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Jest Pani odpowiedzialna za planowanie i wdrażanie
programu prozdrowotnego w firmie. Wymaga to
przygotowywania różnych inicjatyw dla
pracowników. Jak stara się Pani rozpoznawać i być
na bieżąco z oczekiwaniami pracowników w zakresie
działań oferowanych przez pracodawcę? Na co Pani
zwraca uwagę? Skąd czerpie Pani wiedzę?

Od kilku lat tworzymy w Orange Polska przyjazne środowisko pracy, wspierające rozwój
pracowników i ich motywację, aby efektywnie wykorzystywali swój potencjał, nie tylko w
pracy, ale również w życiu prywatnym. W ramach Akademii Witalności Orange dbamy o
ich bezpieczeństwo, zdrowie i dobre samopoczucie. Nasze działania projektujemy w
oparciu o 4 filary zdrowia: aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, sen i regenerację oraz
dobrostan emocjonalny. Przy planowaniu działań wykorzystujemy wewnętrzne źródła
informacji: ankiety, wyniki warsztatów w strukturach czy wyniki badań: Kultury
Organizacyjnej i Barometr Społeczny. Dodatkowo korzystamy z raportów, jakie
otrzymujemy od dostawców usług, a także opinii i komentarzy pracowników
zamieszczanych w naszej społeczności - Akademia Witalności Orange na Plazza
(wewnętrzny Facebook). Oczywiście na bieżąco śledzimy również trendy rynkowe w
obszarze wellbeingu, a także inspirujemy się dobrymi praktykami wdrażanymi w innych
firmach.

Praca menadżera promocji zdrowia wymaga
zaangażowania w szeroki zakres działań
kierowanych do różnych grup pracowników, nie jest
to łatwe zadanie. Co jest dla Pani największym
wyzwaniem w realizacji tych działań?

W naszej firmie zatrudniamy ponad 10 tys. pracowników, w różnych obszarach działalności
np. bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta, utrzymanie infrastruktury
telekomunikacyjnej czy zarządzanie łańcuchem dostaw. Pracownicy wykonują pracę w
różnych godzinach – praca zmianowa, część z nich w terenie czy w Salonie Sprzedaży,
bezpośrednio obsługując klientów. Wyzwaniem jest po pierwsze zaplanowanie dla nich
działań prozdrowotnych, wynikających z ich różnych potrzeb, a po drugie dopasowanie czasu
ich realizacji, szczególnie jeżeli odbywają się stacjonarnie. Przykładowo nasi pracownicy w
Call Centrach wykonują pracę według ustalonego harmonogramu i mają bardzo ograniczone
możliwości uczestnictwa np. w warsztatach czy szkoleniach nie związanych bezpośrednio z
ich zadaniami. Z analizy ich potrzeb wynika, że często zgłaszają dolegliwości bólowe po
długotrwałej pracy siedzącej. Dlatego zapewniliśmy im usługę masażu biurowego w trakcie
regulaminowej przerwy w pracy. Sytuacja pandemii wiele zmieniła w tym zakresie, bo
obecnie zdecydowana większość naszych propozycji realizowana jest on-line i np. nasze
webinary czy Power Meetingi są nagrywane i pracownicy mogą je obejrzeć w dogodnym
momencie.

Która z wdrożonych inicjatyw była dla Pani
największym sukcesem i co stanowiło o sile tego
przedsięwzięcia?

