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Sveikatos tyrimų institutas 

,,Sveikatą stiprina ir palaiko žmonės savo 
kasdienio gyvenimo aplinkoje, kurioje jie 

mokosi, dirba, linksminasi ir myli.” 
(Otavos chartija, 1986) 



Sveikatos tyrimų institutas 

Sveikatos stiprinimas darbe – tai suderintos 
darbdavių, darbuotojų ir visuomenės pastangos 

dirbančiųjų sveikatai ir gerovei gerinti. 
 (1997 m. Liuksemburgo sveikatos stiprinimo darbe 

deklaracija, atnaujinta 2005 m.).  
 

2013 m. sausio 1 d.  Lietuvoje buvo apie 1 160 559 
užimtas darbo vietas. 

 



Sveikatos tyrimų institutas 

Sveikatos stiprinimas darbe tai (1): 
 
Darbo organizavimo tobulinimas, pavyzdžiui 
galimybės: 
 
• rinktis lanksčias darbo valandas; 
• rinktis darbo vietą (nuotolinis darbas); 
• suteikti galimybę mokytis visą gyvenimą, kaip 
antai, atliekant įvairų darbą rotacijos principu ir 
išplečiant darbo funkcijas. 

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, Darbuotojų sveikatos stiprinimas, 2010. 

Prieiga: http://osha.europa.eu   



Sveikatos tyrimų institutas 

Sveikatos stiprinimas darbe tai (2): 
 
Darbo aplinkos gerinimas, pavyzdžiui: 
 
• kolegų paramos skatinimas; 
• darbuotojų įtraukimas į darbo aplinkos gerinimo 
procesą; 
• rūpinimasis sveiku maistu darbuotojų valgykloje. 

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, Darbuotojų sveikatos stiprinimas, 2010. 

Prieiga: http://osha.europa.eu   



Sveikatos tyrimų institutas 

Sveikatos stiprinimas darbe tai (3): 
 
Darbuotojų skatinimas dalyvauti 
sveikatingumo veikloje, pavyzdžiui: 
 
• sporto grupių organizavimas; 
• dviračiai, kuriais darbuotojai gali naudotis 
didelių darboviečių teritorijose. 

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, Darbuotojų sveikatos stiprinimas, 2010. 

Prieiga: http://osha.europa.eu   



Sveikatos tyrimų institutas 

Sveikatos stiprinimas darbe tai (4): 
 
Asmeninio tobulėjimo skatinimas, pavyzdžiui: 
 
• kursų socialinių gebėjimų srityje, tokių kaip 
gebėjimas įveikti įtampą, organizavimas; 
• pagalba darbuotojams norintiems mesti rūkyti. 

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, Darbuotojų sveikatos stiprinimas, 2010. 

Prieiga: http://osha.europa.eu   



Sveikatos tyrimų institutas 

Sveikatos stiprinimo darbe veiklos sritys: 
 
• pirmosios medicinos pagalbos ir kitų medicinos 
paslaugų teikimas; 
• sveikatos tikrinimas prieš priimant į darbą; 
• apsauga nuo nelaimingų atsitikimų; 
• kenksmingų sveikatai veiksnių ir infekcijų kontrolė; 
•sveikesnės darbo aplinkos kūrimas (teisės aktų 
priėmimas ir įgyvendinimas); 
• sveikatos ugdymo paslaugų (mankšta, konsultacijos) 
teikimas; 
• sveikos gyvensenos įpročių ugdymas. 
 

Zenonas J. SVEIKATOS STIPRINIMAS. Sveikatą stiprinančios aplinkos programos ir 
projektai. 



Sveikatos tyrimų institutas 

Kodėl reikėtų investuoti į sveikatos stiprinimą darbe? 
Sėkmingos organizacijos pagrindas – sveiki darbuotojai, dirbantys 

palankioje aplinkoje.  
 

Gerinant darbuotojų savijautą ir stiprinant jų sveikatą (1): 
• mažėja nebuvimo darbe dienų skaičius; 
• didėja darbuotojų motyvacija ir pasitenkinimas; 
• mažėja nelaimingų atsitikimų darbe skaičius; 
• lengviau rasti naujų darbuotojų; 
• mažėja darbuotojų kaita; 
 

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, Darbdavių gaimybės stiprinti darbuotojų 

sveikatą, 2010. Prieiga: http://osha.europa.eu   



Sveikatos tyrimų institutas 

Kodėl reikėtų investuoti į sveikatos stiprinimą darbe? 
Sėkmingos organizacijos pagrindas – sveiki darbuotojai, dirbantys 

palankioje aplinkoje.  
 

Gerinant darbuotojų savijautą ir stiprinant jų sveikatą (2): 
• gerėja reputacija tarp investuotojų, klientų ir 
bendruomenių socialinės atsakomybės požiūriu; 
• sukuriamas teigiamas rūpestingo darbdavio įvaizdis; 
• didėja darbuotojų produktyvumas; 
• gerėja aptarnavimo kokybė ir auga klientų lojalumas. 
 

Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra, Darbdavių gaimybės stiprinti darbuotojų 

sveikatą, 2010. Prieiga: http://osha.europa.eu   
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Darbuotojus dalyvauti sveikatos stiprinimo 
veiklose motyvuoja: 
 
• darbdavių ir aukštas pareigas užimančių darbuotojų 
aktyvus įsitraukimas į šias veiklas; 
• galimybė įsitraukti į visus veiklos procesus 
(planavimą, įgyvendinimą, vertinimą); 
• vykdomos veiklos pritaikymas individualiems 
poreikiams; 
•sveikatos stiprinimo veiklas kuruojančio organo (pvz. 
iniciatyvinės grupės) sukūrimas; 
• galimybė įvertinti dabartinę sveikatos būklę. 

