DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 2019
jau vasario 11 d., Vilniuje, LITEXPO konferencijų centre, Laisvės pr. 5 ir
vasario 14 d., Kaune, Park Inn konferencijų centre, K. Donelaičio g. 27

Labai trokštame, kad ši konferencija būtų kiek įmanoma naudingesnė jums ir būtų lydima tik
geriausių įspūdžių. Todėl surašėme keletą svarbių dalykų, kurie padės jums ir mums kartu sukurti
nepamirštamą renginį:
o

Kviečiame atvykti tik prasidėjus konferencijos registracijai, jau nuo 8:00 ryto, tam, kad
nereikėtų stovėti ilgose eilėse ir galėtumėte užsiimti pačią geriausią vietą salėje. Tik atvykus,
registracijoje ieškokite savo kortelės ir mūsų komanda padės jums sklandžiai užsiregistruoti
bei gauti visą dalyvio medžiagą.

o

Jeigu iš vienos įmonės atvykstate ne vieni, palaukite savo kolegų, kad kartu galėtumėte
užsiregistruoti ir užsiimti vietas salėje šalia vieni kitų.

o

Gerai pailsėkite prieš konferenciją, nes numatoma intensyvi ir darbinga diena!

o

Mes pasirūpinsime saldžiais užkandžiais kavos pertraukų metu bei skaniais pietumis, bet
jeigu turite ypatingų poreikių maistui sveikatos ar kitais sumetimais, pasirūpinkite tuo patys iš
anksto.

o

Mes pasirūpinsime konferencijos dalyvio medžiaga bei rašikliu, kad galėtumėte užsirašyti
patikusias mintis. Jeigu planuojate naudotis kompiuteriu, prašome pasirinkti vietas salės
galinėse eilėse tam, kad netrukdytumėte kitiems dalyviams.

o

Labai prašome gerbti vieni kitus ir nevėluoti nei į konferencijos pradžią, nei grįžtant iš
pertraukų, nes tai blaško tiek pranešėjų, kalbančių ant scenos, tiek dalyvių dėmesį.

o

Dar yra klausimų, kurių nepalietėme? Jums reikia papildomos informacijos ar tiesiog norite
būti tikri dėl jums svarbių niuansų? Būtinai susisiekite su mumis elektroniniu paštu
info@confinn.eu arba tiesiog skambtelėkite mums 8 615 18868. Ačiū!

Linkime jums puikios savaitės ir iki greito susitikimo!
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DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 2019
Konferencijos programa

08:00
09:00

Dalyvių registracija. Pasitikimo kava ir arbata.
SVEIKI ATVYKĘ Į DABRUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS KONFERENCIJĄ
DSS praktikos vystymosi tendencijos darbo santykių reguliavimo kontekste, praktinės įžvalgos. | Vilius
Mačiulaitis, DSS ir darbo teisės ekspertas, iLaw advokatas
KAIP EVAKUOTIS GREITAI arba evakuacijos ABC. | Jolita Gerojimė, GIRTEKA personalo procesų ir
administravimo skyriaus vadovė
PROFESINĖS RIZIKOS VERTINIMO METODIKOS. | Raimedas Burba, DSS ekspertas, TUVLITA konsultavimo
tarnybos direktorius
JEI NE KOMANDA, MANĘS ČIA NEBŪTŲ. | Romas Čereška, buriuotojas

10:30

Kavos pertrauka
5.1 salė – Vilniuje
ALFA salė – Kaune

11:00

11:30

12:00

12:30

5.3 salė – Vilniuje
BETA salė – Kaune

5.2 salė – Vilniuje
GAMMA salė – Kaune

Atsakomybės už darbuotojų
saugos ir sveikatos reikalavimų
pažeidimus subjektai Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo
praktikoje. | Marius Bartninkas,
Kauno apygardos teismo teisėjas

Darbuotojų saugos ir sveikatos
vadybos sistema: vadovybės
į(si)traukimas. | Dr. Gediminas
Balčius, THERMO FISHER
SCIENTIFIC
BALTICS Aplinkosaugos,
darbuotojų saugos ir sveikatos
vyresnysis specialistas

ORGANIZACIJOS ĮPROČIAI: kaip
žalingus įpročius pakeisti
naudingais? | Alisa
Miniotaitė, ALISA MANAGEMENT
LABORATORY partnerė

KAIP ATPAŽINTI AR ĮRENGINYS
ATITINKA JAM KELIAMUS
REIKALAVIMUS? (Ką patikrinti?
Ko reikalauti? Kur tai
parašyta?) | Andrius
Skripka, KIWA
INSPECTA Pramonės konsultavimo
grupės vadovas

