
 

 

 

 

Ноември 2018 

Евалуација на EU OSHA 

комуникација, вмрежување и 

вклучување на засегнатите страни 
Резиме 
Ipsos 



 

 

 

18-056149-01 | Version 2 | Internal and Client Use | This work was carried out in accordance with the requirements of the international quality standard for Market Research, ISO 20252, and with the 
Ipsos Terms and Conditions. © EU-OSHA 2018 

 



 

 

 

Ipsos беше нарачан од Европската агенција за безбедност и здравје при работа, во јуни 2018 година за да направи 

евалуација на активностите за комуникација, вмрежување и вклучување на чинители (CNSE). Активностите кои 

беа оценети се: Кампања за здрави работни места за сите возрасти: 2016-2017 (активност 4.3), Акции за 

подигнување на свеста и комуникација (Активност 4.7) и Стратешко и оперативно поврзување (Активност 6.4). 

Евалуацијата го опфати периодот 2014-2017, но со главен фокус на 2016-2017 година. 

Целта на евалуацијата беше да се добие целосен увид во начинот на кој Агенцијата работи во врска со ангажирањето 

на засегнатите страни во поширока смисла, а особено во процесот помеѓу идентификување на потребите и 

ажурирање на производите и услугите на Агенцијата, што опфаќа: процеси поврзани со ангажирање на 

засегнатите страни; корисноста на обезбедените алатки и ресурси; функционирањето на различните мрежни 

пристапи; и степенот до кој потребите на засегнатите страни постојано се рефлектираат во работата и 

испораките на Агенцијата. 

1.1 Meтодологија 

Оваа евалуација е спроведена со користење на рамка за евалуација, вклучувајќи и пет критериуми (релевантност, 

ефективност, ефикасност, кохерентност и додадена вредност на ЕУ), кои го водат собирањето и анализите на 

податоците, а беше информиран од логиката на интервенција развиена за време на фазата на определување. 

Активностите што требаше да се оценат беа доста широки и хетерогени и не беше можно да се обезбеди сеопфатна 

проценка на сите нив со расположивите ресурси и време. Затоа се фокусиравме главно на активноста 4.3 (Кампања 

за здрави работни места за сите возрасти) како конкретен пример за тоа како потребите се проценуваат и 

спроведуваат во конкретни активности за комуникација, ангажирање и поврзување со мрежи. Другите активности 

(4.7 и 6.4) беа оценети главно преку призмата на Кампања за здрави работни места за сите возрасти. 

Методологијата вклучуваше четири дискретни задачи: анализа на секундарни податоци, вклучувајќи анкети и 

претходни евалуации (примери од ревидираните документи се: Анкета за засегнатите страни (ICF Mostra, 2018), 

Годишни извештаи или следење на информации за оценетите активности); три студии на случај; 27 интервјуа 

(вклучувајќи ги интервјуата спроведени како дел од студиите на случај); и анализа на податоците за социјалните 

медиуми. 

Беа спроведени три студии за следните активности: Награди за добра практика на здрави работни места и 

официјална понуда за партнерство во кампањата- двете активности се дел од кампањата здрави работни места  за 

сите возрасти и портфолио пристапот, кој се однесува на сите три активности. Овие студии на случаи беа 

истражувани преку 16 интервјуа. 

Во прилог на интервјуата спроведени како дел од студиите на случаи, спроведовме 11 детални телефонски интервјуа 

со клучната таргет група за активностите кои се предмет на евалуацијата и не беа насочени во студиите на случаи: 

Медиа партнер на кампањи, фокал поинт- партнери на мрежата , Европските социјални партнери, Амбасадорите на 

мрежата на претпријатија во Европа и претставници оделот за вработување.  

За да се оцени активноста на EU-OSHA во социјалните медиуми, анализата на социјалната интелигенција беше 

спроведена со користење на две различни методи: Анализа на Твитер мрежата со користење на: NodeXL и анализа 
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на споменувањето на EU-OSHA и HWC 2016-17 на социјалните медиуми, блоговите и онлајн печатот, користејќи 

платформа за анализа- Synthesio. 
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Овој дел ги сумира главните наоди според петте критериуми за евалуација: релевантност, ефективност, ефикасност, 

кохерентност и додадена вредност на ЕУ. 

