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Naslov: Družinam in zaposlenim prijazna podjetja
Avtor: Maja Kovač
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Žanr: POROČILO

1.468,41

Naklada: 18.000,00

Gesla: EKVILIB, EKVILIB INŠTITUT, DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Aktualno
Ustvarjanje družine in začetek
poklicne poti pri večini
ljudi nastopita v bolj ali manj
istem življenjskem obdobju
in oboje je za posameznika
zelo pomembno. Mlade, še
posebej ženske , ki še vedno
sprejemajo na svoja ramena
ključni del skrbi za otroke in
dom , pa delodajalci pogosto

označujejo za nezanesljive ,
predvsem zaradi nepredvidljivih
odsotnosti zaradi bolnih
otrok in zaposlovanja za
krajši delovni čas, ko so ti
majhni.

V

večini družb se tako zaposlene ženske
in tudi moški velikokrat srečujejo

z

delovno-zasebnim

konfliktom. Vprašanje
razmerja med delovnim in zasebnim tako po
čedalje pomembnejše za menedžment
človeških virov. Sodobne družbe težijo k pol
zaposlenosti prebivalstva, tako moških kot
tudi žensk , kar pomeni , da v družini ni nikogar
, ki bi skrbel za otroke in druge , medtem
ko delovno sposobni delajo. Na drugi strani
globalizacija povečuje pričakovanja delodajalcev
in s tem delavce sili v delo tudi zunaj
delovnega časa in k večji razpoložljivosti za
delo zvečer , ob sobotah in nedeljah. Tako se
danes skoraj vsak zaposleni posameznik sooča
s težavami pri usklajevanju zasebnega
in delovnega življenja.
Organizacije se zavedajo pozitivnih posledic
uravnoteženega življenja , saj vedo , kako
so lahko družinske izkušnje pomembne tudi
na delovnem mestu in da delavec s svojim
prispevkom krepi in bogati delo. Neizpodbitno
dejstvo je , da ravnotežje med obema poloma
prinese večjo učinkovitost v vse sfere
življenja. Ravnotežje pa je najlažje doseči ,
ko ima posameznik izpopolnjeno življenje ,
tako delovno, družinsko kot tudi socialno, ki
je pomemben koncept pri doseganju ravnotežja.
Posameznik kljub vsem obveznostim
ne sme pozabiti nase , na svoje potrebe, svoje
želje in prosti čas.
staja

ni

Prisluhnile so nekatere države in

podjetja
Opozarjanje na te probleme je postopoma
pripeljalo do postopnega uvajanja ukrepov
tudi s strani delodajalcev. Pomembno vlogo
pri uvajanju družini prijazne politike ima
tudi država , saj prav z zakonodajo , ozavezaposleni
8

Družinam in zaposle
ščanjem in finančno podporo širi zavedanje
, kako pomembna je družini prijazna
politika. Z ukrepi , ki omogočajo družinam
lažje usklajevanje družinskih in delovnih
obveznosti , še posebej družinam z otroki ,
skušajo izboljšati položaj družin in kakovost
njihovega življenja.
Posamezna država lahko vpliva na to , da
se podjetja zavedajo pomembnosti družinske
politike. To lahko doseže z ustrezno
zakonodajo na področju zdravja, enakih možnosti
in trga dela , ustrezno finančno podporo
ter izvajanjem programov , ki poudarjajo
pomembnost uvajanja družinske politike. Na
drugi strani je pomemben tudi pritisk družbe.
Če je javnost mnenja , da morajo imeti vsi

možnost usklajevanja delovnega
družinskega življenja , bo to velik pritisk na
podjetja.
in

