Podjetniško trgovska zbornica (PTZ) pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) , Sindikat obrti in
podjetništva Slovenije (SOPS) in Sindikat delavcev trgovine Slovenije (SDTS)
vabimo na

problemsko konferenco v okviru projekta

»SKUPAJ – gradniki zdravja«
»S skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski, storitveni in proizvodni
dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive«,

ki bo v petek, 6. novembra, 2015, ob 9.00
na Gospodarskem razstavišču, v dvorani Urška 4 (Hala B, 2. nadstropje)
v okviru sejma Narava – zdravje 2015

Ob zaznavanju vsakdanjega stresa in pritiskov na delodajalce in delojemalce, ki jih ustvarjajo zaostrene
razmere na trgu, se je treba zavedati nujnosti ukrepanja za izboljšanje razmer za zaposlene, sicer je
lahko na daljši rok ogroženo zdravje zaposlenih, kar je za nadaljni razvoj podjetja vse prej kot dobro.
Konferenca je namenjena vsem podjetjem iz področij trgovine, mesarstva in pekarstva, ki želijo za
svoje zaposlene ustvariti varno in zdravo delovno okolje ter tako poskrbeti za zadovoljne in zdrave
zaposlene. Še posebej so vabljeni predstavniki mikro in malih podjetij, saj podatki kažejo, da je v tej
skupini področje varovanja zdravja najmanj urejeno. Na konferenci bodo strokovnjaki odpirali
vprašanja iz tega področja in tudi ponudili rešitve, tudi v obliki spletnih orodij OiRA.
Z udeležbo na konferenci pridobite brezplačno vstopnico na sejem Narava – zdravje!
Vljudno vabljeni!

Mag. Vida Kožar,
Direktorica PTZ, vodja projekta

Za optimalno organizacijo prosimo, da udeležbo na konferenci potrdite z izpolnjenim prijavnim obrazcem na
spletni strani https://www.gzs.si/skupaj-gradniki-zdravja/vsebina/Dogodki najkasneje do srede, 4. novembra
2015, do konca dneva. V odgovoru na vašo prijavo dobite tudi navodila za pridobitev brezplačne vstopnice na
sejem Narava – zdravje.
Dodatne informacije: PTZ, Vanja Bele, koordinator projekta, tel. 01 5898 517, e-pošta: vanja.bele@gzs.si

Program:

Problemska konferenca v okviru projekta »SKUPAJ – gradniki zdravja«
8.30

Registracija

9.00

Uvodni nagovor in predstavitev projekta SKUPAJ - gradniki zdravja
mag. Vida Kožar, direktorica PTZ pri GZS, vodja projekta
Vesna Stojanovič predsednica Sindikata delavcev trgovine Slovenije
Peter Jančar, predsednik Sindikata obrti in podjetništva Slovenije

Poklicne bolezni pekov, mesarjev in trgovcev
prof.dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med, predstojnica Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa

OiRA, rešitev za mikro in mala podjetja
Lorenzo Munar, vodja projekta v Oddelku za preventivo in raziskave Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (v angleškem jeziku)

Kako delujejo orodja OiRA
Nataša Kramar, Zavod Varen sem

Preventiva na delovnem mestu za zmanjšanje absentizma in prezentizma
Alenka Planinc Rozman, plAnincA k.d.

Zakaj mora delodajalec poznati Zakon o zdravju in varstvu pri delu
Metka Penko Natlačen, Pravna služba GZS

Zdravi zaposleni povečujejo dobiček (davčni vidik)
Branka Drnovšek Adamlje, Konto+

Načrt promocije zdravja - predstavitev dobre prakse
Izbrano podjetje, TBC

Zdrav prigrizek – pogostitev in mreženje
*konferenca bo trajala približno dve uri, pridržujemo si pravico do manjših sprememb programa

Več o projektu »SKUPAJ – gradniki zdravja« in orodjih OiRA lahko preberete tukaj.

Projekt »SKUPAJ – gradniki zdravja« - »S skupnimi prizadevanji delodajalcev in delojemalcev v trgovinski,
storitveni in proizvodni dejavnosti do spoznanja vrednosti preventive« 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.

