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Największym wyzwaniem jest realizacja działań prozdrowotnych „bez funduszy” (z
wyjątkiem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych), dlatego angażuję się w
popularyzowanie i upowszechnianie treści prozdrowotnych, wykorzystując
rozmowy indywidualne oraz szkolenia, czy przygotowywanie ekspozycji
gromadzonych przez bibliotekę publikacji z tego zakresu.

Praca menadżera promocji zdrowia wymaga
zaangażowania w szeroki zakres różnych

działań. Co jest dla Pani największym
wyzwaniem w realizacji inicjatyw

prozdrowotnych?
 

Z której z wdrażanych inicjatyw jest Pani najbardziej
zadowolona i co jest źródłem tej satysfakcji?

 

Dzięki udziałowi w Sieci Menadżerów Promocji Zdrowia mogłam uczestniczyć w
bardzo interesujących działaniach edukacyjnych takich jak konferencje,
konwersatoria, seminaria i webinaria. Największą trudność w moim przypadku
stanowi przełożenie działań jakie stosują wielkie korporacje, dysponujące dużymi
środkami finansowymi na grunt biblioteki i działania w skali mikro. Myślę, że mogę
jednak odnotować swoje sukcesy, które są źródłem mojej satysfakcji i zostały
docenione przyznaniem Brązowego Certyfikatu. 



przeprowadzenie kampanii „Praca odmładza” (we współpracy z CIOP-PIB);
badania ankietowego efektywności wykorzystania dofinansowania aktywności
ruchowej przez bibliotekarzy (ze Społecznym Inspektorem Pracy) -
podsumowanie zostało przedstawione na konferencji „Jak zarządzać
aktywnością fizyczną i zdrowym odżywianiem w firmach?;
spotkania z psychologiem „Stres i sposoby radzenia sobie z nim” (we
współpracy z Państwową Inspekcją Pracy).

Od 3 lat zajmuję się organizacją promocji zdrowia dla pracowników Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. W tym czasie zainicjowałam się lub byłam
odpowiedzialna za wdrożenie następujących akcji i programów prozdrowotnych:

Łącznie wzięło w nich udział 40 osób, czyli 80% pracowników Firmy. Działania
ewaluacyjne wskazały na następujące efekty podjętych działań prozdrowotnych:
lepsze samopoczucie, sprawność, zdrowie, większa mobilizacja do aktywności dzięki
wdrożonemu programowi dofinansowania, zwiększona świadomość potrzeby
aktywnego wypoczynku wśród bibliotekarzy. Podjęte działania mają również
korzystne znaczenie dla firmy, gdyż przekładają się na budowanie jej pozytywnego
wizerunku poprzez zadbanie o zdrowie i kondycję pracowników oraz zmniejszenie
liczby zwolnień. 



Jednocześnie pragnę podkreślić, że działania te mają szerszy wymiar, ponieważ nie
dotyczą tylko nauczycieli bibliotekarzy i pracowników administracji biblioteki, ale są
kierowane również do nauczycieli współpracujących z nami w ramach sieci
współpracy oraz wszystkich zainteresowanych czytelników biblioteki. Przygotowana
w ramach kampanii „Praca odmładza” wystawa poświęcona promocji zdrowia,
spotkała się z dużym odzewem, a wyeksponowane publikacje znalazły swoich
odbiorców, którzy chcą poprawiać swoje samopoczucie. Szeroko pojętej
profilaktyce zdrowia i aktywności fizycznej były poświęcone również spotkania Klubu
Przyjaciół Biblioteki oraz warsztaty w trakcie Senioraliów. 

Podejmuję również działania profilaktyczne nie tylko w miejscu pracy, ale również
upowszechniam na stronie internetowej Biblioteki, profilu na facebooku oraz w
czasopiśmie branżowym SIGLUM.



Ze względu na specyfikę pracy w instytucji, w której jest bliski kontakt ze
współpracownikami największą uwagę przywiązuję do upowszechniania informacji
na temat polityki prozdrowotnej w formie rozmów indywidualnych, spotkań
szkoleniowych, na profilu PBW czy w naszym biuletynie SIGLUM.

