ki ji sledijo.

AKTIVNOSTI VREDNOTENJA

Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj (program psdt)

V kolikor nas zanimajo spremembe v vedenju posameznikov, se priporoča zbiranje
podatkov pred vpeljavo programa ter nato po pol leta in po enem letu od vpeljave
programa.
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5.3 Vrednotenje Programa PSDT
Vrednotenje se izvaja že med izvajanjem programa (npr. po enem letu), ne samo ob
zaključku programa, še posebej, če vpeljava Programa PSDT traja več let. Že v fazi
načrtovanja je pomembno, da izdelamo načrt vrednotenja Programa PSDT. V načrtu
vrednotenja so zapisani cilji programa, ukrepi, s katerimi bomo dosegli zastavljene cilje,
metode, s katerimi bomo zbirali podatke za vrednotenje in kakšne vrste podatkov bomo
dobili s posameznimi metodami.
V procesu vrednotenja programa moramo biti pozorni na čas pridobivanja podatkov.
Slika 16: Čas pridobivanja podatkov pri vrednotenju sprememb v vedenju posameznika

VPELJAVA
PROGRAMA PSDT

6 MESECEV

12 MESECEV

Slika 17: Čas pridobivanja podatkov pri vrednotenju sprememb na ravni podjetja

VPELJAVA
PROGRAMA PSDT

1 LETO

2 LETI

Ko zbiramo podatke za vrednotenje programa se moramo zavedati, da gre pogosto za
občutljive in zaupne podatke, s katerimi moramo še posebej skrbno in pazljivo ravnati
ter jih zavarovati pred tem, da bi do njih dostopale nepooblaščene osebe.
Vrednotenje predstavlja temelj za popravke, izboljšave in nadgradnje Programa PSDT, pri
čemer je pomembno, da ga opravljajo osebe, ki imajo s tem izkušnje ter znajo k vrednotenju
pristopiti nepristransko.
Ali ste vedeli?
Obstajajo tri oblike vrednotenja:
• procesno vrednotenje,
• vrednotenje rezultatov,
• vrednotenje učinkov.
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Vse tri oblike vrednotenja so na kratko opisane v nadaljevanju, najbolje pa je uporabiti vse tri.
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1. Procesno vrednotenje
Procesno vrednotenje izvajamo med uvajanjem Programa PSDT. Kot pove že samo ime,
vrednotimo proces, pri tem pa smo pozorni predvsem na:
• Kakovost vseh izvedenih aktivnosti - ali so bili zaposleni pravočasno in ustrezno
obveščeni o aktivnostih; ali je pri izvajanju aktivnosti prihajalo do kakršnihkoli napak
ali težav; ali so aktivnosti izvajale osebe, ki imajo strokovno znanje s področja, ki so
ga pokrivale, ipd.
• Domet posameznih aktivnosti – ali so bile v aktivnosti vključene vse ciljne skupine;
ali so bile aktivnosti namenjene tako posameznim ciljnim skupinam kot vsem
zaposlenim, ipd.
• Upoštevanje časovnih rokov – ali so bile aktivnosti izvedene v skladu s terminskim
načrtom, ipd.
• Ustrezno vodenje Programa PSDT – ali so vodja Programa PSDT in njegovi sodelavci
dobro opravili svoje naloge; ali so dobro sodelovali med seboj; ali so poskrbeli za
dobro obvešče-nost o Programu PSDT med zaposlenimi in vodstvenim kadrom, ipd.
Procesno vrednotenje lahko izvajamo že med samim procesom uvajanja programa, saj
tako hitro odkrijemo morebitne težave in vzroke zanje. Če težave pravočasno odkrijemo
in odpravimo, lahko izboljšamo uspešnost Programa PSDT.

2. Vrednotenje rezultatov
V okviru vrednotenja rezultatov ugotavljamo, ali smo s Programom PSDT dosegli
zastavljene rezultate. Pri tem si pomagamo z vsemi možnimi relevantnimi podatki, ki so
nam dostopni, na primer podatki o udeležbi na posameznih aktivnostih, o zadovoljstvu
uporabnikov z izvedenimi aktivnostmi, npr. izobraževanjem, o uporabi svetovanj, ipd.
Če je le možno, v proces vrednotenja vključimo zaposlene. Na voljo imamo različne metode
in orodja vrednotenja od vprašalnikov do intervjujev, fokusnih skupin, opazovanja itd. Paziti
moramo, da na podlagi zbranih podatkov ne posplošujemo prehitro in da se zavedamo
omejitev, ki jih prinaša posamezna metoda in ne delamo prehitrih zaključkov.
Več o izvedbi začetne raziskave med zaposlenimi v fazi analize.

Več o izvedbi fokusne skupine med zaposlenimi v fazi vrednotenja.
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3. Vrednotenje učinkov
Z vrednotenjem učinkov v okviru Programa PSDT ugotavljamo spremembe na ravni
posameznika. Te vrste vrednotenje je pogosto zelo težko, saj je težko spremljati
povezave med posameznimi ukrepi in spremembami v življenjskih navadah in v zdravju
posameznika.
Tudi če posameznik spremeni svoje navade, se vidne spremembe v zdravju in počutju
običajno začnejo kazati šele po daljšem časovnem obdobju. Zaradi tega se v okviru
vrednotenja učinkov osredotočamo na spremembe, ki so hitreje opazne, kot na primer:
• Izboljšana informiranost o zdravju:
• znanje, povezano z duševnim zdravjem;
• motiviranost za spremembo življenjskega sloga;
• informiranost o tem, kam ali na koga se obrniti v primeru duševne stiske, in
podobno.
• Organizacijske politike in ukrepi za izboljšanje zdravja:
• uvajanje novih politik in pravil v zvezi s promocijo (duševnega) zdravja na delovnem
mestu;
• pridobivanje novih materialnih in nematerialnih virov za Program PSDT;
• podporno organizacijsko okolje;
• večja zavzetost za izvajanje Programa PSDT.

