Družini prijazno
podjetje

»Kot uslužbenki zavoda, kateremu je podeljen certifikat ‘Družini prijazno podjetje’, sem vesela, da se lastnosti, ki podjetje orisujejo kot družini prijazno, dosledno upoštevajo tudi pri nas. Ob že drugi izkušnji oz.
srečanju z domačo porodnišnico, v zavodu, v katerem sem tudi zaposlena, sem bila ob prejetju delodajalčeve čestitke ob rojstvu hčerkice zelo
vesela in hkrati počaščena. Ob že tako samo po sebi veselem dogodku,
kot je rojstvo, ti tovrstna gesta pripelje še dodaten nasmešek na obraz
in zavedaš se, da si del skupnosti, ki da velik poudarek na človečnost,
prijaznost, na stvari, ki so majhne, toda pomembne v vsakdanjem življenju. Vsaka podobna gesta je le še dobrodošla.«
Jana, sodelavka Splošne bolnišnice Brežice

Splošna bolnišnica Brežice je v mesecu maju 2010 pridobila osnovni certifikat »Družini
prijazno podjetje« in postala druga slovenska bolnišnica s tem certifikatom.
Polni certifikat je Splošna bolnišnica Brežice prejela v oktobru 2013.

Zadovoljni zaposleni so ključ do uspeha

Prednosti ukrepov

Postopek »Družini prijazno podjetje« je bil razvit kot eno izmed orodij za učinkovito in
kvalitetno upravljanje s človeškimi viri znotraj podjetja ali organizacije. Le-te se namreč vse
bolj zavedajo svoje družbene odgovornosti in vpliva, ki jih s svojim poslovanjem sporočajo svojim zaposlenim ter širši javnosti. Zavedajo pa se tudi, da je za uspešno rast in razvoj
podjetja ključnega pomena zadovoljstvo in pripadnost zaposlenih.

Z uvedbo ukrepov, ki jih določa certifikat, se izboljša delovno okolje in zadovoljstvo zaposlenih, kot tudi njihova informiranost in počutje. V prvi vrsti pa naj bi se zmanjšala stopnja
odsotnosti z delovnega mesta.

Vodstvo Splošne bolnišnice Brežice se zaveda, da lahko le zadovoljni zaposleni dobro delajo, zato bo bolnišnica nadaljevala s postopkom certificiranja »Družini prijazno podjetje«.

O certifikatu
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, Italiji ter na Madžarskem.
Pridobitev certifikata je svetovalno − revizijski 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.

K temu prispevajo ukrepi, kot so
» izvajanje usposabljanj o ergonomiji na delovnem mestu,
» analiza bolniških odsotnosti,
» uvedba programa vadbe zaposlenih za spodbujanje telesne aktivnosti,
» promocija zdravja na delovnem mestu,
» uvedba ocenjevanja vodij s strani zaposlenih,
» interna usposabljanja zaposlenih, ki so dalj
časa odsotni.

Pridobitev certifikata
Pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje« poteka v dveh korakih:

1

Bolnišnica pridobi osnovni certifikat

2

Osnovni certifikat nadgradi s polnim certifikatom

Polni certifikat pridobi le, če je v treh letih od prejema osnovnega certifikata dosegla
zastavljene cilje, ki jih je predvidela v svojem izvedbenem načrtu implementacijskih
ukrepov.

Uresničitev izbranih ciljev in ukrepov
Glede na notranjo oceno dejanskega stanja se s pomočjo zunanjega ocenjevalca v
bolnišnici 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.

Splošna bolnišnica Brežice je sprejela
izvedbeni načrt, ki obsega naslednje
ukrepe:

preprečevanje preobremenitev zaposlenih in
obvladovanje nadurnega dela,

»

analiza bolniških odsotnosti – zmanjšanje
absentizma,

»

promocija zdravja na delovnem mestu,

»

ustanovljeno Športno društvo SB Brežice, ki
organizira športno-rekreativne dogodke in
dejavnosti ter zaposlenim omogoča koriščenje
popustov pri ponudnikih športno-rekreativnih
storitev v lokalnem okolju (bazeni, savne, fitnes
centri, izvajanje skupinskih vadb ...),

» mesečno glasilo, v katerem so objavljene
informacije in članki o pravicah in obveznostih zaposlenih ter reportaže z dogodkov in
druženj zaposlenih izven bolnišnice,
» uvedeno elektronsko poslovanje za vse
zaposlene,