Certifkat Družini prijazno podjetje
za spodbudo
Ko govorimo o usklajevanju delovnega in
zasebnega življenja , obstaja veliko načinov ,
kako to v praksi tudi uresničiti. Eden od
, ki je v Sloveniji že v veljavi vse od leta
2007, je Certifikat Družini prijazno podjetje.
Petra Hartman, strokovna sodelavka pri
Ekvilib Inštitutu pravi, da je glavni namen
certifikata uvesti družini prijazno politiko v
podjetniško kulturo, zmanjšati diskriminacijo
pri zaposlovanju mladih mater in spodbuditi
načinov
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Dobrih razmer za zaposlene
ne morejo ustvariti samo de
, ampak je potreben
niz akterjev, dejstvo pa je, da
je certifikat Družini prijazno
podjetje pomemben ukrep,
ki vpliva na zadovoljstvo de
in na celotno vzdušje
v podjetju. Dobri in zadovolj
delavci pa so pomembna
konkurenčna prednost
podjetja.

lodajalci

lavcev

ni

8

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti RS ugotavljajo ,
da so , poleg neposrednih pozitivnih
učinkov na uspeh podjetij , podjetja
z družini prijaznimi pogoji dela in zaposlovanja
privlačnejša za izobražene mlade kadre.
Pozitiven odnos do starševstva dokazano
znižuje bolniške odsotnosti , večja je motiviranost
zaposlenih , manjše pa je tudi menjavanje
zaposlenih. Podjetje pridobiva ugled
med poslovnimi partnerji , pri čemer se veča
tudi konkurenčnost podjetja.
ekonomskih

Kako je v praksi ?
Celoten postopek se začne z uvodnim se
s podjetjem , ki se odloči za pridobivanje
certifikata. Ko se odloči , s pomočjo
projektne skupine izbirajo iz kataloga ukrepov
, ki je bil preveden za slovenski trg in
slovenski zakonodaji , saj morajo biti
prilagojeni zakonodaji posamezne države.
Ukrepov je 80 , razdeljeni pa so na delovni
čas , organizacijo dela , delovno mesto,
veščine vodstva , razvoj kadrov , storitve za
družine , strukturo plačila in nagrajevanimi
dosežki ter politiko informiranja in komuniciranja.
stankom

prilagojen

Minimum , da podjetje pridobi certifikat
sedem ukrepov , štirje od teh pa so
obvezni. Za izbiro ustreznih ukrepov je
, da podjetje prisluhne potrebam in
željam zaposlenih , saj uvedba neustreznih
ukrepov lahko pripelje do negativnih posledic
tako za podjetje kot tudi za zaposlene ,«
pravi Hartmanova iz Ekvilib Inštituta.
Certifikati so osnovni in polni. Osnovni se
pridobiva 6 mesecev, polni certifikat pa 3
leta. Podjetje dobi ocenjevalca , ki jih vodi
skozi celoten postopek , znotraj podjetja pa
podjetje ustanovi projektno skupino , ki jo
sestavlja največ 12 ljudi , in sicer zaposleni
iz različnih delovnih procesov , predstavnik
kadrovske službe , predstavnik sveta delavcev
oziroma sindikata , če znotraj podjetja
obstaja. Skupina mora biti reprezentativna
tudi po spolu in družinskem statusu. Najvišjega
vodstva v projektni skupini ni. Podjetje
skupaj z ocenjevalcem analizira vse ukrepe
, ki so na voljo , in nato sprejme nabor
ukrepov , ki morajo biti nujno formalizirani in
predvsem realni. Nabor ukrepov mora potrditi
vodstvo podjetja , šele nato se naredi
načrt implementacije za naslednja tri leta.
Ta točka pomeni tudi zaključni dokument za
osnovni certifikat. Podjetje nato vsako leto
Ekvilib Inštitutu poroča o napredku znotraj
organizacije , po treh letih pa sledi končna
revizija podjetja z drugim neodvisnim svetovalcem.
Šele nato je odobren polni certifikat.
»Verodostojnost podatkov se preverja
na letni ravni z letnim obiskom , saj se le tako
ugotovi , kaj se je uvedlo znotraj podjetja in
česa ne , « pojasnjuje Petra Hartman.
»

