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Dovolj časa
za družino

in manj strahu pred izgubo dela

V časih, ko je gospodarstvo v nezavidljivem položaju in je brezposelnost vse večja,
je brez dvoma otežena tudi odločitev mladih ljudi, kdaj bodo razširili svojo družino.
Če za nekaj mesecev naprej ne vedo, ali bodo še imeli delo, je usklajevanje družinskega

in poklicnega življenja še toliko bolj zapleteno. Za mnenja o tem, kakšno je po
njihovem prepričanju podjetje, ki je družini prijazno, smo zato tokrat povprašali tako
zaposlene kot brezposelne mlade starše.

Barbara Režek, Šentjur: »Družini prijazno podjetje ni
le tisto, ki nudi določene ugodnosti obstoječim družinam,
ampak v teh časih predvsem tisto podjetje, ki nudi ugodne
pogoje za nastanek družine. To pomeni zaposlovanje mladih

ljudi za nedoločen čas. Kot mlada mamica dvomesečne
hčerke bi si želela, da bi sama imela možnost vrnitve na
delovno mesto. Poleg tega je za mlade starše pomembno,
da imajo možnost gibljivega oziroma prilagojenega delovnega

časa, več samostojnosti pri koriščenju dopustov in
bolniške odsotnosti. Družini zaposlenih se podjetje lahko
približa z organiziranjem dogodkov za družine, na primer
piknikov, športnih aktivnosti, obdarovanj za otroke in podobno.

Zavedam pa se, da vsako podjetje zaradi težkega
finančnega položaja tega ne more nuditi. V zameno za
našteto bi po mojem mnenju pridobilo lojalnega, močno
motiviranega in zadovoljnega sodelavca.
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Sebastijan Jug, Celje: »Podjetje, ki bi naj bilo družini prijazno,

ima v prvi vrsti ustrezen delovni čas. Kdor ima malčke
v vrtcu, dobro ve, da jih mora običajno pobrati nekje do 16.

ali 16. 30 ure. Kot oče malčice se moram ob 16. uri ali kakšno
minuto čez odpraviti iz pisarne. Delo, ki takrat še ni dokončano,

do konca opravim zvečer ali naslednji dan zjutraj. Da je
podjetje družini prijazno, morajo imeti lastniki in sodelavci
posluh za mlade starše. Če jim otroci zbolijo ali pride do
kakšne druge situacije, da je treba prej oditi z dela, si vzeti
dan bolniške ali dopusta, naj bi jim pri tem pomagali in jih
nadomeščali, če je potrebno. Nasploh zame to pomeni tudi,
da imaš v podjetju dovolj časovne svobode in gibljivosti, da
lahko dobro opravljaš svoje delo, vendar ne na škodo starševskih

dolžnosti. Je pa ta odnos dvosmeren. Sam moraš
biti dovolj pošten, da starševstva ne uporabljaš za izgovore,
zlorabo in izogibanje službenim dolžnostim.

Jerca Novak, Vransko: »Zame je družini prijazno podjetje
takšno, ki zaposlenim omogoča, da čim več časa preživijo s

svojo družino. To v prvi vrsti pomeni, da delodajalec omogoči
zaposlenemu, da lahko izrabi dopust v času, ko imajo otroci
šolske počitnice. Menim, da je za družine zelo pomembno
- seveda v okviru zmožnosti - enoizmensko delo, saj lahko
zaposleni starši tako preživijo preostanek popoldneva in večer

z otroki. Podobno je s konci tedna. Podjetja, ki obratujejo
zgolj med tednom, zaposlenim tako ob sobotah in nedeljah
omogočajo mirno družinsko življenje. Sicer smo v januarju
že dodobra pozabili na decembrske dobre može, a simpatična
mi je naslednja ideja: v podjetju, kjer je zaposlena prijateljica,
so za vse otroke zaposlenih organizirali prihod Božička, ki je
male nadobudneže obdaril.

Aleksandra Ambrož, Frankolovo: »Menim, da je družini

prijazno podjetje tisto, v katerem se ženska ne boji
zanositi, ker bi zaradi tega izgubila službo. Prav tako je
družini prijazno tisto podjetje, v katerem mamica zaradi
otrokovih bolezni lahko ostane doma in ga neguje, ne da
bi jo skrbelo, da bo zaradi bolniških odsotnosti ostala
brez dela. In da je zanjo odveč skrb, da se mora na delo
vrniti čim prej ter zato še ne povsem zdravega otroka
odpeljati v vrtec. Kar prav tako pomaga pri usklajevanju

družinskih in poklicnih obveznosti, je, da podjetja
mamicam z majhnimi otroki prilagodijo delovni čas, da

delajo na primer od 7. do 15. ure in ne popoldne ali v
treh izmenah.

