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Intenzitet i sadržaj svakog edukacijskog modula se usklađuje 
prema potrebama tvrtke. Nakon provedene evaluacije i edukacije 
Povjerenstvo za ocjenjivanje dodjeljuje oznaku „Tvrtka prijatelj 
zdravlja“ na razdoblje od dvije godine.

Mnoge tvrtke različitih područja djelovanja koje su prepoznale 
značaj promicanja i unaprjeđenja zdravlja svojih zaposlenika 
prihvaćaju sudjelovanje u projektu „Tvrtka prijatelj zdravlja“, a 
stjecanjem oznake postaju konkurentnije na tržištu zbog isticanja 
jedne od svojih strateških prednosti – svijesti o promicanju 
zdravih stilova života.

Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
Korisnik: Hrvatski zavod za javno zdravstvo / Ukupan iznos projekta: 30.373.299,36 HRK / Iznos EU potpore: 85 %. 
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KAKO POSTATI TVRTKA PRIJATELJ ZDRAVLJA?

U sklopu projekta ocjenjuje se radno okruženje tvrtke koja 
se kandidira za stjecanje naziva „Tvrtka prijatelj zdravlja“, a 
evaluacija upitnikom se provodi na sedam područja:

1. prehrana
2. promicanje tjelesne aktivnosti 
3. zaštita zdravlja djelatnika na radnom mjestu 
4. zabrana pušenja
5. zabrana konzumacije alkohola
6. uređenje okoliša
7. zaštita zdravlja potrošača i klijenata.

Predviđeno je održavanje EDUKACIJSKIH MODULA 
koji sadrže predavanja i radionice za djelatnike tvrtke prema 
definiranim temama:

• pravilna prehrana
• tjelesna aktivnost
• mentalno zdravlje na radnom mjestu
• alkohol
• kockanje i klađenje
• pušenje
• prevencija kroničnih bolesti
• zdravstvena ispravnost hrane
• okoliš i zdravlje.

Radno je mjesto, uz obitelj i školu, jedna od tri osnovne društvene 
zajednice i samim time jedna od najvažnijih socijalnih odrednica 
zdravlja. Zdravo radno okruženje je preduvjet socijalnog, 
mentalnog i tjelesnog zdravlja, a zdrav radno aktivan čovjek je 
preduvjet društvenog opstanka.

Ulaganje u zdravlje je ulaganje u produktivnost i razvoj zajednice, 
ekonomski i socijalni napredak i blagostanje. Unaprjeđenje zdravlja 
na radnom mjestu donosi brojne dobrobiti ne samo djelatnicima, 
već i poslodavcima. Djelatnici su produktivniji, smanjuje se 
stopa bolovanja i broj odlazaka u prijevremenu mirovinu te se u 
konačnici povećava ekonomska dobit. 

Projekt „Tvrtka prijatelj zdravlja“ je dio IV. komponente – Zdravlje i 
radno mjesto – Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ Ministarstva 
zdravstva Republike Hrvatske i Hrvatskog zavoda za javno 
zdravstvo.

ŠTO TVRTKU ČINI PRIJATELJEM ZDRAVLJA?
• zdrava radna okruženja
• usvajanje zdravih životnih navika
• promicanje zdravlja na radnom mjestu
• unaprjeđenje zdravlja na radnom mjestu
• pozitivna briga o zdravlju djelatnika
• proizvodi koji povoljno djeluju na zdravlje potrošača

TVRTKA PRIJATELJ ZDRAVLJA JE 
OZNAKA TVRTKE KOJA PREPOZNAJE 
ZDRAVE VRIJEDNOSTI I BRINE O 
UNAPRJEĐENJU ZDRAVLJA SVOJIH 
ZAPOSLENICA I ZAPOSLENIKA.


