
Aktywności promujące zdrowe zachowania i 

nawyki wewnątrz organizacji 

Zdrowa organizacja 



Wizja J&J – 2020 r. 

Celem J&J jest bycie najzdrowszą organizacją na świecie. 

Chcemy wspierać i angażować pracowników do rozwoju osobistego w obszarze 

zdrowia poprzez:   

• Zarządzanie energią wewnętrzną człowieka,  

• Innowacyjne narzędzia cyfrowe wspierające aktywności zdrowotne 

• Rozwijanie kultury zdrowego żywienia, aktywności fizycznej oraz psychicznej  

• Zarządzanie jakościa pracy 

• Wsparcie dla pracowników i ich rodzin w zakresie promocji zdrowych nawyków 



Wizja J&J – 2020 r 

Zdrowi pracownicy: 

 

Aktywnie inwestują w zdrowie i dobre samopoczucie, aby osiągnąć jak najlepszy wynik.    

 

Pracują w środowisku, które wspiera zdrowe wybory. 

 

Osiągają równowagę w ciele, umyśle i duchu, oferując pełne zaangażowanie w pracy, w domu jak i w 

lokalnych społecznościach. 



Na czym się skupiamy 

21% 

40% 

53% 

Wysoki poziom stresu – z czasem może prowadzić do chorób 

serca, nadciśnienia, cukrzycy, depresji, zaburzeń lękowych i 

innych chorób *** 

Brak aktywności fizycznej – główna przyczyna większości 

chorób przewlekłych 

Niezdrowe jedzenie – ryzyko chorób serca, udaru mózgu i 

cukrzycy* 

3 największe ryzyka określone globalnie:  



Ochrona Prewencja 

Programy te mają na celu dbanie o 

zdrowie pracowników poprzez 

komunikację, edukację. 

 

• TOBACCO FREE organizacja wspiera pracowników 

chcących rzucić palenie poprzez akcje, spotkania 

 

• HIV/AIDS – brak dyskryminacji w środowisku pracy 

w odniesieniu HIV / AIDS, z dostępem do 

poufnych badań i leczenia.  

 

• RYZYKA WYNIKAJACE Z CHARAKTERU PRACY 

analiza ryzyka pod kątem zdrowia pracowników, 

analizy przy wsparciu dostawcy medycyny pracy 

 

• AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA – możliwość aktywności 

fizycznych zarówno na miejscu (siłownie na 

otwartym terenie, karty benefit, wewnętrzne grupy 

sportowe) 

 

• EMPLOYEE ASSISTANCE PROGRAMS(EAP) - 

dostęp do poufnych, profesjonalnych doradców 

wspierających zdrowie psychiczne i 

samopoczucie, wsparcie prawne etc.  

 

• PROMOCJA ZDROWIA - budowanie świadomości 

na temat zapobiegania chorobom przewlekłym 

(spotkania z lekarzami, ekspertami) 

 

• ZDROWE JEDZENIE – budowanie świadomości dot. 

zdrowego jedzenia, zdrowe jedzenie w biurze,  

 

• ŚWIADOMOŚĆ ONKOLOGICZNA - budowanie 

świadomości dot. prewencji związanej z 

chorobami onkologicznymi  

Programy te mają na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa 

pracownikom poprzez 

przestrzeganie regionalnych 

przepisów oraz przestrzeganie 

standardów firmy Johnson & 

Johnson.  
 

• BADANIA LEKARSKIE – ustawowe badanie 

medycyny pracy, lekarz dedykowany tylko 

do działań w JNJ 

 

• WSPARCIE W LOKALIZACJI  zapewnienie 

systemu pierwszej pomocy, wsparcie dla 

codziennych ryzyk i obciążeń związanych z 

wykonywana pracą 

 

• PODRÓŻE SŁUŻBOWE dostęp do opieki 

zdrowotnej podczas podróży służbowych na 

całym świecie  

 

• POWRÓT DO PRACY program wsparcia 

pracowników po powrocie po długotrwałym 

zwolnieniu  

Rozwój 

Programy łączące zdrowe 

funkcjonowanie w pracy i domu, 

zarządzanie stresem i energią. 

 

• ZAPOBIEGANIE STRESOWI – szkolenia dot. 

zarzadzania stresem 

 

• WORK LIFE BALANCE – programy promujące 

równowagę pomiędzy pracą a życiem 

prywatnym 

 

• ENERGY FOR PERFORMANCE IN LIFE -  
program zaprojektowany, aby umożliwić 

pracownikom zarządzenie energią w celu 

osiągnięcie równowagi  

Programy prozdrowotnościowe - obszary 



Dotarcie do pracownika 
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Aktywności szkoleniowe 

Liczne szkolenia w 

bardzo różnych 

obszarach związanych ze 

zdrowiem  

Cyfrowe narzędzia 

Narzędzia aktywujące 

zarówno naszych 

pracowników jak i nasze 

rodziny  

Skupienie się na 

fizycznych 

aktywnościach 

Fizyczne aktywności 

związane z obszarami 

Wellbeing 

Physical Mental 



Działania lokalne 
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Spotkania z lekarzem sprawującym opiekę nad pracownikami JNJ. Lekarz indywidualnie 

przeszkolony w zakresie wewnętrznych procedur związanych ze zdrowiem. 
 

Działania lokalne 



Dostęp do opieki zdrowotnej podczas podróży służbowych na całym świecie 

Działania lokalne 



Powołane wewnątrz organizcji stanowisko odpowiedzialne za zarządzanie kwestiami 

zdrowotnościowymi pracowników spółki 

Działania lokalne 



Wtorkowe spotkania z medycyną.  
 

Działania lokalne 



Fizjoterapia  
 

Działania lokalne 



Warsztaty ergonomiczne  
 

Działania lokalne 



Ergonomia dla pracowników terenowych 

Działania lokalne 

Wkleić film z ćwiczeń przy aucie. Nie wiem czemu ale nie chce działać 



Aktywności sportowe 

Działania lokalne 



Aktywności sportowe 

Działania lokalne 



Aktywności sportowe wspierane przez narzędzia elektroniczne 

Działania lokalne 



Aktywności sportowe wspierane przez narzędzia elektroniczne – wyzwania globalne 

realizowane lokalnie. Dodatkowa wartość  działanie charytatywne 

Działania lokalne 



Program wspierania pracowników (EAP) 

Działania lokalne 

Wsparcie w zakresie codziennych wyzwań i nie tylko. 

Poufne rozmowy z ekspertami mającymi doświadczenie w takich sytuacjach jak: 

• zmiany osobiste lub zawodowe 

• obawy zawodowe 

• obawy dotyczące kierownictwa 

• małżeństwo lub związki partnerskie 

• rodzicielstwo 

• równowaga życia zawodowego i prywatnego 

• nadużywanie substancji, uzależnienie 

• szkolenie 

• wsparcie kryzysowe 

• depresja, lęk, zdrowie psychiczne 

 



E4PiL – szkolenia z zarządzania energią wewnętrzną pozwalającą na utrzymanie równowagi 

pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym  

Działania lokalne 



Dziękuję bardzo. 




