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1. BROŠURI NA POT

2. DUŠEVNO ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU

Globalni mega trendi kot so starajoča se družba, digitalizacija in avtomatizacija delovnih mest ter značilnosti
slovenskega trga dela kot so nizka stopnja delovne aktivnosti starejših in mladih ter naraščanje atipičnih
oblik dela pomembno vplivajo na področje duševnega zdravja zaposlenih na delovnem mestu. Nenazadnje ne
smemo pozabiti tudi na vplive pandemije COVID-19, ki je v preteklem letu v številnih podjetjih zaznamovala
tako organizacijo dela kot tudi čas, kraj in način dela. Prav tako se pomembne spremembe, ki so posledica
pandemije, kažejo v posameznikovem zasebnem življenju in s tem tudi na področju usklajevanja poklicnega in
zasebnega življenja.
Eden izmed stebrov zagotavljanja večje odpornosti trga dela na zgoraj navedene spremembe je prav dobro
duševno zdravje zaposlenih. Možnost hitrega in učinkovitega prilagajanja posameznika na pomembne
spremembe tako v zasebnem kot poklicnem življenju je namreč tesno povezana prav s psihičnimi kapacitetami,
ki izhajajo iz dobrega duševnega zdravja. V tej luči je skupna odgovornost posameznika, delodajalca in države,
da z ustreznimi ukrepi poskrbi za ohranjanje in krepitev duševnega zdravja zaposlenih, zlasti v teh kriznih časih,
ki s seboj prinašajo številne negotovosti (finančna, socialna, zdravstvena, itd.).

2.1 OPREDELITEV DUŠEVNEGA ZDRAVJA

Svetovna zdravstvena organizacija 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.

Duševno zdravje vpliva na to, kako razmišljamo, komuniciramo, se učimo in osebnostno rastemo. Prav zato 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.

Vpliv pandemije COVID-19 na duševno zdravje

Namen interaktivne brošure, ki je pred vami, je delodajalce informirati in osveščati o pomenu ohranjanja in
krepitve duševnega zdravja na delovnem mestu. Prav tako je v brošuri predstavljen Program celovite podpore
podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih tveganj (Program PSDT), ki predstavlja celovit in
sistematičen ukrep na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja zaposlenih. Z zadostno vloženo mero
pozornosti, energije in časa prinaša pozitivne posledice tako na ravni posameznika, podjetja kot družbe v celoti.

Pandemija COVID-19 je s seboj prinesla številne posredne in neposredne
učinke na področje duševnega zdravja. Kot neposreden vpliv pandemije
razumemo pojave, ki so posledica prisotnosti virusa – strah pred okužbo in
pred širjenjem okužbe, strah pred težjim potekom bolezni, stigmatizacija
okuženih, ipd. Kot posreden vpliv pandemije na duševno zdravje pa lahko
razumemo skupek različnih ukrepov, sprejetih z namenom zamejitve
širjenja okužbe, zaradi katerih smo kot posamezniki in kot družba prisiljeni
spremeniti ustaljeni način življenja. Med te vplive spadajo okrnjeni
socialni stiki, spremenjen način druženja z ljudmi, ki so za nas pomembni,
spremenjen način dela, zabrisane meje med delovnim in prostim časom
ter obveznostmi (tudi družinskimi), omejenost gibanja, otežen dostop do
določenih storitev (npr. zdravstvo), itd. (NIJZ, 2021).

Brošuri so dodana različna zanimiva gradiva:

Več preberite v članku COVID-19, usklajevanje dela in družine ter zadovoljstvo in kvaliteta našega življenja.

Članek				

Priročnik		

2.2 POVEZAVA MED DUŠEVNIM ZDRAVJEM IN DELOM

Webinar

Vsa strokovno-informativna gradiva, ki se nahajajo v tej brošuri, so nastala v okviru projekta »Celovita
psihosocialna podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile (NAPREJ) – Zdravo in aktivno v prihodnost!«.
Želimo si, da bi vas navedene vsebine spodbudile k prvim (in nadaljnjim) korakom na področju duševnega
zdravja zaposlenih na delovnem mestu. Tako kot drugje v življenju, je za prvi korak v novo smer potrebnega
največ truda, obenem pa je enako pomembna tudi zaveza, da v začrtani smeri vztrajamo dovolj dolgo, da se
pokažejo želene spremembe.
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Posameznik običajno v delovnem okolju preživi velik del svojega življenja, zato le-to pomembno vpliva na
njegovo zdravje in počutje, saj kvalitetno organizirano delo ohranja in krepi zdravje. Med pomembnejšimi
elementi dela, ki varujejo duševno zdravje in dobro počutje, so naslednji:
•
•
•
•
•
•
•

posameznikovo delo je cenjeno,
posameznik doživlja občutek koristnosti in potrditve pri delu,
posameznik ima možnost soodločanja o stvareh, ki ga zadevajo,
posameznik ima pri delu podporo sodelavcev,
posameznik ima možnost stalnega usposabljanja za delo, ki ga opravlja,
posameznik ima na voljo vse vire, potrebne za kvalitetno izvedbo dela,
delo je dobro organizirano (ne prihaja do delovnih obremenitev).

