
A MEPMIS projekt célja, hogy segítse az európai kis- és középvállalatok 
(KKV-k) munkahelyi vezetőit abban, hogy kezelni tudják a káros alkohol- és 
drogfogyasztás hatásait a munkahelyükön

Üzleti esettanulmány
A dolgozók nem kívánatos kábítószer-fogyasztása sok európai vállalatnál okoz problémákat a munkaadók 
számára. A gondok között említhetjük a dolgozók hosszabb betegszabadságát, alacsonyabb teljesítményét és 
csökkent termelékenységét. Ezek a tényezők végső soron alááshatják a cég
versenyképességét és piaci pozícióját.

www.alcoholdrugsandwork.eu

A dolgozók teljesítményének
maximalizálása a kábítószerek hatásainak
minimalizálásával a munkahelyen

Ugyanakkor ezeknek a munkahelyi vezetőknek – akik akár maguk is 
lehetnek alkohol- vagy drogfogyasztók – kell megtenniük a szükséges 
intézkedéseket is olyan esetekben, amikor valamelyik beosztottjuk 
olyan módon alkalmazza ezeket a szereket, hogy az már a munkavégző 
képességének rovására megy. Sajnos a vezetők sokszor nem megfelelő 
vagy hiányos útmutatásokat kapnak, hogy hogyan járjanak el ilyen 
helyzetekben, de az is előfordul, hogy semmilyen útmutatást nem 
kapnak, és sok vállalatnál nem állnak rendelkezésre azok az eszközök, 
amelyekkel a vezetők kezelni tudnák a kábítószer-fogyasztást vállalati 
szinten.

A MEPMIS projekt célja pontosan a fenti nehézségek leküzdése. A 
projekt létrehoz egy e-learning csomagot, amely a MEPMIS honlapján 
keresztül elérhető, és amely olyan gyakorlati módszereket tanít a 
munkahelyi vezetőknek, amelyekkel minimalizálni tudják a káros 
kábítószer-fogyasztás vállalatukra gyakorolt hatásait.
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A kis- és közepes méretű vállalkozásoknál a munkahelyi vezetők kulcsszerepet játszanak a jó 
vállalati gyakorlatok kialakításában és elterjesztésében, valamint a dolgozók káros alkohol- és 
drogfogyasztás hatásainak csökkentésében.
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A projekt céljai:

1.   az európai KKV-k munkahelyi vezetői  
      számára szükséges képzési és egyéb  
      ismeretek meghatározása a kábítószer- 
      fogyasztással, a munkával és a foglalkoz 
      tatással kapcsolatban
2.   két angliai oktatási projekt tapasztal 
      atainak felhasználása az képzési anyag  
      kidolgozásához
3.   angliai, magyarországi, írországi, olas 
      zországi, hollandiai és lengyelországi  
      (partner országok) innovatív tapasztala 
      tok meghatározása és a tananyagba  
      történő beépítése
4.   az anyag átadható formába öntése, mely  
      magában foglalja a szöveg kidolgozását,  
      tesztelését, értékelését, kiadását,  
      használatba vételét és terjesztését

Eredmények:

•    Dedikált honlap, mely platformot biztosít  
      az elektronikus tanuláshoz.
•    Hagyományos tantermi (face-to-face)   
      tanfolyamok kidolgozásához és megtar  
      tásához szükséges szakértelem és kapaci  
      tás minden egyes partner országban.
•    Az alkohol, a kábítószerek és a munka   
      témájával kapcsolatos anyagok, amely  
      eket mind a KKV-k, mind a nagyvállalatok  
      vezetői felhasználhatnak

Képzés:
Hagyományos tantermi tanfolyamokat fogunk 
szervezni a partner országokban. Ezek részletesen 
feltárják a káros kábítószer-fogyasztás és a munka-
helyi teljesítmény kérdéseit:

A partnerség:

A projektben résztvevő ügynökségek széleskörű 
tapasztalatokkal rendelkeznek a dolgozók egészsé-
gének, jólétének és teljesítményének javítását célzó 
munkahelyi programok kifejlesztésében és megvaló-
sításában. A partnerek között található egyetem, 
kutatóintézet, web design és IT vállalat, valamint 
három tanácsadó cég, melyek mindegyike vállalati 
és dolgozói teljesítményre szakosodott.

Érdekli Önt ez a téma? További részletekért látogassa meg a     
  www.alcoholdrugsandwork.eu    oldalt.

Partners  This project is supported 
through the Lifelong 
Learning Programme 
Agreement Number: 
UK/09/LLP-LdV/TOI-163_265

•   A legjobb vállalati megközelítés a probléma  
     megoldására.
•   A kábítószer- és alkoholtesztek bonyolult   
     kérdése.
•   Vezetői tudás, ismeretek és kompetenciák.
•   A munkahelyi alkohol- és kábítószer-fogyasztás  
     jogi keretrendszere.
•   Az elmélet átültetése a gyakorlatba.