1. Ukrepi za varovanje zdravja
»

2. Komuniciranje z zaposlenimi

» objava informacij na oglasnih deskah,
»

zaposlenim in njihovim svojcem je omogočen
nakup toplih obrokov 365 dni na leto (malice,
kosila, slaščice po ugodnejših cenah kot pri
drugih ponudnikih),

»

zaposlenim je omogočen nakup toplih napitkov v bolnišničnem baru s 40 % popustom,

»

vsi oddelki so opremljeni s sobami za počitek
za zaposlene (kavči, postelje, TV sprejemniki,
računalniki).

» imenovanje odgovorne osebe, ki ureja
prispevke s področja usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
Znotraj zavoda se enkrat letno izvede anketa na temo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

4. Odnosi z javnostmi
» objava člankov v lokalnih, regionalnih medijih,
» uporaba znaka »Družini prijazno podjetje« v interni in
eksterni komunikaciji,
» uradna prezentacija projekta »Družini prijazno podjetje«
za poslovne partnerje.

5. Redna oddelčna srečanja
Organizirana so redna oddelčna srečanja znotraj enot, na
katerih lahko zaposleni postavljajo vprašanja, opozorijo
na težave in predlagajo rešitve tudi v zvezi usklajevanjem
poklicnega in družinskega življenja.

6. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
Uvedeno je elektronsko poslovanje. Vsem dolgotrajno odsotnim uslužbencem se
po elektronski pošti pošilja interno glasilo in ostale ključne informacije.

7. Vključevanje odsotnih zaposlenih po daljši odsotnosti
» Vodje oddelkov bolnišnice izvedejo pogovor z zaposlenim pred povratkom o
možnih načinih vključevanja v delo ter ob odhodu o njegovi zamenjavi za čas
odsotnosti. Skupaj tudi naredita načrt.
» Ob povratku po daljši odsotnosti se zaposleni vključi v fazo internega informiranja in usposabljanja, ki je individualno prilagojeno (načrt se naredi na pogovoru pred povratkom na delo).

8. Filozofija in koncept vodenja
» Naklonjenost družini ter enakopravna obravnava žensk in moških predstavljata osnovna
elementa načel vodenja.

10. Pozornost vsakoletnemu naraščaju

» Vodenje se razume kot storitev za sodelavke in sodelavce, upošteva se njihove interese,
pri čemer se ne spregleda pomembnosti usklajevanja dela in družine.

Ob rojstvu otroka se zaposlenemu v Splošni bolnišnici
Brežice izroči čestitko.

» Vodilni v podjetju delujejo kot posredniki med zahtevami podjetja in družinskimi potrebami zaposlenih. Interese podjetja in zaposlenih poskušajo produktivno usklajevati in
obenem spodbujajo združljivost dela in družine.

11. Organizacija dežurstva
9. Izobraževanje in ocenjevanje vodij
» Bolnišnica organizira izobraževanje vodij s področja socialnih veščin in
vodstvenih kompetenc, s poudarkom na razumevanju problematike
usklajevanja družinskega in poklicnega življenja.
» Vpeljano je tudi ocenjevanje vodij in analiza rezultatov ter možnosti
izboljšav.

» Zaposleni z otroci do določene starosti so lahko na lastno željo in po dogovoru z vodjo
izvzeti iz dežurstva na delovnem mestu, če to omogoča delovni proces.
» Uslužbenci z otroci od 3. leta do dopolnjenega 6. leta starosti, ki izvajajo neprekinjeno
zdravstveno varstvo, se v izvajanje neprekinjenega zdravstvenega varstva vključujejo
največ 4-krat mesečno, v kolikor to omogoča delovni proces.

12. Časovni konto
Izvedene so bile organizacijske spremembe s ciljem zmanjšanja števila nadur na tak
obseg, ki zaposlenim omogoča koriščenje viškov ur.

Družina je kompas, ki nas vodi.
Je navdih, s pomočjo katerega
lahko dosežemo višave,
in je naše udobje,
ko tu in tam omahnemo.
(Brad Henry)

13. Dan odprtih vrat
Uspešno se izvaja sodelovanje s
Strokovnim izobraževalnim centrom
Brežice pri odprtju novega programa
zdravstvene nege.
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