12. decembra 2013 smo prejeli certifikat Družini prijazno podjetje.
Ponosni smo, da smo PRVI VRTEC v Sloveniji s certifikatom DPP.
S tem potrjujemo , da nam je mar za zaposlene. Vrtec zaposlenim nudi posebne
ugodnosti, z upoštevanjem zakonskih možnosti in ohranjanjem visoke storitve vrtca.
V vrtcu je bila v namen pridobitve certifikata oblikovana reprezentativna, 12 članska, projektna
skupina, ki je s sodelovanjem vseh Andersenovih sprejela ugodnosti za prijaznejše delovno okolje.
V skupini so bili Petra Strman, Štefka Šturm, Helena Novak, Bor Brišar, Mojca Hodnik Cergol, Petra Milenkovič, Katarina Turk,
Špela Rupar, Mile Sretenovič, Fatima Ahmetovič, Venera Miceva ter Jana Bostič.

Poleg ugodnosti, ki so v vrtcu že vrsto let smo sprejeli 8 novih:
1. OMOGOČANJE KORIŠČENJA DOPUSTA ZA OTROKOV PRVI ŠOLSKI DAN in
UVAJANJE OTROKA V VRTEC
2. OMOGOČANJE KORIŠČENJA UR ZA IZREDNE DRUŽINSKE SITUACIJE
3. VARSTVO ZA OTROKE ob OBVEZNIH SESTANKIH in IZOBRAŽEVANJIH
4. POČITNIŠKO VARSTVO OTROK in BIVANJE V NARAVI
5. ANKETA O IZVAJANJU DPP
6. IZOBRAŽEVANJE VODIJ O DPP
7. INFORMIRANJE O UGODNOSTIH DPP
8. PROMOCIJA DPP

OMOGOČANJE KORIŠČENJA DOPUSTA ZA OTROKOV PRVI ŠOLSKI DAN in
UVAJANJE OTROKA V VRTEC

1.12 Otroški časovni bonus

Zaposlenim z otroki se, ne glede na delovni proces, omogoči koristiti dan rednega letnega
dopusta ali višek ur in sicer:
- staršem prvošolcev za prvi šolski dan otroka, ko vstopa v prvi razred osnovne šole,
- staršem predšolskih otrok, ko se otroka uvaja v vrtec, pri čemer se lahko 8 ur razporedi na
več dni,
vendar ne več kot na 5 dni in le enkrat v enem koledarskem letu.
Ugodnost se upošteva pri pripravi letnega delovnega načrta ob začetku šolskega leta. Zaposleni morajo
koriščenje ukrepa napovedati junija za prvi šolski dan oziroma mesec dni pred uvajanjem otroka v vrtec, da
se organizira delovni proces, sicer ukrepa ni mogoče koristiti. Ugodnost se realizira izključno v dogovoru z
vodjo.

Vodja ukrepa: Špela Rupar + pomoč tima DPP

OMOGOČANJE KORIŠČENJA UR ZA IZREDNE DRUŽINSKE SITUACIJE
NOV UKREP - Časovni bonus zaradi izrednih družinskih razlogov
Zaposlenim se lahko dopusti odsotnost zaradi pomembnih družinskih razlogov v izrednih in
nenačrtovanih situacijah, ko ima zaposleni urgentno obveznost zaradi sebe ali do ožjih
družinskih članov (to so starši, otroci, partner, brat ali sestra). Ta ugodnost se omeji le na enkratni
primer v koledarskem letu. Delavec lahko enkratno izkoristi maksimalno 8 ur oziroma en delovni dan. V
primeru, da je izkoristil manj ur, preostalih ur ne more koristiti drugič ali v druge namene.
V primerih dvoma o upravičenost koriščenja ugodnosti se sestane posebna DPP komisija, sestavljena iz
nekaj članov projektne skupine DPP, ki vodjem pomaga pri tolmačenju izredne situacije.
Kdaj in kaj so nenačrtovane situacije?
 Ko se kdo od ožjih družinskih članov znajde v situaciji, ki je urgentnega značaja in je zaposleni edini, ki mu lahko
nudi to pomoč, oziroma ga ta do te pomoči odpelje (nenadne poškodbe, padci, ki rabijo urgentno pomoč, druge
izredne situacije v katerih se znajde svojec in rabi »takojšnjo« pomoč zaposlenega).
 V ta ukrep ne spadajo primeri, ko vas iz šole ali vrtca pokličejo, da je otrok zbolel, ker se za to dobi bolniška.
 V ta ukrep prav tako ne spadajo situacije, kot so naravne nesreče (poplave, požari, potresi), ker se za to dobi
izredni dopust.
Kdo so ožji družinski člani?
 Kot smo zapisali so to: starši, otroci, mož, partner. Brat in sestra pa samo v primeru, da nimata svoje družine in je
zaposleni edini, ki mu je najbližji in glede na to, tudi skrbi zanj.