www.naprej.eu
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V vsakdanjem življenju imamo različne skrbi glede poklicnega in zasebnega
življenja. Določena mera zaskrbljenosti je tako povsem običajen pojav. Pri
tem pa je smiselno ločevati med skrbjo (ko vemo, česa nas je strah, zato je ta
strah takoj bolj obvladljiv) in strahom (ko ne vemo, česa nas je strah, zato je ta
strah manj obvladljiv). Za nekatere posameznike lahko tovrstni občutki strahu
postanejo tako resni in kronični, da to lahko pripelje do težav v duševnem
zdravju ali anksioznih duševnih motenj.

Ustrezno vedenje zaposlenih predstavlja osnovo za nemoteno delovanje
organizacije in učinkovito opravljanje dela. Na delovnem mestu preživimo
večino svojega časa, zato je zelo pomembno, da se vedemo ustrezno,
znamo dobro komunicirati in ustvarjati vzdušje, v katerem se bomo tako
mi sami kot drugi dobro počutili.
Slaba komunikacija in nesodelovanje v organizaciji sta namreč lahko
pomemben dejavnik za nastanek težav v duševnem zdravju.
Več preberite v članku Ustrezno vedenje ter dobri odnosi na delovnem
mestu izboljšujejo zadovoljstvo in učinkovitost zaposlenih.
Delo oziroma delovno mesto pa lahko na duševno zdravje zaposlenih vpliva tudi negativno. Najpogostejši
psihosocialni dejavniki delovnega mesta, ki lahko vplivajo na razvoj duševnih težav na delovnem mestu so:
• težave pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja,

Več preberite v članku Tesnoba in kako jo premagati.

2.3 POSLEDICE SLABEGA DUŠEVNEGA ZDRAVJA ZAPOSLENIH
V kolikor psihosocialnih tveganj na delovnem mestu ne obvladujemo ustrezno in pravočasno, se le-ta lahko
izražajo v slabšem duševnem zdravju zaposlenih, ki se na ravni posameznika kaže v slabšem telesnem zdravju,
težavah v medosebnih odnosih, slabem počutju, itd. Zaposleni v primerih, ko psihosocialna tveganja delovnega
mesta dalj časa niso ustrezno naslovljena, pogosto poročajo, da so ''v stresu''.

• nasilje ali nadlegovanje na delovnem mestu,

Ali ste vedeli?

• pomanjkanje podpore sodelavcev in nadrejenih,
• negotovost zaposlitve, neustrezna plača, slabe možnosti napredovanja,
• slabi delovni pogoji,
• slabi medosebni odnosi med zaposlenimi,
• prevelike ali premajhne delovne obremenitve oziroma pomanjkanje nadzora nad delovno obremenitvijo,
• neustrezen način vodenja in komuniciranja,

Nenaslovljena ali neustrezno naslovljena psihosocialna tveganja, ki se kažejo v slabem duševnem zdravju
zaposlenih, imajo posledice tudi na ravni podjetja. S slabim duševnim zdravjem zaposlenih so namreč povezani
naslednji pojavi:
•
•
•
•
•
•

• spremembe v organizaciji in s tem povezani občutki negotovosti,
• izključevanje zaposlenih iz procesa sprejemanja odločitev,
• nejasnost ali konfliktnost vloge na delovnem mestu.

Ali ste vedeli?
Za zaposlene v gospodarstvu duševna stiska zaradi COVID-19 najbolj intenzivna
Izsledki raziskave za oceno potreb po psihosocialni podpori v drugem valu epidemije covida-19 kažejo, da se
zaposleni v gospodarstvu v primerjavi z zaposlenimi na drugih področjih najslabše spoprijemajo z duševno
stisko. Pri tem jih najbolj bremenijo skrbi pred izgubo/omejitev svoboščin, negotovo prihodnostjo, skrbi
pred okužbo bližnjih in ločenost od družinskih članov. V primerjavi s splošno populacijo omenjene težave
doživljajo intenzivneje, še posebej ločenost od družine (DPS, NIJZ, idr., 2021).
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Stres je vsakodnevni pojav in običajen odziv posameznika na različne spremembe (tako pozitivne kot
negativne). Zaradi drobnih vsakodnevnih stresov pri posamezniku ni pričakovati večjih težav. Težave se
pojavijo takrat, ko je stresnih situacij preveč, so preveč zgoščene, premočne ali pa trajajo predolgo. Kot
posledica se lahko pojavijo težave v telesnem in duševnem zdravju.

