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Promocja 

zdrowia to… 

Proces umożliwiający ludziom coraz lepszą 

kontrolę nad czynnikami kształtującymi ich 

zdrowie, a tym samym tworzący podstawy do 

poprawy jego stanu

Karta Ottawska, 1986 r.



Promocja zdrowia  to… 

Każda kombinacja edukacji zdrowotnej i
interwencji o charakterze organizacyjnym,
politycznym i ekonomicznym, podejmowanychpolitycznym i ekonomicznym, podejmowanych
dla ułatwiania zmian sprzyjających zdrowiu w
zachowaniach i środowisku życia ludzi

(Green, 1980)



Istota promocji zdrowia

Jest to idea i działalność polegająca na przekazywaniu

człowiekowi odpowiedzialności za jego zdrowie, co wyraża

hasło WHO:

„Twoje zdrowie w Twoich rękach”, 

upodmiotowienieale poprzez upodmiotowienie jednostek i grup w sprawach

związanych z ich zdrowiem („empowerment”) tj.

rozbudzanie ich aktywności oraz pozostawianie swobody

wyborów w tej sferze (Tones, Green, 2004)



Istota promocji zdrowia, cd.

Jest to „sztuka interwencji w systemy 
społeczne i zachęcanie ich, aby rozwijały 

się w kierunku zdrowych środowisk” 
(Grossman, Scalla, 1993)

Polega to na wprowadzaniu zmian we
wszystkich miejscach w których ludzie żyją i
pracują, dzięki którym działania prozdrowotne
stają się dla nich łatwiejsze (tzw. podejście
siedliskowe).



Promocja zdrowia w pracy

to strategia funkcjonowania przedsiębiorstw,
mająca na celu przeciwdziałanie pogarszaniu się
zdrowia w pracy ( w tym zapobieganie wypadkom,
urazom, schorzeniom związanym z pracą oraz
stresowi) i równocześnie wzmacnianie potencjału
zdrowotnego i dobrostanu w miejscu pracy.
stresowi) i równocześnie wzmacnianie potencjału
zdrowotnego i dobrostanu w miejscu pracy.

(Deklaracja Luksemburska, 1997)

(obejmuje działania ponadobliatoryjne, czyli nie wymagane
prawem)



Wizja i misja 
Europejskiej Sieci Promocji Zdrowia w 

Miejscu Pracy

Zdrowi pracownicy 
ww

zdrowej organizacji



Promocja zdrowia w sferze pracy,

to systemowe działania mające na celu ułatwianie

pracownikom podejmowanie wyborów sprzyjających

zdrowiu poprzez:

�zmiany w społeczno- organizacyjnym i

materialnym środowisku pracy powodujące, że staje

się ono przyjazne zdrowiusię ono przyjazne zdrowiu

�oferowanie im ułatwień w środowisku życia poza

pracą

�motywowanie i uczenie pracowników jak zmieniać

zachowania na bardziej korzystne dla ich zdrowia
(Ewles, Simnet, 1992, Grossmann, Scala , 1993,  Burton, 2009,Korzeniowska, 2013.)



Zakład pracy promujący zdrowie

�opracowuje i wdraża prozdrowotną politykę
zarządzania i kulturę organizacyjną.

�tworzy i modyfikuje środowisko pracy tak, by�tworzy i modyfikuje środowisko pracy tak, by

nie tylko nie zagrażało zdrowiu, ale również

oddziaływało pozytywnie na jego stan, sprzyjało

mu.



Zakład pracy promujący zdrowie

�stymuluje i wspiera działania personelu związane z
wykonywaniem pracy w sposób higieniczny i
bezpieczny.

�uczy i ułatwia pracownikom (i ich rodzinom)�uczy i ułatwia pracownikom (i ich rodzinom)
realizację zdrowych stylów życia, także poza
miejscem pracy.

�stymuluje współpracę różnych wewnętrznych służb
związanych ze zdrowiem załogi, integrując ich
działania w spójny system.