5.3.1 Merjenje kvalitete svetovalnih storitev Programa PSDT
Svetovalci, ki izvajajo psihološka svetovanja v Programu PSDT, naj vodijo statistične
evidence o koriščenju svetovalnih storitev, ki jih nato oblikujejo v mesečna, četrtletna ali
polletna poročila, namenjena vodstvu podjetja. V evidenco naj se vključijo podatki o spolu,
starosti oz. starostni skupini zaposlenih ter vrsti težave.
Natančne evidence o koriščenju svetovalnih storitev in o vsakem primeru posebej
hrani izključno samo skupina svetovalcev Programa PSDT, v končna poročila pa
se vključujejo le agregirani podatki, pri čemer je zagotovljena anonimnost vseh
uporabnikov. Poročila omogočajo sprotno spremljanje ter usmerjanje aktivnosti na
področju ohranjanja in izboljšanja tako duševnega kot tudi telesnega zdravja zaposlenih.

1. STOPNJA UPORABE
Kolikšen odstotek vseh zaposlenih uporablja storitve? Podjetja običajno poročajo o 1 do
5 % koriščenosti storitev, vendar pa vsa podjetja za merjenje ne uporabljajo istih metod.
Slednje pomeni, da se lahko odstotek koriščenosti storitev med podjetji zelo razlikuje (npr.
v razponu med 1 % do 10 %).
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Po podatkih iz leta 2005 je bil EAP program na voljo 10 % zaposlenim v Združenem kraljestvu,
25 % zaposlenim na Danskem, v okoli 500 podjetjih v Nemčiji. Že leta 2010 se izvajanje EAP
programa razširi tudi v Španijo, na Škotsko, Švedsko, Avstrijo, države Jugovzhodne Evrope,
začetki pa se pojavljajo tudi v Italiji in Franciji. Dandanes program poznajo že v večini evropskih
držav, iz česar lahko sklepamo, da so odstotki uporabnosti programa verjetno še višji.
Primer koriščenosti svetovalnih storitev v Združenih državah Amerike
Podatki poročila Employee Assistance Society of North America (EASNA) 24 iz leta 2013 so
pokazali 5,7 % koriščenost svetovalnih storitev v letu 2009 in 6 % koriščenost v letu 2010, pri
čemer je šlo za osebe, ki so koristile vsaj eno osebno svetovanje v okviru EAP. V raziskavo
je bilo zajetih 26 največjih zunanjih izvajalcev storitev Employee Assistance Program (EAP) v
Združenih državah Amerike (ZDA), od tega 11 velikih, 12 srednje velikih in trije mali zunanji
izvajalci EAP storitev v ZDA. Med največjimi zunanjimi izvajalci storitev EAP je vsak pokrival
več kot milijon oseb. Znotraj srednje velikih izvajalcev je vsak izmed njih pokrival med 100.000
in milijon osebami. Najmanjši zunanji izvajalci storitev EAP pa so pokrivali vsak med 25.000 in
100.000 osebami. V raziskavi je 24 izvajalcev od 26 vključenih zagotovilo podatke za obe leti
trajanja raziskave, in sicer za leti 2009 in 2010.
Stopnja uporabe storitev Programa PSDT se lahko računa po naslednji formuli:
% koriščenosti storitev = število vseh svetovanj v enem letu / število vseh zaposlenih

2. ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV SVETOVANJ
Za kliente, ki koristijo samo telefonska ali e-svetovanja, se lahko pripravi tudi spletna različica
vprašalnika in svetovalec ob zaključku obravnave klienta prosi, da izpolni spletno različico.
Primer izračuna koriščenosti storitev v enem letu v podjetju s 600 zaposlenimi
5 % koriščenost storitev = 30 izvedenih svetovanj v enem letu / 600 zaposlenih
S pomočjo zbranih povratnih informacij lahko ugotovimo, ali so uporabniki zadovoljni s
svetovalnimi storitvami ali pa bi bilo potrebno kaj izboljšati.
Zelo pomemben vidik pri ugotavljanju kvalitete svetovanj je zadovoljstvo uporabnikov.
V ta namen lahko ob koncu zadnjega osebnega svetovanja svetovalec klientu izroči
anonimni vprašalnik. V projektu NAPREJ se za ugotavljanje zadovoljstva z osebnimi
svetovanji v okviru Programa PSDT uporablja Vprašalnik zadovoljstva z osebnimi
svetovanji (glej Priloga 9).

