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БЕЗОПАСНОСТТА КАТО ЛИЧЕН ИЗБОР™

СЛУЖИТЕЛИ 

РЕЗУЛТАТИ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ

СЪДЪРЖАНИЕТО НАКРАТКО
СЛУЖИТЕЛИ

ПЛАН ЗА ВНЕДРЯВАНЕ

СЪДЪРЖАНИЕТО НАКРАТКО
ЛИДЕРИ

„Не трябва да се случват иНцидеНти, за които 
предварителНо е можело те самите да вземат 

мерки.“

зНам, правя, водя

предварителеН 
аНализ

адаптираНе На 
съдържаНието

подготовка На 
фасилитатора

обучеНие „безопасНостта 
като личеН избор”

РЕЗУЛТАТИ ЗА ЛИДЕРИТЕ

ЛИДЕРИ 

КАК ДОПЪЛВА ВАШАТА ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ДИЗАЙН НА ПРОГРАМАТА МЕТОДОЛОГИЯ НА ПРОГРАМАТА

ЛИЧНА АНГАЖИРАНОСТ 
КЪМ СТАНДАРТИТЕ

ВАЖНО 

ОСНОВОПОЛАГАЩО 

ЛИЧНО УБЕЖДЕНИЕ 
ДА СЛЕДВАТ

СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 
СТАНДАРТИ И ПРОЦЕДУРИ 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ

EAGLE’S FLIGHT
4 ФАКТОРА ЗА УСПЕХ

ВАШАТА 
ОРГАНИЗАЦИЯ

ЧУВСТВО НА ОТГОВОРНОСТ 
ЗА ИМПЛЕМЕНТИРАНЕ

Безопасността като личен избор™ не е създадена да замени или промени вашите настоящи програми за безопасност. 
Създадена е, за да даде живот на тези програми, като направи всеки служител част от вашата култура на безопасност.
Безопасността като личен избор™ е програма, която адресира мирогледа на:
1. Служителите — програмата създава ангажираност, не само спазване на правила за създаване на безопасна работна 
среда.
2. Преките ръководители и лидерите – обучението дава на мениджърите инструмент за диагностика какво могат да 
направят, за да бъдат сигурни, че всеки е в безопасност, защото лично я е избрал. 

•	 Всички служители ще преминат през еднодневен тренинг.

•	 Ученето става чрез практически занимания по въвличащ начин.

•	 Активностите помагат на участниците да разберат, че често 

оставят безопасността на случайността.

•	 Практическите дискусии върху реални житейски ситуации 

помагат на участниците да приложат програмата в работата си, 

приемайки безопасността като лична отговорност.

•	 Лидерите ще преминат през допълнителен тренинг ден, за да 

разберат своята роля в приобщаването на всеки служител към 

придобитата култура на безопасност.

1. Предварителен анализ (от 2 дни до 3 седмици)

Да опознаем вашата фирмена култура и среда; Да подберем 

специфични примери, илюстрации и истории за вашата 

организация.

2. Персонализиране (2-6 седмици)

Адаптираме нашата програма към вашата реалност

3. Обучение

Провежда се в зала

1. Виждат как степента на контрол, който имаме върху 

ситуациите, предопределя нашата култура на безопасност

2. Приемат, че отговорност за безопасността носят не само 

мениджърите, а и те самите.

3. Приемат ангажимент да са запознати и да следват всеки 

процес по всяко време.

4. Поемат ангажимент, че не трябва да се случват инциденти, 

за които предварително е можело те самите да вземат мерки.

1. Какво да контролирам

3. Как да контролирам

2. Защо да контролирам

1. Помага на лидерите да изградят култура на безопасност, като 

мотивират, развиват умения и контролират процеса.

2. Лидерите поемат отговорността да знаят, правят и водят.

3. Лидерите не избират между безопасността и продуктивността, 

избират и двете.

4. Лидерите се ангажират постоянно да моделират, напътстват 

и изискват поведения, които подкрепят безопасността като 

индивидуална отговорност.

1. Мотивирам

Развивам умения 

Контролирам процеса

2. Културата на безопасност 

и бизнес резултатите трябва 

да съществуват в синергия

3. Всеки лидер трябва да 

моделира, напътства и изисква 

култура на безопастност