Na co zwraca Pani największą uwagę
inicjując działania prozdrowotne w

swoim miejscu pracy?
 

W jaki sposób zmieniła się Pani praca w czasach pandemii? Z
jakimi wyzwaniami musiała się Pani zmierzyć?

 
 

Czasy pandemii to przede wszystkim praca zdalna. Zorganizowanie sobie
stanowiska pracy w domu oraz pogodzenie obowiązków zawodowych z domowymi
było dużym wyzwaniem. 

Działania pracowników Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi po wybuchu
pandemii COVID -19 można podzielić na 3 etapy: działalność zdalną (marzec–maj
2020); podstawową działalność stacjonarną połączoną z kontynuacją usług
zdalnych (maj–sierpień 2020), rozszerzoną działalność stacjonarną wraz z dalszym
rozwojem usług dostępnych w Sieci (od września 2020–). Działalność stacjonarną
biblioteka wznowiła już 6 maja 2020. Uruchomiono możliwość wypożyczenia
zbiorów oraz wznowiono stacjonarne usługi informacyjno-bibliograficzne. 



Czytelnicy nadal mieli możliwość korzystania ze zbiorów dostępnych do
wypożyczenia oraz uzyskania pomocy nauczycieli bibliotekarzy przy wyszukiwaniu
przydatnej lektury. 

Nowy rok szkolny 2020/2021 pracownicy PBW w Łodzi rozpoczynali pełni
optymizmu i nadziei na powrót do normalności. Uruchomiono na nowo możliwość
stacjonarnego korzystania z Czytelni, uaktualniono ofertę edukacyjną dostosowaną
do sytuacji szkolnej objętej reżimem sanitarnym. Niestety od 30 października 2020
pracownicy wrócili do pracy zdalnej. Biblioteka działa w ograniczonym zakresie.
Chociaż jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia i wnioski, to jednak praca zdalna
nadal pozostaje ogromnym wyzwaniem. Ta forma wymaga ciągłego poszukiwania
rozwiązań problemów technologicznych i możliwości wypracowania „kanałów”
współpracy z łódzkimi nauczycielami i uczniami w nowej rzeczywistości szkolnej.



W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo naszych czytelników oraz pracowników
zostały przygotowane bezpieczne miejsca obsługi, oddzielone osłoną plexi,
obsługujemy użytkowników w maseczkach oraz regularnie dezynfekujemy dłonie i
stanowiska obsługi. Zastosowano częściowo pracę zdalną, aby ograniczyć kontakty
między pracownikami. Stosuje się limity odwiedzin czytelników.

Jakie modyfikacje w realizowanych działaniach
prozdrowotnych w Państwa firmie musiały 

zostać wprowadzone ze względu 
na pandemię?

 
 

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

 
 
 

Myślę, że większość cech jakimi powinien się charakteryzować menadżer promocji
zdrowia można nabyć dzięki doświadczeniu i edukacji. Empatia, pasja i
zaangażowanie, asertywność, zdolność motywowania innych, samodzielność i
samodyscyplina, wiedza, pewność siebie i odporność na stres. To cechy, które
zdecydują o jego skuteczności w prowadzeniu polityki prozdrowotnej w dużej
firmie. Skuteczny menadżer promocji zdrowia to przede wszystkim osoba
komunikatywna, umiejąca badać zapotrzebowanie na działania prozdrowotne i
realizować je w sposób odpowiedni do  oczekiwań zainteresowanych osób.



Myślę, że stworzona przez Państwa Sieć Menadżerów Promocji Zdrowia w Pracy i
metody upowszechniania działalności jej członków zastosowane przez Instytut
Medycyny Pracy idealnie spełniają tę rolę.

W jaki sposób zachęciłaby Pani innych pracodawców do
wdrażania promocji zdrowia dla swojego personelu?
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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
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