2.1 Релевантност 

Релевантноста на активностите 4.3 и 4.7, кои ги опфаќаат активностите за подигнување на свеста и комуникација на 

Кампања за безбедни и здрави работни места 2016-17 и ЕUOSHA, во голема мера се однесуваат на: 1) дали темите 

кои се пренесуваат се усогласени со потребите и приоритетите на засегнатите страни, и 2) за значењето на 

активностите како "алатка" за да ги направат европските работни места побезбедни, поздрави и попродуктивни, во 

корист на бизнисите, вработените и владите. 

Во однос на релевантноста на темата (точка 1 погоре), претставува суштинска важност за севкупната релевантност 

на активностите за комуникација и подигнување на свеста. Темата на HWC 2016-17, "здрави работни места за сите 

возрасти", се чини дека е добро избрана, врз основа на повратните информации од засегнатите страни собрани 

преку претходните истражувања и интервјуата кои се спроведени како дел од оваа евалуација. Темата "здрави 

работни места за сите возрасти" на HWC 2016-17 беше постојано објаснувана како многу релевантна. Посредниците, 

вклучувајќи ги и социјалните партнери, истакнаа дека темата приоритетна за нив и е релевантна во сите земји и 

сектори. Слично на тоа, интервјуираните компании известија дека ова ќе стане уште поважно прашање во иднина, 

со оглед на тоа што просечната возраст на вработените расте. 

Студиите на случај покажаа дека изборот за широка тема е генерално поддржан. Сепак, значителното мал број на 

интервјуирани луѓе смета дека темата е премногу широка. Ова се однесува особено дека со избраната тема, HWC 

2016-17 можеби се обиде да одговори на многу потреби и да изгуби дел од фокусот. Од ова може да се заклучи 

дека, иако е релевантно, широката тема на HWC 2016-17 може релативно тешко да стигне до работното место. Ова 

гледиште беше поддржано од неколку испитаници во различни групи и е во согласност со наодите од анкетата на 

засегнатите страни, во кои фокал поинт менаџерите посочија дека по нивното мислење темата "опасни супстанции" 

на новата кампања HWC 2018-19 е посоодветна за да стигнат до работните места од темата "здраво стареење" за 

HWC 2016-17. 

Како дел од оваа евалуација, исто така, беа разгледани дали активностите за подигнување на свеста HWC и EU-OSHA 

(активност 4.3 и 4.7) се релевантни "активности" или "алатки" за да се направат работните места во ЕУ побезбедни, 

поздрави и попродуктивни, за доброто на бизнисите, вработените и владите. Кога беа поставени прашања поврзани 

со ова, повеќето засегнати страни повторно дадоа многу позитивни повратни информации. Ова е особено поради 
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тоа што активностите за подигнување на свеста на ЕU-OSHA се однесуваат на потребата од информации за БЗР на 

ниво на работното место. 

Заинтересираните страни интервјуирани за оваа евалуација особено позитивно ја оценија релевантноста на 

промотивните материјали дизајнирани од ЕU-OSHA. Материјалите беа опишани како материјали со висок квалитет 

и земени се таргет групите, било да се тоа посредници или вработени. Иако не сите посредници (на пр. FOPs) 

користат еднаква употреба на алатките обезбедени од EU-OSHA. 

Релевантноста на активностите 4.3 и 4.7 е неспорно зголемена од напорите на ЕU-OSHA да ги преведе своите 

материјали. На пример, сите интервјуирани FOP коментираа позитивно на портфолиовиот пристап. Врз основа на 

повратните информации од засегнатите страни, може да се тврди дека HCW е релевантна, главно затоа што е 

локализирана и преведена. 