TINA VENGUST
Foto: osebni arhivi
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Kako do
certifikata

Za postopek za pridobitev osnovnega

certifikata se lahko prijavijo
zasebna in javna podjetja, ki morajo

izpolnjevati naslednje pogoje:
registrirana morajo biti v Sloveniji
in imeti tu svoj sedež, imeti morajo
najmanj deset zaposlenih, ne smejobiti v stečajnem postopku, spoštovati

morajo vso veljavno delovno
pravno zakonodajo.

Za pridobitev certifikata pravzaprav
ni treba veliko denarja ali kakšnih

posebnih

novih naložb. Samo zavedati se
je treba, kako pomembno je usklajeno
poklicno in družinsko življenje, ter uve

Zaposleni v podjetjih s certifikatom dobijo občutek,
da so cenjeni in da jih vodje razumejo ter jim

stojijo ob strani, ob težavah pa jim znajo prisluhniti
in jim pomagajo.

sti vrsto drobnih sprememb. Petra Hartman

pojasnjuje, da gre za revizorski postopek,

ki delodajalcem svetuje, katera
orodja uporabljati za boljše upravljanje
človeških virov in kako doseči najboljše

rezultate. Podjetje mora pripraviti
elaborat ukrepov in jih v treh letih tudi
uresničiti. Šele takrat dobi pravi oziroma
polni certifikat, ki pa velja le leto in ga
je treba podaljševati. Da podjetja ne bi
bila družinam prijazna samo na papirju,
vsako leto z osebnim obiskom preverjajo

posebni svetovalci.
Štrošek pridobitve osnovnega certifikata

znaša 4. 434 evrov, zaradi 80

odstotnega sofinanciranja iz evropskega

socialnega sklada pa morajo
podjetja dejansko plačati 887 evrov.
Pridobivanje polnega certifikata stane

2. 500 evrov in ni sofinancirano.
Evropski socialni sklad finančno
spodbuja pridobitev certifikata od
leta 2011. Žal bo letošnji razpis, ki
ga bo Inštitut Ekvilib objavil konec
januarja in bo omogočil sofinanciranje

še 40 novim podjetjem, zadnji. V
inštitutu upajo, da se bo kljub temu
tudi v prihodnjih letih čim več podjetij

odločilo, da postanejo družinam
prijazna.
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Osnovni cilj projekta Družini prijazno podjetje je dolgoročno ozavestiti
posameznike in delodajalce da uspešna kariera in družina nista nezdružljivi

in da za poklicno rast ni treba žrtvovati družinskega življenja.

Ne le številke na
seznamu stroškov
Podjetij, ki so prijazna do družin, iz leta v leto več - Certifikat prinaša vrsto
ugodnosti, tudi večji ugled
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Google je že pred časom v Silicijevi dolini zgradil tako
imenovani Googleplex, kjer imajo njegovi zaposleni na
voljo skoraj vse, kar si poželijo - kavarne, restavracije in
celo čistilnico ter športne objekte. Zaposleni v slovenskih
podjetjih lahko o čem takšnem le sanjajo, vendar se tudi
pri nas vse več delodajalcev zaveda, da redna plača in letni
regres ne zadostujeta več. Od leta 2007, ko se je Slovenija
pridružila Nemčiji in Avstriji ter začela spodbujati podjetja,

naj zaposlenim poleg dela ponudijo še druge ugodnosti

ter jim kakovost življenja izboljšajo tudi z usklajevanjem

službenih in družinskih obveznosti, je certifikat
družini prijazno podjetje pridobilo 170 podjetij.
Številka sicer ni visoka, venvreden je tudi boljši ugled pri

dar je spodbudna, pravi Petra
Hartman iz Inštituta Ekvilib,
ki podeljuje certifikate. »Gre
namreč za dolgotrajen postopek,

pri katerem se spreminja
organizacijska struktura

podjetja, kar terja svoj čas.

