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Już od kilku lat zajmuje się Pani w swojej firmie
planowaniem i wdrażaniem działań prozdrowotnych
dla pracowników. Co jest dla Pani szczególnie
interesującego i satysfakcjonującego w pracy
menadżera promocji zdrowia?

Praca z ludźmi i dla nich napędza mnie do działania, dlatego ta część moich zadań
przynosi mi wiele satysfakcji. Tworzenie działań, które spotykają się z zainteresowaniem
naszych pracowników daje mi wiele energii. A już najbardziej cieszą mnie informacje, że
dzięki nam ktoś zdecydował się zawalczyć o swoje zdrowie czy choć na chwilę uzyskał
spokój i wyciszenie. To takie wisienki na torcie i największa satysfakcja!
Z naszej wiedzy wynika, że początkowo działania
prowadzone w Państwa firmie miały charakter
eventowy, jednak zdecydowali się Państwo na
wprowadzenie usystematyzowanych działań w tym
obszarze. Co Państwa skłoniło do tej zmiany?
Już od 2010 roku Bank Pekao S.A. zaszczepiał w swoich pracownikach pasję do sportu
organizując Bankową Olimpiadę. Co roku podczas jednej z najważniejszych imprez
sportowo-rekreacyjnych ok. 600 pracowników Banku w 16 drużynach rywalizowało w
kilkunastu drużynowych i indywidualnych dyscyplinach sportowych. Już wtedy
wiedzieliśmy jak wiele od sportu możemy się nauczyć, m.in. współpracy, pokory oraz
tego, że za każdym sukcesem stoi wiele godzin wyrzeczeń i ciężkiej pracy. To jak wielkim
zainteresowaniem i pozytywnym odbiorem cieszyły się te wydarzenia pokazało nam jak
ważne dla naszych pracowników jest dbanie o zdrowie i to, że warto te działania rozwijać.
Zadbaliśmy, by nasi pracownicy poczuli pozytywną energię – stąd początkowo były to
wydarzenia, które w widoczny sposób miały zakomunikować, że idea dbania o zdrowie i
dobre samopoczucie pracowników jest istotna dla Banku. Zorganizowane wydarzenia
były też sposobem na zebranie informacji o zainteresowaniu działaniami
prozdrowotnymi. To stąd czerpaliśmy pierwsze informacje o tym, jakimi działaniami
pracownicy są zainteresowani. Natomiast systematyczność takich działań jest zbieżna z
charakterem działań prozdrowotnych. Jeden zdrowy posiłek w miesiącu, trening czy
spacer jest tylko krokiem w kierunku zdrowia. Jeśli jednak tylko na tym poprzestaniemy,
działania te nie przyniosą pożądanego efektu. Tylko wtedy, gdy będą systematyczne,
mogą wnieść pozytywną zmianę w nasze życie.

Była Pani odpowiedzialna za przeprowadzenie
audytu prozdrowotnego w swojej firmie. W jaki
sposób gromadzili Państwo te informacje? Jakie były
największe wyzwania z tym związane?

Audyt był dla nas punktem wyjścia do dalszych działań. Wiemy, że tylko rozwiązania
dopasowane do potrzeb pracowników mają szanse spotkać się z ich zainteresowaniem.
W związku z tym podjęliśmy decyzje o konieczności dokonania analizy tak, by wyłonić te
działania, które wymagają od nas największego wsparcia.
Zdecydowaliśmy się na zaangażowanie zewnętrznych ekspertów, gdyż kluczowe dla nas
było sformułowanie właściwych pytań, które pozwolą uzyskać jak najwięcej informacji i
jednocześnie nie spowodują przekroczenia osobistych granic naszych pracowników.
Zdawaliśmy sobie sprawę, że odpowiedzi są często tylko deklaratywne i nie zawsze
przekładają się na czyny, dlatego istotnym elementem audytu było pozyskanie od
dostawcy usług medycznych zagregowanych wyników, które pozwoliły wyłonić
najczęstsze schorzenia jakie dokuczają pracownikom naszej organizacji. Dodatkowo
dokonaliśmy analizy struktury wieku i płci pracowników. Wszystkie te działania
podjęliśmy by przeprowadzony audyt był kompleksowy i wiarygodny.