24

EASNA RESEARCH NOTES. (2013). External Employee Assistance Program Vendors: A Study of RFI Data from 2009-2010. Pridobljeno s strani

https://www.easna.org/wp-content/uploads/2010/08/EASNA-Research-Notes-Vol-3-No-3.pdf
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6. ZAKLJUČEK
Skrb za zdravje na delovnem mestu mora biti ključna in trajna zaveza najvišjega vodstva,
kot tudi odgovornost vsakega zaposlenega kot posameznika, neglede na delovno mesto,
stalež in položaj.
Delovno okolje prinaša tako za zaposlene kot delodajalce številne izzive, tako s področja
vsebine dela kot njegove organizacije. Obe postajata vse kompleksnejši, hkrati pa hiter
razvoj novih tehnologij in demografske spremembe prinašajo novosti tudi na trgu dela in
posledično v delovno okolje in vsakdanje delovno življenje.
Psihosocialni dejavniki tveganja dandanes tako predstavljajo enega izmed ključnih
izzivov na področju varnosti in zdravja pri delu. V primeru, da delodajalci njihovo delovanje
prezrejo ali ne obravnavajo dovolj resno in pravočasno, lahko vplivajo na razvoj težav v
telesnem in duševnem zdravju zaposlenih, povišanje bolniških odsotnosti zaposlenih,
pojav prezentizma, fluktuacije kadra, itd.
Prepričani smo, da je ravno Program PSDT tisti, s katerim bo podjetje na celosten način
oblikovalo ustrezne ukrepe za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih ter
tako omenjene negativne posledice delovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja omililo
oz. povsem odpravilo. S kontinuiranim izvajanjem omenjenih ukrepov boste prispevali k
temu, da se bodo negativni zdravstveni simptomi pri zaposlenih ublažili, izboljšala se bo
njihova delovna uspešnost, slednje pa bo posledično pripomoglo tudi k dvigu uspešnosti in
konkurenčnosti podjetja ter izboljšanju organizacijske kulture podjetja.
Ukrepi za krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih tako na dolgi rok pomenijo
naložbo, ki se izplača tako na ravni zaposlenih (boljše počutje, večja produktivnost, večje
zadovoljstvo, boljša kvaliteta življenja) kot tudi na ravni podjetja (manjši stroški dela, večja
konkurenčnost, boljši ugled).
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7. PRILOGE
Priloga 1 - Stanje na področju duševnega zdravja zaposlenih in psihosocialnih
dejavnikov tveganja v Sloveniji
V nadaljevanju so predstavljani ključni izsledki pregleda različnih analiz in raziskav na
področju duševnega zdravja in psihosocialnih dejavnikov tveganja v Sloveniji, ki so bile
opravljene v okviru:
• Analize stanja na področju duševnega zdravja (zlasti starejših) zaposlenih in
obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja, ki je bila v okviru projekta NAPREJ
izvedena v januarju 2018 in
• Nacionalne (vseslovenske) raziskave za ugotavljanje potreb delodajalcev na
področju duševnega zdravja zaposlenih in obvladovanja psihosocialnih dejavnikov
tveganja, ki je bila v okviru projekta NAPREJ izvedena med februarjem in aprilom
2018.
Pri tem je bila posebna pozornost namenjena naslednjim področjem:
•
•
•
•
•
•

1.

stres na delovnem mestu,
depresija,
bolniške odsotnosti iz razloga duševnih in vedenjskih motenj,
delovne razmere in najpogostejši psihosocialni dejavniki tveganja,
ukrepi za obvladovanje psihosocialnih dejavnikov tveganja,
ovire delodajalcev za izvajanje ukrepov za obvladovanje psihosocialnih dejavnikov
tveganja.

Stres na delovnem mestu

1.1 O stresu na delovnem mestu govorimo, ko so zahteve dela večje od sposobnosti
zaposlenega, da se z njimi spopade. Pri zaposlenih, ki so dalj časa izpostavljeni
stresu, se lahko poleg težav v duševnem zdravju pojavijo tudi resne težave s telesnim
zdravjem, kot so bolezni srca in ožilja ali kostno-mišična obolenja.25
1.2 Ugotovitve raziskave »Eurobarometer«26 iz leta 2014 kažejo, da izpostavljenost stresu
na delovnem mestu predstavlja glavno tveganje za zdravje in varnost pri delu v
Sloveniji. Tudi peta nacionalna raziskava »Z zdravjem povezan vedenjski slog«, ki jo
je leta 2016 izvedel Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), je pokazala, da se je v
primerjavi z letom 2012 povišal delež tistih, ki stres doživljajo zaradi obremenitev na
delovnem mestu in slabih odnosov s sodelavci.
1.3 Ugotovitve nacionalne (vseslovenske) raziskave za ugotavljanje potreb delodajalcev
na področju duševnega zdravja zaposlenih in obvladovanja PSDT iz leta 2018 kažejo,
25

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA). Psihosocialna tveganja in stres na delovnem mestu. Pridobljeno s strani https://osha.

europa.eu/sl/themes/psychosocial-risks-and-stress
26

Evropska komisija (2014). Raziskava EUROBAROMETER, Working Conditions. Pridobljeno s strani http://ec.europa.eu/commfrontoffice/

publicopinion/flash/fl_398_en.pdf
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da se številna podjetja 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.
1.4 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).

2.

Depresija

2.1 Najpogosteje omenjene zdravstvene težave v zvezi z delom v večini držav članic
EU in tudi v Sloveniji so stres, težave z depresijo in tesnobnostjo. »Peta raziskava o
delovnih razmerah v Sloveniji«27 je pokazala, da je vsak deseti anketiranec v zadnjih
12. mesecih trpel zaradi depresije ali tesnobnosti.
2.2 Depresija in tesnobnost sta torej dve najpogostejši duševni motnji, ki sta povezani
z delom. Omenjeni motnji se sicer lahko uspešno zdravita, če sta prepoznani dovolj
zgodaj in se osebe vključijo v ustrezno strokovno obravnavo, vendar pa temu pogosto
ni tako.
2.3 Zaradi stigmatiziranosti duševnih motenj in zdravljenja, slabše dostopnosti pomoči,
slabše osveščenosti ter informiranosti o simptomih in možnostih zdravljenja ter
tudi odnosa starejših glede iskanja pomoči pri duševnih težavah namreč veliko oseb,
ki ima duševno motnjo, pomoči ne poišče dovolj zgodaj, so njihove potrebe slabo
prepoznane, njihove zahteve pa spregledane.
2.4 Glede na delovno mesto pa so skladno z ugotovitvami nacionalne (vseslovenske)
raziskave 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 omenjene raziskave poročajo, da vodje po njihovem mnenju
niso usposobljeni za prepoznavanje in ravnanje z zaposlenimi, ki imajo težave v
duševnem zdravju.

