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Promowanie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych – Opracowanie
treści nowoczesnego szkolenia skrojonego na miarę potrzeb grupy docelowej w ramach
projektu MUC-Training for Health (Szkolenie w zakresie zdrowia dla pracowników
służb komunalnych).
Grudzień 2021
Gospodarka odpadami pomaga w utrzymaniu czystości miast i chroni środowisko oraz ludzi przed
rozprzestrzenianiem się chorób. Należy pamiętać, że wykonywanie czynności związanych
ze zbieraniem odpadów i sprzątaniem terenów w każdej miejscowości jest powiązane
z narażeniem pracowników służb komunalnych na szkodliwe czynniki występujące w środowisku
pracy. W okresie pandemii COVID-19 ryzyko zdrowotne zwiększyło się jeszcze bardziej.
Chociaż potrzeby w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników służb komunalnych
są dobrze rozpoznane, to oferta szkoleń w tym zakresie jest ograniczona.
Realizowany projekt ma na celu poprawę zdrowia i samopoczucia pracowników służb
komunalnych poprzez opracowanie treści szkoleń w zakresie świadomości ryzyka zdrowotnego
i poszerzenie ich wiedzy na temat powiązanych zagadnień bezpieczeństwa i zdrowia w pracy.
„Szkolenie w zakresie zdrowia dla pracowników służb komunalnych” to trzyletni projekt
(01.11.2020 - 31.10.2023) finansowany z programu Unii Europejskiej ERASMUS+.
W skład konsorcjum projektowego wchodzą gminy i organizacje z 5 krajów europejskich:
Varna Economic Development Agency (Bułgaria), Center for Social Innovation (Cypr),
Athens Development and Destination Management Agency (Grecja), Prolepsis Institute (Grecja),
Comune di Andrano (Włochy), IKM Pro Sakowska, Michałowska, Łyszkiewicz spółka jawna
(Polska).
W październiku 2021, konsorcjum projektu dokonało mapowania potrzeb i luk w zakresie
bezpieczeństwa i zdrowia w pracy w odniesieniu do pracowników służb komulanych, które było
przeprowadzone w ramach szeroko zakrojonych badań na poziomie lokalnym i UE. Badania
fokusowe wśród przedstawicieli grupy docelowej odbyły się również w krajach konsorcjum.
Ukończenie tego działania jest ważne, ponieważ znacząco przyczyni się do realizacji celów
projektu, jakimi są zwiększenie wiedzy, umiejętności i kompetencji pracowników służb

komunalnych, pomagając im identyfikować i kontrolować zagrożenia zawodowe, motywować ich
zaangażowanie i budować poczucie odpowiedzialności w kulturze bezpieczeństwa.
“Wysokie ryzyko z jakim mierzą się pracownicy służb komunalnych w swojej pracy, związane z
narażeniem na choroby zakaźne, takie jak zapalenie wątroby, w połączeniu z brakiem właściwego
przeszkolenia w zakresie BHP, są powodem, dla którego ten projekt jest bardzo ważną inicjatywą”
- Prof. Athena Linos, prezes Prolepsis Institute.
Wyniki badań wykazały, że szkolenia w zakresie BHP dla pracowników służb komunalnych
są niewystarczające. Pracownicy ci zdają się mieć niewielką wiedzę na temat prawidłowych zasad
i praktyk BHP. Brak świadomości na temat BHP może skutkować występowaniem wypadków
przy pracy. Wyniki rozmów w grupach fokusowych pokazały, że kwestie bezpieczeństwa i zdrowia
w pracy stanowią problem. Jeśli szkolenia są organizowane, to pracownicy są słabo zmotywowani
do uczestniczenia w nich i zainteresowanie szkoleniem jest niskie, często ze względu na to,
że przekazywane treści mają charakter teoretyczny i naukowy a rzadko praktyczny.
Wyniki badań w krajach konsorcjum wskazały na potrzebę organizowania szkoleń BHP
dla pracowników służb komunalnych. Przeprowadzenie takich innowacyjnych szkoleń
dostosowanych do potrzeb reprezentantów grupy docelowej nie tylko pozytywnie wpłynie
na ich zdrowie i samopoczucie, ale także da nową perspektywę ochrony zdrowia publicznego.
Aby dowiedzieć się więcej o dotychczasowych wynikach badań w ramach projektu i uzyskać
dostęp do pierwszego biuletynu projektu oraz innych aktualności, kliknij tutaj.
Organizacje partnerskie realizujące projekt MUC Training for health pracują obecnie
nad stworzeniem materiałów edukacyjnych, które wypełnią wyżej wymienione luki i przyczynią
się do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa pracowników komunalnych. Materiał opracowany
w ramach projektu będzie dostępny bezpłatnie za pośrednictwem platformy e-learningowej
dostępnej na stronie internetowej projektu.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą witrynę internetową i profil na Facebooku.