www.naprej.eu

večje število bolniških odsotnosti,
manjša produktivnost pri delu,
večje število napak pri delu,
manjša motivacija za delo in predanost podjetju,
slaba organizacija časa in
pogostejši konflikti med zaposlenimi.
Vzrok za konflikte med zaposlenimi je med drugim lahko tudi obrekovanje na
delovnem mestu.
Ali poznate razliko med klepetanjem in obrekovanjem?
Kakšne so negativne posledice obrekovanja in kako ga lahko v delovnem okolju
preprečimo, tudi s pravilom Pri nas obrekujemo pozitivno?
Več preberite v članku Ali je obrekovanje pogosto v vašem delovnem okolju?

www.naprej.eu
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Vsako leto več in daljše bolniške odsotnosti zaradi duševnih in vedenjskih motenj
Odstotek bolniškega staleža zaradi duševnih in vedenjskih motenj
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Delovno okolje torej predstavlja pomemben dejavnik tveganja za slabo duševno
zdravje zaposlenih, po drugi strani pa lahko z ustreznimi pristopi in ukrepi
poskrbimo, da postane varovalno okolje za ohranjanje in krepitev duševnega
zdravja zaposlenih.
Pri tem ima ključno vlogo vodstveni kader, saj so prav vodje običajno osebe, na
katere se zaposleni najpogosteje obračajo v primeru težav v duševnem zdravju.
Vodje so tudi tiste osebe, ki zaposlujejo, napotujejo dalje v strokovno obravnavo,
sodelujejo v procesu vrnitve zaposlenega na delo po daljši bolniški odsotnosti,
prilagoditvah delovnega procesa, ipd.
Več o obvladovanju psihosocialnih tveganj delovnega mesta preberite v
priročniku za vodstveni kader.

Vir: NIJZ, 2016-2019

Zadnji dostopni podatki NIJZ kažejo, da v Sloveniji od leta 2016 do 2019 narašča odstotek bolniškega
staleža zaradi duševnih in vedenjskih motenj. Že od leta 2014 do 2019 pa se daljša trajanje bolniškega
staleža iz navedenega razloga. V letu 2014 je bilo tako povprečno trajanje ene odsotnosti zaradi duševnih
in vedenjskih motenj 40,9 dni, v letu 2019 pa že 50,9 dni, torej v povprečju kar 10 dni več.

Tako kratkotrajne kot dolgotrajne bolniške odsotnosti predstavljajo za delodajalca
različne neposredne in posredne stroške.
Poleg neposrednih stroškov v obliki nadomestila plač zaposlenih oseb za
čas bolezni (do 30 dni) ter stroškov nadomeščanja začasne zadržanosti
od dela (imenovana tudi absentizem) delodajalec nosi tudi posredne
stroške, ki nastanejo kot posledica odsotnosti z dela:

2.4 PROMOCIJA DUŠEVNEGA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Promocija zdravja na delovnem mestu predstavlja sistematične ciljane aktivnosti in ukrepe, ki so namenjeni
vsem zaposlenim in se izvajajo za vse zaposlene pod enakimi pogoji, z namenom ohranjanja in krepitve
telesnega in duševnega zdravja zaposlenih ter njihovega dobrega počutja.
Pri tem pa promocija duševnega zdravja na delovnem mestu vključuje vse ukrepe, ki prispevajo k ohranjanju
in krepitvi dobrega duševnega zdravja zaposlenih.
V nadaljevanju navajamo nekaj ključnih izsledkov nacionalne raziskave, v kateri je sodelovalo 576 delodajalcev,
glede odnosa slovenskih delodajalcev do področja duševnega zdravja na delovnem mestu ter izvajanja ukrepov
na tem področju, ki je bila v okviru projekta NAPREJ izvedena v marcu 2021:

Slovenski delodajalci se zavedajo pomena ohranjanja in krepitve duševnega zdravja na
delovnem mestu

višja fluktuacija,
slabša kakovost blaga ali storitev,
zmanjšana produktivnost,
preveč časa namenjenega za upravljanje (discipliniranje, prekinjanje
delovnih razmerij, iskanje nadomestnih zaposlitev),
• težave z varnostjo (npr. delo opravljajo slabše usposobljeni delavci,
zaposleni pri delu hitijo, ker na delo ne prihajajo pravočasno),
• negativen vpliv na kakovost proizvodnje in storitev, slabša
kakovost proizvodnje, slabše storitve, nezadovoljni kupci, idr.
•
•
•
•
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Vodstvo podjetja se zaveda pomena skrbi za duševno
zdravje zaposlenih.