Główne zasady realizacji zakładowych

programów zarządzania zdrowiem

różnych pokoleń pracowników firmy

Program powinien być planowany, wdrażany 
i oceniany w taki sposób by powodować i oceniany w taki sposób by powodować 
pozytywne skutki zarówno gdy idzie o 
zdrowie pracowników jak i funkcjonowanie 
oraz rozwój firmy 

(Korzeniowska, 1998)



Zasady realizacji zakładowych programów

zarządzania zdrowiem różnych pokoleń

pracowników firmy ,cd.
�Upodmiotowienie personelu – działania „dla ludzi z
ludźmi”
• oferta opracowana adekwatnie do potrzeb i

oczekiwań personelu, w tym jego różnych grup
wiekowychwiekowych
• dla każdego coś dobrego - sprawiedliwość w

dostępie do oferty programu
• dobrowolność w korzystaniu z oferty programu
• unikanie procesów stygmatyzowania osób i

grup (np. pracowników starszych wiekiem)



Zasady realizacji zakładowych programów 

zarządzania zdrowiem różnych pokoleń 

pracowników firmy ,cd.

Nie ma programu bez:
� zarządzania czyli planowania, organizowania i
kontrolowania przebiegu oddziaływań,
� kierowania zespołem wykonawców programu,� kierowania zespołem wykonawców programu,
� motywowania personelu do korzystania z
oferty programu oraz wprowadzania
prozdrowotnych zmian w stylu życia,
� ewaluacji efektów programu



Model programu promocji zdrowia 

Powstanie zespołu 

realizatorów 

programu 

Diagnoza potrzeb i 

możliwości  firmy

Diagnoza potrzeb i 

oczekiwań 

pracowników

Ewaluacja efektów 

Upowszechnienie 

rezultatów  

programu w 

społeczności firmy i 

jej otoczeniu

Udoskonalenie  

programu

Opracowanie 

wyników diagnozy  i 

celów programu

Opracowanie planu 

programu

Opracowanie schematów 

zarządzania programem i 

zasad ewaluacji jego 

przebiegu

Informacja o 

programie i jego 

reklama  wśród 

personelu

Wdrożenie 

programu i bieżąca 

ocena jego 

przebiegu

Ewaluacja efektów 

programu

Opracowanie własne



Faza inicjowania programu

�zainteresowanie ideą wdrażania programu
dyrekcji, menedżerów wszystkich szczebli i
pracowników (promocja programu, osłabianie negatywnego

nastawienia)

� powołanie i udoskonalenie kompetencji zespołu
ds. realizacji programuds. realizacji programu
-polecany skład zespołu: przedstawiciele głównych grup

interesów m.in., HR, bhp, smp, „liderów opinii” oraz eksperci

zewnętrzni

-modelowe role: formalny lider, operacyjny menedżer programu,

liderzy subprogramów, rzecznik, ekspert



Faza diagnostyczna- główne cele
operacyjne

�rozpoznanie potrzeb firmy i personelu oraz  
możliwości ich zaspokojenia przez firmę, jako 
podstawa zaplanowania celów i działań programu
�zainicjowanie ewaluacji efektów (opis stanu w 
punkcie startu programu)

socjotechniczne:
�zainteresowanie  i zachęcenie pracowników i �zainteresowanie  i zachęcenie pracowników i 
kadry firmy  do udziału w programie
�udoskonalenie wizerunku zespołu 
odpowiedzialnego za realizację programu i jego 
kontaktów z personelem oraz kadrą



Obszary diagnozy:

• diagnoza potrzeb firmy (np. wizerunkowych z
punktu widzenia partnerów, klientów, rynku pracy;
związanych z wydajnością pracy/prezentyzmem;
identyfikacją personelu z firmą, relacji
interpersonalnych)

• ocena trafności i skuteczności dotychczas
prowadzonych działań z zakresu zarządzania

• ocena trafności i skuteczności dotychczas
prowadzonych działań z zakresu zarządzania
zdrowiem, w tym promocji zdrowia

• diagnoza potrzeb różnych pokoleń pracowników
(z pktu. widzenia ich stanu zdrowia, zachowań i
świadomości zdrowotnej, warunków i organizacji
pracy, wsparcia pracodawcy dla zachowań
prozdrowotnych w czasie wolnym)



Analiza danych istniejących (np. polityk, sprawozdań,
rozwiązań w sferze zdrowia, zarządzania wiekiem personelu,
raportów o stanie zdrowia personelu)