3.

Bolniške odsotnosti iz razloga duševnih in vedenjskih motenj

3.1 Stanje na področju duševnega zdravja zaposlenih se odraža tudi na področju bolniških
odsotnosti. Po številu izgubljenih koledarskih dni v Sloveniji v letu 2016 se duševne in
vedenjske motnje uvrščajo na četrto mesto. Pri tem štejemo vse dneve odsotnosti z
dela za eno zaključeno diagnozo v opazovanem obdobju.
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3.2 Število primerov, ki imajo zaključen bolniški stalež z dela zaradi duševnih motenj,
je bilo leta 2016 18.357, kar je 142 primerov več kot leta 2015; izgubljenih pa je bilo
782.779 koledarskih dni, kar je 35.378 več kot leta 2015.28 Opazimo torej porast
bolniškega staleža z dela zaradi duševnih motenj, ki se odraža tudi v številu dni
odsotnosti z dela.
3.3 Pri tem je potrebno izpostaviti, da so bolniške odsotnosti zaradi duševnih motenj
dolge. Po podatkih NIJZ-a je med letoma 2009 in 2013 povprečno trajanje ene
odsotnosti z dela zaradi duševnih motenj znašalo 44 dni.
3.4 Dolge bolniške odsotnosti z dela pomenijo večjo izgubo dohodka za zaposlene ter
povišane stroške dela za delodajalce zaradi iskanja nadomeščanj oz. prerazporeditve
dela. Poleg tega pa tudi sam proces vključevanja zaposlenih po daljši bolniški
odsotnosti nazaj v delovni proces predstavlja zahteven izziv tako na ravni delodajalcev
kot zaposlenih.
3.5 Glede na rezultate nacionalne (vseslovenske) 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.

4.

Delovne razmere in najpogostejši psihosocialni dejavniki tveganja

4.1 Ko govorimo o slabih psihosocialnih razmerah na delovnem mestu mislimo skladno
s podatki Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA)29 iz leta 2016 na
naslednje značilnosti delovnega okolja: prezahtevne ali nasprotujoče si zahteve dela,
neprekinjen časovni pritisk, pomanjkanje nadzora nad potekom dela, pomanjkanje
podpore s strani vodstva in sodelavcev, slabi medsebojni odnosi, psihološko ali spolno
nadlegovanje, slaba komunikacija, negotovost delovnega mesta in nasilje s strani
strank.
4.2 Rezultati raziskave Eurobarometer30 iz leta 2014 o delovnih razmerah kažejo na
nezadovoljstvo delavcev z delovnimi razmerami v Sloveniji. Kar 66 % anketirancev
je namreč delovne razmere ocenilo kot slabe (povprečje EU28 je 43 %) in le 32 %
vprašanih kot dobre (53 % v EU28).
4.3 Podatki »Druge evropske raziskave v podjetjih o novih in nastajajočih tveganjih«
(ESENER-2)31 iz leta 2016 so pokazali, da največ zaposlenih v celotni Evropski uniji kot
najpogostejši psihosocialni dejavnik tveganja navaja »zahtevne stranke, paciente,
29

(EU-OSHA). (2016). Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2). Overview Report: Managing Safety and

Health at Work European Risk Observatory. Pridobljeno s strani https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
30

Evropska komisija (2014). Raziskava EUROBAROMETER, Working Conditions. Pridobljeno s strani http://ec.europa.eu/commfrontoffice/

publicopinion/flash/fl_398_en.pdf
31

(EU-OSHA). (2016). Second European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks (ESENER-2). Overview Report: Managing Safety and

Health at Work European Risk Observatory. Pridobljeno s strani https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
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učence itd.«, v Sloveniji je odstotek delovnih organizacij, v katerih je omenjeni dejavnik
tveganja prisoten, celo večji kot povprečje na ravni EU.
4.4 Izsledki nacionalne (vseslovenske) raziskave za ugotavljanje potreb delodajalcev na
področju duševnega zdravja zaposlenih in obvladovanja PSDT iz leta 2018 so potrdili
zgoraj omenjeno stanje. Zaradi porasta storitvenih dejavnosti in pojava različnih
medijev komunikacije v zadnjih desetletjih tako ni presenetljivo, da so prav težave v
komunikaciji in medosebnih odnosih vodilni psihosocialni dejavnik tveganja.
4.5 Tako v slovenskih kot tudi v evropskih delovnih organizacijah se na drugem in tretjem
mestu med najpogostejšimi psihosocialnimi dejavniki tveganja pojavljata časovni
pritisk in dolg ali nereden delovni čas. Tudi na tem mestu so izsledki nacionalne
(vseslovenske) raziskave skladni z izsledki ESENER-2. Udeleženci raziskave pri
zaposlenih največkrat opažajo prav težave s preobremenjenostjo zaradi dela, pa tudi
težave z usklajevanjem dela in zasebnega življenja.
4.6 Kratki roki za dokončanje delovnih nalog lahko vplivajo na povišano raven stresa pri
zaposlenih. Ob tem pa podaljševanje delovnega časa ali njegova neredna razporeditev
(tudi zaradi kratkih rokov za dokončanje nalog) vplivata tudi na porušeno ravnovesje pri
usklajevanju dela in družine, ki zaposlenim predstavlja psihosocialno obremenitev. Prav
nič presenetljiva torej tudi nista podatka iz nacionalne (vseslovenske) raziskave, da so
bile med udeleženci raziskave pogosto izpostavljene tudi težave kot so izgorevanje na
delovnem mestu in konflikti med sodelavci.