Vračanje na delo po daljši (bolniški) odsotnosti predstavlja izziv tako za
zaposlenega, njegove sodelavce kot delodajalca.
Z namenom, da se proces vračanja na delo odvije čimbolj gladko za vse
deležnike, je potrebno kar nekaj načrtovanja ter sistematičnega delovanja, ki
vključuje posluh, razumevanje in prilagodljivost.

www.naprej.eu

52,6

V okviru programa promocije zdravja na delovnem
mestu načrtujemo ukrepe za ohranjanje in krepitev
dušev nega zdravja zaposl enih.
DA
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V poslanstvu oziroma ciljih podjetja imamo zapisano
skrb za duševno zdravje zaposlenih.

Priporočila za vse deležnike v tem procesu najdete v članku Uspešno vračanje
zaposlenih na delo po daljši (bolniški) odsotnosti.
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Uspešna promocija duševnega zdravja na delovnem mestu mora vključevati dva vidika – upravljanje tveganj
in promocijo zdravja. Ob tem gre za spodbujanje izbir posameznika tako na delovnem mestu kot v zasebnem
življenju, ki varujejo, krepijo in ohranjajo zdravje. Na ta način se širi kultura preventive, ki je predpogoj za
zadovoljno, kakovostno in učinkovito življenje.

Med najpogostejšimi ukrepi letni razgovori z zaposlenimi ter prilagoditev delovnega časa
in mesta

3. PREDSTAVITEV PROGRAMA PSDT
Psihosocialna tveganja 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. Eden takšnih učinkovitih ukrepov
je Program PSDT, ki je predstavljen v nadaljevanju.

3.1 KAJ JE PROGRAM PSDT
Program celovite podpore podjetjem za obvladovanje in preprečevanje psihosocialnih dejavnikov
tveganj (v nadaljevanju Program PSDT) je sistematična in strokovno osnovana rešitev za zmanjševanje
psihosocialnih dejavnikov tveganj na delovnem mestu ter ohranjanje in krepitev duševnega zdravja
zaposlenih.
Program PSDT je oblikovan po vzoru Employee Assistance Program (EAP), ki je v tujini že dobro znan in
uveljavljen način podpore zaposlenim (in njihovim družinskim članom) pri reševanju različnih težav, ki lahko
negativno vplivajo na delovno učinkovitost zaposlenih.
Posebna vrednost Programa PSDT je, da je bil osnovan, razvit in prilagojen glede na potrebe slovenskih
delodajalcev.
Program PSDT je bil razvit na podlagi različnih strokovnih analiz in raziskav, ki so bile izvedene v okviru
projekta NAPREJ. Program je bil nato vpeljan med 11.049 zaposlenih iz sedmih pilotskih podjetij:

Preko izvajanja ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu tako delodajalci dosežejo naslednje
pomembne cilje (IRSD, 2015) :
• 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.
Vloga promotorja duševnega zdravja v podjetju
Promotor duševnega zdravja v podjetju je oseba, ki skrbi za izvajanje
ukrepov krepitve in ohranjanja duševnega zdravja zaposlenih.
Pogosto je to strokovnjak bodisi na področju promocije zdravja na
delovnem mestu, varnosti in zdravja pri delu bodisi kadrovskih zadev,
izobraževanja in razvoja zaposlenih, ipd.

•

Elektro Celje d.d.

•

Gorenje Surovina d.o.o.

•

Komunala Brežice d.o.o.

•

Nova KBM d.d.

•

Odelo Slovenija d.o.o.

•

Pošta Slovenije d.o.o.

•

Talum d.d.
Program PSDT se je v navedenih podjetjih izvajal 3 leta, v obdobju od marca 2018 do aprila 2021.

Kot posledica reorganizacije določenih podjetij in fluktuacije kadra se je število zaposlenih v pilotskih podjetjih
v obdobju izvajanja Programa PSDT spreminjalo, pri čemer je v letu 2021 doseglo 12.029 zaposlenih.

Vas zanima več o tem, kakšne naloge opravlja promotor duševnega zdravja ter kako k njihovemu izvajanju
konkretno pristopiti? Oglejte si webinar!
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3.2 NAMEN PROGRAMA PSDT

3.3.1 ZAUPNA PSIHOLOŠKA POMOČ ZA ZAPOSLENE

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 posledično odraža v:

Zaupna psihološka pomoč za zaposlene se izvaja v obliki telefonskih, osebnih, video in e-svetovanj.

•
•
•
•
•

nižji bolniški odsotnosti zaposlenih,
večji produktivnosti,
nižji fluktuaciji,
boljših medosebnih odnosih zaposlenih,
večjem zadovoljstvu zaposlenih itd.

Telefonska svetovanja so na voljo 24 ur na dan, vse dni v letu.
Kaj je psihološko svetovanje?

