Katowice, 15.04.2010 r.
Szanowni Państwo,
Firma Conart Sp. z o.o. oraz Unimedia Sp. z o.o. wydawca gazety „Praca i zdrowie” planują
przygotowanie projektu szkoleniowego dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
skierowanego
do pracowników przedsiębiorstw województwa śląskiego, małopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego
i pomorskiego.
Tematem przewodnim projektu będzie podniesienie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
poprzez

wzrost wiedzy

i świadomości

pracowników oraz osób odpowiedzialnych

za

bezpieczeństwo
w zakładach pracy.
Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane statystyczne dotyczące wypadków
przy pracy. Wynika z nich, że od 3 lat mamy do czynienia ze wzrostowym trendem wypadkowości,
gdzie dominującą przyczyną wypadków jest nieprawidłowe zachowanie pracownika (ponad 56 proc.
wszystkich przyczyn).
Mamy więc nadzieję, że udział w naszym projekcie przyczyni się do wzrostu przekonania
wśród pracowników, iż stosowanie przepisów bhp na co dzień wpływa w znacznym stopniu na
wyeliminowanie wypadków, co pozwoli pracodawcy na uniknięcie dodatkowych kontroli i kosztów.
Poniżej dołączamy proponowane tematy szkoleń. Każda osoba może wziąć udział w kilku
szkoleniach. Szkolenia skierowane są do pracowników wszystkich szczebli o wykształceniu
technicznym (średnim i wyższym). Zajęcia odbywać się będą w Katowicach, Krakowie, Łodzi,
Warszawie, Gdańsku.
SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU ZOSTANĄ DOFINANSOWANE
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
od 60% dla dużych do 80% dla małych firm
Przesyłamy do Państwa niezobowiązującą ankietę. Uzyskane odpowiedzi pomogą nam w napisaniu
dobrego wniosku i uzasadnieniu celowości projektu szkoleniowego finansowanego z funduszu Unii
Europejskiej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Forencem, tel.: 0 691 691 332
Ankiety prosimy odesłać faxem (032/253 71 33) lub e-mailem: efs1@conart.pl
do dnia 22 kwietnia 2010 r.
Serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w projekcie i dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Z poważaniem,
Tadeusz Mazur
Prezes Zarządu
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ANKIETA

Czy są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w opisanym projekcie szkoleniowym
dofinansowanym
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego?
□ TAK

□ NIE

Prosimy o zaznaczenie tematów, które interesują Państwa najbardziej i wskazanie liczby
osób,
które skierowaliby Państwo na poszczególne szkolenia:
Kompetencje społeczne pracowników i ich wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy

□

…..............
......
□

Podstawy dobrego kontaktu, porozumiewania się i negocjacji na linii pracodawca –
pracownik służby bhp
………………

□

Pracownik a osoby kierujące pracownikami w zakładzie pracy – skuteczne sposoby
komunikacji i współpracy
………………

□

Dobra współpraca zespołu pracowniczego kluczem do zmniejszenia ilości wypadków
………………

□
Higiena zdrowia psychicznego a wypadkowość – umiejętność radzenia sobie ze
stresem
………………
System zarządzania
pracownikami

□

bezpieczeństwem

jako

platforma

współpracy

Nowoczesne metody prezentacji i prowadzenia zajęć, czyli
odbiorcę specjalistycznych treści

□

□

pomiędzy
………………

jak zainteresować

Humanizacja procesów prewencyjnych w obszarze zakładu pracy

.……………..
………………

INNE ……………………………………………………………………….......………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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Proszę podać podstawowe dane o przedsiębiorstwie
Obszar działalności
Miejscowość

Siedziba

Kod pocztowy

Województwo

(województwo,
kraj, filie)

przedsiębiorstwa
Mikro

Wielkość

Małe

Średnie

Duże

przedsiębiorstwa*
Proszę podać liczbę osób, które przewidują Państwo skierować na szkolenia

Liczba osób

W tym ilość osób

W tym ilość osób

w wieku

na kierowniczych

powyżej 45 lat

stanowiskach

W tym ilość kobiet

W tym ilość mężczyzn

z wykształceniem

z wykształceniem

technicznym

technicznym

średnim i/lub wyższym

średnim i/lub wyższym

Proszę podać dodatkowe informacje, sugestie i propozycje, ściśle dotyczące planowanego
przedsięwzięcia, istotne z Państwa punktu widzenia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku zainteresowania proponowanym projektem, proszę wskazać osobę do kontaktu ze strony
Państwa przedsiębiorstwa.
………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, stanowisko)
………………………………………………………………………………
(e-mail, telefon)
……………………………………………………………………..
Dane firmy

Ankietę prosimy odesłać do 22 kwietnia 2010 r. faxem (032/253 71 33) lub e-mailem: efs1@conart.pl
*wielkość przedsiębiorstwa
□ mikro (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników oraz roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro)
□ małe (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro)
□ średnie (przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a całkowity bilans roczny nie przekracza 43
milionów euro)
□ duże (przekraczające wskazane wyżej limity)
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