
VLJUDNO VAS VABIMO NA SEMINAR

IZVAJANJE PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM

MESTU IN COVID-19
ki bo v TOREK, 3. avgusta 2021 preko platforme ZOOM, s pričetkom ob 09. uri in predvidenim koncem ob 11. uri.

poiskati in uporabiti podatke, ki jih potrebujemo pri izdelavi načrta PZDM
izdelati načrt promocije zdravja, skladno s priporočili stroke 
kako uporabno vključiti Covid 19 situacijo v izvajanje PZDM
proučiti učinke sprememb na delovne razmere in dobro počutje zaposlenih 
ozaveščati zaposlene (in poslovne partnerje) glede ključnih ukrepov za (samo) zaščito in varno delo od
doma 
pridobivanja in spoštovanja idej in predlogov zaposlenih s ciljem izboljšanja počutja na delovnem
mestu;

 ni stroška izdelave načrta promocije zdravja zunanjih izvajalcev 
 zmanjšanje stroškov, povezanih z boleznimi in bolniško odsotnostjo (odškodnine, zdravstveni
stroški…) in zmanjšanje delovne invalidnost
 povečanje storilnosti,  kakovosti storitev / proizvodov in inovativnosti 
povečanje zadovoljstva zaposlenih in ostalih deležnikov

UVOD:
Promocija zdravja na delovnem mestu je relativno nov interni akt, ki je, po Zakonu o varnosti in zdravju pri
delu – ZVZD – 1 (Ur.l. RS št. 43/2011) obvezen za vsako organizacijo. 
Zagotavljanje varnega in zdravega delovnega mesta ter zadovoljnih zaposlenih zmanjšuje število poškodb
pri delu, bolezni, povezanih predvsem s stresom in specifiko delovnega okolja. 
Danes smo soočeni z dodatnim tveganjem, epidemijo Covid 19, ki ga lahko brez večjih naporov
vključimo v projekt PZDM. 
Delavnica je namenjena usposabljanju članov skupine za zdravje, internim promotorjem zdravja na
delovnem mestu, strokovim sodelavcem varnosti in zdravja pri delu in ostalim neposredno vpletenih v
izdelavo načrta PZDM, kakor tudi  osveščanju glede ustrezno urejenega, varnega in zdravega delovnega
mesta in delovnega okolja za organizacije javnega sektorja. 
Veliko pozornosti bo namenjeno novim pristopom izvajanja PZDM, ki jih narekuje Covid – 19. 
Gre za način učenja iz lastnih izkušenj in preverjenih praks. 

CILJ DELAVNICE je naučiti se:

KORIST ZA ORGANIZACIJO IN POSAMEZNIKA:

PROGRAM:
1.Zakaj izvajati PZDM? 
2. Načrtovanje PZDM
3. Analiza zdravja in določitev problematike 
4. Izvajanje programa in evalvacija 
5. Prilagoditev PZDM razmeram Covid – 19: 
    -Določitev najbolj pomembnih točk obvladovanja širitve Covid 19
    -Ukrepi spodbujanja zaščitnih ukrepov Covid – 19 

PREDAVATELJICA:
MAG. SANDRA AVSEC, je magistrirala je s področja kriznega managementa in tveganj v podjetju, zato na
varnost in zdravje pri delu gleda celostno in celovito ter je sposobna prepoznati ustrezne pristope, ugodne
za delodajalca in zaposlenega. Vsakodnevno je povezana z izvajanjem ukrepov varnosti in zdravja pri delu,
s tveganji in izzivi v podjetju in v današnjem času še z izzivi, ki jih prinaša Covid 19.  



KOTIZACIJA
Za seminar znaša 175,00 EUR + 22% DDV.

Za tiste, ki se bodo prijavili in plačali do 23.7.2021 znaša

kotizacija 160,00 EUR + 22% DDV.

V Kotizacijo je všteto: gradivo seminarja

POPUSTI: za udeležence iz iste organizacije:

- 3 udeležence ali več je možen po dogovoru dodaten

popust.

Kotizacijo je potrebno poravnati na TRR SI56 6100 0001

7521 651 odprt pri Delavski hranilnici.

Rok plačila za proračunske uporabnike je 30 dni po

prejemu računa v skladu s predpisi.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa.

PRIJAVE IN INFORMACIJE
Na naslov: Agencija za kadre, Dalmatinova ulica 3, 1000

Ljubljana

preko e-maila: marketing@agencijazakadre.si,

agencijazakadre@siol.net

Na tem naslovu smo Vam na voljo tudi za dodatne

informacije, vsak delovni dan med 8.00 in 15.00 uro.

Prosimo, da nas o udeležbi obvestite po priloženi

prijavnici.

Morebitne pisne odjave upoštevamo najkasneje tri dni

pred izvedbo, v nasprotnem primeru zaračunamo 50%

znesek kotizacije. Pri neudeležbi brez pravočasne

odjave, kotizacij ne vračamo oz. jih zaračunamo.

SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV (OZNAČITE)
S prijavo na dogodek dajem prostovoljno privolitev, da lahko

podjetje Agencija za kadre d.o.o. za namen vodenja

evidence udeležencev in obveščanja o poteku dogodka za

katerega je izpolnjena prijava, obdeluje osebne podatke.

Soglašam, da lahko osebne podatke iz prijavnice,

podjetje Agencija za kadre d.o.o. uporabi za namen

obveščanja o nadaljnjih dogodkih.

P R I J AV N I C A  Z A  S E M I N A R
"IZVAJANJE PROMOCIJE ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU IN COVID-19"

ki bo potekal v TOREK, 3. avgusta 2021 preko ZOOM. S pričetkom ob 09. uri in predvidenim koncem ob 11. uri.

P R I J AV N I C A Z A S E M I N A R

NA SEMINAR PRIJAVLJAMO NASLEDNJE UDELEŽENCE (ime in priimek; e-mail):

1._______________________________________    __________________ @________________

2._______________________________________    __________________@________________

3._______________________________________    __________________@________________

4. _______________________________________    __________________@________________

5. _______________________________________    __________________ @ _______________
NAZIV PLAČNIKA______________________________________________________________

NASLOV PLAČNIKA (ulica/št., poštna št./kraj):

_____________________________________________________________________________

Zavezanec za DDV (ustrezno obkrožite)        DA         NE

ID za DDV plačnika: ___________________ davčna številka: ___________________________

(v kolikor ste davčni zavezanec)                         (v kolikor niste davčni zavezanci)

IBAN: SI56 _________________________________________ BIC BANKE: __________________________________

Glede na obveznost prejemanja oz. izdajanja/pošiljanja e-računov prosimo obkrožite: e-račun DA NE

TELEFON: ___________________________ FAKS: _________________________

 e-mail plačnika: _________________________@_______________________

Agencija za kadre d.o.o., Dalmatinova ulica 3, 1000 Ljubljana

Tel.: 01/ 42 55 220; faks: 01/ 42 55 221

e-mail: marketing@agencijazakadre.si

TRR št.: SI56 6100 0001 7521 651 pri Delavski hranilnici.

Želite, da Vas še naprej obveščamo o naših dogodkih? DA NE

Datum: ______________________________                              Žig in podpis odgovorne osebe:

                                                                                                        ______________________________________


