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Mam satysfakcję, gdy w organizowanych przeze mnie przedsięwzięciach licznie
uczestniczą współpracownicy. Cieszy mnie świadomość, że pozyskana przez nich
wiedza, zastosowana  w praktyce, służy poprawie stanu zdrowia.

Jest Pani laureatką Certyfikatu Menadżera
Promocji Zdrowia w Pracy. Co jest dla Pani

szczególnie interesującego i satysfakcjonującego
w pracy menadżera promocji zdrowia?

Zarządzanie zdrowiem w firmie wymaga wielu różnorodnych działań
– organizowania różnego rodzaju przedsięwzięć, promowania ich,

motywowania współpracowników do udziału w oferowanych
inicjatywach, dokonywania ewaluacji etc. Jakie Pani zdaniem

umiejętności są potrzebne menadżerowi promocji zdrowia?
 

Moim zdaniem są to: umiejętność tworzenia sieci kontaktów, czyli nawiązywania
współpracy z różnymi instytucjami i osobami, które mogą nas wesprzeć czy
zainspirować, dobra organizacja pracy, umiejętności miękkie - otwartość w
kontaktach interpersonalnych  i kreatywność.



Uważam, że sporego zaangażowania wymagał udział firmy (jako partnera) w
kampanii „Praca odmładza”, zainicjowanej przez Centralny Instytut Ochrony
Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. W ramach tego przedsięwzięcia w
Bibliotece została zorganizowana wystawa, na stronie internetowej instytucji
zamieszczone zostało zestawienie publikacji związanych z tematem ergonomii i
higieny pracy, przeprowadzona została ankieta badająca efektywność
wykorzystania dofinansowania aktywności ruchowej przez bibliotekarzy,
upowszechniano materiały kampanii, a sprawozdanie z podjętych działań
zostało przesłane do CIOP-PIB.

Była Pani inicjatorką i organizatorką wielu
działań prozdrowotnych w Państwa firmie. Jakie

działanie wymagało od Pani największego
zaangażowania?

Które z zainicjowanych przez Panią działań
cieszyło się największym powodzeniem?

Trudno wymienić jedno działanie, najwięcej uczestników przyciągały zajęcia
warsztatowe, jak chociażby spotkanie z psychodietetykiem „Bo odchudzanie
zaczyna się w głowie”, czy zajęcia z jogi śmiechu „Rejs po morzu emocji – od stresu
do radości”.



W jaki sposób stara się Pani rozpoznawać i być na
bieżąco z oczekiwaniami pracowników w zakresie

oferowanych działań prozdrowotnych?

Najczęściej poprzez osobiste rozmowy, zwłaszcza z osobami aktywnymi,
zainteresowanymi kwestią działań prozdrowotnych. 

Początki Pani aktywności na polu promocji zdrowia to czas przed
pandemią. Co się zmieniło w Pani pracy teraz, gdy wszyscy

borykamy się z ograniczeniami związanymi z COVID-19?

Uważam, że możliwości działań promujących zdrowie zostały bardzo ograniczone.
Imprezy „na żywo” nie mogą odbywać się w instytucji, natomiast bezpłatnych
webinariów w sieci, chociażby na temat zdrowego odżywiania, jest tak wiele, że
każdy znajdzie coś dla siebie. Nasza praca przybiera w dużej mierze formę zdalną,
wymuszającą działanie on-line, dlatego obawiam się przesytu tej formuły u
odbiorców. Skupiłam się więc na projektach wystawienniczych, prezentując
poradniki, których lektura może wpłynąć na poprawę kondycji psychicznej
odbiorców. Położyłam tu nacisk głównie na publikacje dotyczące pozytywnego
myślenia i pokonywania depresji.



Jak pandemia wpłynęła na realizację działań
prozdrowotnych w Państwa firmie?

W obecnej sytuacji, na podstawie decyzji Dyrektora i zgodnie z ograniczeniami i
nakazami związanymi ze stanem epidemii, w Bibliotece nie organizuje się
spotkań, imprez  i warsztatów. W związku z zamknięciem klubów fitness,
wstrzymane zostało również dofinansowanie aktywności rekreacyjnej z
Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Jest to bardzo niefortunne,
ponieważ negocjacje z firmą Benefit Systems znajdowały się już w fazie końcowej,
a w ich wyniku zainteresowani pracownicy mieliby pozyskać kartę Multisport od
stycznia 2021 r.

Na koniec pytanie: jak przekonałaby Pani
innych pracodawców do wdrażania promocji

zdrowia dla swojego personelu?
 

Sądzę, że troska o zdrowie personelu to zysk dla instytucji, ponieważ „zaopiekowany”
pracownik, to lepsza wydajność i mniejsza absencja chorobowa. Podejmowane przez
pracodawców działania skutkują także wzmocnieniem więzi z organizacją,
zwiększają lojalność wobec niej. Niosą również pozytywny przekaz, że firmie zależy
na zdrowiu załogi, która czuje się w pewien sposób doceniona poprzez różnego
rodzaju benefity.



Certyfikat Menadżera Promocji
Zdrowia jest dokumentem

potwierdzającym posiadanie
kompetencji  z zakresu

zarządzania programami
promocji  zdrowia, przyznawanym
przez Krajowe Centrum Promocji

Zdrowia w Miejscu Pracy
Instytutu Medycyny Pracy im.

prof.  J .  Nofera w Łodzi.  
 

Szczegółowe informacje
dotyczące zasad przyznawania

poszczególnych Certyf ikatów oraz
interaktywne formularze można

znaleźć na stronie:
 

www.pracanazdrowie.pl
oraz

www.promocjazdrowiawpracy.pl
 
 

C E R T Y F I K A T  M E N A D Ż E R A  P R O M O C J I  Z D R O W I A
 



ZADANIE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO

PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2016-2020,

FINANSOWANE PRZEZ MINISTRA ZDROWIA.


