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1. ŽANGA
Stresas darbe buvo tarptautiniu, Europiniu ir nacionaliniu mastu vardintas kaip didel tiek darbdavio, tiek
darbuotojo problema. Nusprend , kad, norint išspr sti ši problem , b tina veikti drauge ir tik damiesi
Komisijos konsultacijos d l streso, Europos socialiniai partneriai trauk š klausim
2003-2005 socialinio
dialogo darbo program .
Stresas gali daryti tak bet kurioje darbo vietoje ir bet kuriam darbuotojui, nepriklausomai nuo mon s dydžio,
veiklos srities, darbo sutarties formos ar tarpusavio santyki . Praktikoje neb tinai visose darbo vietose ir ne visi
darbuotojai patiria stres .
Išsprendus streso darbe problem , gali padid ti našumas, pager ti darbin sveikata ir sauga, o viso to pasekm –
ekonomin ir socialin nauda mon ms, darbuotojams ir visai visuomenei. Darbo j gos vairov yra labai
svarbus veiksnys, sprendžiant streso darbe problemas.
2. TIKSLAS
Šio susitarimo tikslas – padidinti darbdavi , darbuotoj ir j atstov suvokim ir supratim apie stres darbe,
atkreipti j d mes požymius, kurie sp ja apie stres darbe.
Šio susitarimo tikslas – pateikti darbdaviams ir darbuotojams plan , kaip nustatyti ir užkirsti keli ar valdyti
streso darbe problemas, o ne suversti kalt d l streso tam tikram asmeniui.
Suprantame, kad priekabiavimas ir smurtas darbo vietose yra potencial s streso darbe veiksniai. Europos
S jungos socialiniai partneriai 2003-2005 socialinio dialogo darbo programoje nagrin s galimyb priimti
special susitarim d l ši problem , tod l šiame susitarime mes neaptarsime potrauminio streso ir smurto, ar
priekabiavim sukelto streso.
3. STRESO IR STRESO DARBE APIB DINIMAS
Stresas yra tokia b sena, kai pasireiškia tam tikri fiziniai, psichologiniai ar socialiniai negalavimai ar
disfunkcijos, ir kuri sukelia individo jausmas, kad jis es nesugeb s gyvendinti jam taikom reikalavim ar
keliam l kes i .
Individas yra gerai prisitaik s susidoroti su trumpalaikiu spaudimu, kur b t galima laikyti teigiamu, ta iau jam
daug sunkiau veikti ilgiau trunkant ar intensyvesn spaudim . Be to, atskiri individai gali skirtingai reaguoti
panašias situacijas, o tas pats individas gali skirtingai reaguoti panaši situacij skirtingu savo gyvenimo
momentu.
Stresas n ra liga, ta iau ilgalaikis stresas gali sumažinti darbo našum ir b ti blogos sveikatos priežastis.
Stresas, susij s ne su darbo aplinka, gali pakeisti elges ir sumažinti našum darbe. Visos streso apraiškos
darbin je aplinkoje negali b ti laikomos stresu darbe. Stres darbe sukelia vair s veiksniai, pavyzdžiui, darbo
turinys, darbo organizavimas, darbo aplinka, prastas bendradarbiavimas ir kt.
4. STRESO DARBE PROBLEMOS
Šiame susitarime aptariamas streso sud tingumas, ta iau išsamus galim streso požymi s rašas nebus
pateikiamas. Dažnos pravaikštos ar personalo kaita, dažni tarpasmeniniai konfliktai ar darbuotoj skundai yra
dalis streso darbe požymi .
Streso darbe problemos nustatymo proced ra susideda iš toki veiksni kaip darbo organizavimas ir procesai
(darbo laiko organizavimas, autonomijos laipsnis, darbuotojo g dži ir jam keliam darbo reikalavim
atitikimas, darbo kr vis ir kt.), darbo s lygos ir aplinka ( žeidžiantis elgesys, triukšmas, karštis, pavojingos
medžiagos ir kt.), bendravimas (netikrumas d l to, ko iš darbuotojo tikimasi darbe, darbinimo perspektyvos,
art jantys pasikeitimai ir kt.) ir subjektyvi veiksni (emocinis ir socialinis spaudimas, negal jimas susitvarkyti,
paramos tr kumas ir kt.) analiz s.

