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Vse vec druzini 
prijaznih podjetij 
Zaradi VeČje  prepOZnaV- in uresniči izbrane cilje ter  ukrepe.  pov.  "Leta 2007 smo tako sodelavcem 
 nnt-f.  (-pfj-jfji,;,^-,  r\n  .y.n-. Glede na notranjo oceno dejanskega z otroki ponudili možnost  izredne- 
i  iu^li  i_ei ui  ir-c-ici ui  uz.ii ii stanja se s pomočjo zunanjega  oce- ga plačanega dopusta za prvi šolski 
pnjaznO podjetje bO ta njevalca oziroma  svetovalca, v  pod- dan otroka v prvem razredu  osnov- 
V prihodnOSti POStal eden  jet)U določi načrt vPelJave  ukreP0V- ne  šole. Prav tako lahko izredni  planHH-anHarrlr. 

\  __• Ą katerih cilJ  3e  izbol3šanJe uPravliania čani dopust izkoristijo  starši, če otrok 
00 SianaaraOV KaKOVOSII delovnih procesov in kakovosti  de- menja  šolo. Ko se otrok uvaja v  vrtec, 
na podrOČjll SOdelOVanja lovnega okolja zaboljše usklajevanje  imaj0 sodelavci dva tedna možnost 

 7annc|pnimi poklicnega in družinskega  življenja. fleksibilnega delavnika z  zmanjša- 
^ Popozitivnioceniizvedbeneganačrta no  ̂ asovno prisotnostjo  Sodelav- 

implementacije izbranih ukrepov s cem omogočamo tudi do štiri ure v 
JANJA DOMINC strani revizorskega sveta podjetje  pri- mesecu za odmore med delom ob  po- 
Čeprav se veliko govori o  enakoprav- dobi osnovni certifikat Družini  prija- ljubni  uri. Ob vrnitvi v službo po  po- 
nosti med  spoloma, razlike med  žen- zno  PodJetJe-s pridobitvijo certiiikata rodriiškem ali starševskem dopustu 
skami in moškimi ostajajo v številnih  ?a so Povezani tudi določeni  stroški, sodelavcem  omogočamo, da se  posto- 
 vidikih, na primer pri usklajevanju in sicer ie za osnovni certifikat treba poma vključujejo v delovni  proces, in 
poklicnega in družinskega  življenja. odšteti 3700  evrov, za polni certifikat še  kaj," pravi Saša  Miladinovič, vodja 
V Evropi je stopnja zaposlenosti žensk  P°tre]l letih Pa dodatnih 2500  evrov. službe za razvoj in strateško upravljaz 

vzdrževanimi otroki le  62,4-od- Temu nato dodamo še 400 evrov na nje človeških  virov.  Lek,  farmacevtstotna, 
pri moških pa je ta delež kar dan za stroške  svetovalcev, ki si jih ska  družba, pa ob vseh teh obveznih 

 91,4-odstoten. Spodbudni podatki za lahko podjetje  zniža, če pošlje svojega ukrepih zaposlenim ponuja tudi doSlovenijo 
 kažejo, da je ta med  evrop- zaposlenega na izobraževanje za  sve- datne  ugodnosti, denimo otroški 

skimi državami poleg Nemčije in  Av-  tovalca.  "Ker pa je od preteklega leta vrtec na ljubljanski  lokaciji, letovanje 
strije  edina, ki ima vpeljan postopek osnovno certificiranje določenim  pod- v svojih počitniških  kapacitetah, razza 

pridobitev certifikata Družini  pri- jetjem  sofinancirano, so končni stroški Hčne mdžnosti športnega udejstvovajazno 
 podjetje.  "Zanimanje podjetij je uvajanja ukrepov odvisni predvsem  nja, med drugim tudi studio za fitnes 

v zadnjem času skokovito  naraslo, to od obsega in izbire  aktivnosti," je  ra- na sedežu  družbe, dodatna izobražeje 
posledica sofinanciranja  osnovne- zložila  Hartmanova. Zaradi slabe  go- vanja in obratno  ambulanto. 