Очекуваната висока релевантност на другите промотивни активности на HWC и EU-OSHA укажува на уште еден наод 

од оваа евалуација: имено, дека EU-OSHA ги разбира (развива) потребите на своите главни засегнати страни и 

дизајнира / адаптира своите активности соодветно, преку своите оперативни мрежни активности (дел од активност 

6.4). Севкупно, анкетираните засегнати страни од "трипартитниот дијалог" сметаа дека нивните потреби и ставови ги 

зема предвид EUOSHA при дизајнирање и имплементирање на активности. Ова делумно може да се објасни со 

воспоставените институционални структури, со што се обезбедува тесна соработка помеѓу EU-OSHA и фокал поинт 

менаџерите и нивните социјални партнери.  

Фокал поинт менаџерите не само што позитивно ја коментираа можноста да обезбедат информации за HCW преку 

редовните средби, туку исто така имале чувство дека нивните повратни информации биле разгледани и потоа 

постапувани по нив. Интервјуираните засегнати страни, известија дека, на нивно барање, како дел од портфолиовиот 

пристап, EU-OSHA ги зголеми своите напори за преведување и комуникација на социјалните медиуми. Поконретно, 

засегнатите страни ја подржаа отвореноста на ЕU-OSHA и нејзиниот тим за повратни информации, и подготвеноста 

на ЕU-OSHA да дискутира за резултатите од кампањата, (иднина), планирање на настани итн. Овој наод беше 

споделуван низ целиот спектар на интервјуирани заинтересирани страни. 

2.2 Eфективност 

Евалуацијата покажа дека, генерално, EU-OSHA ефикасно ги спроведе активностите во 2016 и 2017 година. Речиси 

сите планирани активности беа целосно спроведени до крајот на периодот, а aгенцијата успешно ангажираше 

посредници да ги дисеминираат пораките на кампањата и другите резултати произведени од aгенцијата. 

Капацитетот на aгенцијата да комуницира со пошироката публика во голема мера зависи од сопствените ресурси и 

ангажирање на фокал поинт менаџери. Свесен за ова, EU-OSHA воспостави механизми за поддршка на фокал поинт 

менаџери и други посредници во промовирањето и ширењето на проблемите со БЗР, како што е портфолио 

пристапот, кој функционираше ефикасно и високи беа ценети од засегнатите страни. 

Особено фокал поинт менаџерите беа многу задоволни од поддршката обезбедена од ЕU-OSHA за портфолиовиот 

пристап и за наградите за HWC. Што се однесува до наградите, околу 90% од испитаниците на онлајн анкетата за 

евалуација на HWC 2016-17, покажаа дека успехот беше обезбеден на многу ефикасен или ефикасен начин. Преку 

портфолио пристапот, на фокал поинт менаџерите им беше понудена можност да потрошат фиксен износ на 

"кредити" за широк спектар на комуникациски активности, како што се прес-конференции, семинари итн. Повеќето 

испитаници се согласија дека опсегот на активности кои што може да ги спроведат е добар и дека има доволно 



 

 

флексибилност за да се прилагодат активностите на нивните потреби. Севкупно, оваа практична поддршка беше 

високо ценета, со оглед на тоа што овозможи да се фокусираат на стратешките аспекти на активностите, како што се 

подготвување на дневниот ред, избор на говорници или дизајнирање на теренскА стратегија. Некои испитаници, 

исто така, објавија дека поради оваа помош, тие беа во можност да спроведат поголем број на активности отколку 

самите да организираат сè. 

ЕU OSHA е одлична во ангажирањето и зголемувањето на заинтересираните страни за БЗР; сепак, со оглед на 

ограничените сопствени ресурси, во голема мерка се потпираат на посредници за да стигнат до крајната целна 

публика, особено компаниите. Пристапите за проценка преку студиите на случај се генерално ефективни, но крајните 

ефекти (во смисла на тоа колку се достигнува до таргет публиката) не зависи само од учеството на ЕU-OSHA, туку од 

ефективноста на активностите на посредниците и нивното ниво на амбиција и расположливи ресурси, кои 

неизбежно се разликуваат. Oсобено, e тешко да се стигне до микро и мали компании. Тие не учествуваат во настани 

и други активности колку и големите компании, ниту пак се дел од официјалното партнерство со кампањите. Нивното 

учество во доста ограничено. 

