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strani revizorskegasveta podjetje priČepravse veliko govori o enakoprav- dobi osnovni certifikat Družini prijanosti med spoloma, razlike med žen- zno PodJetJe-spridobitvijo certiiikata
skami in moškimi ostajajo v številnih ?a so Povezani tudi določeni stroški,
vidikih, na primer pri usklajevanju in sicer ie za osnovni certifikat treba
poklicnega in družinskega življenja. odšteti 3700evrov, za polni certifikat
V Evropije stopnja zaposlenostižensk P°tre]l letih Pa dodatnih 2500 evrov.
vzdrževanimi otroki le 62,4-od- Temu nato dodamo še 400 evrov na
pri moških pa je ta delež kar dan za stroške svetovalcev, ki si jih
91,4-odstoten.Spodbudni podatki za lahko podjetje zniža, če pošlje svojega
kažejo, da je ta med evrop- zaposlenega na izobraževanje za sveskimi državami poleg Nemčije in Av- tovalca. "Kerpa je od preteklega leta
strije edina, ki ima vpeljan postopek osnovno certificiranjedoločenimpodpridobitev certifikata Družini pri- jetjem sofinancirano,so končnistroški
podjetje. "Zanimanjepodjetij je uvajanja ukrepov odvisni predvsem
v zadnjem času skokovito naraslo, to od obsega in izbire aktivnosti," je raposledica sofinanciranja osnovne- zložila Hartmanova. Zaradislabe goga certifikata, ki ga Evropski socialni spodarske situacije so takšni stroški
skladodleta2011omogoča40novim za mnoga majhna in srednja podjetja
podjetjem letno,"je dejala Petra Hart- kljub temu previsoki, število zaposleman, strokovna sodelavka na Ekvilib nih je pri njih majhno in zato ne čutijo
Inštitutu. Polni certifikat je do danes potrebe po pridobitvi certifikata.
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fikata torej kaže, da so se delodajalci ppdjetja izberejo, so poleg štirih obzačeli zavedati pomena dobrih med- veznih ukrepov - komuniciranje z
človeškihodnosov v podjetjih,sajprav zaposlenimi ter zunanjo javnostjo,
z ustvarjanjem prijaznega delovnega raziskave med zaposlenimi, izobraokolja in možnostmi preživljanjaveč ževanje vodij na področju usklajevačasa z družino motivirajo svoje zapo- nja dela in dmžine - še otroški časovni
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mesecu za odmore med delom ob poljubni uri. Ob vrnitvi v službo po porodriiškem ali starševskem dopustu
sodelavcemomogočamo, da se postopoma vključujejo v delovni proces, in
še kaj,"pravi Saša Miladinovič, vodja
službe za razvoj in strateško upravljaz
nje človeških virov. Lek, farmacevtstotna,
ska družba, pa ob vseh teh obveznih
ukrepih zaposlenim ponuja tudi doSlovenijo
datne ugodnosti, denimo otroški
vrtec na ljubljanskilokaciji,letovanje
v svojih počitniških kapacitetah, razza
Hčnemdžnosti športnega udejstvovajazno
nja, med drugim tudi studio za fitnes
na sedežu družbe, dodatna izobražeje
vanja in obratno ambulanto.
Prepoznavnost
in Ugled podjetja S certifikatom
podjetja, ki so pridobila osnovni ali
polni certifikat, zadovoljstvo svojih
zaposlenih spremljajo preko anket in
drugih vrst vprašalnikov. "Zaposleni
so glede na izvedene javnomnenjske
raziskaveizkazalivisoko stopnjozadovoljstvapredvsem zuvedbo otroškega
časovnegabonusainizobraževanjazaposlenih, ta sta med zaposlenimi tudi
najboljprepoznana,"je ugotovitve sporočil predsednik uprave Zavarovalnice Maribor Drago Cotar. Z ukrepi so
zadovoljni tudi v podjetju Simobil,
sajjimsprejeteugodnostiomogočajo
lažje iskanje ravnotežja med obema
sferama človekovega življenja. Pozitivni učinki pa se ne odražajo le pri
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zaposlenih,temveč tudi v večji prepoznavnosti
in ugledutakšnegapodjetja.
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 Slovenijije 18podjetij, ki so že pridobila poln certifikat Družini prijazno
podjetje. To so AJMokna-vrata-senčila,BolnišnicaGolnik - 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,Poslovnaskupina Mercator,
Poslovnaskupina Sava,Racio,družba za razvoj človeškegakapitala,Simobil,
e-Študentskiservis, ŠS,Unija,računovodskahiša, YdriaMotors,proizvodnja
elektromotorjev, ZavarovalnicaMaribor in IBMSlovenija.
_-_-_--------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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