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Jest  Pan  jednym  z  pierwszych  laureatów  Certy f ikatu

Menadżera  Promocj i  Zdrowia  w   Pracy .  Co  jes t  dla  Pana

szczególn ie  interesu jącego  i  satys fakc jonującego  w  pracy

menadżera  promocj i  zdrowia?
 
 
 

W pracy spędzamy sporą część naszego życia. W tym czasie
mamy swoje potrzeby, towarzyszy nam określone
samopoczucie. Oznacza to, że warto promować zdrowe
zachowania przez cały dzień, również w pracy. Mnie największą
satysfakcję daje to, że tematy związane z szeroko rozumianym
zdrowiem są uniwersalne – dotyczą każdego z nas, holistyczne
– dotykają każdej warstwy życia,  i  ważne – wszak każdy wie, że
zdrowie jest kluczowe. Więc ta świadomość, że promocja
zdrowia z założenia jest potrzebna każdemu (zdrowemu i
choremu – trzeba działać na rzecz swojego zdrowia, bo nikt i
nic nie zrobi tego za nas samych),  motywuje mnie do rozwoju
tego obszaru w mojej organizacj i .



Zarządzanie  zdrowiem  w  f i rmie  wymaga  wielu  różnorodnych

dzia łań  –  organizowania  różnego  rodza ju  przeds ięwzięć ,

promowania  i ch ,  motywowania  pracowników  do   udzia łu  w

oferowanych  in ic jatywach ,  dokonywania  ewaluac j i  etc .  Jak ie

Pana  zdaniem  umie jętnośc i  są  potrzebne  menadżerowi

promocj i  zdrowia?
 
 
 

Moim zdaniem wspomniane działania wymagają wielkiego
wysi łku. To, co robimy w zakresie promocji  zdrowia, wyraźnie
pokazuje, że tylko pewnej części pracowników nie trzeba do
tego przekonywać i  zachęcać – włączają się w organizowane
akcje i  dają coś od siebie. Pozostała część albo pozostaje
nieufna, albo zdystansowana. Dlatego w promocji  zdrowia
potrzebna jest determinacja,  słuchanie głosów adresatów
wszelkich działań, współpraca z  innymi i  konsekwencja. Warto
też być dobrym przykładem głoszonych przez siebie treści –
ludzie doceniają autentyczność.



Wiemy ,  że  Państwa  dzia łania  prozdrowotne  c ieszą  s ię

za interesowaniem  wśród  pracowników  f i rmy .  Jak ie  dzia łanie

wymagało  od  Pana  największego  zaangażowania ,  a  w  efekc ie

c ieszy ło  s ię  powodzeniem?
 
 

W ramach corporate wellness największym zainteresowaniem
cieszą się wszystkie działania f irmy, które dają pracownikom
większą swobodę dysponowania swoim czasem i poświęcania
go rodzinie. Elastyczne formy pracy, dodatkowe godziny czy
dni wolne zawsze budzą najwięcej entuzjazmu.
 
Natomiast wśród działań wprost wynikających z agendy
programu prozdrowotnego naszego banku - BeHealthy - ,
największym powodzeniem cieszą się wszelkie akcje,  w których
pracownicy mają możliwość indywidualnie czegoś spróbować,
doświadczyć, coś przeżyć. Zawsze, kiedy organizujemy
konsultacje dietetyczne czy f izjoterapeutyczne, miejsca z l ist
zapisów znikają natychmiast.  Błyskawicznie rozchodzą się
również masaże w pracy. To pokazuje, że pracownicy
potrzebują chwil i  relaksu.



Od strony merytorycznej widać rosnącą ciekawość wobec
problematyki stresu i  działań mogących go zredukować.
Jesteśmy bodźcowani,  szczególnie w  pracy wieloma
wiadomościami,  spotkaniami,  telefonami. Pracownicy szukają
sposobów na efektywne zarządzanie sobą w środowisku, które
ich otacza.
 
Program prozdrowotny prowadzimy cały rok, ale w każdym
roku przez jeden tydzień następuje kumulacja: BeHealthy
Week. Wówczas program działań prozdrowotnych jest napięty,
a pracownicy nie tylko są bardziej zainteresowani,  lecz także
oczekują różnych przedsięwzięć związanych z  promocją
zdrowia.



Jak  przekonałaby  Pan  innych  pracodawców  do  wdrażania

promocj i  zdrowia  dla  swojego  personelu?
 
 
 

Uważam, że wellbeing, podobnie jak transformacja cyfrowa, to
kierunek przyszłości ,  od którego nie ma odwrotu. Pracodawcy
będą coraz więcej uwagi poświęcal i  swoim pracownikom (temu
jak im się pracuje, jak się czują,  jak im pomóc) na coraz
trudniejszym rynku pracy, przy wciąż utrzymującym się
trendzie starzejącego się społeczeństwa. Im wcześniej zaczną,
tym łatwiej będzie im zbudować kompletny, skuteczny program
promocji  zdrowia.



C E R T Y F I K A T  M E N A D Ż E R A  P R O M O C J I  Z D R O W I A
 
 

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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