
ODAKLE POČETI?

za dijalog su potrebne najmanje po dvije 
osobe sa strane radnika i poslodavca, ali 
može ih biti i više

duljinu procesa i potrebno vrijeme 
prilagođavamo vašim individualnim 
mogućnostima i potrebama – minimum je 
jedan sastanak, optimalna su dva, ali ih 
može biti i više

početak je interes obje strane – 
predstavnici radnika i poslodavca koje 
zanima unapređenje kvalitete radnih 
mjesta

ako interes postoji, javite nam se i 
individualno ćemo dogovoriti iduće 
korake

RAZGOVOR O 
RADU PO MJERI 
ČOVJEKA 

Želite unaprijediti kvalitetu radnih mjesta u 
svojoj radnoj sredini? 
Iskoristite koncept „Rada po mjeri čovjeka“ kako 
biste pokrenuli dijalog između predstavnika radnika 
i poslodavca i došli do konkretnih ideja i rješenja. 

Za predstavnike radnika i 
predstavnike poslodavaca

Pomoći ćemo vam da zajednički kvalitetnije 
sagledate i procijenite radne uvjete u svojoj tvrtki ili 
organizaciji, te vas provesti kroz strukturirani dijalog o 
tome kako ih poboljšati.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
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KOLIKO LJUDI I 
VREMENA ZAHTIJEVA?



Skenirajte kod i 
ispunite upitnik.

KAKO TO IZGLEDA?

Obje strane ispunjavaju upitnik o 
kvaliteti radnih mjesta imajući u 
vidu stanje na razini cijele tvrtke ili 
organizacije.

Ako odlučite nastaviti dijalog, 
prije idućeg sastanka, ovisno o 
međusobnom dogovoru, možemo 
poduzeti neke od sljedećih stvari:

• organizirati da veći broj radnika 
i rukovodioca ispuni upitnik kako 
bismo dobili bolji uvid u percepciju 
kvalitete radnih mjesta u vašoj 
radnoj sredini

• analizirati vaš kolektivni ugovor ili 
pravilnik o radu iz perspektive šest 
dimenzija Rada po mjeri čovjeka

• analizirati i razmotriti pitanja za 
koja imate poseban interes

• pripremiti dodatne prijedloge i 
pitanja za nastavak rasprave 

Online sastanak 

• upoznavanje s konceptom Rada 
po mjeri čovjeka i predstavljanje 
analize vaših upitnika

• strukturirana rasprava o 
rezultatima 

• dogovor o mogućim poboljšanjima 
i/ili daljnjem dijalogu

Drugi online sastanak 

• analiza novih podataka iz 3. koraka

• primjeri dobre prakse 

• dogovor oko konkretnih prijedloga 
poboljšanja pojedinih dimenzija 
kvalitete radnog mjesta 

• izrada mini-akcijskog plana za 
provedbu dogovorenog 

Javite nam se na radpomjeri@sssh.hr ako 
želite da za vas organiziramo i vodimo vas kroz 
opisani proces, ili ako o onome što ste pročitali 
ovdje imate bilo kakvih pitanja. 

U dogovoru s vama, prilagodit ćemo trajanje 
i sadržaj razgovora o Radu po mjeri čovjeka 
vašim potrebama i mogućnostima.

Želimo razgovarati o Radu po mjeri čovjeka sa 
svima koje ova tema zanima. Vjerujemo da je 
svaki takav razgovor koristan.

KAKO SE 
UKLJUČITI?
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