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ZAPROSZENIE

Czy staæ nas na luksus ignorowania problemu
pracowników nadu¿ywaj¹cych alkoholu, narkotyków?

Urz¹d Marsza³kowski
Województwa Wielkopolskiego

Program Konferencji „Alkohol – Praca”

Szanowni Pañstwo

· Kiedy picie zaczyna szkodziæ
– o szkodach w ró¿nych obszarach ¿ycia, w szczególnoœci w sferze pracy osób
nadu¿ywaj¹cych – prof. Lidia Cierpia³kowska IP UAM.

Czy wiecie, ¿e w Polsce ponad 2,5 mln doros³ych osób nadu¿ywa alkoholu /pije zbyt
du¿o, zbyt czêsto oraz w niew³aœciwych okolicznoœciach/.Co ciekawe wiêkszoœæ z nich
jest czynna zawodowo, do czasu a¿ narastaj¹ce problemy eliminuj¹ ich z rynku pracy.
Problem dotyka osób niezale¿nie od p³ci, wieku, wykszta³cenia, zawodu, miejsca pracy,
czy zajmowanego stanowiska.

· Jak pomóc tym, którzy nie chc¹ pomocy
– o naturze oporu /pracodawców i nadu¿ywaj¹cych pracowników/ przed
podejmowaniem racjonalnych dzia³añ interwencyjnych i korekcyjnych –
prowadz¹ca Ma³gorzata Sieczkowska - Comartin
· Co mo¿e pracodawca
- prezentacja kompleksowej procedury postêpowania z pracownikami
nadu¿ywaj¹cych alkoholu na przyk³adzie AMICA Wronki SA. – prowadz¹cy
Roman Pomianowski
· Specyfika problemu w s³u¿bach mundurowych – dr Zdzis³aw Kapelski
Poliklinika MSW
· Gdzie szukaæ pomocy
- o koniecznym partnerstwie, profesjonalnych i samopomocowych formach
pomocy dla osób nadu¿ywaj¹cych oraz uzale¿nionych – prowadz¹cy Ks. Pawe³
Pawlicki Fundacja WYBÓR

G³ówne problemy powodowane przez osoby pij¹ce szkodliwie w obszarze pracy to:
- obni¿enie efektywnoœci / wydajnoœci pracy – zak³ócenia tempa / rytmu, d³u¿szy
czas konieczny do wykonania danej czynnoœci, zwiêkszone zu¿ycie materia³u, energii, itd.;
- pogorszenie jakoœci pracy – koszt z³ej jakoœci wynikaj¹ce z niechlujstwa,
bezmyœlnoœci, poœpiechu, powoduj¹ce braki wewnêtrzne, reklamacje produktów, itd.;
- zagro¿enie bezpieczeñstwa w miejscu pracy – dotycz¹ce nadu¿ywaj¹cego
pracownika, ale te¿ innych osób /operatorzy urz¹dzeñ, linii technologicznych, kierowcy
ró¿nego typu pojazdów,/;
- wzrost kosztów pracy – wzrost absencji, przedwczesna utrata zdolnoœci do
pracy /zasi³ki, renty/ oraz zwiêkszon¹ fluktuacjê / rotacje kadry /koszty zastêpstwa,
rekrutacji nastêpców.
- zak³ócenia relacji miêdzyludzkich w miejscu pracy – rzutuj¹ce na atmosferê,
zaanga¿owanie, szczególnie w zespo³owych formach pracy /napiêcie, konflikty, itd./.

· Œwiadectwa osób które skorzysta³y z pomocy pracodawcy
· Przerwa na kawê
· Wyst¹pienia partnerów i zaproszonych goœci

Czy wiecie, ¿e wg. Szacunków ekspertów szkody powodowane przez osoby pij¹ce
kosztuj¹ bud¿et firm i Kraju, oko³o 3 – 5% PKB tj. ~ 24 – 44 miliardów z³.

Jak s¹dzicie, czy Wasza firma, urz¹d, instytucja wolna jest od problemu
pij¹cych pracowników, co robicie w rzeczywistych sytuacjach kryzysowych?

· Dyskusja
Ka¿dy z uczestników otrzyma pakiet interesuj¹cych materia³ów
Osoby zainteresowane zapraszamy na stronê: www.wybor.org.pl
Chêæ udzia³ w Konferencji prosimy zg³aszaæ na adres: fundacja@wybor.org.pl
w terminie do 25.05.2008 roku.

Udzia³ w konferencji jest nieodp³atny .

Wszystkich pracodawców, pracowników dzia³ów personalnych zainteresowanych
dobrymi praktykami w zakresie efektywnego przeciwdzia³ania problemom
alkoholowymw miejscu pracy

ZAPRASZAMY
do udzia³u w konferencji „ALKOHOL – PRACA”, która odbêdzie siê
3.06.2008 roku w godz. 10.oo – 15.oo w Auli Wy¿szej Szko³y Nauk
Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu ul. Gen. T. Kutrzeby 10
Organizatorzy