За подобро разбирање на степенот до кој ЕU-OSHA допира до вистинската публика преку социјалните медиуми, 

како и да го анализира нивото на разговор генерирани преку интернет, извршивме анализа на социјалната 

интелигенција, вклучително и мапирање на заинтересираните страни и анализа на споменувањето на ЕU-OSHA и 

HCW 2016-17 во рамките на периодот опфатен со евалуацијата. 

Истражувачката анализа на "мрежата" на EU-OSHA на Твитер беше спроведена во одреден момент (лето 2018 

година). Анализата е базирана врз следбеници, хаштагови, твитови и клучни зборови употребени во Tweets, и 

укажува на тоа дека мрежата на ЕU-OSHA ја има она што е познато како структура на "емитувана мрежа", со голем 

број на подгрупи, но ограничена интеракција меѓу нив. Ова значи дека ЕU-OSHA моментално има ниска 

комуникација со други корисници на самата платформа. ЕU-OSHA има своја публика и неколку клучни луѓе на кои 

комуницира, но нема понатамошно групирање надвор од оваа емитувачка структура. Оваа анализа покажа дека 

медиумите, националните институти за безбедност и здравје при работа и социјалните партнери делуваат преку 

социјалните медиуми. Сепак, компаниите (големите, малите и средните претпријатија) и здруженијата на 

работодавачи се помалку ангажирани. Сликата подолу ја прикажува мрежната мапа. 



 

 

Слика 2: EU-OSHA Twitter  

 

Source: Twitter API via NodeXL 

Сите докази собрани преку оваа евалуација сугерираат дека активностите успешно ја подигнаа свеста за прашањата 

за БЗР меѓу директната публика на ЕU-OSHA и оние кои активно се ангажираат во врска со прашањата за БЗР. 

Меѓутоа, помалку е јасно дали до 2016 година HWC ја подигнаa свеста на работодавачите и вработените во ЕУ, 

имајќи предвид дека тоа зависи од капацитетот на посредниците кои допираат до овие публика (како што е наведено 

погоре). Но, исто така вреди да се напомене дека промените во однесувањето се случуваат во долги временски 

периоди. Затоа, ефектите од HWC 2016-17 сè уште не можат целосно да се почувствуваат. 

Сепак, оваа проценка покажа дека ЕU-OSHA ја искористи вистинската комбинација на алатки и канали за 

промовирање на HWC 2016-17 и пораките за БЗР кон својата публика. Имајќи предвид дека повеќето активности се 

децентрализирани (т.е. извршени од посредници), најдобар начин за зголемување на теренските активности е 

понатамошно подобрување на поддршката обезбедена за посредниците и подобро прилагодување на нивните 

потреби. Некои сугестии кои што беа приложени од испитаниците во оваа евалуација беа: да се произведат повеќе 

/ подобро прилагодени онлајн производи и да се обезбеди повеќе простор за споделување на научените лекции 

меѓу фокал поинт менаџерите. 



 

 

2.3 Влијание 

Повратните информации од интервјуираните засегнати страни беа главно позитивни и беа идентификувани 

неколку можности за подобрување на ефикасноста на активностите на ЕU-OSHA. Општо земено, засегнатите 

страни беа под впечаток дека EU-OSHA ги зема предвид трошоците при дизајнирање и извршување на своите 

активности, како во поглед на намалување на трошоците за засегнатите страни, така и во однос на ограничување 

на вкупните трошоци на своите активности / обезбедување на најголема вредност за парите ( иако засегнатите 

страни честопати сметаат дека е тешко да се коментирааT за вторите). 