Splošni cilj Programa PSDT je vzdrževanje sposobnosti zaposlenih, da so lahko polno produktivni z nudenjem
širokega razpona storitev, vključno z zgodnjo intervencijo in preventivo.
Slednje je pomembno tudi v luči aktivnega in zdravega staranja zaposlenih, in sicer z namenom pridobivanja
in ohranjanja ključnih kadrov zaradi posledic starajoče se delovne sile in podaljševanja delovne aktivnosti.
Ali ste vedeli?

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 v številkah:
V obdobju 3 let je bilo izvedenih 1.583 svetovanj za zaposlene iz 7 pilotskih podjetij in njihove ožje družinske
člane.

Zaposleni, ki imajo odraščajoče otroke, hkrati pa skrbijo še za ostarele družinske
člane, predstavljajo eno izmed ranljivih skupin zaposlenih, ki je še posebej
dovzetna za pojav težav v duševnem zdravju zaradi različnih izzivov, ki izhajajo
iz usklajevanja dela in družine.
Več si preberite v članku Usklajevanje dela in družine pri skrbi za ostarelega
družinskega člana.

3.3 SKLOPI AKTIVNOSTI V PROGRAMU PSDT
Program PSDT sestavljajo trije glavni sklopi aktivnosti, in sicer:

1. Zaupna psihološka pomoč za zaposlene in njihove ožje družinske člane

2. Izobraževanja za različne ciljne skupine v podjetju

3. Promocijske in preventivne aktivnosti

Namen svetovanj je hitra in pravočasna pomoč pri razrešitvi težav posameznikov, ki izvirajo bodisi iz področja
dela ali iz zasebnega življenja:
TEŽAVE PRI DELU

TEŽAVE V ZASEBNEM
ŽIVLJENJU

ZDRAVJE IN
DOBRO POČUTJE

Konflikti na delovnem mestu

Konflikti s partnerjem

Duševne stiske (tesnoba,
potrtost, itd.)

Nadlegovanje, nasilje

Težave pri vzgoji otrok, skrbi za
ostarele svojce

Krizni dogodki

Stres, izgorevanje
Karierni izzvi

12
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Življenjski slog
Različne izgube (ločitev, smrt v
družini, itd.)

Težave z obvladovanjem čustev,
odvisnosti
13
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Program PSDT v številkah:

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, v kolikor jih ne pravočasno in ustezno
naslovimo.
Ali ste vedeli?
Najpogostejši duševni motnji, ki pestita delovno populacijo sta
depresija in anksioznost. Depresija je motnja razpoloženja, pri kateri
oseba doživlja globoko žalost in malodušje, ne zmore pa se razveseliti
ali uživati. Anksiozne motnje pa predstavljajo pretiran odziv (lažen
alarm) na dano situacijo ali okoliščine, ki se kaže v obliki boja ali bega.
Vas zanima več o tem, kako navedeni motnji prepoznati? Oglejte si webinar!
Z namenom čim prejšnje rešitve nastale težave so psihološka svetovanja v Programu PSDT na voljo:
• vsem zaposlenim iz določenega podjetja in
• njihovim ožjim družinskim članom (partner in otroci).

Zakaj je pomembno takojšnje reševanje težav posameznika?

Kako to, da so psihološka svetovanja v okviru Programa PSDT namenjena tudi ožjim družinskim
članom zaposlenih?

Začetna težava posameznika je običajno majhna,
obvladljiva in hitro rešljiva.

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. Na ta način se lahko pravočasno zamejijo škodljive posledice na posameznikovo zasebno in
delovno življenje.

Dlje časa, ko se težava ne reši, večja postaja ...

Program PSDT v številkah:

... in bolj škodljive so njene posledice.

V večji meri so svetovanja koristili zaposleni, kot ožji družinski člani zaposlenih v pilotskih podjetjih.

Govorimo o učinku snežne kepe.
Svetovanja v Programu PSDT naslavljajo težave posameznika, ne glede na to, s
katerega področja izvirajo.
Nerešene težave iz zasebnega življenja se namreč prenašajo na področje dela.
Velja pa tudi obratno - nerešene težave s področja dela se prenašajo na področje
zasebnega življenja.
V obeh primerih se težave na delovnem mestu kažejo v obliki različnih problematičnih in manj produktivnih
vedenj zaposlenih:
•
•
•
•
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zamujanje na delu,
napake pri delu zaradi raztresenosti in zaskrbljenosti,
reševanje zasebnih zadev v službenem času,
agresivno komuniciranje s sodelavci, strankami, pacienti, ipd.

www.naprej.eu

Posameznemu zaposlenemu (ali njegovemu ožjemu družinskemu članu) je v obdobju enega leta na voljo največ
5 do 6 svetovanj.

www.naprej.eu
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Zakaj je število svetovanj omejeno?