W 2019 r przeprowadziliśmy kampanię edukacyjno - profilaktyczną „Zdrowie i lepsze
samopoczucie w Orange” razem z naszymi partnerami: Edukacją Żywieniową.PL i All for Body,
wdrażającą programy wellness w organizacjach. Naszym celem było wykształcenie zdrowych
nawyków żywieniowych i zwiększenie aktywności fizycznej poprzez:·
przekazanie praktycznych wskazówek w profilaktyce najbardziej rozpowszechnionych
schorzeń cywilizacyjnych (materiały edukacyjne, wykłady),
udostępnianie przepisów na proste posiłki i przekąski opracowane przez
wykwalifikowanych dietetyków,
udział w wyzwaniach, które w szybki i skuteczny sposób wspierają budowanie zdrowych
nawyków,
konsultacje z dietetykami,
stretchingi i masaże w miejscu pracy.
Dużym sukcesem było zaangażowanie sporej liczby pracowników w realizację wyzwań
prozdrowotnych. Była to rywalizacja pomiędzy pracownikami z różnych lokalizacji, którzy mieli
do wykonania ciekawe zadania: podzielić się własnymi przepisami na zdrowe przekąski,
zamieścić w naszej społeczności zdjęcia ilustrujące, w jaki sposób aktywnie spędzają czas, a
także napisać krótką wypowiedź: jak aktywność wpłynęła na zdrowie pracownika i jak znajduje
na nią czas. Trzy lokalizacje, w których zaangażowało się procentowo najwięcej osób
otrzymały darmowe dostawy świeżych owoców i soków.

W Państwa firmie już wcześniej były wdrażane
działania prozdrowotne online. Mieli zatem Państwo
już pewne doświadczenie w tym zakresie. Jednak
pandemia wymusiła zintensyfikowanie tego rodzaju
działań. Co się zmieniło w prowadzonych przez
Państwa działaniach prozdrowotnych? Jakie
modyfikacje musiały zostać wprowadzone?

To prawda, że pandemia i fakt, że większość pracowników przeszła na pracę zdalną, wymusiła
wiele zmian, zarówno jeżeli chodzi o potrzeby pracowników, jak i formę naszych działań. Od
marca ubiegłego roku realizujemy je w większości on-line i dzięki temu możemy dotrzeć z
nimi do większej liczby osób np. dotychczasowe stacjonarne przerwy na ćwiczenia przy biurku
zastąpiliśmy Power Meetingami, 20-minutowymi sesjami on-line, które odbywały się każdego
dnia około południa i były nagrywane, więc pracownicy mogą z nich korzystać w dogodnym
momencie. Dzięki aplikacji do umawiania wizyt również konsultacje z dietetykami i
fizjoterapeutami realizowaliśmy on-line. W początkowym okresie pandemii dużo uwagi
poświęciliśmy na wsparcie pracowników w organizacji zdrowego miejsca pracy w domu. Nie
każdy miał ergonomiczne warunki do jej świadczenia, bo w domu jednocześnie przebywały
dzieci i współmałżonkowie, którzy również pracowali zdalnie. Dlatego pracownicy mogli
wypożyczyć z biura ergonomiczne krzesło albo zakupić nowe z rabatem u naszych partnerów,
doposażyć stanowisko w monitor ekranowy czy zestaw słuchawkowy. Jednocześnie
edukowaliśmy ich w zakresie korzystania z cyfrowych narzędzi pracy. Z kolei pracownikom na
pierwszej linii, w Salonach Sprzedaży czy realizującym zdania u klienta musieliśmy przede
wszystkim zapewnić fizyczne bezpieczeństwo, w tym wyposażyć w środki ochrony
indywidualnej, a także opracować nowe standardy obsługi klientów, uwzględniające
wymagania sanitarne.

