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Blykst!
Diskusijų modelis darbingumui ir gerovei darbe kurti 

Didžiausias įmonės turtas - tai sveiki ir gerai 
besijaučiantys darbuotojai. Darbuotojų gerovei 
kurti skiriamas laikas ir lėšos yra savaime 
atsiperkanti investicija. Rūpinimasis 
darbuotojų darbingumu didina darbo vietos 
patrauklumą ir stiprina įsipareigojimą darbui. 
Optimalu turėti iniciatyvinę grupę, kuri rūpinasi 
žmonių darbingumu bei įgyvendina konkrečius 
veiksmus jam išlaikyti ir didinti. Svarbu naudoti 
lengvus ir nesudėtingus metodus, 
padedančius kurti gerovę darbe. Iki šiol 
dėmesys darbingumo išlaikymui, jo didinimui 
bei sveikatos stiprinimui buvo labai mažas, 
ypač mažose įmonėse. Specialistai, teikiantys 
profesinės sveikatos paslaugas, rengiantys 
papildomus profesinius mokymus bei verslo 
konsultantai retai gilinasi į gerovės darbe 
klausimus.

Blykst! diskusijų modelis skirtas visiems - 
darbuotojų sveikatos ir saugos, profesinės 
sveikatos specialistams, vadovams, 
žmogiškųjų išteklių specialistams, aktyviems 
organizacijų nariams ir mokymų rengėjams. 
Taip galima vesti paprastas ir įkvepiančias 
diskusijas su darbuotojais ar mažų įmonių 
vadovais. Praktinių diskusijų metu savo 
patirtimi ir įžvalgomis dalinasi darbuotojai ir 
vadovai, kurie geriausiai žino savo darbo 
aplinką. 

Blykst! diskusijos yra įrankis, kuris padeda 
aptariant svarbiausius gerovės darbe 
klausimus, sprendžiamas problemas, ir 
problemas, kurias reikia spręsti. Tai žingsnis 
į  bendradarbiavimą tobulinant darbo vietą ir 
darbuotojų įtakos darbo aplinkai didinimą. 
Diskusijos gali būti surengtos tik vadovams. 
Tai tarpusavio pagalbos ir dialogo apie 
kertinius vadovų gerovės veiksnius 
galimybė. Bendras įmonių vadovų ar įmonės 
kolektyvo tobulėjimas sukuria bendrumo 
jausmą  bei leidžia patirti, kad visų mintys 
yra svarbios. Taigi diskusijų modelis gali būti 
pritaikomas įvairioms grupėms.

Šis diskusijų modelis skiriasi nuo tradicinių 
susitikimų, kuomet daugiausia dėmesio 
skiriama teorijai. Vietoj to darbuotojai ir 
darbdaviai turi galimybę piešti ir diskutuoti  
nusiteikę teigiamiems pokyčiams. Blykst! 
padeda kūrybiškai pažvelgti į esamą 
situaciją. 

Sėkmės dirbant drauge!

  Diskusijų modelis darbingumui ir gerovei darbe kūrti • Blykst!
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Praktiniai nurodymai Užrašai

Tikslas: 

 

 

 

Kas dalyvauja: 
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Praktiniai nurodymai Užrašai
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Susipažinkite su Darbingumo namu ir nebijokite 
eksperimentuoti.

Darbingumo namas vaizduoja darbingumą ir skirtingus su juo 
susijusius veiksnius. Namą sudaro keturi aukštai, kur trys 
žemesnieji aukštai apima asmeninius resursus, o ketvirtas - susijęs 
su darbu ir darbo aplinka. Darbingumo namas stovi stabiliai ir gerai 
funkcionuoja kai skirtingi aukštai vienas kitą papildo. Kiekvieno 
aukšto tobulinimas (stiprinimas) yra svarbus visos darbinės 
karjeros metu. Daugiau informacijos galima rasti Higienos instituto 
ir Suomijos profesinės sveikatos instituto internetiniuose 
puslapiuose (www.hi.lt/lt/darbingumas  ir 
www.ttl.fi/en/health/wai/multidimensional_work_ability_model)

Kur/kada: Mokymų, konsultacijų, sveikatos stiprinimo dienų, 
tobulinimosi dienų, seminarų  metu ar pradedant naujus projektus.

Jei visi dalyviai iš vienos darbovietės: Diskusijos vedėjas turi iš 
anksto aptarti susitikimo tikslus su dalyvių vadovais. Vedėjo 
užduotis - paskatinti vadovus būti atvirus įvairioms nuomonėms ir 
pasiūlymams, kurie gali būti išsakyti diskusijų metu.

Trukmė ir dalyvių skaičius: dvi valandos, 10 – 20 dalyvių.

Reikalingos priemonės: Rašymo lenta, dideli popieriaus lapai, 
žymekliai, Darbingumo namo paveikslėliai (galima atsispausdinti iš 
HI svetainės), popierius užrašams, siena, ant kurios galima 
suklijuoti didelius lapus, priemonės lapams priklijuoti prie sienos, 
priemonė nufotografuoti grupių darbo rezultatus.