Izobraževanja v obliki video vsebin, t.i. webinarjev

Število svetovanj je omejeno z namenom čim hitrejše rešitve ugotovljene težave
posameznika. V svetovanjih se tako uporablja pristop kratkega, v rešitev
usmerjenega svetovanja. Pri tem svetovalec deluje tako, da klienta z vprašanji
usmerja k temu, da sam najde rešitev. 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.

Webinarji so dostopni na spletnem portalu za zaposlene.
Nekateri webinarji pa so prosto dostopni tudi na spletni strani projekta NAPREJ.

Značilnosti psiholoških svetovanj v okviru Programa PSDT:
STROKOVNO

PROSTOVOLJNO

ZAUPNO

Svetovanja izvajajo
različni strokovnjaki
s področja duševnega
zdravja na delovnem
mestu (psihologi,
psihiatri, itd.), z vsaj 3
leti izkušenj z izvajanjem
svetovanj.

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.

Vsa svetovanja so
popolnoma zaupna, kar
pomeni, da zaposleni
in njihovi ožji družinski
člani, v kolikor ne
želijo, svetovalcu ne
rabijo zaupati svojega
pravega imena.

3.3.2 NAMEN PROGRAMA PSDT
Z namenom informiranja in osveščanja zaposlenih o tematikah duševnega
zdravja in psihosocialnih dejavnikih tveganja so v Programu PSDT predvidena
izobraževanja za različne ciljne skupine v podjetju, in sicer za:
• zaposlene,
• promotorje duševnega zdravja in
• vodstvene kadre.
Izobraževanja se izvajajo v obliki seminarjev, ki potekajo v živo ter v obliki
kratkih poučnih video vsebin oz. t.i. webinarjev.
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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’’.

www.naprej.eu

Obe obliki izobraževanj je smiselno izvajati stalno ter vanje vključiti teme, ki so za določeno ciljno skupino
relevantne:

VODSTVENI KADER

PROMOTORJI
DUŠEVNEGA ZDRAVJA

ZAPOSLENI

Vodstveni kader je
potrebno informirati
in osveščati o pomenu
in koristih vlaganja v
področje duševnega
zdravja na delovnem
mestu.

Namen izobraževanj
za promotorje
duševnega zdravja je
čimbolj približati vlogo
promotorja duševnega
zdravja na delovnem
mestu ter njegove
konkretne naloge.

Zaposlene v okviru
izobraževanj
informiramo in
osveščamo o pomenu
skrbi za lastno duševno
zdravje, dobro počutje na
delovnem mestu, zdrav
življenjski slog, ipd.

Oglejte si enega od
webinarjev za vodstveni
kader:

Oglejte si enega
od webinarjev za
promotorje duševnega
zdravja:

Oglejte si enega od
webinarjev za zaposlene:

»Ali se vlaganje v duševno
zdravje na delovnem
mestu izplača?«.

www.naprej.eu

»Stigmatizacija in
diskriminacija oseb s
težavami v duševnem
zdravju na delovnem
mestu«.

»Medgeneracijsko
sodelovanje na delovnem
mestu«;
»Krepitev odpornosti na
stres«;
»Medosebni odnosi in
komunikacija«.
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Prav tako je zelo smiselno, da 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.

Zlasti za vodstvene kadre je pomembno, da so 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.
Kako pristopiti do zaposlenega, ki ima težave v duševnem zdravju?
Katera ravnanja so bolj ustrezna in katera manj? Oglejte si webinar!

Promocijsko-preventivne aktivnosti 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.

Primer okrožnice za zaposlene - 12 preprostih navad za zmanjševanje stresa
Posamezniki običajno dobro vemo ‘’kaj bi bilo dobro početi za naše zdravje in dobro počutje’’. Morda smo
že večkrat sprejeli odločitev, ‘’da tokrat bomo pa res poskrbeli zase’’, zataknilo pa se je pri udejanjanju te
odločitve. V okrožnici vam tako predstavljamo 12 preprostih navad, ki pripomorejo k zmanjševanju stresa.
Edino pravilo, ki ga pri teh navadah upoštevajte je - da gre za navade. Naj torej te dejavnosti resnično
postanejo del vas in vašega življenja.
Vas zanima, katerih 12 navad pripomore k zmanjševanju stresa? Preberite okrožnico!

3.3.3 PROMOCIJSKE IN PREVENTIVNE AKTIVNOSTI
Uspešnost Programa PSDT je v veliki meri odvisna od stalne podpore 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. Na ta način zagotovimo, da so zaposleni dobro in stalno obveščeni o vseh
storitvah, ki so jim na voljo v okviru Programa PSDT. S tem zagotovimo tudi maksimalno uporabo pri osebah,
ki lahko imajo koristi od storitev Programa PSDT. Obenem je v okviru promocije Programa PSDT ključno tudi
ustrezno strokovno informiranje in osveščanje zaposlenih o področju duševnega zdravja.
Zakaj je pomembna destigmatizacija področja duševnega zdravja?