5.

Ukrepi za obvladovanje psihosocialnih tveganj

5.1 Psihosocialne dejavnike tveganja je na delovnem mestu mogoče obvladovati z
načrtovanjem, izvajanjem in vrednotenjem ustreznih ukrepov v okviru promocije
zdravja na delovnem mestu. Veljavna Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Zakon o
varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) slovenskim delodajalcem nalagata, da sprejmejo
ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje nasilja, trpinčenja, nadlegovanja
in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnih mestih.
5.2 Ugotovitve IRSD iz leta 2017 pa kažejo na pomanjkljiv prenos zakonodajnih določil
v prakso. V letu 2017 je bilo namreč pri 214 delodajalcih ugotovljeno, da niso sprejeli
ukrepov glede psihosocialnih dejavnikov tveganja na delovnih mestih. Pri 222
nadzorovanih delodajalcih v obravnavanem obdobju pa je bilo ugotovljeno, da niso
načrtovali in izvajali promocije zdravja na delovnih mestih.32
5.3 Po podatkih udeležencev nacionalne (vseslovenske) 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.
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5.4 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 na delovnem mestu.

6. Ovire delodajalcev za izvajanje ukrepov za obvladovanje 				
psihosocialnih dejavnikov tveganja
6.1 Razloge za pomanjkanje proaktivnega in preventivnega pristopa pri slovenskih
delodajalcih je skladno z izsledki študije z naslovom »Analiza stanja psihosocialnih
tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih«33 potrebno iskati
v nezadostni osveščenosti delodajalcev.
6.2 Raziskava stanja na področju promocije zdravja na delovnem mestu v slovenskih
podjetjih34 je izpostavila številne ovire, s katerimi se soočajo delodajalci na področju
promocije zdravja na delovnem mestu. Kot tri najpogostejše težave so delodajalci
izpostavili: pomanjkanje ukrepov in pomoči s strani države ter konkretnih orodij za
pomoč pri izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu, pomanjkanje enostavnih,
sistematičnih in na enem mestu zbranih praktičnih smernic ter orodij za oblikovanje
zdravega in varnega delovnega okolja ter pomanjkljivo strokovno usposobljenost
kadrov, zadolženih za izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu.
6.3 Ovire, ki so jih udeleženci nacionalne (vseslovenske) raziskave poudarili pri načrtovanju
in izvajanju ukrepov na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih,
so naslednje: nezainteresiranost oz. nesodelovanje zaposlenih, finančne ovire,
pomanjkanje strokovnega kadra na tem področju in pomanjkanje časa za izvedbo
aktivnosti/ukrepov na tem področju.
6.4 Zaposleni se kljub brezplačno ponujenim npr. športnim aktivnostim teh ne udeležujejo,
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.
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Kralj, A. idr. (2011). Analiza stanja psihosocialnih tveganj na delovnih mestih v mikro, malih in srednje velikih podjetjih. Pridobljeno s strani http://

www.ir-rs.si/f/docs/Razvojni_projekti/Studija_MSP.pdf
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Vseslovenska raziskava stanja na področju promocije zdravja na delovnem mestu v slovenskih podjetjih je potekala v okviru projekta »Model

ukrepov za zmanjševanje dejavnikov tveganja kroničnih nenalezljivih bolezni v okviru programa promocije zdravja na delovnem mestu« (KroNeBo),
sofinanciranem s strani ZZZS na podlagi JR za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v letu 2013 in 2014, vanjo pa je
bilo vključenih okoli 700 predstavnikov delodajalcev.
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Priloga 2 - Pregled domačih in tujih dobrih praks s področja duševnega zdravja
zaposlenih in obvladovanja PSDT
1. Kategorije najpogostejših ukrepov domačih in tujih dobrih praks s področja duševnega
zdravja zaposlenih in obvladovanja PSDT
1.1 Pregled domačih in tujih dobrih praks s področja duševnega zdravja zaposlenih
in obvladovanja PSDT je bil v okviru projekta NAPREJ izveden konec leta 2017. Po
natančnem pregledu nabora dobrih praks je bila izvedena identifikacija najbolj
pogostih področij, ki so jih ukrepi znotraj dobrih praks naslavljali oz. urejali, nato pa
kategorizacija najpogostejših ukrepov (glej Tabelo 3).
Tabela 3: Kategorije najpogostejših ukrepov domačih in tujih dobrih praks s področja duševnega zdravja
zaposlenih in obvladovanja PSDT
Politika delovne
organizacije