Daugiau informacijos: Work ability management model for 
Professional drivers 2013 
(www.ttl.fi/en/research/research_projects/alert_behind_the_wheel/s
teeringwheel), Entrepreneur- Step – Toward well-being at work!, 
2007, FIOH

Patarimai vadovams: 
išklausant įvairių darbuotojų 

nuomones,  galima kurti kolegų 
pasitikėjimą ir įvardinti 

tobulintinas sritis, kurios 
suprantamos, kaip svarbios.

Diskusijų modelis darbingumo ir gerovės darbe kūrimui • Blykst!
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Diskusija: piešimas, apmąstymas ir piešinio pristatymas Užrašai

-

 

-

 

45 min.
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Diskusija: piešimas, apmąstymas ir piešinio pristatymas Užrašai
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Diskusijos apibendrinimas: rezultatų aptarimas ir vertinimas Užrašai

 

60 min.

15 min.

Pertrauka
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Diskusijos apibendrinimas: rezultatų aptarimas ir vertinimas

.

 
-
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Piešimo ir apmąstymų pavyzdžiai

1 pavyzdys:  
Kokias savybes turi geras darbuotojas?

2 pavyzdys: 
Kokios savybės rodo, kad darbuotojo darbingumas yra aukštas?

Automobilio markė  

• 

 profesinis tapatumas

• 

• 

• 

i

• 

 

Vairas

•  kryptingumas

• 

 

Bėgiai
• 

Ratai
• savarankiškumas

Galinio matymo veidrodėlis

•   budrumas

• atsakingumas

Priekiniai šviestuvai 

• 

• 

gebėjimas valdyti

stresą
• sąžiningumas

• 

Geros sėdynės

• komfortas darbe

Variklis  

• energingumas

• veržlumas

Stabdžiai

 

•

• 

Galinio matymo veidrodėlis
• kliūčių numatymas  

• Išmetamasis vamzdis

• laiku ir pagrįstai 
nuleidžia garą 
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Piešimo ir apmąstymų pavyzdžiai

 
Geras darbuotojas (1 pavyzdys)          Darbuotojas, kurio darbingumas yra aukštas (2 pavyzdys)

Variklis  sveikata,veiklumas, energingumas, darbštumas

Durelės         siekimas tobulėti, atvirumas, imlumas naujovėms gebėjimas  būti komandos dalimi

Priekiniai šviestuvai         iniciatyvumas, nuolatinis tobulėjimas, lyderystė strategijos, ilgalaikės vizijos turėjimas

Stabdžiai
,  

Geros sėdynės/ salonas    
 

komfortas darbe, vidinė komunikacija, kolegų parama

Išmetamasis vamzdis       
laiku ir pagrįstai „nuleidžiamas garas“, atsiribojimas nuo 

Benzinas, kuras             sveikata, optimizmas žinios, žingeidumas, tobulėjimas

Bėgiai/ pavarų dėžė atsakingumas organizuotumas, darbo tempo kontroliavimas

Ratai savarankiškumas, motyvacija, veržlumas, energija
 

Veidrodėliai              budrumas, atsakingumas kliūčių numatymas ir išvengimas, mokymasis iš klaidų, išorinė komunikacija

Saugos diržai           lojalumas savisauga, nepanikavimas esant kritinei situacijai, saugumo pojūtis

Vairas          
 

kompetencija, kryptingas darbas, lankstumas

Mašinos kėbulas             
 

rūpinimasis sveikata, gera fizinė sveikata

Mašinos savybė 
ar dalis        

energija, veržlumas

atsargumas, sprendimų priėmimas, laiku 
persiorientavimas laiku sustoja pailsėti, mokėjimas  pasakyti „ne“

bendradarbiavimas, pailsėjęs

gebėjimas valdyti stresą, sąžiningumas, 
atsakingumas

manevringumas, spėja laiku, gebėjimas „nepaslysti“

pareigingumas, orientavimasis į tikslą, kryptingumas 

išsilavinimas

nereikšmingų dalykų 

, idėjos, pareigingumas

Diskusijų modelis darbingumo ir gerovės darbe kūrimui • Blykst!
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Rezultatų nagrinėjimo ir apibendrinimo pavyzdžiai

DARBAS 
Darbo sąlygos

Darbo turinys ir reikalavimai
Tarpusavio santykiai

Vadovavimo stilius

VERTYBĖS
Požiūris          Motyvacija

PROFESINĖ KOMPETENCIJA

SVEIKATA

DARBINGUMAS

Visuomenė

Šeima Artima aplinka

Savybių išsidėstymas ir numeracija

l 

 

 

 

3

 

1

 

 

2

 

Laiku sustoja 
pailsėti, atsiribojimas 
nuo nereikšmingų 
smulkmenų

Atsakingumas, 
darbo tempo 
kontroliavimas

Rūpinimasis sveikata, 
laiku ir konstruktyviai 
„nuleidžiamas garas“

Funkciniai gebėjimai

Profesinis 
tapatumas, savo 
vaidmens 
supratimas

Gebėjimas būti 
komandos dalimi

Siekimas tobulėti, 
imlumas 
naujovėms
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Papildomas pratimas: sprendimų paieška mažose grupėse 

-
-

. 

 - 
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Užrašai





  

Daugiau informacijos ir naudingų nuorodų: www.hi.lt ir www.ttl.fi/en 


