
Tak wygląda 
syndrom 
dobrostanu 
firmowego

Zdecyduj, który krok wykonać w celu 
polepszenia kondycji Twojego zespołu. 
A może zrealizujesz cały program... 
krok po kroku?

Plecy wygięte w tak zwanym łuku zadowolenia

Przymknięte oczy to oznaka
wewnętrznej równowagi

Ręce założone za głową zdradzają spokój ducha
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Na dobrostan firmowy 
wpływa odpowiednio dobrany 
do potrzeb pracowników 
program wellbeingowy.

Jak on działa?
Zmniejsza rotację w zespołach,
obniża koszty rekrutacji i zwolnień
chorobowych, zwiększa za to
motywację i efektywność.

Program kierowany jest do
wszystkich pracowników
Twojej firmy – zadbaj o ich 
zdrowie i dobre samopoczucie!

Realizatorem programu Zdrowie na Etacie jest:
Benefit Systems SA, Plac Europejski 2,  00-844 Warszawa

NIP: 836-167-65-10,  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, 
XII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000370919



Oferujemy spotkanie z dietetykiem połączone 
z analizą składu ciała. W wyniku analizy 
określona zostanie ilość i masa tkanki 
tłuszczowej, masy mięśniowej oraz zawartość 
wody i minerałów w organizmie.

Program obejmuje również wykłady 
i warsztaty dotyczące tematyki zdrowego 
odżywiania. 

krok: DIETA
… bo jeżeli jesteśmy tym, 
co jemy, to jedzmy mądrze!

Program obejmuje prozdrowotne 
zalecenia i krótkie ćwiczenia 
dostosowane do wykonywanego 
stanowiska: inne dla pracowników 
biurowych, produkcji, magazynu, 
sklepu, kierowców.

Wiedzę w zakresie zdrowia uzupełnią 
wykłady eksperckie i ćwiczenia grupowe 
(zakres tematów do wyboru).  

krok: CIAŁO
… bo w zdrowym ciele, 
zdrowy duch.



W trosce o bezpieczeństwo Twoich 
pracowników zorganizujemy warsztaty 
samoobrony.

krok: BEZPIECZEŃSTWO
… bo poczucie 
bezpieczeństwa jest 
bezcenne

Program skupia się na promocji zasad 
i umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy. W części teoretycznej szkolenia 
poruszamy prawne aspekty udzielania
pierwszej pomocy oraz zasady 
bezpieczeństwa własnego.  

W części praktycznej uwzględniliśmy m.in. 
resuscytację krążeniowooddechową,
użycie automatycznego defibrylatora.

krok: POMOC
… bo dobrze jest móc polegać 
na współpracownikach

Część teoretyczna poświęcona jest 
prewencji i podstawom psychologii 
zagrożeń. W części praktycznej 
odbywają się zajęcia polegające 
na nauce technik obrony poprzez 
podstawowe uniki i ciosy.

Napisz do nas!
eventy@benefitsystems.pl



krok: SPOKÓJ
… i kropka!
To warsztaty z elementami technik 
oddechowych, technik odstresowania 
i relaksacji.

Podczas spotkania omówimy rolę 
i znaczenie prawidłowego oddechu. 
Przedstawimy przyczyny zaburzeń 
wzorca oddechowego i opowiemy, 
jaki to ma wpływ na zdrowie 
pracowników. 

Pokażemy, jak powinien wyglądać 
prawidłowy oddech, a także 
przeprowadzimy ćwiczenia z zakresu 
relaksacji.

krok: RELAKS
… bo wypoczęci pracują efektywniej

To dzień z masażami relaksacyjnymi, które 
są wykonywane przez wykwalifikowanych 
specjalistów. Fizjoterapeuci skupią się na 
masażu najbardziej obciążonych części 
ciała: kark, plecy, ramiona, nadgarstki.

Uczestnictwo nie wymaga specjalnego 
przygotowania – można skorzystać 
z masażu w dowolnym stroju, a następnie 
wrócić do obowiązków służbowych.

Ty najlepiej wiesz, czego potrzebują Twoi 
pracownicy. Skontaktuj się z nami, a my 
dostosujemy program do Twoich sugestii!

Kolejność wyboru kroków 
zależy od Ciebie. A może 
masz inny pomysł?



Wybierz warsztaty idealnie dopasowane
do potrzeb Twojej firmy!

Pora na Twój krok

Zajęcia jogi

Wykłady 
dotyczące aktywności

i zdrowego  odżywiania

Konsultacje 
z trenerem sportowym

Konsultacje
dietetyczne

Warsztaty
biegowe

Warsztaty
nordic walking
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