Zakaj sta pri promocijsko-preventivnih dejavnostih pomembni stalnost in
doslednost?
Zdrav življenjski slog obsega zdravo prehrano, telesno dejavnost, opustitev
nezdravih življenjskih navad in izogibanje stresu. Gre za dolgoročno naložbo
v zdravje in dobro počutje, ki se gradi postopoma, z vsako zdravo izbiro in
odločitvijo, vsak dan, teden, mesec, leto. Zato je dobro, da se promocijskopreventivne dejavnosti v podjetju izvajajo stalno in dosledno, saj zaposlene
vedno znova opominjajo na to, kako pomembno je skrbeti za svoje telesno in
duševno zdravje, dokler to zavedanje ne postane del vsakodnevnega ravnanja
ter njihovega življenjskega sloga. Na ta način se lahko preprečijo ali vsaj omilijo kronične zdravstvene težave,
ki so pogosto vzrok za dolgotrajne bolniške odsotnosti z dela.
Vas zanima več o tem, kako zdrav življenjski slog vpliva na uspešno soočanje z delovnimi obremenitvami?
Preberite članek!

Stigma označuje pojav ali lastnost, ki je družbeno nesprejemljiva in ga/jo
pogosto sami pripišemo osebi ali skupini oseb, pogosto zaradi strahu, ki izvira
iz nezadostnega razumevanja tega pojava ali lastnosti.
Zaradi stigmatiziranosti področja duševnega zdravja tako o njem bodisi
govorimo premalo bodisi na podlagi napačnih prepričanj. Slednje še povečuje
stigmatiziranost področja in začaran krog stigme se sklene.
Z namenom destigmatizacije področja je potrebno o duševnem zdravju spregovoriti na podlagi strokovnih
podlag in izkušenj, kar bo pripomoglo k temu, da osebe, ki imajo težave v duševnem zdravju pravočasno
prepoznajo svoje simptome, se ustrezno informirajo o možnostih zdravljenja in predvsem dovolj zgodaj
poiščejo ustrezno strokovno pomoč.
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Proces vpeljave Programa PSDT v podjetje

4. KAKO PROGRAM PSDT VPELJATI V PODJETJE?
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.
Kdo v podjetju je odgovoren za vpeljavo in izvajanje aktivnosti Programa PSDT?
Osebe, ki so v podjetju odgovorne za operativno izvajanje aktivnosti oz. nalog v okviru Programa PSDT, ob
sodelovanju in podpori vodilnih in vodstvenih delavcev, so 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.
Navedene osebe lahko imenujemo tudi promotorji duševnega zdravja v podjetju, saj je njihova vloga tesno
povezana s tem, da zaposlene ustrezno informirajo in osveščajo o področju duševnega zdravja na delovnem
mestu.
Vas zanima več o spodbujanju proaktivnega ukrepanja na področju ohranjanja in krepitve
duševnega zdravja zaposlenih?

Preberite priročnik za promotorje duševnega zdravja!

Aktivnosti
vrednotenja

Vpeljava Programa PSDT v podjetje je proces, ki zahteva delovanje na različnih ravneh podjetja in pri katerem
sodelujejo tako vodstvo kot zgoraj navedeni strokovni delavci s področja duševnega zdravja na delovnem mestu
in zaposleni.

Aktivnosti
izvajanja

Aktivnosti
načrtovanja

Za dolgoročne učinke, ki jih pričakujemo od aktivnosti znotraj Programa PSDT, se priporoča dosledno
upoštevanje zaporedja faz ter kontinuirano večletno izvajanje programa.
V brošuri, ki je pred vami, se bomo osredotočili le na ključne smernice in priporočila pri uvajanju Programa PSDT
v podjetje.
Podrobnejše informacije o tem, kako Program PSDT vpeljati v podjetje najdete v

Priročniku za krepitev duševnega zdravja na delovnem mestu!
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4.1 5 KLJUČNIH SMERNIC/PRIPOROČIL V POSTOPKU UVAJANJA PROGRAMA PSDT V PODJETJE

Program PSDT v številkah:

1. Ključna je podpora vodstva
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 v
podjetje pridobiti zavezo in aktivno podporo vodstva. Duševno zdravje zaposlenih naj se kot prioriteta uvrsti
tudi v poslanstvo in cilje podjetja. 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 namreč zelo pomemben korak za doseganje želenih ciljev na omenjenem področju.
Krožni proces Programa PSDT

Ali ste vedeli?
Slaba tretjina (31%) evropskih delodajalcev je poročala, da so v njihovem podjetju vzpostavili storitve za
podporo duševnemu zdravju in program za pomoč zaposlenim (EAP), ki trpijo zaradi izolacije, tesnobe,
depresije in drugih težav, povezanih s pandemijo. V evropski raziskavi delodajalcev COVID-19 je sicer
sodelovalo več kot 750 vodilnih kadrov in notranjih svetovalcev (Littler, 2020).

