PROJEKT STRES NA PRACOVIŠTI

V prvé řadě bychom rádi poděkovali těm, kteří se aktivně zúčastnili dotazníkového šetření.

Velmi si vážíme Vaší ochoty a času, který koncem roku řada z Vás věnovala vyplnění dotazníku zaměřeného na problematiku stresu ve veřejné správě. Dotazník zaměřený na problematiku stresu “Subjektivní hodnocení zátěže pracovníků státní 
a veřejné správy faktory pracovního prostřední a pracovních podmínek” vyplnilo on-line více než 3 tisíce osob, poštou zaslalo dalších téměř 2 tisíce osob. 

V současné době se získaná data ze šetření zpracovávají a zajímavé výsledky se budou postupně   zveřejňovat. 

VÝZVA – doplňkové šetření

Při této příležitosti si Vás řešitelský tým Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, v.v.i. a Odborový svaz státních orgánů a organizací dovoluje požádat o spolupráci. Jedná se o stručné sdělení příkladů dobré praxe v oblasti preventivních opatření zaměřených na snižování výskytu nežádoucího stresu (školení a vzdělávání pracovníků, opatření zamezující osobním konfliktům s klienty atp.). Jde o problematiku, které je v současné době věnována výrazná pozornost i v odborných kruzích Evropské unie, jíž nyní předsedáme.

Východiskem pro toto doplňkové šetření je skutečnost, že 23 % dotázaných pracovníků státní a veřejné správy se kladně vyjádřilo k tvrzení “Můj zaměstnavatel dělá hodně pro prevenci stresu a kompenzaci neúměrné pracovní zátěže (školení, výcvik, relaxační programy, zlepšování pracovního prostředí, podmínek..)”. 

Pro stručné sdělení je níže k dispozici jednoduchý formulář, který po vyplnění můžete poslat elektronickou poštou na adresu chroma@vubp-praha.cz, poštou na adresu Ludmila Chromá, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i., Jeruzalémská 9, 116 52, Praha 1 (obálku označte heslem “dobrá praxe”). 

NÁZEV AKCE (OPATŘENÍ)


DŮVODY REALIZACE (POČÁTEČNÍ STAV, PROBLÉMY)


POPIS AKCE (CO, KDY, KDE A JAK BYLO REALIZOVÁNO)

VÝSLEDKY (PŘÍNOSY, EFEKTY, NÁKLADY, POČET OSOB)


DOPORUČENÍ A KONTAKTY



Formulář k online vyplnění je také od 2.2.2009 k dispozici na adrese:
http://www.vubp.cz/dotazniky/dobra-praxe.htm.

Pozn.: Pokud nechcete uvádět přesnou identifikaci instituce, můžete použít obecné označení – ministerstvo, krajský úřad, finanční úřad apod. 

Ještě jednou děkujeme za Váš čas a námahu a věříme, že poznatky, získané v průběhu řešení projektu, budou mít vliv i na pozitivní opatření, uskutečněná v budoucnu pro snížení zejména psychické zátěže pracovníků státní a veřejné správy.
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