Organizacija dela

Znanje in
kompetence

Znanje in
kompetence
zaposlenih

Analiza stanja

i. Interni akti in

i. Ukrepi, ki urejajo

i. Izobraževanja za

i. Merjenje ravni

i. Employee

pravilniki
ii. Vrednote in cilji
podjetja

delovni čas,
odmore, dopuste
zaposlenih
ii. Komunikacija med

zaposlene

stresa in/ali

ii. Usposabljanja za

zadovoljstva

vodstvene kadre
iii. Programi mentorstva

zaposlenimi

iv. Nacionalne kampanje

iii. Aktivnosti za boljše

za osveščanje

načrtovanje in

delodajalcev

organizacijo dela

o pomenu

iv. Prilagajanje
delovnega
mesta in časa

duševnega zdravja
zaposlenih
v. Strokovna in

značilnostim

promocijska

posameznika

gradiva kot
so brošure,
letaki, plakati,
priročniki, ipd.
vi. Spletna gradiva
kot so digitalne
platforme,
e-moduli za
učenje, ipd.
vii. Letni razgovori z
zaposlenimi, ki
vključujejo pogovor
o doseženih
ciljih, kariernem
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načrtu, ipd.

zaposlenih
ii. Zdravniški
pregledi

Assistance
Program (EAP)
ii. Ostale oblike
svetovanj za
zaposlene
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2. Employee Assistance Program (EAP)
2.1 Tuje dobre prakse s področja duševnega zdravja zaposlenih kažejo, da se je kot
standardiziran ukrep s številnimi pozitivnimi učinki na področju krepitve in ohranjanja
duševnega zdravja zaposlenih v številnih evropskih podjetjih uveljavil Employee
Assistance Program (EAP). V slovenski jezik bi ga lahko prevedli kot program psihološke
podpore zaposlenim. Program PSDT je oblikovan po vzoru omenjenega programa.
2.2 V okviru omenjenega programa je zaposlenim na voljo stalna (24/7) strokovna
psihološka pomoč. EAP izvorno prihaja iz Združenih držav Amerike, kjer ima tudi
dolgoletno zgodovino. Izvajati se je pričel po drugi svetovni vojni, zaradi naraščajočega
števila problemov z alkoholom na delovnem mestu.
2.3 Velik porast v uporabi storitev EAP je sledil na začetku 70. let prejšnjega stoletja, ko
so se delodajalci pričeli proaktivno soočati s težavami na delovnem mestu, ki lahko
vodijo v nasilje, težave v telesnem ali duševnem zdravju ter zmanjšano motivacijo za
delo med delavci.35
2.4 Program se je tako razširil in se razvil v program, ki nudi zaposlenim (in pogosto tudi
njihovim ožjim družinskim članom) brezplačna in anonimna strokovna svetovanja za
hitro reševanje osebnih težav (težave s partnerjem/otroki, čustvene in duševne težave,
težave z odvisnostjo, krizne situacije itd.) in težav pri delu (stres, izgorelost, konflikti
s sodelavci/nadrejenimi, mobing, težave z usklajevanjem poklicnega in zasebnega
življenja itd.).
2.5 V preteklosti je bila večina EAP programov notranjih, kar pomeni, da so program
izvajali strokovnjaki, zaposleni znotraj podjetja, dandanes pa tako v svetu kot v Evropi
prevladuje trend zunanjega EAP programa, kar pomeni, da program izvaja zunanji
ponudnik EAP-ja.
Program PSDT temelji na določilih pravnih aktov ter usmeritvah in priporočilih strateških
dokumentov, ki urejajo področji, ki ju Program PSDT naslavlja; krepitev in ohranjanje
duševnega zdravja zaposlenih ter obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov
tveganj.

35

Center for Prevention and Health Services. (2008). An Employer’s Guide to Employee Assistance Programs. Pridobljeno s strani

https://www.easna.org/documents/PS2-NBGRecommendationsforDefiningandMeasuringEAPs.pdf
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Priloga 3 - Zakonske in strateške podlage Programa PSDT
Program PSDT temelji na določilih pravnih aktov ter usmeritvah in priporočilih strateških
dokumentov, ki urejajo področji, ki ju Program PSDT naslavlja; krepitev in ohranjanje
duševnega zdravja zaposlenih ter obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov
tveganj. Zakonske in strateške podlage Programa PSDT smo razdelili v dve skupini:
• V prvo skupino smo uvrstili zakonske in strateške podlage Programa PSDT na ravni
Evropske unije.
• V drugo skupino pa tiste zakonske in strateške podlage Programa PSDT, ki so nastale
na ravni Slovenije.
Obe skupini podlag smo uredili po načelu od splošnega k specifičnemu. To pomeni, da
so podlage razvrščene glede na to, kako splošno oz. specifično se ukvarjajo z omenjenimi
področjema.
1. Zakonske in strateške podlage v Evropski uniji
Slika 18: Temeljna strateška dokumenta, pravni in drugi akti v EU

STRATEŠKI DOKUMENTI

I. STRATE EVROPA 2020 Strategija za pametno,
trajnostno in vključujočo rast (2010)
II. Zelena knjiga Izboljšanje duševnega zdravja
prebivalstva: Pot k strategiji na področju
duševnega zdravja za Evropsko unijo (2005)

PRAVNI AKTI

I. Direktiva Sveta 2000/78/ES o splošnih okvirih
enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu
II. Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu,
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu
odboru in Odboru regij o agendi za nove veščine
za nova delovna mesta: evropski doprinos k
polni zaposlenosti (2010)
III. Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu,
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu
odboru in Odboru regij o strateškem okviru
EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje
2014–2020
IV. Sklepi Sveta o Evropskem paktu za duševno
zdravje in dobro počutje: rezultati in prihodnje
ukrepanje (2011)
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V. UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA
PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016
o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov
ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna
uredba o varstvu podatkov)
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DRUGI AKTI