Испитаниците споделија неколку примери каде ефикасноста е особено висока: подготовка на конкретни состаноци 

за одредени комуникациски активности; административните барања воопшто не се прекумерни, како и 

флексибилноста за некои алатки (особено портфолио пристапот). Исто така, испитаниците сметаа дека има 

простор за подобрување на дистрибуцијата на повеќе дигитални материјали, наспроти печатените материјали и 

квалитетот на преводите. 

2.4 Кохерентност 

Оваа евалуација ги идентификува силните комплементарности во рамките на активностите на, а особено помеѓу 

ECAP и активностите спроведени од фокал поинт менаџерите со сопствени ресурси за промоција на кампањата. 

Исто така, се појавува синергија помеѓу активностите на ангажманот на чинителите и активностите за комуникација 

и подигнување на свеста. На пример, ЕU-OSHA ги користи активностите за ангажирање на засегнатите страни 

(главно состаноци одржани во Билбао) за да донесуваат одлуки за нивните активности за комуникација и 

подигнување на свеста. Овој пристап гарантира дека потребите на нивните чинители се земени во предвид при 

дизајнирање на нови активности. Во овој поглед, особено релевантен фактор е составот на Управниот одбор, кој 

гарантира дека сите ставови се земени предвид при дизајнирање на комуникациски активности. Генерално, јасно е 

дека различните активности се дел од добро дизајниран пакет со силни комплементарности. 

Евалуацијата на четирите агенции под надлежност на Генералниот директорат за вработување, спроведена од 

2016 и 2018 година, ги анализира комплементарностите, синергиите и преклопувањата во рамките на агенцијата, 

национални засегнати страни и меѓународни тела. Комуникациските активности на EU-OSHA се единствени, дури и 

кога се споредуваат со Eurofound. 

2.5 Додадена вредност на ЕУ 

Повеќето засегнати страни интервјуирани за оваа евалуација споделија дека според нив, активностите на ЕU-OSHA 

опфатени со оваа проценка имале значителна додадена вредност на ЕУ. Доминантно мислење меѓу засегнатите 

страни беше дека активностите на EU-OSHA им овозможија поефикасно да допрат и да ги пренесат информациите 

до националните целни публики преку обезбедување: 

1. Специфични материјали, како и ресурси кои националните засегнати страни тешки ги би ставиле на располагање 

без поддршка од ЕU-OSHA 

2. Единствена перспектива на ЕУ за БЗР и можност за споделување на најдобрите практики, кои не можат лесно да 

се реплицираат на национално ниво. Некои испитаници забележале, на пример, дека би извршиле помалку 

активности доколку немале поддршка од EU-OSHA. 



 

 

Но, додадената вредност на активностите на EU-OSHA не е ограничена само на држави (или организации) кои 

немаат средства за сопствени промотивни активности и материјали поврзани со БЗР. Наодите од евалуацијата 

укажуваат на тоа дека, исто така, во земјите со поразвиена инфраструктура за БЗР, активностите на ЕU-OSHA 

обезбедуваат дополнителна вредност, особено поради перспективата на ЕU-OSHA на ниво на ЕУ. Испитаниците, 

исто така, споменаа дека активностите на EU-OSHA создаваат одредено усогласување на работата поврзана со БЗР 

низ земјите и секторите од оваа област. 

 

 

Севкупно, повратните информации од заинтересираните страни собрани за оваа евалуација, како и докази од 

постоечките извори, вклучувајќи ги и претходните истражувања и проценки, потврдува дека EU-OSHA широко се 

смета за организација која ги презема своите одговорности за комуникација, вмрежување и ангажирање на 

засегнатите страни многу сериозно. Агенцијата е свесна и одговорна за општите и специфични потреби на 

партнерите и посредниците, кои се потпираат на ширење на информации за проблемите поврзани со БЗР низ цела 

ЕУ и презеде голем број важни чекори во последниве години за понатамошно зајакнување на нејзините придонеси. 

