SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE PREJELA OSNOVNI CERTIFIKAT »DRUŽINI PRIJAZNO
PODJETJE«
Brežice, 14. 5. 2010 - Splošna bolnišnica Brežice je danes pridobila osnovni certifikat »Družini
prijazno podjetje« in tako postala druga slovenska bolnišnica z omenjenim certifikatom.
Bolnišnica Brežice se je tako pridružila skupini 60 slovenskih podjetij in organizacij, ki so se
odločili, da še izboljšajo možnost usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja svojih
zaposlenih.
Z uvedbo ukrepov, ki bodo prispevali k izboljšanju delovnega okolja in zadovoljstvu zaposlenih
kot tudi njihove informiranosti in počutja, naj bi se v prvi vrsti zmanjšala stopnja odsotnosti z
delovnega mesta. K temu naj bi zlasti prispevali ukrepi kot so izvajanje usposabljanj o
ergonomiji na delovnem mestu, analiza bolniških odsotnosti s pomočjo pooblaščenega
zdravnika, uvedba programa vadbe zaposlenih za spodbujanje telesne aktivnosti, uvedba
intraneta za izboljšanje notranjega komuniciranja, uvedba ocenjevanja vodij s strani zaposlenih,
interna usposabljanja zaposlenih, ki so dalj časa odsotni.
Pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje« poteka v dveh korakih. Organizacija najprej
pridobi osnovni certifikat, ki ga v drugi fazi nadgradi s polnim certifikatom. Slednjega prejme le,
če je v treh letih od prejema osnovnega certifikata dosegla zastavljene cilje, ki jih je predvidela v
svojem izvedbenem načrtu implementacijskih ukrepov.
Certifikat »Družini prijazno podjetje« temelji na sistemu »European Work&Family Audit«, ki ga je
razvila nemška organizacija Berufundfamilie in ga za zdaj poleg Slovenije uporabljajo tudi v
Nemčiji, Avstriji in Italiji ter na Madžarskem.
Pridobitev certifikata je svetovalno-revizorski postopek, ki ima funkcijo ocenjevanja ter
svetovanja delodajalcem, katera orodja uporabljati za boljše upravljanje s človeškimi viri s
poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.
Z notranjim postopkom podjetje določi in uresniči izbrane cilje in ukrepe. Glede na notranjo
oceno dejanskega stanja se s pomočjo zunanjega ocenjevalca v podjetju odločijo za načrt
vpeljave ukrepov, ki bodo prispevali k izboljšanju upravljanja delovnih procesov ter kakovosti
delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zaposlenih.
Po pozitivni oceni izvedbenega načrta implementacije izbranih ukrepov s strani revizorskega
sveta podjetje dobi osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«. Po treh letih sledi ocena, ali so
bili zastavljeni ukrepi vpeljani in cilji doseženi. Če so bili zastavljeni cilji doseženi, podjetje
pridobi polni certifikat »Družini prijazno podjetje«, ki je veljaven eno leto z možnostjo
podaljšanja.
Letos je osnovne certifikate »Družini prijazno podjetje« pridobila že tretja generacija podjetij in
organizacij.

