
Osebnostna čvrstost, 

obvladovanje stresa in zdravje

https://www.psychologytoday.com/blog/communication-success/201202/eight-keys-life-hardiness-and-resiliency



Potek delavnice

• Strnjena predstavitev projekta

Ana Čermelj, projektni vodja pri GO SOPS

• Povezanost duševnosti, osebnosti in 

čustev s telesnimi boleznimi –
mag. Drago Tacol, univ.dipl.psih., specialist klinične psihologije

• Predstavitev orodja OiRA

(kdo, zakaj, kako) Nataša Kramar, Zavod Varen sem

EVALVACIJSKI LIST – PROSIMO IZPOLNITE TER VRNITE ga. Alenki Gajski



Predstavitev projekta 

SKUPAJ – gradniki zdravja

Celje, 18.11.2015



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

• 14. mesecev, od 1.9.2015 – 31.10.2016

• Reprezentativna delodajalska ter 
reprezentativni delojemalski organizaciji 
zastopamo skupaj preko 80 različnih 
dejavnosti v Sloveniji. 

• Sindikat obrti in podjetništva Slovenije in 
Sindikat delavcev trgovine skupaj zastopata 
približno 258.000 delovno aktivnega 
prebivalstva.



Ključna prioriteta in proaktivna 

zaveza partnerjev projekta

• Delodajalci in delojemalci v prvi vrsti sami

najzanesljivejši srbniki in gradniki svoje 

lastne varnosti in zdravja pri delu.

• Projektne aktivnosti, ki dajejo poudarek 

zdravstveni preventivi – potrebna 

absolutno prednostna podpora s strani 

raznih državnih inštitucij (enotnost mnenja 

partnerskega konzorcija)



Cilji projekta ?

• Sprememba razmišljanja, da je fenomen varstva pri delu dosežen zgolj 

z uporabo zaščitnih sredstev in opreme oz. sprememba delovanja po 

principu „saj se še nikoli nič ni zgodilo“.

• Ozaveščanje o dejavnikih (tehničnih, pravnih, vzgojnih, tehnično-

tehnoloških, vzgojno-izobraževalnih, socialnih), ki vplivajo na zdravje -> s 

poudarkom, da človek, s svojimi osebnostnimi značilnostmi, komunikacijo, 

ponotranjenimi vrednotami, organizacijo dela in medčloveškimi odnosi 

najbolj vpliva na lastno počutje, odnose, občutek pripadnosti organizaciji ter 

klimo v kolektivu

• Cilj, izvedba kratkih tečajev, delavnic za delovno aktivno prebivalstvo

• “Custom made delavnice“  

• Razvoj 3. novih orodij OiRA : trgovina, pekarne, mesnice

• Minimalno 575 aktivno vključenih oseb v projektne aktivnosti

• Aktivna udeležba, vključitev in dvig znanj s področja varnosti in zdravja med 

vstopajočimi na trg dela – mladimi (vzgoja in izobraževanje)



Aktivnosti SOPS kot partnerja

• Uvodna problemska konferenca, november 2015 (sodelovanje SOPS v 

širšem sestavu)

• Prikaz delovanja orodij OiRA glavnemu odboru SOPS (po izdelavi orodij)

• Sodelovanje SOPS pri izdelavi treh vodnikov po orodju OiRA

• Usposabljanja po območnih organizacijah – sodelujeta SOPS in SDTS

• Sopriprava, izvedba in udeležba na študijskem obisku Cipra ter Avstrije

• Sopriprava skupne zloženke za delodajalce in delavce z vsebino varnost in 

zdravje pri delu

• SOPS – 2 'custom made' predavanji na temo uporabe orodja OiRA pri 

končnem uporabniku (sodelovanje delodajalca in delavcev pri izdelavi 

ocene tveganja) -> spremljanje rezultatov.

• Sopriprava vsebin za zaključni zbornik projekta

• Posvet delavcev – Žužkovi dnevi v sept. 2016



• Obveščanje članstva in širše javnosti preko spletne strani www.sops.si ter 

člankov v reviji Delavec v obrti in podjetništvu

• Priprava in izvedba 3 usposabljanj delovno aktivnega prebivalstva v 

drobnem gospodarstvu (SOPS, 3 * 20 udeležencev)

• Priprava in izvedba 2 usposabljanj vstopajočih na trg dela, promocija 

zdravja, praktična predstavitev orodij OiRA z aktivnim sodelovanjem 

udeležencev (2 * 20 udeležencev)

• Izvedba natečaja delojemalci - »Varnost in zdravje je 

tudi naša skrb in zaveza«, podelitev denarne nagrade 

zmagovalcu na Žužkovih dnevih (sept.2016)

• Zaključna konferenca projekta, oktober 2016 ( sodelovanje SOPS v širšem 

sestavu)

http://www.sops.si/


Projekt SKUPAJ – gradniki zdravja 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. 

Hvala za vašo pozornost! 

Ana Čermelj, projektni vodja pri GO SOPS