Како резултат на тоа, постои близок консензус меѓу засегнатите страни дека активностите на ЕU-OSHA се многу 

ефикасни и ефективни (во смисла дека се многу корисни и постигнуваат добри резултати со оглед на 

расположливите ресурси, кои се добро насочени кон активности кои додаваат значителна вредност ), релевантни 

(во однос на двете теми, вклучувајќи ја и онаа на HWC и избраните пристапи и алатки) и кохерентни (со значителни 

комплементарности помеѓу портфолиото на алатки и канали). Врз основа на сето ова, постои јасна додадена 

вредност на ЕУ во активностите на ЕU-OSHA, а нивното отсуство би имал негативен ефект врз способноста на 

националните засегнати страни за БЗР ефективно да комуницираат со целната публика низ целата земја. 

Во контекст на ова, една од главните цели на оваа евалуација беше да се процени процесот помеѓу 

идентификување на потребите и ажурирање на производите и услугите на ЕU-OSHA. Во овој поглед, можеме да 

заклучиме дека aгенцијата работи добро: засегнатите страни во сите групи се задоволни од формалните и 

неформални механизми за пријавување на своите потреби кон ЕU-OSHA; и, за возврат, тие исто така се задоволни 

од тоа како EU-OSHA одговорaше на нивните потреби помеѓу 2014 и 2017 година. Испитаниците споделија бројни 

примери за случаи кога агенцијата воведе нови алатки / активности или ги измени постоечките за да обезбеди 

подобра услуга. 

Портфолио пристапот сам по себе е многу јасна манифестација на напорите на EU-OSHA за разбирање и 

адресирање на индивидуалните и колективни потреби на засегнатите страни во различни земји членки и 

обезбедување прилагодена помош за задоволување на тие потреби. Фокал поинт менаџерите  високи ги 

оценуваат можности што ги имаат за споделување на своите потреби и потребите на оние кои ги претставуваат, 

главно на редовните состаноци во Билбао и постојаната неформална комуникација со ЕU-OSHA, и сметаа дека EU-

OSHA вистински ги слуша и се обидува да ги адресира овие потреби колку што е можно повеќе. 

Со оглед на ограничените сопствени ресурси, капацитетот на EU-OSHA за постигнување на својата мисија за 

подигање на свеста и зајакнување на знаењето меѓу целните публики низ цела ЕУ во голема мера зависи од тоа 

колку добро се ангажираат посредници да ја промовираат кампањата и да ги шират пораките за БЗР. Со оваа цел, 

3 Заклучоци  



 

 

Агенцијата има воспоставено голем број на ресурси и активности, како што се: партнерска понуда и портфолио 

пристапот, кои се специјално замислени за поддршка на посредниците во оваа улога. Овие активности покажаа 

дека се ефективни, комплементарни со останатите активности кои што ги спроведува агенцијата и навистина се 

неопходни за пренесување на пораките за БЗР на национално ниво. 

Агенцијата ги извршува своите активности на ефикасен начин, максимално искористувајќи ги сопствените ресурси и 

средствата на своите посредници. Најдобриот пример за ова е портфолио пристапот, кој им овозможува на ЕU-

OSHA да обезбеди прилагодена и насочена поддршка, со што се намалуваат ограничените ресурси до 

овозможување на најдобра можна употреба. Активностите покажаа дека се комплементарни со активностите 

спроведени на национално ниво од страна на фокал поинт менаџерите и други засегнати страни и исто така се 

кохерентни со други активности на ниво на ЕУ. Агенцијата има единствена улога во пренесувањето на приоритетите 

на ЕУ за БЗР кон својата публика и, конечно, граѓаните на ЕУ. Тоа го прави со дизајнирање на алатки, промотивни 

материјали, настани, е-водичи итн. Особено релевантна е нејзината улога како координатор на активности за 

комуникација околу една тема (во овој случај, Здрави работни места за сите возрасти), генерирање на дијалог низ 

ЕУ за одредено прашање, ставајќи акцент на земјите-членки на ЕУ. 