Podjetja morajo zato temeljito
razmisliti, ali se bodo lotila

sprememb, saj se s tem tudi
pričakovanja zaposlenih povišajo,

pojasnjuje Hartmanova.
S pridobitvijo certifikata zaposleni

dobijo jasno sporočilo,
da so za podjetje pomembni
in da vodilnim ni vseeno, kako
se počutijo na delu. Ker lažje
usklajujejo svoje poklicno in
zasebno življenje, se poveča
njihovo zadovoljstvo, kar vodi
k večji pripadnosti, višji motivaciji

in na koncu tudi k večji
produktivnosti, še poudarja
Hartmanova.

Na delo s srcem
Dosedanje izkušnje v podjetjih,

ki so se odločila za
pridobitev

certifikata in uvedla
določene ukrepe, namreč
kažejo, da so zaposleni bolj
zbrani na delovnem mestu,
zmanjšalo se je število bolniških

izostankov, boljša je
organizacija dela, manj je
odhodov iz podjetja. Izboljšalo

se je tudi notranje komuniciranje,

ki je ena najbolj
šibkih točk upravljanja v slovenskih

podjetjih. Omembe

poslovnih partnerjih in širši
javnosti, kar marsikateremu
podjetju olajša pridobivanje
dobrih kadrov.

»Vse te učinke lahko združimo

v enega samega, a toliko
bolj pomembnega - podjetje s

certifikatom svojemu zaposlenemu
kaže, da ga jemlje kot

celostno bitje, ki na delovno
mesto ne prinaša le rok in možganov,

ampak tudi srce, in ki
ni le številka v tabeli stroškov.
Zaposleni znajo takšen odnos
ceniti in ga vračajo, velikokrat
tudi s srcem, je prepričana
Petra Hartman.

Zaposlenim na
voljo več dopusta
Kateri so najbolj pogosti

ukrepi za usklajevanje družinskih

in poklicnih obveznosti?

Predvsem je to časovni

bonus, ki zaposlenim z
otroki omogoča, da izkoristijo
izredni plačani dopust za

prvi šolski dan, v obdobju,
ko otroka uvajajo v vrtec,
pa jim omogočijo fleksibilni
delovni čas z zmanjšano časovno

prisotnostjo. Nekatera
podjetja staršem, če jim zboli
otrok, omogočijo uporabo do
treh dni bolniške odsotnosti
brez bolniškega potrdila, le
redka podjetja pa so šla še
korak dlje in so za otroke
svojih zaposlenih organizirala

tudi vrtec.

Poleg časovnega bonusa
so v podjetjih med najbolj
priljubljenimi tisti ukrepi, ki
imajo takojšnji učinek, na primer

nagrada novorojenčkom,
novoletno obdarovanje otrok
in druženje zaposlenih. Priljubljeni

so tudi dodatni dnevi
odsotnosti zaradi izrednih

razlogov in tudi »mehko« ponovno

vključevanje na delo
po daljši odsotnosti.

Prvi Racio, zadnji
Dom sv. Jožefa
Na Celjskem je število

podjetij in ustanov, ki so se
odločila pridobiti certifikat,
še vedno dokaj skromno. Le
malo več kot deset jih je. Med
njimi so nekateri domovi za
starejše, Bolnišnica Celje,
Mlekarna Celeia, zreško podjetje

GKN Driveline, Elektro
Celje in njegova hčerinska
družba Energija, Terme Dobrna

in Center za usposabljanje,
delo in varstvo Dobrna.

Prvo med njimi je vsekakor
podjetje Racio, ki je osnovni
certifikat pridobilo že leta
2007 in ima zdaj že skoraj
štiri leta polni certifikat.
V Raciu so zaposlene samo

ženske, devet jih je. Kot pravijo,

so v podjetju že prej
usklajevale poklicno in zasebno

življenje, s pridobitvijo
certifikata so te odnose le

zapisale na papir. Odločile so
se za kar 15 ukrepov, ki posegajo

na različna področja, od
delovnega časa in organizacije

dela do razvoja kadrov in
storitev za družine. »Zaposleni
najbolj uporabljajo otroški

časovni bonus in načrtovanje
letnega dopusta, pri katerem
upoštevamo šolske počitnice
ali kolektivni dopust partnerja.