I. Duševno zdravje v delovnem okolju (2008)
II. Evropski pakt za duševno zdravje in dobro
počutje (2008)
III. Stres v zvezi z delom (2004)
IV. Strateški okvir EU za ukrepanje na področju
duševnega zdravja in dobrega počutja (2016)

V. Kompas EU Foruma za duševno zdravje in
dobro počutje: duševno zdravje na delovnem
mestu in v šolah ter preventiva pred
samomorom, 2017
VI. Akcijski načrt na področju duševnega zdravja
2013-2020
VII. Akcijski načrt na področju duševnega
zdravja za Evropo 2013-2020

VIII. Kompas EU: ukrepi za duševno zdravje
in dobro počutje: povzetek in analiza ključnih
napredkov v državah članicah in pri deležnikih,
2017

2. Zakonske in strateške podlage v Sloveniji
Slika 19: Temeljni zakoni in drugi akti v Sloveniji

ZAKONI

DRUGI AKTI

I. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) (2013)

I. Smernice za promocijo zdravja na delovnem
mestu (verzija 1.0) (2015)

II. Zakon o varnosti in zdravju pri delu
(ZVZD-1) (2011)
III. Zakon o varstvu osebnih podatkov
(ZVOP-1-UPB1) (2007)

II. Resolucija o nacionalnem programu varnosti
in zdravja pri delu 2018-2027
III. Resolucija o nacionalnem programu
duševnega zdravja
2018 – 2028 (ReNPDZ18–28)
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Priloga 4 - Obrazec za telefonsko svetovanje

OBRAZEC ZA TELEFONSKO SVETOVANJE

PODATKI O KLIENTU

Ime (in priimek) oz. vzdevek
Telefonska številka
Spol

moški

ženski

PODATKI O KLIENTU

Datum in ura
telefonskega svetovanja
Zaporedna številka
telefonskega svetovanja

KLIENTOV OPIS TEŽAVE

MNENJE SVETOVALCA

PODPORNI STEBRI

Zdravje

Družina
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VAROVALNI DEJAVNIKI

DEJAVNIKI TVEGANJA

Priloge

Služba

Hobiji

Prijatelji

NAČRT REŠEVANJA TEŽAVE

Dogovor za naslednje svetovanje (obkroži):
a)

Naslednje svetovanje ni potrebno.

b)

Naslednje svetovanje bo (datum, ura)

c)

Naslednje svetovanje bi bilo priporočljivo, a klientu ne pripada več brezplačno.

d)

Potrebna je napotitev klienta k

Svetovalec:

Podpis:

62

Priloge

Priloga 5 - Obrazec za osebno svetovanje

OBRAZEC ZA OSEBNO SVETOVANJE

PODATKI O KLIENTU

Ime (in priimek) oz. vzdevek
Telefonska številka
Spol

moški

ženski

PODATKI O KLIENTU

Datum, ura in kraj
osebnega svetovanja
Zaporedna številka
osebnega svetovanja

KLIENTOV OPIS TEŽAVE

MNENJE SVETOVALCA

PODPORNI STEBRI

Zdravje

Družina
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VAROVALNI DEJAVNIKI

DEJAVNIKI TVEGANJA

Priloge

Služba

Hobiji

Prijatelji

NAČRT REŠEVANJA TEŽAVE

Dogovor za naslednje svetovanje (obkroži):
a)

Naslednje svetovanje ni potrebno.

b)

Naslednje svetovanje bo (datum, ura)

c)

Naslednje svetovanje bi bilo priporočljivo, a klientu ne pripada več brezplačno.

d)

Potrebna je napotitev klienta k

Svetovalec:

Podpis:

64

Priloge

Priloga 6 - Obrazec za e-svetovanje

OBRAZEC ZA E-SVETOVANJE

PODATKI O KLIENTU

Ime (in priimek) oz. vzdevek
Elektronski naslov
Spol

moški

ženski

PODATKI O KLIENTU

Datum in ura poslanega
vprašanja s strani klienta
Datum in ura odgovora
svetovalca
Zaporedna številka
e-svetovanja
KLIENTOV OPIS TEŽAVE

MNENJE SVETOVALCA

PODPORNI STEBRI
Zdravje

Družina
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VAROVALNI DEJAVNIKI

DEJAVNIKI TVEGANJA

Priloge

Služba

Hobiji

Prijatelji

NAČRT REŠEVANJA TEŽAVE

Svetovalec:

Podpis:
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Priloga 7 - Obrazec za napotitev

OBRAZEC ZA NAPOTITEV

Ime klienta
PODATKI O NAPOTITVI (osebni podatki se nanašajo na osebo, h kateri smo napotili klienta)
Ime in priimek
Področje dela
Delovna organizacija
Telefonska številka
Elektronski naslov
Datum napotitve klienta
Predvideni datum prve obravnave klienta

Razlog za napotitev:
Klient se strinja z napotitvijo (obkroži):

DA

NE

Klient je podpisal soglasje, s katerim dovoljuje razkritje
določenih informacij zunanjemu strokovnjaku (obkroži):

DA

NE

Predvideni datum za follow-up klienta:

Datum:

Svetovalec:
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Podpis:
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Priloga 8 - Soglasje za razkritje informacij

SOGLASJE ZA RAZKRITJE INFORMACIJ

Datum:
Ime in priimek klienta:

Podpisani/-a pooblaščam svetovalca

(Ime in priimek svetovalca/osebe za razkritje informacij)

za razkritje informacij naslednji osebi

(Ime in priimek ter pozicija osebe ali organizacija, ki ji je razkritje namenjeno)

Vsebina informacij:

Namen ali razlog za to razkritje informacije je:

Soglasje za to razkritje informacije je osebno in velja le za zgoraj omenjeno situacijo ter ne sme biti uporabljeno v
korist katerekoli druge stranke in je lahko kadarkoli preklicano s strani

, razen

ko je bila v zvezi s to informacijo že izvedena kakšna akcija. To soglasje (razen, če je bilo prej izrecno preklicano)
poteče

(datum, dogodek ali pogoj, ko soglasje za razkritje informacij poteče).

