Naujienlaiškis Nr.1
FIT-MANAGERS PROJEKTAS
Tyrėjai taip pat atlieka interviu su 40 ekspertų ir tyrėjų iš
šių sričių: medicinos, mitybos, sporto, treniravimo, rizikos
prevencijos darbe ir kt. Jis padės nustatyti, kaip jų srities
žinios galėtų prisidėti padedant vadovams susidoroti su
stresu darbe.


Apie ką jis?
Fit-Managers yra a Leonardo da Vinci
projektas, kurios tikslas – sumažinti
stresą darbe. Novatoriška mokymo
programa yra skirta vadovams
(žemesnių pareigų ar aukščiausių)
susidoroti su stresu.

SVARBU: Kas yra su darbu susijęs
stresas?


Kiek projektas yra
pasistūmėjęs?

Kol kas projektas yra tyrinėjimų
etape. Keturiose Europos šalyse
nustatyti
tyrėjai:
Lietuvoje,
Portugalijoje,
Rumunijoje
ir
Ispanijoje.

Lankstinukas su
info. apie projektą!

Tyrėjai atlieka apklausas, siekdami išsiaiškinti, kaip
stresas veikia profesinį ir asmeninį vadovų gyvenimą. Į
anketos klausimus atsakys 100 vadovų iš 4 pasaulio šalių.

TOLESNI ETAPAI

Fit-Managers internetinė bendruomenė:
Į Fit-Managers projekto kūrimą įtraukti partneriai ir
tyrėjai yra internetinės bendruomenės dalis. Tiek
vadovai, tiek ekspertai yra maloniai laukiami prisijungti
prie mūsų ir dalyvauti diskusijose, dalintis informacija ir
pasinaudoti galutiniu mokymo produktu. Apsilankykite:
www.fitmanagers.eu

Su darbu susijęs stresas yra problema, sulaukusi
daug dėmesio Europoje. 2004 m. po devynių
derybų mėnesių, Europos socialinės organizacijos
pasirašė sutartį dėl su darbo susijusio streso,
pripažindamos, kad jį nustatyti, užkirsti kelią ir
valdyti yra būtina ir įmanoma.
Gyvenimo ir darbo sąlygų pagerinimo
fondas (Eurofound) su darbu susijusį
stresą apibrėžia taip: reakcijų derinys,
pasireiškiantis,
kai
darbuotojai
susiduria
su
reikalavimais,
neatitinkančiais jų žinių, įgūdžių ar
gebėjimų.
Eurofound nurodo, kad fizinės ir psichologinės
savybės, pavyzdžiui, fizinis pasirengimas ar
optimizmas vaidina svarbų vaidmenį susidorojant
su stresu. Nustatyta, kad geriausias būdas
susidoroti su stresu yra individualiai nukreiptos
intervencijos, skirtos adaptuoti žmones prie jų
aplinkos.


Plėtros etapas:
Vertinimui ketinama pateikti pagrindinių vadovų
apklausos ir ekspertų interviu išvadų ataskaitą. Tyrėjai
tokiu būdu galės sudaryti sveikatos-mitybos-sportopožiūrio rombą, kuris bus mokymo programos kūrimo
pagrindu. Kūrimo etapas prasidės 2011 m. rugsėjo mėn.

Šį projektą finansuoja Europos Komisija.
Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį ir Komisija negali būti atsakinga už čia
esančios informacijos panaudojimą.