Dobrodošla je tudi možnost

občasnega dela doma
z uporabo službenih računal¬

nikov in telefonov, vsaj enkrat
na leto pa se vsi zaposleni in
naši družinski člani srečamo
na izobraževalni delavnici
ali rekreativnem pohodu,
naštevata le nekatere ukrepe
direktorica Tatjana Dolinšek
in koordinatorica programov
Mihaela Žveglič. Kot pravita,

so se po pridobitvi certifikata

odnosi v podjetju zelo
izboljšali. Med zaposlenimi
je veliko razumevanja in nobeni

ni težko sprejeti dodatnih

delovnih obveznosti ali
drugačne organizacije dela,
če vedo, da bodo s tem pomagale

sodelavki z majhnimi
otroki ali drugimi družinskimi

obveznostmi. Zato v Raciu
ukrepe za usklajevanje poklicnega

in zasebnega življenja

priporočajo tudi drugim
podjetjem. Ker zaposleni, ki
so preobremenjeni z delom
in družinskimi obveznostmi,
prej ali slej izgorijo.
Da se morajo družina in

poklicne obveznosti dopolnjevati,

ne pa izključevati,
poudarjajo tudi v celjskem
Domu sv. Jožefa, kjer so
osnovni certifikat pridobili
decembra lani. V domu so se
odločili za dvanajst ukrepov,
za katere so prepričani, da
bodo malo več kot 70 zaposlenim

pomagali usklajevati
obveznosti. Poleg otroškega

časovnega bonusa bodo
med drugim uvedli načela
vodenja, ki so naklonjena
družinskim vrednotam, med
počitnicami pa bodo za otroke

zaposlenih poskrbeli celo
za varstvo. »Ker zaposleni
veliko svojega časa preživijo
na delovnem mestu, želimo,
da se tudi v službi počutijo
tako sprejeto, kot so sprejeti
doma, pravi direktor Jože
Planinšek.

JANJA INTIHAR
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Za izboljšanje delovnega
vzdušja

CELJE Ciljem programa Družini
prijazno podjetje sledijo tudi v

Splošni bolnišnici Celje. Lani decembra

je ta največja zdravstvena
ustanova na Celjskem pridobila
osnovni certifikat. Preverili smo,
katere spremembe v načinu dela je
že prinesel in kaj bolnišnico na tem

področju še čaka v prihodnje.
Delo v bolnišnici je specifično in

morda težko primerljivo z delom
v številnih ostalih podjetjih, saj
je treba zagotavljati neprekinjeno
zdravstveno oskrbo. Prvi korak na

poti pridobitve certifikata Družini

prijazno podjetje je bil zato oblikovanje

projektne skupine, ki jo je
vodil Splošni kadrovski pravni sektor,

vanjo pa so vključili sodelavce iz
različnih poklicnih skupin. Delo različnih

skupin se namreč med seboj
zelo razlikuje, prav tako tudi urniki
dela. V bolnišnici so se določili za

trinajst ukrepov, ki jih bodo vnesli v
delovno okolje.

Tudi reševanje
stanovanjskih stisk
»Gospodarske in družbene razmere
tudi pred zaposlene postavljajo

vedno nove in dodatne izzive, na katere

se zmorejo uspešno odzivati le
zdravi, zadovoljni in motivirani delavci.

Kot zavod, ki izvaja storitveno
dejavnost, se zavedamo, da so naši

zaposleni glavni tvorci dodane vrednosti,

ki jo ponujamo bolnikom,
pravijo v bolnišnici.

Nekatere ukrepe, ki so usmerjeni
predvsem v bolj fleksibilno organizacijo

dela, boljšo komunikacijo
v organizacijskih enotah in boljše
delovno vzdušje, so že začeli izvajati.

Med njimi so delitev delovnega
mesta, načrtovanje letnega dopusta,

nadomeščanje, uvajanje ukrepov za

varovanje zdravja, komuniciranje z

zaposlenimi, pomoč pri reševanju
stanovanjskega problema, ponovno

vključevanje po daljši odsotnosti
z dela, psihološko svetovanje in

pomoč zaposlenim. Pripravljajo že
tudi predstavitveno brošuro Družini

prijazno podjetje. Dolgoročni cilji
so predvsem povečanje zadovoljstva
zaposlenih, motivacije za delo in

pripadnosti

ustanovi, posledično pa to

pomeni tudi zmanjšanje bolniških
odsotnosti.