Z jakimi nowymi wyzwaniami musiała się Pani
zmierzyć organizując działania prozdrowotne w
czasach pandemii?
Troska o zdrowie i dobre samopoczucie naszych pracowników jest kluczowym elementem
„Polityki inwestycji w jakość zdrowia i samopoczucia pracowników Orange Polska”. Dotychczas
naszymi działaniami staraliśmy się promować i zachęcać do zmian w stylu życia, uczyliśmy
pracowników zdrowych nawyków żywieniowych czy poprzez grywalizację wspieraliśmy ich
aktywność fizyczną. Pandemia spowodowała, że zostaliśmy zamknięci w domach i
mieszkaniach, z ograniczonym kontaktem z bliskimi czy współpracownikami. Dla wielu z nas ta
sytuacja wywoływała duży stres, wynikający z utraty kontroli nad dalszym przebiegiem sytuacji i
obawą o przyszłość. W większym stopniu niż dotychczas zaczęliśmy troszczyć się o zdrowie
nasze i naszych rodzin.
W społeczności Akademii Witalności Orange na Plazza stworzyliśmy przestrzeń #zadbajosiebie,
którą podzieliśmy na 3 bloki tematyczne:
·#zadbajozdrowie – w tym podpowiadamy, jak i dlaczego warto zadbać o kondycję fizyczną
szczególnie w sytuacji, kiedy ruch jest bardzo ograniczony, wynikający chociażby z braku
konieczności przemieszczania się do i z biura. Zamieszczamy tam nagrania z sesji Power
Meeting oraz filmy z zestawami ćwiczeń rozciągających i rozluźniających do wykonywania w
czasie przerw w pracy. Wiem, że niektórzy menadżerowie wprowadzili elementy gimnastyki na
poranne spotkania on-line w zespole i zostało to pozytywnie odebrane. Dodatkowo
organizowaliśmy wyzwania np. w zeszłym roku dzięki aplikacji Endomondo wirtualnie
zwiedziliśmy Polskę i świat, biegając, jeżdżąc na rowerze czy spacerując. Oprócz tego
pracownicy mają możliwość wzięcia udziału w zajęciach sportowych on-line, jeżeli korzystają z
karty Fit Profit.
Dużym wyzwaniem w tym okresie dla wielu z nas było prawidłowe odżywianie, należało zadbać o
to aby czas na izolacji nie odbił się negatywnie na masie ciała i zdrowiu. Organizowaliśmy
spotkania z dietetykami, którzy udzielali cennych wskazówek, co warto jeść na pracy zdalnej, jak
planować posiłki, a także jakie produkty należy ograniczać w diecie. Przed jesienią poruszaliśmy
temat budowania odporności organizmu, w tym poprzez dodawanie do diety wyjątkowych, ale
łatwo dostępnych produktów, które ją wzmacniają. W serwisie zamieściliśmy szereg
dodatkowych informacji i przykłady jadłospisów.

Z jakimi nowymi wyzwaniami musiała się Pani
zmierzyć organizując działania prozdrowotne w
czasach pandemii? (cd.)
·# zadbajorodzinę – pandemia spowodowała, że dla wielu pracowników mieszkania, domy stały
się miejscem nie tylko życia rodzinnego, ale także pracy i edukacji. W szczególnie trudnej sytuacji
znaleźli się rodzice dzieci, które także pozostały w domu, wymagały opieki i pomocy w nauce. W
tym miejscu proponowaliśmy pomysły na spędzanie wspólnego czasu, ciekawe miejsca w
internecie do wirtualnego zwiedzania np. muzea, zoo. Pracownicy mogą dzielić się własnymi
doświadczeniami, dyskutować, co jest skuteczne, a co się u nich nie sprawdziło.
·# zadbajoemocje – przy holistycznym podejściu do potrzeb człowieka niezwykle ważne są
również kwestie związane ze zdrowiem psychicznym. Na początku pandemii znaleźliśmy się w
sytuacji bez precedensu. Nagle i niespodziewanie, praktycznie z dnia na dzień zmienił się nasz
świat, na co nie byliśmy przygotowani. To wiązało się i nadal wiąże z koniecznością trudnej
adaptacji do nowych warunków, niepewnością o przyszłość, nieprzewidywalnością, co może
znacząco wpływać na nasze samopoczucie, wywołując niepokój oraz lęk i obniżać nasz poziom
dobrostanu. Uznaliśmy, że ważną rolę w tej sytuacji odgrywają menadżerowie, ich postawy i
zaangażowanie, bo to oni kształtują na co dzień doświadczenia emocjonalne pracowników
(poprzez styl zarządzania, dobrą atmosferę, docenianie czy feedback). Na ten szczególny czas
stworzyliśmy konkretne zasady działania dla naszych liderów, które miały ich wspierać w
codziennej pracy z zespołem i zapewnić efektywność, pomimo zmiany modelu pracy. Pracownicy
mogli skorzystać z indywidualnego wsparcia naszych wewnętrznych coachów i psychologów. Sesje
były objęte całkowitą poufnością i miały na celu raczej doraźne wsparcie, doradztwo czy
pokazanie możliwości, a nie pracę terapeutyczną. Jeżeli sytuacja wymagała udzielenia wsparcia
specjalisty, to pracownik był do niego kierowany. Dodatkowo wszyscy pracownicy firmy w ramach
abonamentu medycznego mają zapewnione konsultacje psychiatry. W ramach tej inicjatywy
pomagamy nazwać, zrozumieć i zaakceptować emocje, których doświadczamy oraz uczymy
pracowników jak sobie z nimi radzić. Organizujemy również webinary, na które zapraszamy
psychologów, a także naszych menadżerów, którzy dzielą się swoimi doświadczeniami.