Program PSDT deluje po krožnem procesu, kar pomeni, da če v procesu stalnega spremljanja in vrednotenja
ugotovimo posamezne pomanjkljivosti ali želimo aktivnosti nadgraditi, se vrnemo na začetek določene faze
in aktivnost nadgradimo, izboljšamo, popravimo.

5. Pomen kontinuiranega, večletnega izvajanja
2. Dobra analiza stanja je osnova za določitev ključnih težav
Z namenom celostnega in sistematičnega pristopa k reševanju ključnih težav na
ravni zaposlenih in na ravni podjetja, je pomembno izvesti natančen posnetek
stanja. Program PSDT vsebuje dve orodji, s katerimi pridobimo ustrezne informacije
o začetnem stanju v podjetju, in sicer:
•
Analizo stanja na področju bolniških odsotnosti in zdravja zaposlenih ter
•
Raziskavo med zaposlenimi na področju duševnega zdravja, bolniških
		
odsotnosti, skrbi za zdravje ter psihosocialnih dejavnikov tveganja.
Tako analiza kot raziskava se izvedeta ob začetku vpeljave Programa PSDT.
Priporoča pa se tudi izvedba po določenem časovnem obdobju, z namenom
spremljanja doseganja zastavljenih ciljev ali prilagoditev aktivnosti in ciljev, če
rezultati kažejo na to.

S Programom PSDT dolgoročno vlagamo v preventivo na področju ohranjanja in krepitve duševnega zdravja
zaposlenih ter obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja. Na ta način dosežemo boljše psihofizično zdravje
zaposlenih, kar je v interesu vseh delodajalcev. Zdravi in zadovoljni zaposleni so namreč temelj vsake uspešne in
konkurenčne organizacije.

Izjava pilotskega podjetja Skupina Talum

»V Talumu že več kot dvajset let namenjamo veliko pozornost ozaveščanju sodelavcev, kako pomembna je lastna skrb za ohranjanje
zdravja, ter odpravljanju in zmanjševanju dejavnikov tveganja za nastanek bolezni. Aktivnosti izvajamo v okviru projekta ZDRAVO
TALUM, ki je prepoznaven po sloganu LASTNA SKRB + TALUM = ZDRAVJE. Za sodelovanje v Programu PSDT smo se odločili, ker
smo tudi sami že nekaj časa ugotavljali potrebo po krepitvi aktivnosti na tem področju.
S sodelovanjem v projektu so naši strokovni sodelavci – v Talumu jih poimenujemo promotorji določenega projekta - prek seminarjev,

3. Prilagoditev aktivnosti Programa PSDT posameznemu podjetju

fokusnih skupin in objavljenih vsebin pridobili osnovna znanja o prepoznavanju najpogostejših duševnih in drugih težav. Naučili so

Delovno okolje in narava dela se od podjetja do podjetja zelo razlikujeta, k temu pa moramo dodati še specifično
organizacijsko kulturo posameznega podjetja in pripadajoče značilnosti in potrebe zaposlenih. Z namenom čim
večjega sprejemanja in uporabe aktivnosti Programa PSDT je tako zelo priporočljivo, da se posamezne aktivnosti
Programa PSDT (in način njihovega izvajanja) vselej prilagodijo značilnostim posameznega podjetja.

se, kako ustrezno pristopati v takšnih primerih, kar jim bo v prihodnje v pomoč pri prepoznavanju tovrstnih izzivov v podjetju, kot
tudi v domačem okolju.
Z rednim objavljanjem pripravljenih vsebin (plakati, zloženke, webinarji …) in aktivno vlogo naših promotorjev smo pri sodelavcih
naredili velik korak v zavedanju pomembnosti pravočasnega prepoznavanja psihosocialnih vidikov tveganja in duševnega zdravja in
marsikomu pomagali pri premagovanju življenjskih izzivov. Med zaposlenimi je bila zelo dobro sprejeta brezplačna zaupna psihološka

4. Stalno spremljanje in vrednotenje Programa PSDT
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.

pomoč, ki je bila na voljo v okviru projekta.
Za delodajalca je velika dodana vrednost projekta tudi izvedena raziskava med zaposlenimi in pripravljeno poročilo na področju
ugotavljanja bolniških odsotnosti, duševnega zdravja in obvladovanja psihosocialnih dejavnikov tveganja. Rezultati bodo podlaga
za pripravo programa promocije zdravja na področju duševnega zdravja, ki mu bomo tudi v prihodnje namenjali veliko pozornost.«
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