ANJA DEUČMAN
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Lažje najdejo rešitve
ŠENTJUR - V Domu starejših

Šentjur so certifikat Družini prijazno

podjetje pridobili leta 2012. V
njem je kot bolničarka na negovalnem

oddelku zaposlena tudi Darja
Rebernik, mama 12letne deklice
in 3letnega dečka.

Ker je njen sin že dopolnil tri leta,
bo kmalu znova prevzela izmensko
delo, tudi nočne izmene, ki jih je
pred porodom že opravljala. Kadar
pride na vrsto za delo ob nedeljah,
je v službi ves dan. Med pomembnejšimi

pridobitvami se ji zato zdi
otroški bonus, kar pomeni plačano
odsotnost na prvi šolski dan za prvošolčke

in fleksibilen delovni čas ob
uvajanju otroka v vrtec. Prednost, ki
jo je najbolj izkusila na lastni koži, je
bil dogovor za polovični delovni čas,

ko je po porodniški spet prišla v služ¬

bo. Mlajši otrok se je namreč težko
sprijaznil, da mora mama v službo.
»Imela sva velike težave, sina sem še

dojila in zato smo se dogovorili za
delo za polovični delovni čas. Vodje
so mi zelo pomagale, saj je trajalo tri
mesece, da sva prebrodila to krizo
in da moj sin ni trpel. To mi je zelo
veliko pomenilo, saj sem videla, da
je bil prej nesrečen, slabo je spal in
bala sem se, da ne bi imel kakšnih
posledic.

Brez strahu pred
zavrnitvijo
Če se zaposlenim staršem zjutraj

nagrmadi preveč obveznosti, lahko
po besedah Rebernikove pokličejo
v službo in se dogovorijo za drugačno

organizacijo dela. Pogovoriti se

je treba z vodjo ekipe in se uskladi¬

ti. Če tega ne bi bilo, bi bila služba
bolj naporna, na delo bi zaposleni
prihajali bolj napeti in nervozni, je
povedala sogovornica. Prav tako ni
težav, če mora kdo zaradi neodložljivega

opravka zamenjati izmeno. Sodelavci

gredo drug drugemu na roko,
tudi ko je treba na primer načrtovati
dopuste. »Ne pravim, da se nikoli ne
pojavijo težave, a jih znamo, zdaj ko
se temu načrtno posvečamo, bolje
reševati, pravi Rebernikova.

Da ne pregorijo
Več pozornosti v šentjurskem

domu namenjajo tudi skrbi za
zdravje, pravilni komunikaciji in
obvladovanju stresa. Fizioterapevtka
zaposlenim pokaže vaje za zdravo
hrbtenico. Na voljo so jim športne
aktivnosti, na primer sodelovanje v

športnih igrah. Sodelavci imajo tudi
priložnost, da svoje mnenje anonimno

povedo, tako da ga oddajo v
za to predvideno skrinjico. Pozimi
otroke zaposlenih obišče Božiček,
ki je v dom prihajal že pred pridobitvijo

certifikata. Zaposleni družine v
svoje delovno okolje povabijo še ob

medgeneracijski prireditvi Sonce v

jeseni, ko imajo v domu dan odprtih
vrat. Rebernikova si želi, da bi dom
tudi v prihodnje vztrajal pri programu,

s čimer bi zaposleni morda
lahko pridobili še kakšno novo izboljšavo.

Medtem ko je medsebojno
razumevanje zaposlenih po pridobitvi

certifikata že zdaj na višji ravni,
kot je bilo prej. »Rešitve se najdejo
tudi takrat, kadar pričakuješ, da jih
morda ne bo.

TINA VENGUST
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Lažje najdejo rešitve

TINA VENGUST

POROČILO

Novi tednik

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=b9f3ec75-39a2-4ae8-900a-a91cba13cd601969155871


23.1.2014 Stran/Termin: 17

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: NAŠA TEMA Žanr:

Površina/Trajanje: 205,97 Naklada:

Gesla: DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Dragocen časovni bonus
ŽALEC Med imetniki certifikata
Družini prijazno podjetje je tudi

Dom Nine Pokorn Grmovje s Pernovega

v občini Žalec. Ukrepe za
lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega

življenja zaposlenih mora
vpeljati najkasneje do januarja leta
2017. Mednje sodijo komuniciranje
z zaposlenimi in zunanjo javnostjo,
raziskave med zaposlenimi o usklajevanju

dela in družine, časovni bonus,

ukrepi za varovanje zdravja in
novoletno obdarovanje otrok.