, je

pomembno

očete za aktivnejše delovanje pri vzgoji.
Ekvilib Inštitut je s podeljevanjem
začel leta 2007 z 32 podeljenimi
certifikati. Do danes pa so podelili že 159
certifikatov , saj se podjetja čedalje bolj
tega , da je potrebno ženske in moške
obravnavati enakopravno.
Kot pilotsko podjetje k postopku pridobitve
certifikata Družini prijazno podjetje je
leta 2006 pristopila Zavarovalnica Maribor.
Leta 2007 so prejeli osnovni certifikat in tri
leta pozneje polnega, z uvedbo treh novih
ukrepov (časovni konto , ukrepi za varovanje
zdravja , ponovno vključevanje po daljši
odsotnosti ). Dejstvo je , da za doseganje
ciljev podjetja nujno potrebujemo
certifikata

zavedajo

zastavljenih

zadovoljne ljudi, ne nazadnje podjetje smo
ljudje , pravijo na Zavarovalnici Maribor.
V projekt se lahko vključijo vsa podjetja,
javne ustanove in nevladne organizacije , ki
so registrirane v Sloveniji in imajo vsaj 10
zaposlenih. Število zaposlenih navzgor ni
omejeno , pri čemer se nad 500 zaposlenimi
odloča o dodatnem obsegu certificiranja.
Certifikat se podeli tistemu podjetju , ki
spodbuja prijazno politiko v podjetju. Prednosti
so v tem , da se poveča motivacija
zaposlenih , pripadnost podjetju med zaposlenimi
, večja je tudi njihova produktivnost.
Med zaposlenimi je več zadovoljstva, kar
pomeni manj stresa , zmanjšujejo pa se tudi
stroški , povezani s fluktuacijo zaposlenih.
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Podpora Evropske unije
Od leta 2011 je omogočeno sofinanciranje
s strani Evropskega socialnega sklada
in bo mogoče do leta 2015. Evropski socialni
sklad financira 80 odstotkov , preostalih
20 odstotkov pa mora še zmeraj financirati
podjetje samo. Za vsa podjetja, ne glede na
število zaposlenih , so cena in pogoji enaki.
Stroški so razdeljeni na pridobitev osnovnega
in pridobitev polnega certifikata. Osnovni
certifikat stane 4.434 € in na to ceno lahko
podjetja pridobijo sofinanciranje v višini 80
odstotkov , torej je njihov strošek dejansko
886, 80 € . To je strošek za 6 mesecev od
podpisa pogodbe do pridobitve osnovnega
certifikata.
Strošek pridobitve polnega certifikata
pa znaša 2.500 € (za tri leta od pridobitve
osnovnega do pridobitve polnega certifikata
) . Plačilo je razdeljeno na tri letne obroke.
Podjetje mora ob dopolnjenih treh letih
certifikata le-tega obnoviti in uvesti še
tri ukrepe, pri čemer podjetja izbirajo
med drugimi ukrepi , med katerimi se v
ospredje čedalje bolj poudarjajo tudi ukrepi ,
ki morda naslavljajo drugo skupino zaposlenih.
Podjetje pa mora tudi po treh letih še
zmeraj naprej izvajati ukrepe, ki so jih sprejeli
dodatne

za prva tri leta.

Najbolj priljubljen ukrep je otroški
časovni bonus
Eden izmed najbolj priljubljenih ukrepov

je

otroški časovni bonus , za katerega se je
že skoraj sto podjetij. Poleg otroškega
časovnega bonusa (dopust na prvi šolski
dan oziroma ob uvajanju v vrtec) se veliko
podjetij odloča tudi za uvedbo:
odločilo

