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Radio Dar…
Aktualn…

Sindikat naftnog gospodarstva SING i Udruga za pomoć i edukaciju žrtava mobinga predstavili su jučer
rezultate istraživanja o stresu na radu, zaštiti dostojanstva i mobingu u sklopu projekta financiranog
sredstvima iz EU fondova „Širenje područja socijalnog dijaloga“. Cilj istraživanja u kojem je sudjelovalo 270
članova SING-a iz 21 poduzeća naftno-plinskog sektora iz cijele Hrvatske bio je provjeriti u kojoj mjeri
ispitanici percipiraju stres na radnom mjestu te doživljavaju li na poslu ponašanja koja se mogu protumačiti
kao mobing. Rezultate je predstavila Jasna Pipunić, predsjednica Sindikata naftnog gospodarstva:
Vm
P
Ukratko o samom projektu nazvanom Širenje područja
socijalnog dijaloga:
Vm
P
Što je zapravo mobing?
Vm
P
Kako se oduprijeti mobingu?
Vm
P
Tako da u ovoj situaciju o djelovanju kontra mobinga bez zakonske podloge namjera je educirati sindikalne
povjerenike o pojavi nasilja na radnom mjestu:
Vm
P
I po pitanju isključivanja mobinga iz poslovne radne klime naša sugovornica slijedom provedenog projekta
pruža uvid u iskustva u Europskoj uniji:
Vm
P
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I na ovim edukacijama od kojih je jučerašnja u Daruvarskim toplicama prva u nizu od planiranih12 u cijeloj
Hrvatskoj, sindikalni povjerenici se educiraju o neželjenim pojavama u poslovnom okruženju te kako djelovati
a da se radnici izloženi kolegijalnim pritiscima i nasilju na radnom mjestu zaštite. Znači etički kodeks kojim
poslodavac jasno kaže da ne podržava takva ponašanja na poslu. Cilj Sindikata naftnog gospodarstva je
educirati radnike i sindikalne povjerenike da se javljaju i djeluju ukoliko takva ponašanja prepoznaju. U
jučerašnju prezentaciju i radionice u Daruvarskim toplicama uključeni su sindikalni povjerenici Sindikata
naftnog gospodarstva uglavnom s područja Slavonije a predavači su primarijus dr. Elvira Koić i prof. dr.sc.
Mario Vinković.
Irena Ivanović-Lasta
(Broj pregleda: 131)
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