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Предизвикателството 

След като Eagle’s Flight Flight осъществява търговска конференция за един от своите клиенти, лидер в  

петролната индустрия, президентът на компанията е силно впечатлен от оценката, която служителите 

му дават за нея. Виждайки, че обучителната програма е оказала благоприятен ефект върху нагласата и 

поведението на служителите, президентът признава нуждата от насърчаване на същия тип служителска 

ангажираност – този път в обучение за безопасност на 

труда. 

До момента на стартиране на проекта ситуацията в 

компанията е следната: макар годишно да се влагат 

десетки милиони долари, за да се подобри 

безопасността, инциденти все пак се случват. Става 

ясно, че най-честата причина за това е, че служителите 

не следват установените процеси и не използват 

правилно наличните инструменти и екипировка. 

Истинският проблем е свързан с липсата на убеждение 

от страна на хората, че е нужно да прилагат в своята 

работа както наличните инструменти за безопасност, 

така и знанието, добито по време на обученията. 

Нуждите на клиента 

С повече от 70 000 служители, опериращи в 80 държави, фирмата-клиент се нуждае от програма, която: 

- Ще предотврати случването на инциденти – наранявания, смъртни случаи и злополуки, 

предизвикани от околната среда 

- Ще достигне до всеки служител, независимо в коя точка на света се намира той 

- Ще бъде адаптирана към културните различия в съответните географски региони 

- Ще бъде обвързваща и практически насочена 

- Ще вдъхновява ангажираност към безопасността у служителите; вместо да я изисква от тях 

- Няма да заменя и да бъде добавка към настоящите инструменти и процеси за безопасност, но 

ще предизвиква тяхното използване 
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Проучването 

 

За да разберат същността на предизвикателството, 5 екипа на Eagle’s Flight пътуват до 20 различни 

държави на 5 континента; интервюират над 1000 служители от всички нива на организацията. Целта е да 

бъде намерен отговор на един единствен въпрос – какво пречи на компанията да създаде безопасна 

работна среда?  

 

Отговорът идва от всички краища на света, с което задачата на обучителите става ясна.  

Изводът – „Инцидентите просто се случват“ 

След проведеното проучване, екипът на Eagle’s Flight установява, че най-често използваната от 

служителите фраза е „Инцидентите просто се случват“. Тази нагласа е свързана с вярването на хората, че 

безопасността се влияе много повече от късмета и конкретния момент, отколкото от техните лични 

поведения.  Това обяснява защо използваните до този момент програми за безопасност не постигат 

желания ефект и защо хората продължават да отхвърлят простите и очевидни мерки за безопасност. 

Поведенията винаги са предшествани от нагласите, а промяната на нагласите е в основата на 

програмите на Eagle’s Flight.  

Анализът установява още, че ръководителите също споделят мисленето за това, че „Инцидентите просто 

се случват“ и чувстват, че са направили всичко възможно и нямат идеи как може да се подобри 

безопасността в организацията.  

Подходът  

В резултат на задълбоченото изследване консултантският екип на Eagle’s Flight създава Safe by Choice™ -

целодневна програма, която е предназначена за всеки служител и е базирана на идеята, че „нещата не 

трябва да се случват, ако аз ги контролирам“. По време на този интригуващ и интерактивен ден 

участниците разбират, че когато човек вярва, че „инцидентите просто се случват“, той оставя нещата на 

случайността. Те осъзнават още нуждата да поемат контрол на работното си място, защото 

съкращавайки дадени процедури и пренебрегвайки дисциплината, те плащат с цената на собствената си 

безопасност. 
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За да подпомогне и ръководителите, които имат немалка роля в процеса на промяната, Eagle’s Flight 

разработва допълнителен тренинг ден, специално за тях. Той цели: да изгради убеждение у лидерите, 

че тяхната роля е да прокарват безопасността и да „знаят правилното нещо, да правят правилното нещо 

и да ръководят правилно“; да им даде диагностични инструменти, с които да постигат най-силно 

въздействие върху служителите. 

Резултатите 

Разгръщането на потенциала на програмата Safe by Choice™  е в ръцете на клиента. Поради размера и 

географския обхват на конкретната компания, до постигане на пълното й внедряване са нужни от 3 до 5 

години.  

Краткосрочно заложените цели – възприемане на промяната от ръководството и служителите и качество 

на обучението – са изпълнени. Участниците постоянно споделят, че Safe by Choice™ е най-доброто 

обучение, през което са преминавали до момента, а ръководителите на два от първоначалните пилотни 

обекта (където нивото на критериите  за здравословен и безопасен труд е било ниско) от въздържани 

участници бързо се превръщат в запалени привърженици.  

През първите 30 дни от разгръщането на програмата в организацията, местата за всеки отворен тренинг 

са заети, а зад линията на вратата се тълпят хора, за които няма място в залата, но които имат силно 

желание да изпитат Safe by Choice™. 

 

 