• fleksibilnih delovnih odmorov,
• fiksnega delovnega časa z izbiro prihoda
in

odhoda ,

• upoštevanja starševskih obveznosti pri
načrtovanju izmenskega dela ,
dela na daljavo in
dela od doma.
V Leku , članu skupine Sandoz, s tem
ukrepom omogočajo staršem prvošolcev
koriščenje letnega dopusta ali izkoristka
ur na prvi šolski dan za otroke v prvem
razredu osnovne šole. V tednu , ko se otrok
uvaja v vrtec , se zaposlenemu omogoči
8 ur letnega dopusta ali viška ur
( lahko tudi parcialno ) , po lastni presoji v
z vodjo. Kot pravijo v Leku, se ukrep
izvaja , je zaželen, koristijo ga vsi zainteresirani.
Doslej ni bilo nobene pritožbe, da ga
nekdo ne bi mogel koristiti. Ko so o sprejetju
tega ukrepa obveščali zaposlene , so ga bili
starši zelo veseli.
» Izmenično delo od doma kot sprejet
ukrep se za zdaj še ne izvaja (se pa bo ),
kajti potrebnih je kar nekaj organizacijskih
spretnosti , da bo ukrep zaživel, « pravi mag.
Robi Cmiljanič iz Kompetenčnega centra na
RTV Slovenija in nadaljuje: » Ukrepa otroški
časovni bonus pa niso sprejeli, ker del tega
ukrepa na RTV Slovenija že izvajajo, saj vsak
starš dobi en dan dopusta za prvi šolski dan
otroka v prvem razredu osnovne šole. «
Precej podjetij se odloča tudi za pooblaščenca
, ki bi pomagal usklajevati vprašanja
poklica in družine, za podporo aktivnemu
očetovstvu , spodbujanje žensk na delovnem
mestu , za podporo pri vključevanju po daljši
odsotnosti , določitev višine regresa glede
na velikost družine , ugodnejše najemanje
stanovanjskih kreditov in različne storitve za
družine. Z ukrepi družinam prijazne politike,
kot so premakljiv delovni čas , delitev delovnega
mesta, delo na domu, usklajevanje
dela s šolskimi obveznostmi otrok, se doseže
razbremenitev staršev. Starši tako lahko
uskladijo službene in družinske obveznosti.

•
•

viška

koriščenje

dogovoru

slovenskih podje
, ki so pridobili
certifikat Družini
prijazno podjetje, je
eden izmed najbolj
priljubljenih ukrepov
otroški časovni bo
(dopust na prvi
šolski dan oziroma
ob uvajanju v vrtec ),
za katerega se je
odločilo že skoraj sto
podjetij.
V

tjih

nus
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Petra Hartman , strokovna

sodelavka pri Ekvilib Inštitutu
, pravi , da je družini prijazno
podjetje že zdavnaj
preraslo svoje okvire in je
že na stopnji , ko se politika

prijaznega podjetja prenaša
na vse zaposlene in ne
samo na družine in ženske
oziroma mlade mamice.

Ne le družinam prijazno , temveč vsem

zaposlenim
Petra Hartman pravi , da je družini prijazno
podjetje že zdavnaj preraslo svoje okvire in
je že v fazi , ko se politika prijaznega podjetja
prenaša na vse zaposlene in ne samo na
družine in ženske oziroma mlade mamice.
» Nemško ministrstvo za delo je pred kratkim
uvedlo ukrep , pri čemer svojim vodilnim
prepoveduje pošiljanje e-sporočil in klicanje
zaposlenih po telefonu zunaj delovnega
časa , razen v nujnih primerih. Sprejet je bil
kot ukrep za preprečevanje izgorelosti svojih
zaposlenih. « Temu sledijo podjetja BMW,
Puma in Volkswagen.
Dejstvo je , da dobrih razmer za zaposlene
ne morejo ustvariti samo delodajalci, ampak
je potreben niz akterjev, od države, socialnih
partnerjev , gospodarstvenikov , ki lahko
nove rešitve na področju prijaznih
delovnih pogojev. In neizpodbitno dejstvo je ,
da je certifikat pomemben ukrep, ki neposredno
sporoča, da je politika podjetja izrednega
pomena , saj dobri ukrepi , ki se realizirajo
, vplivajo na zadovoljstvo delavcev , kar
ugodno vpliva na celotno vzdušje v podjetju,
dobri in zadovoljni delavci pa so pomembna
konkurenčna prednost podjetja.
zagotavljajo

Mag. Maja Kovač
Fotografije : Dreamstime in arhiv P. H.
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