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LEZÁRULT A „MUNKABIZTONSÁG ÉS A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY
KOMPLEX FEJLESZTÉSE AZ INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ;
PÉNZÜGY,
BIZTOSÍTÁSI
TEVÉKENYSÉG;
INGATLANÜGYEK;
SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI TEVÉKENYSÉG ÁGAZATOKBAN
FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE” CÍMŰ PÁLYÁZATI PROJEKT
Sikeresen zárult a pénzügy, biztosítási tevékenység, ingatlanügyek, szakmai, tudományos,
műszaki tevékenység ágazat meghatározó szereplői – a Magyar Iparszövetség, és a
Munkástanácsok Országos Szövetség konzorciuma – által megvalósított, „MUNKABIZTONSÁG ÉS
A MUNKAEGÉSZSÉGÜGY KOMPLEX FEJLESZTÉSE AZ INFORMÁCIÓ, KOMMUNIKÁCIÓ;
PÉNZÜGY, BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG; INGATLANÜGYEK; SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI
TEVÉKENYSÉG ÁGAZATOKBAN FOGLALKOZTATOTTAK RÉSZÉRE” pályázati projekt.
A Konzorcium vissza nem térítendő támogatásban részesült a GINOP-5.3.4-16-2018-00036 számú
pályázattal az Európai Unió Európai Szociális Alap támogatásával, mindegy 77 975 556 forint értékben.
A Konzorcium hiánypótló szakmai rendezvénysorozattal kívánta felhívni a figyelmet az ágazatot érintő
munkakörülmények javítására, illetve újonnan kifejlesztett munkavédelmi eszközök alkalmazására. A
Konzorcium Tatabányán tartott sajtótájékoztatón mutatta be az elkészült szakmai kiadványokat,
tananyagot és beszámolót tartott a pályázati projekt megvalósulásáról.
A pályázati projekt a komoly társadalmi és gazdasági vonzattal járó probléma elkerülése érdekében
célzott beavatkozást, a prevenciót, a szakszerű és hatékony munkavédelmi feladatellátás megteremtését
célozta meg a pénzügy, biztosítási tevékenység, ingatlanügyek, szakmai, tudományos, műszaki
tevékenység ágazatában. A megvalósítás során többek között a munkavédelmi képviselők
ágazatspecifikus képzési tananyaga került kidolgozásra, mely kitér a biológiai kóroki tényezőkre, az irodai
környezet-, a képernyős munkahelyek lehetséges veszélyeire, valamint a munkavédelmi hatósággal való
kapcsolattartás módjára.
Összesen hat különböző témában készültek tájékoztató kiadványok is, melyek a tananyaggal együtt
ingyenesen letölthetők a projekt hivatalos weboldaláról: www.jklmbiztonsag.hu.
A projekt során elért eredményeket, az egyes szakemberekkel történt konzultációkat összesen nyolc
darab országos online megjelenés, médiakampány hirdette, különböző ágazatspecifikus honlap.
A hat darab egyenként 50 fős munkavédelmi tájékoztató esemény mellett egy nagyszabású kutatás is
megvalósult a programban, mely során összesen 600 db kérdőív került lekérdezésre (konvergencia
régónként 100 db), ezalapján feltárták az ágazatra jellemző veszélyeket és fejlesztési
lehetőségeket. A kérdőíves felmérésben munkavállalók, munkáltatók,
foglalkozás egészségügyi orvosok és munkavédelmi képviselők vettek
részt.
A sajtónyilvános zárórendezvényt Dr. Vadász György a
Konzorcium vezető, Magyar Iparszövetség ügyvezető elnöke
vezette és ő számolt be a projekt sikerességéről és
fontosságáról.
Magyar Iparszövetség,
Munkástanácsok Országos Szövetsége

