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Oglasno sporočilo

S projektom Zdrav duh v zdravem okolju skrbimo
za promocijo zdravja na delovnem mestu
V podjetju Saubermacher - Komunala

se zavedamo, da so zdravi in zadovoljni

zaposleni osnovni temelj uspešnega

podjetja, to pa izhaja že iz naših
vrednot in poslanstva. Že vrsto let izvajamo

različne aktivnosti za promocijo
zdravja na delovnem mestu, ki smo

jih v zadnjih dveh letih združili v projektu,

imenovanem Zdrav duh v zdravem

okolju. 1

Ta projekt je zrasel iz projekta Za življenja

vredno telo, ki smo ga v podjetju
začeli izvajati že leta 2010, ko smo

za zaposlene razpisali različne cilje na
področju kolesarjenja, teka ali hoje. Sodelujoči

zaposleni si lahko sami izberejo
enega od razpisanih ciljev in vsak, ki

ga doseže, prejme pisno priznanje, seveda

pa je še pomembnejši korak, ki ga
naredi za svoje zdravje. Namen projekta
je zmanjšati odsotnosti iz zdravstvenih
razlogov, prispevati k zaščiti in ohranitvi

zdravja zaposlenih ter k visoki ravni
kakovosti življenja, spodbujati gibanje
in pridobivanje psihofizične kondicije,
izboljšati produktivnost zaposlenih ter
jih poučiti o zdravem načinu življenja in
dejavnikih, ki so pomembni za ohranjanje

zdravja, dvigniti raven samozavesti
zaposlenih in širiti filozofijo zdravega
duha v širše družbeno okolje.

Za zdravje zaposlenih poleg tega, da
izpolnjujemo oziroma presegamo zahteve

zakonodaje za varnost in zdravje
zaposlenih, skrbimo še na številne druge

načine. Vsako leto organiziramo kolesarski

maraton za zaposlene, športni
dan za zaposlene in njihove družinske
člane v obliki pohoda, redno organiziramo

druženja zaposlenih ob igranju

bovlinga in turnir v bovlingu za podjetja

iz skupine Saubermacher ter izvajamo

športne igre na naših družabnih

srečanjih. Že tri leta izvajamo Šolo
zdravega načina življenja, v okviru katere

organiziramo različna tematska
predavanja, pripravo in degustacijo
zdravih jedi, meritve dejavnikov tveganja

in test telesne zmogljivosti. Organiziramo

tudi druge delavnice za zaposlene,

kot je na primer delavnica za
učinkovito obvladovanje stresa. Kot
imetnik osnovnega certifikata Družini

prijazno podjetje v nekatere od teh
aktivnosti vključujemo tudi družinske
člane zaposlenih, s čimer idejo zdrave¬

ga načina življenja širimo v širše družbeno

okolje.
V podjetju smo spoznali, da lahko

že z majhnimi finančnimi viri, a s pozitivno

energijo naredimo zelo veliko
za zdravje in dobro počutje zaposlenih,
zato bomo tovrstne aktivnosti izvajali
tudi v prihodnje. Projekt Zdrav duh v
zdravem okolju je na podlagi Javnega
razpisa za sofinanciranje projektov za

promocijo zdravja na delovnem mestu
v letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod

za zdravstveno zavarovanje Slovenije,

to pa je še en dokaz več, da je pomemben

za družbo, v kateri delujemo
in ustvarjamo zdravo okolje.
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