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Vedr.: SPARK åbner i dag for ansøgninger til nye forløb om psykisk arbejdsmiljø
Som annonceret i udsendelse af 20. juni 2018 til medlemsorganisationerne om udvikling og videreførelse af SPARK, har KL og Forhandlingsfællesskabet aftalt, at SPARK indsatsen fremadrettet skal have mere fokus på bl.a. at øge spredningseffekten af SPARK’s indsats og styrke samarbejdet lokalt.
Derfor lanceres nye forløb om psykisk arbejdsmiljø, der kan ansøges fra i dag, se:
https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljo/send-en-ansogning-til-spark
De nye forløb er forløb, hvor flere MED-udvalg og TRIO’er fra en kommune eller flere kommuner deltager på én gang. Forløbet skræddersys og kan fx tage udgangspunkt i et bestemt indsatsområde, som kommunen arbejder med. En anden mulighed kan være et forløb for alle MEDudvalg og TRIO’er i en bestemt branche, hvor der arbejdes med et SPARK tema, der er fylder
meget i branchen, eksempelvis chikane eller alenearbejde.
Forløbet vil typisk strække sig over fire til fem møder. I forløbet vil TRIO’er og MED-udvalgene
arbejde med at afprøve forskellige metoder og herigennem udvikle processer og redskaber, der
passer til deres egen arbejdsplads.
Forløb, som involverer fx alle TRIO’er i en kommune, har den fordel, at det skaber mulighed for
at danne netværk på tværs.
Ansøgerne til forløbene kan være repræsentanter i HovedMED, ForvaltningsMED, SektorMED,
OmrådeMED eller lignende. Selve ansøgningen skal fortsat udfyldes af en leder og en medarbejderrepræsentant i enighed. Og forløbene er fortsat gratis.
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-2Medlemsorganisationerne opfordres ligeledes til at bidrage til, at tilbuddet formidles til primærmålgruppen, ledere og tillidsvalgte MED/TR/AMR som rekvirerer SPARK, men også sekundært
HR- og arbejdsmiljøkonsulenter samt menige medarbejdere, som kan opfordre ledere og tillidsvalgte til at bruge SPARK.
Der vil desuden snarest blive udsendt et fælles brev fra KL og Forhandlingsfællesskabet til formand og næstformand i kommunernes Hoved-MED, der også informerer om de nye SPARKforløb om psykisk arbejdsmiljø. Brevet vil blive eftersendt.
Endvidere er der udgivet en ny artikel på VPT om SPARK inkl. citater af Michael Ziegler og
Mona Striib, som organisationerne kan anvende efter behov i deres egen kommunikationsindsats
(Se:https://vpt.dk/psykisk-arbejdsmiljo/flere-kan-fa-stotte-til-forbedre-det-psykiske-arbejdsmiljo)
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