
Europos geležinkelių saugos klimato tyrimas

Kaip geležinkelių sektoriaus bendrovės ir valdžios  institucijos 
galėtų tapti partnerėmis ir gauti tiesioginę  naudą iš rezultatų?

Saugos kultūros programa 2020 m. lapkričio mėn.



Europos geležinkelių saugos klimato tyrimas: UNIKALUS  
GELEŽINKELIŲ SAUGOS SUVOKIMO TYRIMAS

Suderinta su
Europos geležinkelių saugos klimato modeliu

Nacionalinė saugos institucija  
Nacionalinė tyrimo įstaiga  

Ministerija  
Administravimas...

Geležinkelio įmonė  
Infrastruktūros valdytojas  

Gamintojas
Paslaugų teikėjas...

Pradėta Europos geležinkelių metais

Tyrime gali dalyvauti VISI  
Europos geležinkelių  

specialistai kaip fiziniai  
asmenys

Tyrime gali dalyvauti VISOS  
Europos geležinkelių  

sektoriaus bendrovės ir  
valdžios institucijos kaip  

partnerės
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TEGU TAI BŪNA JŪSŲ PAČIŲ SAUGOS KLIMATO TYRIMAS

Kaip Europos geležinkelių sektoriaus bendrovė ar valdžios institucija, jūs  

galite tapti Europos geležinkelių saugos klimato tyrimo PARTNERE ir  

gauti tyrimo rezultatus pagal SAVO darbuotojų atsakymus – tai galimybė  

parengti JŪSŲ PAČIŲ saugos gerinimo iniciatyvą
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JŪSŲ TYRIMO REZULTATAI (PAVYZDYS)

PAGRINDINĖS RIZIKOS  
KONTROLĖ

TIKROSIOS PADĖTIES  
DARBO VIETOJE  

SUVOKIMAS

MOKYMASIS IŠ  
PATIRTIES

NUOSEKLUS SAUGOS  
ASPEKTŲ  

INTEGRAVIMAS

SĄVEIKA

ĮTVIRTINIMAS SKLAIDA

STIPRINIMAS

Darbuotojai Tiesioginis vadovas Vidurinės grandies vadovas Aukščiausio lygio vadovas
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EUROPOS GELEŽINKELIŲ SAUGOS KLIMATO TYRIMO
VYKDYMAS: DEŠIMT ŽINGSNIŲ

Suprantu savo atsakomybę dėl  
saugumo.

Mano vadovybė tinkamai  
sprendžia saugos klausimus  
susirinkimų metu.

Mano organizacijoje mes  
NEPAKANKAMAI mokomės iš  
grįžtamosios informacijos apie
saugą.

Geležinkelių organizacijos,  
rangovai ir gamintojai rūpinasi  
sauga TIK po įvykio.

Ar jūs užimate
vadovaujančias pareigas?

Neiginiai parašyti
DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS
siekiant pabrėžti.
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EUROPOS GELEŽINKELIŲ SAUGOS KLIMATO TYRIMO  
VYKDYMAS: DEŠIMT ŽINGSNIŲ (SU PAVYZDŽIAIS)

Suprantu savo atsakomybę dėl  
saugumo.

Mano vadovybė tinkamai  
sprendžia saugos klausimus  
susirinkimų metu.

Mano organizacijoje mes  
NEPAKANKAMAI mokomės iš  
grįžtamosios informacijos apie
saugą.

Geležinkelių organizacijos,  
rangovai ir gamintojai rūpinasi  
sauga TIK po įvykio.

Ar jūs užimate
vadovaujančias pareigas?

Neiginiai parašyti
DIDŽIOSIOMIS RAIDĖMIS
siekiant pabrėžti. 6



KAIP TAPTI PARTNERIU

Nota-1: 1 ir 2 veiksmus vykdo organizacijos teisiškai įgaliotas atstovas
Nota-2: Papildomi profilio klausimai, pradžios data (nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki birželio 14 d.) ir trukmė turi būti suderinta su ESGA
komanda 8

1. Užpildykite susidomėjimo pareiškimo formą ir pateikite savo  
sutikimą dėl bendradarbiavimo protokolo iki 2021-01-31

2. Paskirkite savo saugaus klimato tyrimo koordinatorių, kuris  
bus atsakingas už partnerio ryšių su ESGA komanda palaikymą

3. Pasiūlykite technines specifikacijas ir suderinkite partnerio  
Europos geležinkelių saugos klimato tyrimo versiją su ESGA  
komanda

4. Sudarykite ir įgyvendinkite savo komunikacijos planą, kuriuo  
užtikrintumėte didelį dalyvavimą tyrime

5. Pasinaudokite savo tyrimo rezultatais ir pasidalykite savo  
patirtimi su ESGA komanda

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 
(ESGA) svetainė. Saugos kultūra

įtraukiantis pasisveikinimo tekstas

papildomi profilio klausimai

pradžios data ir trukmė

JŪSŲ ORGANIZACIJOS

tyrimo kalbos

https://www.era.europa.eu/activities/safety-culture_en#meeting1


• Užpildyti klausimyną bet kokiame  
elektroniniame prietaise užtruks apie  
15 minučių

• Informacija renkama anonimiškai: individualių  
atsakymų nustatyti bus NEĮMANOMA.

• Partnerio tyrimo versijos rezultatai bus
bendrinami TIKTAI su partneriui

• Bendri tyrimo rezultatai bus naudojami  
Europos geležinkelių saugos gerinimui ir bus  
skelbiami viešai

• Ši iniciatyva bus kartojama reguliariai (kas 2–4  
metus) arba pateikus prašymą

• Iniciatyva duos pradžią tvariai Europos  
duomenų bazei, kurioje bus kaupiama  
informacija apie geležinkelių saugos sampratą

SVARBIAUSIOS NUOSTATOS
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Remiame mūsų suinteresuotuosius  
subjektus siekiant bendros sėkmės  

vykdant Europos geležinkelių saugos  
klimato tyrimą

Apsilankykite ESGA saugos kultūros 
svetainėse, kuriose nuolat  

pateikiama naujausia informacija  
Klausimus ir pasiūlymus siųskite

e. paštu 
safetyclimatesurvey@era.europa.eu

mailto:safetyclimatesurvey@era.europa.eu


Geresnė geležinkelių sistema visuomenės labui

Sekite mus ERA_railways

Informacijos apie darbo pasiūlymus rasite era.europa.eu