Kljub temu, da mora dom naštetih
sedem ukrepov v celoti vpeljati

šele čez nekaj let, zaposleni po besedah

kadrovnice Mateje Obreza
že čutijo učinke nekaterih ukrepov.
Po njenem mnenju je najkoristnejši
časovni bonus, ki zaposlenim omogoča

možnost predčasnega odhoda
z dela v primeru zasebnih obveznosti,

kot so varstvo in prevozi otrok
na razne obšolske aktivnosti, zdravniški

pregledi ali govorilne ure.
»Ukrep pozitivno vpliva na moje

dobro počutje v kolektivu. Hkrati
mi pomeni potrditev, da nadrejeni
zaupa v moje delo, čemur pripisujem

velik pomen. Vse nedokončane
obveznosti, ki niso nujne, lahko postorim

naslednji dan, prav tako mi
ni treba koristiti letnega dopusta,
pojasnjuje Obrezova.

Tudi ukrepe za varovanje zdravja
so v domu Nine Pokorn izvajali že
do sedaj, s prejemom certifikata pa
jih nameravajo še razširiti. Mednje
sodijo različne delavnice o zdravju,

spodbujanje zdravega načina življenja
in možnosti koriščenja različnih

sprostitvenih aktivnosti. Otroci so še

posebno veseli novoletnega obdarovanja

in ogleda božične predstave.
Obrezova meni, da prav vsi ukrepi
res vplivajo na večjo prilagodljivost
pri usklajevanju poklicnega in zasebnega

življenja ter na dobro počutje

v kolektivu. Rezultati obojega
pa sta večja zagnanost zaposlenih in
volja do dela.

ŠPELA OŽIR
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Dragocen časovni bonus

ŠPELA OŽIR

POROČILO

Novi tednik

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=3f9e4543-f423-46b5-9aec-89e1300535b8636631813


23.1.2014 Stran/Termin: 47

SLOVENIJA

Naslov:

Avtor:

Rubrika/Oddaja: PISMA Žanr:

Površina/Trajanje: 192,57 Naklada:

Gesla: EKVILIB, EKVILIB INŠTITUT, DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Dom sv. Jožefa - družini prijazno podjetje
Ekvilib inštitut iz Ljubljane je v decembru na svečani

prireditvi podelil certifikate Družini prijazno podjetje.
Med prejemniki je bil tudi Dom sv. Jožefa.

Dom sv. Jožefa se je s prejemom osnovnega certifikata
pridružil številnim slovenskim in evropskim podjetjem in
organizacijam, ki jim odnos do zaposlenih in njihovih družin

ni samoumeven. Z izbranimi ukrepi, ki jih bo izvajal
nadaljnjih pet let, želi utrjevati kulturo odnosa do družine in
ozaveščati zaposlene ter širšo javnost o nujnosti usklajevanja
in dopolnjevanja družinskega in poklicnega življenja. Po

prepričanju direktorja Doma sv. Jožefa Jožeta Planinška se

morajo namreč družina in službene obveznosti dopolnjevati,
ne pa izključevati.

Pridobljeni certifikat je osnova za uvedbo izbranih dvanajstih

ukrepov, s katerimi bo tako več kot sedemdesetim
zaposlenim lažje usklajevati obveznosti. Med drugim bodo
zaposleni imeli lahko proste dni ob uvajanju otrok v vrtec ali

prvem šolskem dnevu, ob izrednih družinskih dogodkih
Načrtno bo dom skrbel ali tudi za izobraževanje vodij in
uvajal načela vodenja, ki bodo naklonjena družinskim vrednotam.

V okviru svoje dejavnosti bo poskrbel celo za varstvo

šolskih otrok zaposlenih, za katere bo med počitnicami
pripravil številne izobraževalne in prostočasne dejavnosti.

»Glede na to, da zaposleni veliko svojega časa preživijo
na delovnem mestu, želimo, da se pri nas počutijo sprejete,
tako kot si sprejet doma. Verjamem, da bo certifikat k temu
veliko pripomogel, je še dodal Planinšek.

JURE LEVART
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Dom sv. Jožefa- družini prijazno podjetje

JURE LEVART

POROČILO

Novi tednik

http://e-clip.pressclip.si/novi_eclip/article.aspx?SEED=6f55e512-df17-40f0-ba14-25edc146c4ff3189360