Dane wywołane:
�techniki ilościowe (ankieta, ankieta audytoryjna, wywiad ze
standaryzowaną listą pytań)

Faza diagnostyczna –metody gromadzenia danych 

standaryzowaną listą pytań)
�techniki jakościowe – wywiady swobodne (indywidualne,
grupowe), dyskusje, skrzynki kontaktowe ( tradycyjne, on-line,
e-mailowe)
�obserwacja
�opinie ekspertów



Techniki oceny stanu zdrowia załogi

�informacje zwrotne dotyczące zbiorowości personelu

od lekarza/placówki służby medycyny pracy, z którą

firma ma podpisaną umowę na badania wstępne,

okresowe i kontrolneokresowe i kontrolne

�raporty przygotowywane przez komercyjne firmy

medyczne, w których wykupuje się pakiety dla

pracowników

�tzw. check-up zdrowotny



Techniki oceny stanu zdrowia załogi, cd.

�wskaźniki absencji i wypadkowości oraz

trendy w tym zakresie

�subiektywne oceny zdrowia (opinie

pracowników o funkcjonowaniu ich

organizmu, samopoczuciu, odczuwanych

dolegliwościach)dolegliwościach)

� opinie kadry niższego szczebla o

dolegliwościach, powodach absencji, stylu
życia podwładnych



Faza planowania programu, kolejne kroki: 

1.Synteza wyników diagnozy oraz ustalenie rankingu

problemów

Modelowe kryteria szeregowania:

�siła oddziaływania na zdrowie różnych pokoleń

personelu, preferencje pracowników, preferencjepersonelu, preferencje pracowników, preferencje

kadry zarządzającej, koszty ich rozwiązania

�problemy ważne i pilne; ważne ale niepilne; pilne,

ale mniej ważne



Faza planowania programu, cd.

2.Przełożenie wyników diagnozy na cele
programu i sposoby ich osiągania
3.Konsultowanie i negocjowanie z3.Konsultowanie i negocjowanie z
kierownictwem i personelem ostatecznej wersji
programu
4.Opublikowanie programu w formie dokumentu
wewnętrznego firmy



Cel/e główny/e
Cele szczegółowe ( w zakresie wiedzy na tematy 

zdrowia, motywacji i umiejętności personel oraz 

ułatwień środowiskowych)

�Działania 

�Osoba odpowiedzialna za dane działanie

�Kosztorys

� Harmonogram

Faza planowania, cd. - struktura programu

� Harmonogram

�Strategia informowania i reklamowania o ofercie 

programu

�Sposoby monitorowania przebiegu (poziomu 

uczestnictwa w działaniach i ich akceptacji przez 

personel) 

�Sposób ewaluacji efektów



Faza wdrożenia programu 

Główne zasady:

�Dobra informacja i reklama programu i
poszczególnych działań
�Efektywne otwarcie
�Różnorodność sposobów oddziaływania
�Efektywne otwarcie
�Różnorodność sposobów oddziaływania
�Poszanowanie poufności danych o zdrowiu
�Reagowanie na wyniki monitoringu przebiegu i
akceptacji działań programu przez personel
�Zgodność z harmonogramem i kosztorysem



Faza ewaluacji 
Obszary:
�Ocena przebiegu i akceptacji przez personel
programu
�Ocena stopnia osiągnięcia zdrowotnych
celów programucelów programu
�Ocena skutków programu z punktu widzenia
misji czy koncepcji rozwoju firmy
�Ocena ekonomiczna

(Dudgill, Springett, 2001, Haratau, 2009)



Faza ewaluacji, wyzwania 
�Cele typu „output” – widoczne w momencie

zakończenia projektu, np. zmiana zachowania

antyzdrowotnego

�Cele typu „outcome” – ujawniające się po

określonym czasie od zakończenia programu np.

zmiana w stanie zdrowiazmiana w stanie zdrowia

�Partycypacja adresatów programu w

przygotowaniu i przeprowadzeniu ewaluacji

�Szacowaniem ekonomicznej opłacalności

programu
(Dudgill, Springett, 2001, Haratau, 2009)



Życzymy powodzenia



Zapraszamy na:


