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KONTAKT

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Republike Hrvatske, Inšpektorat rada/Ministrstvo za delo in pokojninski sistem, 

Inšpektorat za delo (Hrvaška), Service public fédéral Emploi, Travail et Concertaon sociale/Federale Overheidsdienst     

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg/Zvezni inšpektorat za delo in socialne zadeve (Belgija), Federazione Italiana Lavoratori 

Legno Edili e Affini/Združenje italijanskih delavcev lesno predelovalne industrije (Italija), European Trade Union Instute/ Evropski 

sindikalni inštut (Belgija), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnos (Slovenija), Asociația pentru Dialog,  

OcupaOcupare și Migrație CONECT/Združenje za zaposlovanje, dialog in migracije CONECT (Romunija)

//  PRIDRUŽENE ORGANIZACIJE

...........................................................................................................................

//  PROJEKTNI PARTNERJI

...........................................................................................................................

//  VODILNI PARTNER



//   Raziskava: 9 nacionalnih študij primera in primerjalno končno      
    poročilo, 5 akademskih člankov.

//  Diseminacijske akvnos: E-observatorij za VZD – spletna 
  plaorma za deljenje informacij, izobraževalno in informavno
  gradivo v 11 jezikih, 4 medijsko pokri dogodki za dvig. 

//   Sodelovanje: 1 transnacionalna konferenca, 3 strokovni obiski, 
    1 okrogla miza, 4 projektni sestanki, 5 izobraževanj/delavnic   
    za krepitev zmogljivos na državni ravni.

PRIČAKOVANI REZULTATI

...........................................................................................................................

//   Akvnos projekta so osredotočene na področje delovnih      
    pogojev in VZD napotenih delavcev. Trenutne raziskave in     
    polično usmerjene iniciave se osredotočajo predvsem na    
    težave, kot so izogibanje davkom, fikvna delovna mesta,   
      prevare glede socialnih storitev, ter na izzive vzpostavljanja       
    sodelovanja in deljenja informacij glede kršitev relevantnih    
      direkv med državnimi pristojnimi oblastmi preko sistema IMI.   
            Projekt pa bo pozornost usmerjal tudi v zagotavljanje dostojnih   
      pogojev za delo, VZD, ocenjevanje z zdravjem povezanih tveganj, 
      prevenvne ukrepe in nadzor.

AKTIVNOSTI PROJEKTA

...........................................................................................................................

//  Projektni deležniki: nevladne organizacije, državni organi za
  zdravstveno zavarovanje, skupine za razmislek/raziskovalni inštu

//  Napoteni delavci

//  Socialni partnerji: sindika, društva zaposlenih, posamezni
  delodajalci

//  Javni organi/administracije: ministrstva, delovni inšpektora

CILJNE SKUPINE

//   Pregled zakonodaje in obstoječih virov o delavnih pogojih in VZD    
    napotenih delavcev. Raziskovanje različnih vidikov VZD napotenih   
    delavcev.

//   Izboljšanje dostopa do informacij glede dostojnih pogojev za delo in  
    VZD napotenih delavcev.

//   Izboljšanje transnacionalnega sodelovanja med pristojnimi državnimi 
      organi, socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami, ki se     
      uk      ukvarjajo z VZD. Izboljšanje pogojev za delo za napotene delavce, s   
      ciljem izmenjave dobrih praks in izkušenj. Preuči  možnos za     
      nadaljnje sodelovanje, izboljšanje sodelovanja preko sistema IMI.   
      Izvedba večstranskih iniciav, ki vodijo v boljši nadzor in odziv na   
      kršitve delavskih pravic, in razvoj priporočil za oblikovanje polik na 
      tem področju.

CILJI PROJEKTA

Varnost in zdravje pri delu (VZD) napotenih delavcev ureja tretji člen Direkve 
96/71/EC, ki opredeljuje napotve delavcev v okviru opravljanja storitev, in je 
neločljivo povezana z zagotavljanjem dostojnih delovnih pogojev. Napoteni delavec je 
delavec, ki v omejenem časovnem obdobju svoje delo opravlja na območju države 
članice, ki ni država, v kateri običajno dela (drugi člen Direkve 96/71). 
VV večini primerov hude kršitve na področju VZD potekajo vzporedno z nezadostnimi 
plačili, s prekomernim delovnim časom, s pomanjkanjem počitka in prevenvnih  
ukrepov, z neskladnostjo s predpisi, ki zadevajo socialno varstvo in zdravstveno 
zavarovanje, ter s podcenjevanjem posebnos, ki se nanašajo na VZD v kulturno in 
etnično raznolikih delovnih okoljih. To neizogibno vodi k porastu z delom povezanih 
nesreč, še posebej v nevarnih sektorjih z visokim tveganjem, in ima kratkotrajne in 
dolgotrajne posledice (npr. izčrpanost, nezmožnos, kronična obolenja) na zdravje 
napnapotenih delavcev.

POOSH - Varnost in zdravje pri delu napotenih delavcev
1. januar 2017–31. december 2018


	SLO_POOSH_ZUNANJOST_A5_5mm_ZaINDD
	SLO_POOSH_NOTRANJOST_A5_5mm_ZaINDD

