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DRUZINIPRIJAZNO
PODJETJE
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zadovoljstvo,pa tudi konstruktivnost
vsi nemislijotako.»Vbistvu
na dan, temveč jih spodbuja,da
in inovativnost zaposlenih.
svojedelo opravijov 35urah na
Poleg tega zmanjšuje
pravvlaganjev zaposlene
prinašapodjetjemin drugim
teden. Ker že 35letvlaga v dobro tudi stres, odsotnost zaradi bolezni
delodajalcem
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dasev krizi
delodajalec
znajdepred
strank in večjega dobička),
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vprašanjem,
ali najzniža
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stroškedelaali papoveča
je ta v panogi od 20 do celo je leta 2007že pridobilatak certifikat.
30-odstotna.
motivacijozadelo.
Kotje na nedavni predstavitvi
»Večinaizbere prvo možnost,
V certificiranje Družini prijazno
projekta na Dolenjskem
povedala Sonja Vlašič iz Info
zato se uprave najprejlotijozmanjševanja podjetje se je do danes
plač,kar da najhitrejše vključilože prek 135slovenskih tehne, je bil pri njiheden od osrednjih
rezultate-,«pravijo v Ekvilibu,ki podjetijs skupaj več kot 40tisoč
ukrepovprilagodljivdelovni
je nosilec slovenskegacertifikata zaposlenimi. Od lani Evropski
čas. »Izkataloga smo izbrali
Družini prijazno podjetje. S socialnisklad omogočasofinanciranje
30 za nas primernih ukrepov in
promocijo projekta po slovenskih
80 odst. stroškov pridobitve11najboljšihpredlagali v potrditev
regijahv teh dneh dokazuje,
osnovnega certifikata za
upravi, nato pa napisali pravilnik.
da lahko delodajalci stroške na 40 slovenskih delodajalcev letno.
Uvedli smo koriščenje
enotoproizvodazmanjšajotudi z
Letos se je projektu že pridružilo
nadur,kar pomeni,da smojihpo
učinkom učenja. Da pa bi tega
25 novih podjetij, 15pa novemlahko izkoristiliza zasebne
so jih to jesen še iskali.
dosegli, morajo biti njihovi zaposleni
opravke, fleksibilni delovni;
Osrednji smisel pridobitve in čas in odmore ter ocenjevanje
motivirani in morajo
potrjevanja certifikata je sistemska
vodij.Omogočilismo tudi dodat-,
ostati dalj časa v podjetju.
uvedba različnih iz ni dan dopusta ob vstopuotroka'
Aleš Kranjc KušlanizEkviliba
nabora 80 ukrepov, s katerimi v vrtec ali osnovnošoloter mož-.
tako trdi, da je ključ za povečanje
produktivnosti strokovna delodajalec usklajuje poklicno nost skrajšanega delovnika za
usposobljenostzaposlenih in in družinsko življenje zaposle- prvi teden vrtca, organizirali
športno in kulturno društvo,
uvedli načrtovanje dopusta, pri
čemer so med počitnicamidobili
prednost tisti z otroki,novoletno
obdarovanjeotrok in dodatno
pokojninskozavarovanje,«je naštela
Vlašičeva.
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