Employees’ motivation to participate in workplace health promotion - summary of a 
literature review, OSHA: 2012. 
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JAV susidomėjimas ligų prevencija ir sveikatingumo 
programomis darbo vietose, kaip priemone gerinančia 
darbuotojų sveikatą ir mažinančia išlaidas, nuolat auga.  

 
Nustatyta, kad medicininės išlaidos sumažėja maždaug 

3,27 dolerio už kiekvieną sveikatingumo programų 
įgyvendinimui išleistą dolerį, o  

pravaikštų sąnaudos - 2,73 dolerio. 
 
 
 

 

Workplace Wellness Programs Can Generate Savings, Katherine Baicker, David Cutler 

and Zirui Song (published online January 14, 2010; 10.1377/hlthaff.2009.0626), 29, no.2 

(2010):304-311Health Affairs. 
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Sumažėjus nuostoliams dėl nebuvimo darbe,  
kiekvieno į sveikatos stiprinimą darbe investuoto euro 

rentabilumas siekia 2,5–4,8 euro. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Julia Kreis, Wolfgang Bödeker, Health-related and economic benefits of workplace health  

promotion and prevention.Summary of the scientific  

Evidence. Initiative Gesundheit & Arbeit, 2004.  

 



Sveikatos tyrimų institutas 

Sveikatos stiprinimo darbe pavyzdžiai (1): 
 

• reguliarus darbuotojų sveikatos, kraujospūdžio, 
cholesterolio ir cukraus kiekio kraujyje tikrinimas; 
• finansinė parama, skiriama išorės fizinio aktyvumo 
išlaidoms, tokioms kaip sporto ar poilsio klubų nario 
mokestis; 
• organizacijos sporto renginių organizavimas; 
• darbuotojų skatinimas nesinaudoti liftu, o lipti 
laiptais; 
• konfidenciali parama ir informacija apie alkoholį ir  
narkotikus. 



Sveikatos tyrimų institutas 

Sveikatos stiprinimas darbe pavyzdžiai (2): 
 

• informacijos apie sveiką mitybą platinimas ir patarimų 
iliustravimas konkrečais pavyzdžiais (pvz., rūpinimasis, 
kad darbuotojai valgykloje gautų sveiką maistą ir turėtų 
pakankamai laiko pavalgyti); 
• poilsiui ir visuomeniniams renginiams skirtos 
patalpos; 
• draudimas rūkyti darbe; 
• darbuotojų informavimas apie tai, kaip tinkamai 
pramankštinti kūną sėdint prie kompiuterio; kaip atlikti 
pratimus akims. 
 
 



Suomijoje 2008-2011 m. 
įgyvendintas projektas “Alert 

behind the Wheel”, kurio metu 
transporto kompanijų 

vairuotojai buvo mokomi sveikai 
maitintis.  

 
 

 

 

Darbuotojai ėmė geriau 
vertinti savo žinias ir 

savijautą. Didelė dalis 
sulieknėjo. Be to, buvo 
padidintas vairuotojų 

saugumas. 



Niederegger kompanija visiškai uždraudė rūkymą darbo 
teritorijoje. Rūkoriams buvo organizuota profesionali 

pagalba. Kompanija paraleliai įgyvendino fizinio 
aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimo programą.  

Sumažėjo 
nedarbingų 

dienų, pakilo 
darbuotojų 

pasitenkinimas 
darbo vieta.  



UAB ELGETRA - trejus metus 
remia nerūkančiuosius. Jei 

darbuotojas nusprendžia mesti 
rūkyti, jam mokamas didesnis 

atlyginimas. 
 

 

 Draudimo bendrovė „BTA Draudimas“ 
2008 m. prie Savanoriško sveikatos 
draudimo rūšies pridėjo papildomą 

paslaugą – priklausomybės nuo tabako 
gydymo programą. Tai yra prevencinė 

programa įmonių darbuotojams, 
darbdavių apdraustiems sveikatos 

draudimu.  



UAB Baltec CNC technologies darbuotojai naudojasi 
kompanijos sukurtomis išmaniosiomis programėlėmis: 
Žinau, ką valgau; Žinau, kiek sveriu; Žinau, kiek geriu. 

  
 

Darbuotojų fizinės 
veiklos rezultatai 

nuolat atsinaujina ir 
yra matomi įmonės 

www.Pajudek.lt 
projekto tinklapyje. 
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Sveikatos stiprinimo darbe programų sėkmės 
komponentai: 
 
• įmonės vadovų palaikymas; 
• visų lygių darbuotojų dalyvavimas planuojant ir 
įgyvendinant sveikatos stiprinimo priemones; 
• poveikis konkretiems rizikos veiksniams, kurie veika 
specifines įmonės darbuotojų grupes (pvz., stresas, 
su darbo sąlygomis susijusios vėžio formos); 
• geras aprūpinimas ištekliais (programoms 
įgyvendinti).  

Zenonas J. SVEIKATOS STIPRINIMAS. Sveikatą stiprinančios aplinkos programos ir 
projektai. 



Sveikatos tyrimų institutas 

Rekomendacijos: 
 
• svarbu užtikrinti, kad intervencinės priemonės būtų 
išsamios ir spręstų ne tik individualias, bet ir visos 
organizacijos problemas; 
• į šį procesą svarbu įtraukti darbuotojus ir atsižvelgti 
į jų poreikius bei nuomonę apie tai, kaip organizuoti 
darbą, darbo vietą ir sveikatos stiprinimo darbo 
vietoje veiklą. 



Sveikatos tyrimų institutas 

„Sveikata – tai dar ne viskas, bet be 
sveikatos viskas – niekai.“ 

(Šopenhaueris, (1788–1860 m.)) 
 

 