ga  certifikata, ki ga Evropski socialni spodarske situacije so takšni stroški 
 skladodleta2011omogoča40novim za mnoga majhna in srednja podjetja Prepoznavnost 
podjetjem  letno," je dejala Petra  Hart- kljub temu  previsoki, število  zaposle- in Ugled podjetja S certifikatom 
 man, strokovna sodelavka na Ekvilib nih je pri njih majhno in zato ne čutijo  podjetja, ki so pridobila osnovni ali 
 Inštitutu. Polni certifikat je do danes potrebe po pridobitvi  certifikata. polni  certifikat, zadovoljstvo svojih 
 prejelol8slovenskihpodjetij,osnov- ,, zaposlenih spremljajo preko anket in 
 negapakar85;načrtujejo,dagabodo Casovni bonus drugih vrst  vprašalnikov.  "Zaposleni 
leta 2015 pridobilo še dodatnih 190 uvaja VSe vec podjetlj so glede na izvedene javnomnenjske 
 podjetij. Interes za pridobitev  certi-  "Med najpogostejšimi  ukrepi, ki jih raziskave izkazali visoko stopnjo  zado- 
fikata torej  kaže, da so se delodajalci ppdjetja  izberejo, so poleg štirih  ob- voljstvapredvsem zuvedbo otroškega 
začeli zavedati pomena dobrih  med- veznih ukrepov - komuniciranje z  časovnegabonusainizobraževanjaza- 
človeških odnosov v  podjetjih, saj prav zaposlenimi ter zunanjo  javnostjo,  poslenih, ta sta med zaposlenimi tudi 
z ustvarjanjem prijaznega delovnega raziskave med  zaposlenimi,  izobra- najbolj  prepoznana," je ugotovitve  spo- 
okolja in možnostmi preživljanja več ževanje vodij na področju  usklajeva- ročil predsednik uprave  Zavarovalni- 
časa z družino motivirajo svoje  zapo- nja dela in dmžine - še otroški časovni ce Maribor Drago  Cotar. Z ukrepi so 
 slene.  bonus, ukrepi za varovanje  zdravja, zadovoljni tudi v podjetju  Simobil, 
_  „..  .„.  novoletnoobdarovanjeotrok,novo- sajjimsprejeteugodnostiomogočajo 
 »oiit«!^! TomaniSa  ________»+_=> roJenca in  podobno," razlaga  Hartma- lažje iskanje ravnotežja med obema 
velik zalogaj za manjsa podjetja noya v podjetju  simobll, ki je eden sferama človekovega  življenja.  Pozi- 
Postopek certijficiranja poteka  tako, da izmed imetnikov polnega  certifika- tivni učinki pa se ne odražajo le pri 
podjetje skozi notranji postopek določi  ta, so se odločili za širok nabor  ukre- 
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 zaposlenih, temveč tudi v večji prepoznavnosti 
in ugledu takšnega  podjetja. 

Ta  namreč, kot ugotavlja Hartmanova 
iz  Ekviliba, s certifikatom pridobiva 
ugled med poslovnimi partnerji in 

v širši  javnosti, kar mu med drugim 
olajša tudi pridobivanje kakovostnih 
 kadrov. 

18 podjetij s polnim certifikatom 
V Sloveniji je 18  podjetij, ki so že pridobila poln certifikat Družini prijazno 
 podjetje. To so AJM  okna-vrata-senčila, Bolnišnica Golnik - Klinični oddelek 

za pljučne bolezni in  alergijo,  Družina,  Helios, tovarna  barv, lakov in 
umetnih smol  Količevo,  Infotehna, sistemi za upravljanje dokumentov in 
 procesov,  Lek,  Mikro+Polo, družba za  inženiring, proizvodnjo in  trgovino, 
 Mimovrste, Planet  GV, poslovno  izobraževanje, Poslovna skupina  Mercator, 
Poslovna skupina  Sava,  Racio, družba za razvoj človeškega  kapitala,  Simobil, 
 e-Študentski  servis,  ŠS,  Unija, računovodska  hiša, Ydria  Motors, proizvodnja 
 elektromotorjev, Zavarovalnica Maribor in IBM  Slovenija. 

 _-_-_--------HH____MHi!_^_l^__IH__Hlfll_H^H___BH---HH^____l-__--_-----fl--- 

Interes za pridobitev certifikata  kaže, da so se delodajalci začeli  zavedati, da z ustvarjanjem prijaznega delovnega okolja in možnostmi 
preživljanja več časa z družino motivirajo svoje  zaposlene.  (Janko  Rath) 
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