Zgromadzone dane były dla Pani podstawą do
opracowanie ram strategii prozdrowotnej firmy. Co
stanowiło dla Pani kluczowy punkt wyjścia do jej
stworzenia?

Zderzenie deklaracji pracowników, analiza struktury wieku i płci pracowników oraz wyniki
od dostawcy usług medycznych pozwoliły nam na wyłonienie obszarów, które
określiliśmy jako najważniejsze i wymagające wsparcia ze strony pracodawcy. W tych
właśnie obszarach poszukiwaliśmy rozwiązań i propozycji działań, które razem stworzyły
nam strategię i plan działań na kolejny rok.
Którą z wdrożonych inicjatyw prozdrowotnych uznała Pani za
swój największy dotychczasowy sukces? Co o tym przesądziło?

Wydaje mi się, że samo usystematyzowanie i zebranie wszystkiego w jednym miejscu,
czyli stworzenie serwisu "Bierz zdrowie za rogi!" w naszym wewnętrznym intranecie,
serwisu, który „żyje”. Co tydzień zachęcamy naszych pracowników do nowych aktywności
poprzez filmiki, webinaria, artykuły, prezentacje czy nagrania zrealizowanych wydarzeń.
Dodatkowo o pojawieniu się nowych działań informujemy w naszym HRowym
newsletterze, gdzie sekcja „Bierz zdrowie za rogi!” uzyskała nie tylko stałe miejsce, ale co
ważniejsze wiernych czytelników.

Z jakimi nowymi wyzwaniami musiała się Pani
zmierzyć organizując działania prozdrowotne w
czasach pandemii?

Jak większość organizacji, znaleźliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości, która
zmusiła nas nie tylko do rezygnacji z naszych planów, ale wymogła na nas jeszcze
większego zaangażowania we wsparciu naszych pracowników w tym bardzo trudnym
czasie. Jednocześnie stworzyła też nowe możliwości kontaktu. Przeniesienie wszystkich
działań do świata ON-LINE pozwoliło na udostępnienie tych samych treści i aktywności
dla wszystkich pracowników niezależnie od lokalizacji (które mamy rozmieszczone w
całej Polsce).

W jaki sposób pandemia wpłynęła na organizowane
przez Państwa działania prozdrowotne dla
pracowników?
Tak jak w innych organizacjach pandemia wymusiła na nas przeniesienie działań do sfery
on-line. Wymagała od nas szybkiej reakcji tak, by już na początku pomóc naszym
pracownikom zaadoptować się do nowej sytuacji. Wówczas zaproponowaliśmy
pracownikom podcasty mające na celu zapewnienie spokoju – tak bardzo ważnego w
sytuacji niepewności. Zachęcaliśmy także by ten trudny czas stał się motorem do zmiany
nawyków na dobre i aby wykorzystali go do zwrócenia uwagi na swój dobowy rytm, by
wsłuchali się w potrzeby organizmu, a szybkie często niezdrowe jedzenie zmienili na
zdrową domową kuchnię.

Jakie cechy, Pani zdaniem, powinien posiadać
skuteczny menadżer promocji zdrowia?

Chęć, determinację i wiarę w korzyści wdrożenia w życie prozdrowotnych nawyków, a także
radość z zarażania ludzi zmianami na bardziej prozdrowotne.

W jaki sposób przekonałaby Pani pracodawców
do wdrożenia inicjatyw prozdrowotnych dla
swoich pracowników/ jakie dostrzega Pani
korzyści z prowadzenie tego typu działań?

Pracownicy są podstawą każdej organizacji, to ich zaangażowanie, entuzjazm i kreatywność
decyduje o sukcesie firmy. Każdy pracodawca powinien zatem zadbać o ich zdrowie, energię i
dobre samopoczucie, ale żeby to zrobić dobrze, powinni spojrzeć oczami swoich pracowników.

CERTYFIKAT MENADŻERA PROMOCJI ZDROWIA

Certyfikat Menadżera Promocji
Zdrowia jest dokumentem
potwierdzającym posiadanie
kompetencji z zakresu
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