Се разбира, подигнувањето на свеста за проблемите со БЗР низ сите релевантни групи во ЕУ (вклучувајќи ги и 

работодавачите и вработените) е долгорочен предизвик. Неминовен е фактот дека одредена таргет група е потешко 

да се допре и кога се потребни активности на национално ниво, ЕU-OSHA е многу зависна од нејзините посредници 

од нивното ниво на амбиција и расположливи ресурси. 

Оваа евалуација ги потврдува напорите на EU-OSHA во изминатите години за допирање на пораките за БЗР на 

национално ниво. Примери за овие напори се: расположливоста на многу алатки и материјали на националните 

јазици, како и вклучувањето на социјалните партнери  во комуникациските активности. Во моментов, учеството на 

малите и микро компаниите е лимитирано, а официјалната понуда за партнерска кампања е отворена само за 

големи, пан-европски компании. Исто така, постојат географски разлики, при што компаниите од источните земји 

учествуваат помалку во официјалната понуда за партнерска кампања. Исто така, малите и средни претпријатија (како 

и поголемите компании) не се присутни на социјалните медиуми. 

Се разбира, капацитетот за поттикнување на учеството на микро и макро компании повторно ќе зависи од 

сопствените ресурси на фокал поинт менаџерите и нивното вклучување. Оттука, дополнително подобрување на 

поддршката што им се дава на посредниците е од суштинско значење. Некои испитаници сугерираа дека би било 

корисно ако EU-OSHA овозможи поголемо споделување на научените лекции меѓу фокал поинт менаџерите, за 

прашања како да се ангажираат компании и социјални партнери во Успехот на успех, официјалната понуда за 

партнерска кампања и организацијата на настани за промовирање на кампањата . Освен тоа, и покрај обемот на 

материјали достапни на националните јазици, голем број заинтересирани страни се пожалија дека преводите не 

секогаш се доволно квалитетни. Конечно, посредниците, исто така, ќе ја ценат зголемената поддршка за ширење на 

нивните акции преку интернет, како што се поддршката за вршење на активностите на социјалните медиуми и за 

организирање на webinars, како и повеќе приспособени материјали кои ќе бидат дистрибуирани онлајн. 

 

4 Препораки  



 

 

Oвие препораки се засноваат на наодите и заклучоците кои произлегуваат од оваа евалуација. И покрај тоа што 

признавајќи дека, во голема мера, EU-OSHA ефикасно ангажира посредници и ги прилагодува своите активности за 

комуникација и подигање на свеста за нивните потреби, следните препораки се дизајнирани да помогнат на ЕU-

OSHA за понатаму да ја зајакне својата поддршка за посредниците и да го зголеми својот дострел кон пошироката 

публика. Препораките се наведени по редослед на приоритети-најважни за постигнување на овие подобрувања. 

Препорака 1. Да се подобри подршката за фокал поинт менаџерите 

За подобра поддршка на посредниците, препорачуваме EU-OSHA да обезбеди повеќе простор за размена на 

најдобрите практики за вклучување на социјални партнери, компании и експерти за БЗР во организација на настани 

и други активности за комуникација; и за тоа како да се ангажираат малите и средните претпријатија во учеството 

на кампањите. 

Постојат неколку начини со кои реализира горенаведеното: На пример, EU-OSHA може да издвои простор во 

агендите на состаноците одржани во Билбао за да им дозволи да разменуваат идеи и да споделат добри практики 

или да организираат студиски посети меѓу нив за размена на мислења и учење едни од други. Помалку активните 

(или помалку успешни во ангажирање поширока публика) ќе им биде особено корисно да имаат можност да се 

сретнат со менаџерите  кои се поактивни како посредници и кои се соочуваат со слични предизвици на национално 

ниво (на пример, слаб социјален дијалог или ограничени ресурси ). 

Алтернативно, Агенцијата може да обезбеди онлајн платформа за комуникација (на пример, онлајн заедници. 