Jei streso darbe problema nustatyta, b tina imtis veiksm , kuriais ši problema b t užkirsta, pašalinta ar
sumažinta. Darbdavys privalo pasirinkti tinkamas priemones. Šios priemon s turi b ti vykdomos dalyvaujant ar
bendradarbiaujant darbuotojams ir/ar j atstovams.
5. DARBDAVIO IR DARBUOTOJO PAREIGOS
Atsižvelgiant pagrindin direktyv 89/391, visi darbdaviai yra teisiškai sipareigoj užtikrinti darbuotoj darbo
saug ir sveikat . Šis sipareigojimas taip pat taikomas, kai kalbama apie stres darbe, ta iau tiek, kiek ši
problema keli gr sm sveikatai ir saugumui. Visi darbuotojai privalo laikytis saugos nurodym , kuriuos
nustato darbdavys.
Streso darbe problemas galima išspr sti vertinus gr sm , gyvendinus atskir streso politik ir/ar diegus
specialias priemones, nukreiptas nustatytus streso veiksnius.
6. STRESO DARBE PROBLEM PREVENCIJA, ŠALINIMAS AR MAŽINIMAS
Streso darbe problemas galima pašalinti ar sumažinti, naudojant vairias priemones. Tokios priemon s gali b ti
kolektyvin s, individualios arba abi vienu metu. Jos gali b ti diegiamos kaip specifin s priemon s, nukreiptos
nustatytus streso veiksniai, arba kaip dalis integruotos streso politikos, apiman ios prevencijos ir atsakom sias
priemones.
Kai b tinos ekspertiz s darbo vietoje nepakanka, galima atlikti kompetenting išor s ekspertiz , atsižvelgiant
Europos ir nacionalinius statymus, kolektyvines sutartis ir praktik .
diegtas priemones nuo streso b tina nuolat perži r ti ir vertinti j
ištekliais, ir nustatyti, ar jos vis dar yra tinkamos ir reikalingos.
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Tokios priemon s gali b ti:
Valdymo ir bendravimo priemon s, pavyzdžiui, mon s tiksl ir atskir darbuotoj vaidmens
išaiškinimas, užtikrinant tinkam vadov param atskiriems darbuotojams ir j grup ms, atsakomyb s
ir kontrol s pritaikymas darbui, darbo organizacijos ir proces , darbo s lyg ir aplinkos tobulinimas;
Vadov ir darbuotoj apmokymai, didinant j suvokim ir supratim apie stres , jo galimas priežastis
ir kaip su juo susidoroti ir/ar kaip prisitaikyti prie pasikeitim .
Informacijos pateikimas ir konsultavimasis su darbuotojais ir/ar j atstovais, atsižvelgiant ES ir
nacionalinius statymus, kolektyvines sutartis ir praktik .
7. DIEGIMAS IR T SA
Sutarties 139 straipsnio kontekste šis savanoriškas Europos pagrindinis susitarimas pareigoja
UNICE/UEAPME, CEEP ir ETUC (ir ryši komitet EUROCADRES/CEC) j gyvendinti pagal specifines
valdymo ir darbo valstyb se nar se ir Europos ekonomin s erdv s šalyse proced ras ir praktikas.
Pasirašiusios šalys kvie ia šali kandida i organizacijas nares taip pat diegti š susitarim .
Šis susitarimas bus gyvendintas per trejus metus nuo jo pasirašymo.
Organizacijos nar s socialinio dialogo komitetui pateiks ataskait apie šio susitarimo gyvendinim . Per
pirmuosius trejus metus po šio susitarimo pasirašymo, socialinio dialogo komitetas parengs metin ataskait ,
kurioje bus aptariamas vykstantis susitarimo gyvendinimo procesas. Vis ataskait apie atliktus veiksmus
socialinis dialogas parengs ketvirtaisiais metais.
Pasirašiusios šalys, kuriai nors j pareikalavus, vertins ir apžvelgs susitarim
penkeriems metams po pasirašymo.

bet kuriuo metu pra jus

Iškilus klausimams d l šio susitarimo turinio, susijusios organizacijos nar s gali drauge ar atskirai kreiptis
pasirašiusias šalis, kurios drauge ar atskirai pateiks atsakym .
Vykdant š susitarim , pasirašiusios šalys vengs nereikaling SME apribojim .

Šio susitarimo vykdymas nesudaro pagrindo sumažinti bendr darbuotojams teikiam apsaug šio susitarimo
srityje.
Šis susitarimas neriboja socialini partneri teis s tinkamu mastu, skaitant Europin mast , sudaryti sutartis,
kurios pritaikyt ir/ar papildyt š susitarim tokiu b du, kuris atkreipt susijusi socialini partneri d mes
specifinius poreikius.
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