
ORIS STANJA NA PODROČJU SKRBI ZA DUŠEVNO 
ZDRAVJE ZAPOSLENIH NA DELOVNEM MESTU 

V SLOVENSKIH PODJETJIH

06/03/18

Alenka Korez Gajšek
Izobraževalno raziskovalni inštitut Ljubljana

Tretji strokovni posvet

Maribor, 27. november 2019



Potek predstavitve

1. Predstavitev projekta NAPREJ in Programa PSDT

2. Izvedene analize in raziskave v sklopu projekta NAPREJ

3. Predstavitev ključnih izsledkov – in napotki za prakso!
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Ali ste vedeli?

• Ljudje z redno zaposlitvijo v 40 letih na delovnem mestu preživijo več 

kot 70.000 ur.

• 1 od 5 zaposlenih je izkusil težave v duševnem zdravju.

• Manj kot 1/3 evropskih podjetij ima vzpostavljene postopke za

obvladovanje psihosocialnih tveganj.
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V letu 2015 in 2016 je bil odstotek

bolniškega staleža iz razloga duševnih in

vedenjskih motenj v Sloveniji na 4.

mestu, v letu 2017 pa so duševne in

vedenjske motnje skupaj z boleznimi dihal

zasedle že 3. mesto.

Vir: NIJZ, 2017.
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BO iz razloga izgorelosti

- 1 od 4 posameznikov se sreča z 
izgorevanjem 

- 1 od 10 posameznikov se sreča 
z izgorelostjo
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Projekt „Celovita psihosocialna podpora podjetjem za aktivno 
staranje delovne sile (NAPREJ)“

Namen:

• krepitev in ohranjanje duševnega zdravja zaposlenih

• obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganja

• zmanjšanje deleža bolniških odsotnosti zaposlenih

Cilji: 

• vzdrževati sposobnost zaposlenih za polno delovno produktivnost
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Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in 
preprečevanje psihosocialnih dejavnikov tveganj 

(Program PSDT) 

Namen:

Razvoj Programa PSDT ter implementacija le-tega med 11.000 zaposlenih (zlasti starejših

od 45 let) iz sedmih pilotskih podjetij s sedežem v Kohezijski regiji vzhodne Slovenije.

Trajanje projekta v pilotskih podjetjih:

Marec 2018 – april 2021
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Ključni elementi Programa PSDT
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Svetovanja za zaposlene in njihove ožje družinske člane

Izobraževanja za različne skupine zaposlenih
(zaposleni, promotorji duševnega zdravja, vodstvo)

Informiranje in osveščanje 



Nacionalna (vseslovenska) raziskava za ugotavljanje potreb 
delodajalcev na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja 

zaposlenih

Namen: 

Ugotoviti, kakšne so potrebe in prakse slovenskih delodajalcev na področju 
duševnega zdravja in obvladovanja PSDT.
Uporaba kvantitativnega in kvalitativnega pristopa. 

Trajanje:
Čas zbiranja podatkov: 21.2.2018 – 15.4.2018

Udeleženci: 

Sodelovalo 173 zaposlenih oseb iz celotne Slovenije.
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Začetna raziskava na področju ugotavljanja bolniških odsotnosti, 
duševnega zdravja in obvladovanja psihosocialnih dejavnikov 

tveganja

Namen:

Ugotoviti stanje na področju bolniških odsotnosti, duševnega zdravja zaposlenih in 
obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja, ki predstavljajo možna tveganja v 
duševnem zdravju zaposlenih in izhajajo iz delovnega okolja.

Trajanje:

od aprila do oktobra 2018 

Udeleženci:

2.971 (26,9 %) od skupno 11.049 zaposlenih
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Kvalitativna analiza (v obliki fokusnih skupin) 

Namen: 

Ugotoviti prednosti, pomanjkljivosti in možnosti za nadgradnjo razvite pilotne 
verzije Programa PSDT s strani vodstvenih kadrov in zaposlenih (promotorjev 
duševnega zdravja).

Izvedba:

Januar in marec 2019.

Udeleženci:

Skupno 16 udeležencev (8 v posamezni fokusni skupini).
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Ključni izsledki

1. PRISOTNOST TEŽAV V DUŠEVNEM ZDRAVJU 

ZAPOSLENI: PROBLEM 1: NEZAINTERESIRANOST IN NEZAUPANJE

VODJE: PROBLEM 2: MANKO ZNANJA IN VEŠČIN

VODSTVO: PROBLEM 3: MANKO ZAVEZANOSTI IN AKTIVNE PODPORE

18



21



Motiviranje zaposlenih z osebnimi zgodbami 

• Promocija od ust do ust - verižna reakcija

V Hedensted Kommune na Danskem so vse zaposlene povabili na 
»inspiracijski dan«, kjer so zaposlene spodbujali, da z drugimi 

delijo zgodbe iz njihovega delovnega življenja, ki so se nanašale na 
področje varnosti in zdravja pri delu. Na podlagi teh zgodb je bila 

izdelana strategija za zdravje na delovnem mestu, ki so jo 
pozitivno sprejeli vsi zaposleni, saj je temeljila na njihovih 

predlogih in izkušnjah. 

• Izkušnja enega, pritegne drugega zaposlenega

• Primer: https://www.headsup.org.au/training-and-
resources/stories
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https://www.headsup.org.au/training-and-resources/stories


Znaki, ki lahko pomenijo ''rdeči alarm'', da gre za težave v duševnem zdravju
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Spremembe v delovni 
učinkovitosti:

• Nenehno zamujanje na delo, 
veliko ponavljajočih se 
krajših odsotnosti

• Zmanjšana produktivnost
• Slabša kvaliteta dela
• Povečano število nesreč ali 

varnostnih napak
• Nezanesljivost –

nedokončanje dela do 
predvidenega roka

• Padec motivacije in 
zanimanja za delo

• Ostaja na delu po delovnem 
času, produktivnost kljub 
temu slaba

Osebnostne spremembe:
• Težave pri koncentraciji in spominu, 

težave pri sprejemanju odločitev
• Veliko počasnejša ali hitrejša govorica kot 

sicer
• Nenehna utrujenost na delovnem mestu
• Izguba veselja do prostočasnih dejavnosti 
• Nenehno pritoževanje nad bolečinami, 

nespečnostjo
• Občutki brezupa, žalosti
• Nihanje razpoloženja
• Velika izguba ali pridobitev teže v 

kratkem času
• Velike spremembe v vedenju
• Dokazi o zlorabi psihoaktivnih substanc
• Govor o pretirano čudnih ali 

''grandioznih'' idejah

Socialne spremembe:
• Slaba kooperativnost ali 

nasploh nezmožnost 
sodelovanja s sodelavci

• Izogibanje očesnemu stiku 
pri pogovoru z drugimi

• Nenaden izbruh joka, če 
podajamo kritiko glede dela

• Nenadni izbruhi na 
sestankih

• Nenehno obtoževanje 
drugih



Kakšen je donos naložbe v dobro 
duševno zdravje zaposlenih?

• Raziskave v tujini (Velika 
Britanija)

• Donosnost računajo glede na 3 
vrste ukrepov
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Poskrbite za svoje duševno zdravje –

spremljajte aktivnosti projekta NAPREJ!
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Spletna stran: www.naprej.eu

https://facebook.com/Projekt.NAPREJ/

https://twitter.com/Projekt_NAPREJ

http://www.naprej.eu/
https://facebook.com/Projekt.NAPREJ/
https:///
https://twitter.com/Projekt_NAPREJ


Vprašanja?

Hvala za vašo pozornost.
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