Podpis klienta

Datum

Podpis svetovalca

Datum
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Priloga 9 - Vprašalnik zadovoljstva z osebnimi svetovanji

VPRAŠALNIK ZADOVOLJSTVA Z OSEBNIMI SVETOVANJI V OKVIRU PROGRAMA PSDT
Zanima nas, kako ste bili uporabniki zadovoljni z osebnimi svetovanji v okviru Programa PSDT, zato da bi lahko
v prihodnje storitve svetovanj še izboljšali. Zelo bi vam bili hvaležni, če bi si vzeli nekaj minut in odgovorili na
spodnja vprašanja. Vse vaše podatke bomo obravnavali zaupno.
Izpolnjen vprašalnik nam prosim pošljite v priloženi kuverti z znamko in naslovom.

Spol (prosimo obkrožite):

Ženski

Moški

Ime svetovalca, ki je sprejel vaš telefonski klic:
Ime svetovalca, ki vam je nudil osebno svetovanje:
S svetovalcem sem se

(vpišite število) osebno sestal.

Današnji datum:

Prosimo obkrožite, v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo.

Trditve
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Sploh
se ne
strinjam

Ne
strinjam
se

Sem
neodločen

Strinjam
se

Popolnoma
se strinjam

1.

Brez težav sem kontaktiral
svetovalca preko telefona.

1

2

3

4

5

2.

Zadovoljen sem bil z dolžino čakalne
dobe za osebno svetovanje.

1

2

3

4

5

3.

Zadovoljen sem bil z izbiro kraja, kjer
je potekalo osebno svetovanje.

1

2

3

4

5

4.

Dobil sem ustrezno strokovno
pomoč.

1

2

3

4

5

5.

Ob svetovalcu sem se počutil
sproščeno.

1

2

3

4

5

6.

Svetovalec mi je pomagal izdelati
načrt za razreševanje težave.

1

2

3

4

5

7.

Po svetovanju sem bolje razumel
svojo težavo.

1

2

3

4

5

8.

Po uporabi svetovanj sem pri delu
bolj učinkovit.

1

2

3

4

5

9.

Zaradi pomoči, ki sem jo prejel, so se
izboljšali moji medosebni odnosi pri
delu in/ali doma.

1

2

3

4

5

Priloge

10.

Po uporabi svetovanj se lažje soočam
s težavami.

1

2

3

4

5

11.

Zadovoljen sem s kvaliteto svetovanj.

1

2

3

4

5

12.

Če bi v prihodnosti imel težavo, bi
ponovno uporabil svetovanja v Programu PSDT.

1

2

3

4

5

13.

Če bi sodelavec imel težavo, bi mu
priporočil uporabo svetovanj v
Programu PSDT.

1

2

3

4

5

14.

Svetovanja so koristen ukrep s strani
podjetja.

1

2

3

4

5

Če bi radi komentirali katerokoli od zgornjih trditev ali napisali še več o vaši izkušnji s svetovanji v Programu
PSDT, lahko to napišete tukaj:

Hvala za vašo pomoč!
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Priloga 10 - Evalvacijski vprašalnik za udeležence izobraževanja

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK ZA UDELEŽENCE IZOBRAŽEVANJA
Spoštovani udeleženec/udeleženka!
Vljudno vas prosimo, da izpolnite kratek anonimni vprašalnik, s pomočjo katerega želimo pridobiti povratne
informacije glede izvedbe izobraževanja.
Prosimo obkrožite, v kolikšni meri se strinjate s posamezno trditvijo:
Sploh
se ne
strinjam

Ne
strinjam
se

Sem
neodločen

Strinjam
se

Popolnoma
se strinjam

Lokacija izobraževanja je bila primerna (kraj
in prostor).

1

2

3

4

5

Trajanje izobraževanja je bilo ustrezno.

1

2

3

4

5

Odmori so bili ob pravem času.

1

2

3

4

5

O izobraževanju smo bili ustrezno obveščeni
(vabila).

1

2

3

4

5

Strokovne vsebine so izpolnile moja pričakovanja.

1

2

3

4

5

Vsebina je bila podana na razumljiv način.

1

2

3

4

5

Dovolj časa je bilo za razpravo.

1

2

3

4

5

Všeč so mi bile praktične vaje.

1

2

3

4

5

Gradivo seminarja je bilo ustrezno.

1

2

3

4

5

Vsebine bom lahko uporabil-a pri svojem
delu.

1

2

3

4

5

Organizacija izobraževanja

Vsebina izobraževanja

Spoštovani udeleženec/udeleženka!
Ali bi želeli v zvezi z organizacijo, predstavitvijo in uporabnostjo vsebin izobraževanja še kaj posebej izpostaviti?
Prosimo napišite.
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