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Društvo za kadrovsko dejavnost Zasavja
s soorganizatorji:
GZS Območno zbornico Zasavje,
Centrom za socialno delo Zagorje ob Savi,
Zasavsko ljudsko univerzo
in ostalimi sodelujočimi,
vabi na zanimiv posvet:

»ZDRAVI ZAPOSLENI - DOBRI REZULTATI«
v četrtek, 22. oktobra 2015, od 12.00 do 15.00 ure
na GZS Območna zbornica Zasavje, Podvine 36, Zagorje ob Savi.

Danes se vse bolj zavedamo, da je zdravje vrednota, pogoj in nujno potrebna sestavina
posameznika, da je ta lahko uspešen, tako na poslovnem, kot osebnem področju. Pa vendar se
nam postavljajo vprašanja ali kot družba, podjetje, posameznik, storimo dovolj za svoje zdravje.
Ozaveščenost velikega števila posameznikov, da so za svoje zdravje odgovorni predvsem sami,
je danes na precej višjem nivoju, kot je bilo to še pred nedavnim. Tudi prizadevanja podjetij in
inštitucij, da dobre prakse in skrb za zdravje zaposlenih vnesejo v svoje sredine, se povečuje.
Kljub vsemu se v določenih sredinah povečuje število z dela odsotnih zaposlenih, v porastu so
psihosomatska obolenja, kot posledica stresa in preobremenjenosti na delu, pa tudi kot
posledica brezvoljnosti tistih, ki ne uspejo na trgu dela. Na področju brezposelnosti je še
posebej zaskrbljujoče, da se delež tistih, ko so brez dela že daljše obdobje, povečuje.
Na posvetu torej želimo pokazati tudi na pasti, ne le zdravja posameznikov, pač pa tudi zdravje
pravnih oseb in javnega zdravja.
Vendar se tudi v naših sredinah dogajajo dobre prakse, tako v podjetjih kot institucijah, ki vam
želimo predstaviti na posvetu.
Moderator posveta bo dr. Nada Zupan z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani.

Program posveta:
11.45-12.00 REGISTRACIJA
12.00 - 12.05 Uvodni pozdrav, mag. Tadeja Nimac, predsednica Društva za kadrovsko
dejavnost Zasavja
12.05 - 12.15 Promocija zdravja: od zakonodaje do (dobre) prakse;
mag. Irena Manfredo, Medicina dela, prometa in športa d.o.o. Zagorje ob Savi

12.15 - 12.25 Promocija zdravja v slovenskih podjetjih – dobre prakse;
Tatjana Kovač in dr. Nada Zupan, Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani

12.25

- 12 35 Zdravja ne dobite v trgovini, temveč z načinom življenja;
Soniboj Knežak, vodja kadrovske službe v Steklarni Hrastnik d.o.o.

12.35

– 12.45 Teorija in praksa preprečevanja mobinga v ETI-ju;
Rosita Razpotnik, vodja kadrovske službe v Eti Elektroelement d.d. Izlake

12.45

– 12.55 Memorandum o zdravih delovnih mestih;
Igor Knez, namestnik direktorja Pravne službe GZS

13.15-13.30

ODMOR

13.30 – 13.40 Strokovno delo ZRSZ z brezposelnimi osebami z zdravstvenimi ovirami;
Lijana Vidic Ristič, vodja-direktorica območne službe ZRSZ, OS Trbovlje
13.40– 13.50 Po-moč na center za socialno delo;
mag. Tadeja Nimac, direktorica Centra za socialno delo Zagorje ob Savi
13.50 - 14.00 Vključevanje starejših zaposlenih in brezposelnih v usposabljanja
povečuje njihovo motivacijo za delo;
Valentina Uran, vodja Svetovalnega središča Zasavje, Zasavska ljudska univerza
14.10-14.30 Vgrajenost preventivnih ukrepov in kontrol v zakonodajo;
Uroš Prikl, predsednik Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve
in invalide, Državni zbor Republike Slovenije

14.30-15.00 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK POSVETA

Posvet je brezplačen, z obvezno predhodno prijavo do izvedbe seminarja.

Vljudno vabljeni!

Dovoljujem, da Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) uporablja moje osebne podatke v svojih zbirkah
osebnih podatkov samo za namene neposrednega trženja. Seznanjen sem, da lahko zahtevam, da GZS
preneha uporabljati moje osebne podatke za namene neposrednega trženja. GZS osebnih podatkov ne bo
posredovala tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika.«
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