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Čedalje več do družine prijaznih podjetij 
Certifikat Vprojektu že več 
Ljubljana - V projekt za certifikat 

Družini prijazno podjetje 
se je lani na novo vključilo 

36 slovenskih podjetij in  organizacij, 
ki skupaj zaposlujejo 

več kot  13.000  zaposlenih. 
Tako je v projekt vključenih že 
več kot 140 slovenskih  podjetij, 
ki imajo skupaj več kot  57.000 
 zaposlenih. 

BARBARA PAVLIN 

Certifikat Družini prijazno podjetje 
je princip organizacijskega 

 upravljanja, ki zagotavlja kratkoročne 
in dolgoročne pozitivne 

učinke usklajevanja poklicnega in 
zasebnega življenja  zaposlenih. Ti 
se kažejo v zmanjšanju  fluktuacije, 
bolniških  odsotnosti,  nege, števila 

nezgod in podobno ter večanju 
 zadovoljstva, motivacije in pripadnosti 

 zaposlenih, kar prinaša jasne 
pozitivne ekonomske  učinke, 

izhaja pa iz sistema European work 
& family  audit, ki ga je razvila nemška 

organizacija  Berufundfamilie. 
V Sloveniji je od leta 2007 nosilec 
postopka Ekvilib  Inšitut, ki ga izvaja 

v sodelovanju z ministrstvom 
za  delo, družino in socialne zadeve 

ter zainteresiranimi zunanjimi 
 partnerji. 
Veliko zanimanje podjetij 
»Vesel  sem, da trend zanimanja 
slovenskih podjetij in oiganizacij 
na področju usklajevanja poklicnega 

in zasebnega življenja  raste. 
Tudi lani smo dosegli svoja pričakovanja 

in v projekt za certifikat 
Družini prijazno podjetje vključili 
36 novih  podjetij. Naj še  poudarim, 
da bomo tudi letos lahko 40 podjetjem 

omogočili sofinanciranje 
pridobitve osnovnega  certifikata,« 
je povedal vodja certiflciranja Aleš 
Kranjc  Kušlan, direktor Ekvilib  Inštituta. 

Za obdobje med letoma 2011 
in 2015 je uvedeno sofinariciranje 

stroška postopka pridobitve 
osnovnega  certifikata. Operacijo 
delno financira Evropska unija iz 
Evropskega socialnega  sklada.  Vi- 

 koti4O slčvenskih družb - Podjetja izberejo povprečno deset ukrepov 
šina sofinanciranja je 80 odstotkov 
celotnega stroška pridobitve  certifikata. 

Pridobitev  znaka/certifikata 
Družinam prijazno podjetje je 

namenjena podjetjem in javnim 
ustanovam z več kot desetimi  zaposlenimi. 

Za vsa zainteresirana 
podjetja bo  18. januarja v Ljubljani 
v prostorih Gospodarske zbornice 
Slovenije informativni  dan. 
Revizorski postopek 
Pridobitev certifikata je  svetovalno-revizorski 

 postopek, ki pomaga 
oceniti in svetovati  delodajalcem, 
katera orodja uporabljati za boljše 
upravljanje človeških virov v kontekstu 

usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja  zaposlenih. 
Skozi notranji postopek podjetje 
določi in uresniči izbrane cilje in 
 ukrepe. Podjetje izbira med več 
kot 100 ukrepi lažjega usklajevanja 
družine in  dela, ki so razporejeni 
na osem  podpodročij: delovni  čas, 
organizacija  dela, delovno  mesto, 
politika informiranja in  komuniciranja, 

veščine  vodstva, razvoj  kadrov, 
sestava plačila in nagrajevani 

dosežki ter storitve za  družine. 
Povprečno število  ukrepov, ki jih 
posamezno podjetje izbere iz kataloga 

 ukrepov, je več kot  deset. 
Certifikat je dolgoročno  naravnan, 

zato ga mora podjetje  podaljševati. 
To  pomeni, da najprej po 

pozitivni ocenitvi izvedbenega 
načrta implementacije izbranih 
 ukrepov, ki ga opravi revizorski 
 svet, podjetje pridobi osnovi  certifikat. 

Po treh letih se  oceni, ali so 
bili postavljeni ukrepi vpeljani in 
cilji  doseženi, in podjetje pridobi 
»polni  certifikat«, za njegovo podaljšanje 

veljavnosti za prihodnje 
triletno obdobje pa mora izbrati 
nove ukrepe za lažje usklajevanje 
dela in  družine. 
O certifikatu tudi Guardian 
O certifikatu Družinj prijazno podjetje 

se je razpisal tudi britanski 
časopis  Guardian. Ta vidi prednosti 

takšnega organizacijskega 
upravljanja v ustvarjanju delovnega 

 okolja, ki podpira  zaposlene, ki 
nočejo izbirati med poklicnimi in 
kariemimi aspiracijami ter  dru- 

žinskimi  obveznostmi. Z določenimi 
ukrepi lahko podjetja zagotavljajo 

možnosti za usklajevanje 
poklicnega in zasebnega življenja 
 zaposlenih.  Raziskave, kot navaja 
tudi  Guardian, pa  kažejo, da imajo 

posledično ravno ta podjetja 
številne ekonomske  koristi, med 
drugim manj bolniških  odsotnosti, 
manjšo fluktuacijo delovne  sile, 
veejo  produktivnost,  motivacijo, 
zadovoljstvo in predanost svojih 
 zaposlenih. 
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