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CAMPANIA NAŢIONALĂ “VALENŢELE CULTURALE ALE SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ”
PENTRU FORMAREA UNEI CULTURI DE PREVENIRE ÎN RÂNDUL TINERILOR DIN
LICEE ŞI ŞCOLI PROFESIONALE

În cazul lucrătorilor cu vârste între 18 şi 24 de ani, rata accidentelor de muncă –
potrivit statisticilor europene, se prezintă cu 50% mai mare faţă de orice altă grupă
de vârstă, mulţi dintre aceştia suferind accidente de muncă sau afecţiuni de
origine profesională.Din datele statistice analizate periodic de către Inspecţia
Muncii, rezultă că, din cauza condiţiilor sociale în care trăiesc, tinerii români caută
locuri de muncă după împlinirea vârstei de 16 ani şi chiar mai devreme, cei mai
mulţi prestând muncă sezonieră în timpul vacanţelor de vară.
Se constată faptul că aceştia acceptă uşor să lucreze fără forme legale, să presteze
munci nepotrivite dezvoltării fizice şi mentale, fiind expuşi accidentelor.Alţi factori
care îi expun pe tineri unor riscuri sunt:
- nivelul insuficient de competenţe şi de formare;
- necunoaşterea drepturilor proprii şi a obligaţiilor angajatorului;
- insuficientă încredere pentru semnalarea eventualelor probleme;
- nerecunoaşterea de către angajatori a protecţiei suplimentare de care au nevoie
lucrătorii tineri.
Având în vedere cele prezentate, s-a considerat necesară continuarea proiectului
“Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă” care urmăreşte pregătirea
tinerilor, anterior intrării lor pe piaţa forţei de muncă, cu privire la riscurile
profesionale şi la drepturile şi obligaţiile lucrătorilor, grupul ţintă fiind format din
elevii de liceu şi cadrele didactice din filiera tehnologică (profil tehnic, servicii,
resurse naturale şi protecţia mediului) şi din filiera teoretică (profil real).
Campania se derulează în intervalul 6 februarie – 30 iunie 2017, în colaborare cu
Inspectoratul Şcolar Judeţean Caraş-Severin, obiectivele urmărite fiind:
- educarea tinerilor încă de pe băncile şcolilor cu privire la importanţa unui mediu
de muncă sănătos şi sigur.
- crearea unei culturi de prevenire a riscurilor profesionale în vederea intrării pe
piaţa muncii.
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