Препорака 2. Продолжете да се обидувате поефикасно да допрете до малите и средни претпријатија 

Покрај тоа што е широко прифатено дека особено малите и средни претпријатија се особено тешки за 

постигнување, постојат некои алатки кои ЕU-OSHA би можеле да ги искористат за зголемување на нивното учество 

во одредени активности. Некои предлози се: 

• Проширување на официјалната понуда за партнерска кампања на помали организации кои би можеле да 

имаат силна видливост на интернет  и да влијаат врз БЗР,  каде што организациите можеби немаат 

меѓународно присуство, но имаат силен потенцијал да ангажираат мали и средни претпријатија во една 

одредена земја-членка. 

• Обезбедување на подобра поддршка на фокал поинт менаџерите во ширењето на успехот на Национално 

ниво (препорака 1) и преку нивно потикнување повеќе да работат со малите организации за да добијат 

номинации. 

Дополнително, постојат и други активности кои што EU-OSHA би можеле да ги спроведе за да го поттикнат 

нивното учество, како што се: 

• Обезбедување на стимулации за мали и средни претпријатија за нивно учество (▪ Создавање на нова 

категорија во GPA специјално за најмалите компании (на пример, компании со помалку од 50 вработени). 

• Подготовка на промотивен лист, конкретно насочен кон малите и средни претпријатија, со некои 

конкретни примери на најдобри практики што ги споделуваат малите и средни претпријатија во 

претходните изданија. Ова ќе обезбеди инспирација за малите и средни претпријатија, покажувајќи дека 



 

 

не само големите организации можат да направат разлика кога станува збор за подобрување на БЗР на 

работното место. 

Препорака 3. Подобрување на ефективноста на активностите на EU-OSHA во социјалните медиуми 

Според наше мислење, социјалните медиуми може да бидат корисно дополнување, но, секако, не е замена за 

другите, повеќе "традиционални" активности и поради тоа не сакаме да укажеме на значително зголемување на 

процентот на расположливите ресурси кои ќе бидат посветени на активности на социјалните медиуми. Некои 

сугестии за п  

▪ Поврзување на центрите на мрежата едни со други. Еден начин на кој комуникацијата може да се направи 

поефективна е со споделување на содржини каде се спомнуваат два или повеќе центри, така што тие ќе почнат да 

комуницираат меѓусебно и да генерираат нова содржина. Идеално, Агенцијата треба да ги разгледа центрите за 

интерконекција кои споделуваат слични содржини или центри кои се заинтересирани за истите прашања (ова 

може да се направи со следање на хаштази).  

▪ Подобро искористување на синергиите со други комуникациски активности. На пример, теренските информации 

за социјалните медиуми може да се прошират преку споделување на содржини објавени преку посредници, 

следејќи се еден на друг на LinkedIn, Twitter и Facebook и генерирање на разговор со нив (т.е. одговарање на 

нивните мислења кога го споменуваат ЕУ-OSHA или HWC). 

▪ Конечно, постојат некои влијанија врз прашањата за БЗР кои се отсутни од мрежата на ЕU-OSHA. Агенцијата исто 

така може подобро да се ангажира во вклучување на дополнителни организации во социјалните медиуми.  

 

Препорака 4. Подобро прилагодување на достапните алатки до посредниците и крајната публика 

 

Алатките и шемите достапни во рамките на активностите на посредниците беа корисни и високо ценети. Меѓутоа, 

постојат некои мали промени или дополнувања кои ЕU-OSHA може да ги направи за понатамошно подобрување 

на услугите што ги нуди на фокал поинт менаџерите и други посредници, како што се: 

• Подобро прилагодување на промотивни материјали за онлајн дистрибуција. 

• Подобрување на квалитетот на преводите. Досега, преводот вообичаено го спроведуваа надворешни 

преведувачи, во иднина би можело да се направат построги барања за проверка на квалитетот на 

преводите од експерти за БЗР. 

• Подобро овозможување на достапноста на материјалите за БЗР за одредени сектори. На пример, Агенцијата 

може да ги категоризира или собира алатките, ресурсите и добрите практики по сектори; или дефинирање 

на кратка листа на приоритетни сектори по HWC (во зависност од темата на кампањата) за која ќе се 

развиваат приспособени материјали (до можен степен).  
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