Ar tikrai tarptautinėms
organizacijoms paprasčiau
rūpintis darbuotojų sauga ir
sveikata? ISS Lietuva patirtis ir
įžvalgos. | Vilma Čirūnė, ISS
GROUP vyresnioji darbuotojų
saugos ir sveikatos specialistė

SVEIKATOS STIPRINIMAS
DARBE: aktyvios darbo
pertraukos. | Agnė
Stonkevičiūtė, SDG profesinės
sveikatos specialistė

Teisinės kolizijos DSS teisės
aktuose. | Genadijus
Laškovas, VERSLO
ALJANSAS vadovas

Saugos iššūkiai įgyvendinant
pokyčius AB „Lietuvos
geležinkeliai“ | Rolandas
Šlepetys, LIETUVOS
GELEŽINKELIAI prevencijos
departamento direktorius

KAIP KOKYBIŠKAI PAILSĖTI ir
pasikrauti energijos savaitgalio
metu? | Mirolanda
Trakumaitė, OVC
CONSULTING vyr. konsultantė

Konferencijos aptarimas prie pietų stalo

13:30

14:00

14:30

15:00
15:30

ASMENS DUOMENYS darbuotojų
saugos ir sveikatos
srityje. | Evelina
Jasaitė, SDG grupės Teisės
departamento direktorė, Birutė
Pėstininkė, SDG vyr. teisininkė

NESAUGIŲ SITUACIJA
REGISTRAVIMAS – (ne)skundų
kultūra. | Aušra
Letukienė, GRIGEO personalo
vadovė

KAIP PYKTIS SU
KOLEGOMIS KONSTRUKTYVIAI a
rba apie perdėtai akcentuojamą
pozityvumą. | Rūta
Klimašauskienė, FITIN personalo
partnerė

PROFESINĖS RIZIKOS
VERTINIMAS – perteklinė prievolė
ar efektyvus DSS vadybos
instrumentas. | Saulius
Balčiūnas, LR valstybinės darbo
inspekcijos prie Socialinės
apsaugos ir darbo ministerijos
Nelaimingų atsitikimų ir profesinių
ligų skyriaus vedėjas

SVEIKAI MOTYVUOTAS
DARBUOTOJAS. | Donata
Daknienė, ŠIAULIŲ
PLENTAS Darbuotojų saugos ir
sveikatos tarnybos vadovė

GARSAS IR TRIUKŠMAS. Koks
poveikis gyvenimo
kokybei? | Agnė
Raudeliūnienė, 3M LIETUVA darbo
saugos produktų specialistė

KAIP ORGANIZUOTI CIVILINĘ
SAUGĄ ĮMONĖJE? Civilinės
saugos organizavimas ūkio
subjekte. | Gintaras
Keturakis, VERSLO
ALJANSAS gaisrinės ir civilinės
saugos centro vadovas

DARBUOTOJŲ MOKYMŲ
TENDENCIJOS: natūrali evoliucija
ar skaitmeninė revoliucija? | Dr.
Mantas Tvarijonavičius,
Vadovavimo konsultantas
(EuroPsy), PVPA valdybos narys,
VU Verslo mokyklos
lektorius, GoodPeople.lt bendraįkūrė
jas, Šarūnas Žukauskas, MOKO
LEARNING e-mokymų konsultantas

MINDFULNESS (SĄMONINGUMO
PRAKTIKOS) DSS
PROFESIONALUI: kaip pasigaminti
sidabrinę kulką? | Egidija Talalienė,
psichologė, psichoterapeutė,
sertifikuota (LSMU) Mindfulness
mokytoja

Kavos pertrauka
KODĖL DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA? | Artūras Gečys, IKEA LIETUVA Darbuotojų saugos ir
apsaugos vadovas
KONFLIKTAI: kaip vystosi konfliktas ir kaip jį suvaldyti dar neprasidėjus? | Balys Viršutis, DOOR TRAINING
BALTICS konsultantas
Kaip užklijuoti etiketę? | Laurynas Narbutas, Psichoterapeutas, konsultantas
DSS KONKURSO “MĄSTYK IR DIRBK SAUGIAI” LAIMĖTOJŲ APDOVANOJIMAI (tik Kaune)
NELAIMINGI, NES PER MAŽAI DĖKINGI: dėkingumo nauda | Laura Rimkutė, HAPPY MONDAY
CONSULTING partnerė, konsultantė

17:00

Konferencijos pabaiga

Confinn

konferencijos profesionalams