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

Ważne są z pewnością umiejętności analityczne, bo na etapie tworzenia strategii wellbeing czy
rocznego planowania działań prozdrowotnych należy przeanalizować dane dostępne w firmie
(raporty, wyniki ankiet, dane liczbowe) i wyciągnąć z nich wnioski. Potem należy przekonać osoby
zarządzające do wdrażania rozwiązań, przedstawiając korzyści nie tylko dla pracownika, ale dla
całej organizacji. Istotne jest śledzenie bieżących trendów, dobrych praktyk stosowanych w
innych firmach i umiejętność ich adaptacji na grunt zakładu. Osobie, która potrafi
współpracować, utrzymywać dobre relacje z innymi, łatwiej jest stworzyć zespół, który będzie ją
wspierał we wdrażaniu rozwiązań prozdrowotnych, bo to zawsze powinna być praca zespołowa.
Dużym wsparciem jest znajomość firmy, jej strategii, zadań realizowanych w poszczególnych
obszarach, a także kultury organizacyjnej i cenionych wartości. Dobry menedżer promocji
zdrowia to także osoba, która jest kreatywna i potrafi zaangażować innych do podejmowania
wyzwań i wprowadzania zmian w stylu życia. Jeżeli sama dodatkowo wdraża zdrowe nawyki, jest
bardziej przekonywująca i łatwiej jej być ambasadorem zmiany.

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

Z wyników raportu „Zdrowie w miejscu pracy – diagnoza i oczekiwane zmiany” przeprowadzonego
przez Grupę Bupa m.in. w Polsce wynika, że dla ok. 70% badanych pracowników duże znaczenie
ma zaangażowanie pracodawcy w obszarze wsparcia i inwestowania w korporacyjne programy
zdrowotne.
Jednocześnie co czwarty Polak deklaruje, że odejdzie z pracy, jeśli jego pracodawca nie zacznie
dbać o jego dobre samopoczucie, a 43 proc. badanych wskazało, że w przyszłości będzie
rozważało pracę wyłącznie w firmach, które priorytetowo traktują zdrowie i dobre samopoczucie
pracowników. Dzięki programom prozdrowotnym pracodawcy stają się więc bardziej atrakcyjni
dla obecnych i potencjalnych pracowników. Świadomość, że pracodawca dba o nasze zdrowie,
może więc ograniczyć rotację w firmie, co jest szczególnie istotne w kontekście przyszłych
zmian demograficznych na rynku pracy i zmniejszeniem liczby osób w wieku produkcyjnym.
Jak wskazują liczne badania zwiększenie aktywności fizycznej czy wprowadzenie zdrowych
nawyków żywieniowych powoduje mniejsze ryzyko chorób, a tym samym wpływa na ograniczenie
absencji chorobowej pracujących. Dodatkowo wydzielające się w czasie ćwiczeń endorfiny
powodują, że mamy więcej energii życiowej, jesteśmy bardziej produktywni i zaangażowani, a to
przekłada się na jakość pracy.
Jeden z filarów naszej strategii CSR dotyczy tworzenia kultury organizacyjnej, w której
pracownicy czują się szanowani, pracują na rzecz realizacji wspólnych celów i mają wpływ na
funkcjonowanie firmy. To także przyjazne środowisko pracy, uwzględniające oczekiwania
pracowników i doceniające ich różnorodność. Dbałość o zdrowie pracowników doskonale
wpisuje się w tę strategię.

CERTYFIKAT MENADŻERA PROMOCJI ZDROWIA

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 Certyfikatów oraz
interaktywne formularze można
znaleźć na stronie:
www.pracanazdrowie.pl
oraz
www.promocjazdrowiawpracy.pl
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