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O WELLyju 

Projekt WELLy obravnava vpliv fizičnega in 

psihosocialnega delovnega okolja na zdravje 

in dobro počutje zaposlenih. Menedžer za 

dobro počutje na delovnem mestu mora biti 

usposobljen za preprečevanje in 

zmanjševanje stresa na delovnem mestu, 

zato je nujno potrebno določiti njegove 

kompetence.  

To je tudi cilj projekta WELLy. Ko bodo 

kompetence menedžerja, potrebne za 

povečanje angažiranosti zaposlenih, 

njihovega zdravja in dobrega počutja, 

ugotovljene, bo pred nami izziv, kako 

podpreti menedžerja pri razvijanju teh 

kompetenc in njihovi uporabi pri njegovem 

pristopu k delu z zaposlenimi. 

 

Dobrodošel, WELLy!  

Za izvedbo projekta WELLy: Predstavitev profila Menedžerja za dobro počutje na delovnem 

mestu za preprečevanje in boj proti stresu, povezanim z delom, je finančno podporo v okviru EU-

programa Erasmus+ 2019, ključni ukrepi 2 (KA2): Strateška partnerstva za poklicno izobraževanje 

in usposabljanje, prejelo osem partnerjev iz petih evropskih držav. 

Vodilni partner v projektu je Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu (Slovenija), ostali 

partnerji pa so: Inštitut za razvoj podjetništva (Grčija), zasebno podjetje za usposabljanje Instalofi 

Levante SL (Španija), SINERGIE, ponudnik za poklicno izobraževanje in usposabljanje in središče za 

raziskave in razvoj ter inovacije  (Italija), Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto 

(Slovenija), Univerzitetni inštitut Lizbona (Portugalska), Poklicna šola Epralima (Portugalska) in 

Psychometrics srl, društvo za usposabljanje in zaposlovanje (Italija).  

Projekt se je začel 1. septembra 2019 in bo trajal do 31. avgusta 2022. Več o projektu si lahko 

preberete tukaj ali pa v našem glasilu, prek katerega vas bomo redno obveščali o vseh dejavnostih 

v projektu.  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-SI01-KA202-060391


 

www.welly-project.eu 

 

 

 

 

Predstavitev profila Menedžerja za dobro 

počutje na delovnem mestu za 

preprečevanje in boj proti stresu, 

povezanim z delom 

Februar 2020 

Glasilo 

 

 

 

Ta projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Ta publikacije izraža le mnenja avtorjev, in Komisija 
ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

 

Srečanje v Sloveniji  

Prvo mednarodno projektno srečanje je bilo od 25. do 26. novembra 2019 v Novem mestu na 

Fakulteti za organizacijske študije, kjer so se zbrali vsi partnerji v projektu. Osredotočili so se na 

analizo dela prvih projektnih dejavnosti in načrtovanju naslednjih korakov. Ogledali so si tudi 

dolenjsko prestolnico ter med delovno večerjo izvedeli več o ostalih partnerjih v konzorciju.  

Naslednje srečanje bo maja 2020 v italijanski Padovi, kjer bo naš gostitelj partnerska ustanova 

Psychometrics srl.  

 

Galerija 
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Nova spletna stran projekta  

V okviru projektnih dejavnosti smo vzpostavili novo spletno stran projekta, kjer si lahko preberete: 

opis projekta, rezultate, opis partnerjev. Objavljali bomo tudi najnovejše dogodke in novice o naših 

dejavnostih. 

Spletna stran je na voljo v šestih jezikih: angleščini, španščini, italijanščini, portugalščini, slovenščini 

in grščini.  

Dobrodošli na spletni strani projekta www.welly-project.eu!  

 

Galerija 

     

 

http://www.welly-project.eu/
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 Iščemo zaposlene 

V okviru intelektualnega izida 1: ANALIZA STANJA POČUTJA NA DELOVNEM MESTU  

bomo naredili povzetek literature in zbirke študij primerov podjetij, ki so uporabljala orodja in 

pravila za ravnanje in zagotavljanje dobrega počutja v organizacijah. Izvedena bo tudi empirična 

raziskava za zbiranje podatkov neposredno od podjetij (delodajalcev in zaposlenih) ter združenj za 

varovanje delavskih pravic. Da bi izvedli to raziskavo, potrebujemo veliko število zaposlenih, ki bi 

bili pripravljeni izpolniti spletno anketo, dostopno na naši spletni strani. 

 

Če ste zaposleni in bi radi prispevali k projektu, ne oklevajte in izpolnite anketo. Za izpolnitev 

ankete kliknite tukaj.   

 

Galerija 

     

 

 

 

 

https://welly-project.eu/sl/izidi/
https://docs.google.com/forms/d/1QPtmmGoQKZ18GqNR7Xlrnmhq-fbpVfSL-BLdUkP7_GA/viewform?ts=5e624d37&edit_requested=true
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Partnerji 

                                                   

              