Kdaj se sestane komisija?
 Komisija se sestane samo takrat, kadar se dogodi primer, ki zgoraj ni opisan in je vodja enote v dvomu, ali je primer
zares upravičen. V tem primeru mora zaposleni svoj izostanek opravičiti s predložitvijo ustrezne dokumentacije.
Koliko ur lahko zaposleni izkoristi?
 Največ 8 ur, enkrat v letu. Če je izkoristil manj ur, preostale ne more koristiti drugič ali v drug namen.
 Zaposleni je dolžan v zvezek beleženja ur vpisati, koliko je tisti dan že bil na delovnem mestu in koliko ur je koristil
»časovni bonus.«
Koristi ukrepa
Za delodajalca:
 Krepitev zaupanja med zaposlenimi ter s tem povezano pripadnost organizaciji
 Utrjevanje vrednote »družini prijazno podjetje« znotraj podjetja, zaposleni čutijo oporo v stresnih osebnih situacijah, pri
čemer se osebne izkušnje ne prenašajo na delovni proces oz. je vpliv bistveno zmanjšan
Za zaposlene:
 Ukrep omogoča razbremenitev zaposlenih v primerih, ko potrebujejo odsotnost zaradi izrednih dogodkov, pri čemer jim v
tovrstnih primerih, ki jih organizacija taksativno opredeli, omogoča, da ne koristijo LD, ki je sicer namenjen revitalizaciji
zaposlenih, počitku, regeneraciji zdravja zaposlenih in delovne zmožnosti za delo
 Zmanjša se stres zaposlenih zaradi tega, ker vedo, da imajo podporo delodajalca v zvezi z izrednimi dogodki, ki so vezani
na njegovo družino, in da zaradi tega ne bo prikrajšan za svoj letni dopust, ki ga praviloma vsi vedno težko pričakujemo.
 Povečanje osebnega zadovoljstva zaradi boljše komunikacije z nadrejenimi in razumevanja družbe na področju
problematike usklajevanja družinskih in službenih obveznosti.

Vodja ukrepa: Jana Bostič, Fatima Ahmetovič + pomoč tima DPP

VARSTVO ZA OTROKE ob OBVEZNIH SESTANKIH in IZOBRAŽEVANJIH
6.02 Ukrepi nadaljnjega izobraževanja z organizacijo otroškega varstva
Vrtec organizira otroško varstvo, kadar imamo obvezne sestanke (zbori delavcev, aktivi,
vzgojiteljski zbori, delovni sestanki enot itd.), skupna obvezna izobraževanja ali izobraževanja
večjega števila zaposlenih. Otroško varstvo se organizira, če se za to pojavi potreba.
Zaposleni mora potrebo po varstvu povedati sklicatelju sestanka/izobraževanja min. 7 dni vnaprej. V
primeru nenapovedane in neupravičene odpovedi napovedane potrebe po varstvu, mora zaposleni kriti del
stroška varstva. Odpoved varstva se upošteva, če je sporočena vsaj 2 delovna dni pred organiziranim
varstvom.
Koristi ukrepa
Za delodajalca:
 Krepitev zaupanja med zaposlenimi ter s tem povezano pripadnost organizaciji;




Večja udeležba zaposlenih na sklicani zadevah in posledično večja informiranost,
Pripadnost in izobraženost.

Za zaposlene:




Zmanjša se stres zaposlenih.
Povečanje osebnega zadovoljstva zaradi boljše komunikacije z nadrejenimi in razumevanja družbe na področju
problematike usklajevanja družinskih in službenih obveznosti.



Zmanjša se razpetost zaposlenih med družinske in službene obveznosti.

Vodja ukrepa: Petra Milenkovič + pomoč tima DPP

POČITNIŠKO VARSTVO OTROK in BIVANJE V NARAVI

8.09 Varstvo šolskih otrok v organizaciji

Med šolskimi počitnicami se za otroke zaposlenih organizira varstvo s prehrano, za kar so na
razpolago prostori v organizaciji ali v njegovi neposredni bližini. Zaposleni krijejo strošek
varstva in prehrane v malem deležu, ki je vnaprej objavljen. Obratovalni čas varstva se določi
glede na potrebe zaposlenih in karakteristike prijavljenih otrok. Program varstva določijo zaposleni, ki bodo
varstvo vodili. Plačljiv program izven vrtca (plavanje, jahanje, kino…) se izvaja v soglasju s starši otrok, saj
krijejo dodatne stroške. Zaposleni mora potrebo po varstvu napovedati vsaj 7 dni vnaprej, oziroma v juniju
za poletne počitnice. V primeru nenapovedane in neupravičene odpovedi napovedane potrebe po varstvu,
mora zaposleni kriti večji del stroška varstva. Odpoved varstva se upošteva, če je sporočena vsaj 2 delovna
dneva pred organiziranim varstvom, oziroma teden dni med poletnimi počitnicami.
V to ugodnost se vključi tudi organizacija bivanja v naravi za otroke zaposlenih. Skupina otrok
zaposlenih bo organizacijsko ločena od morebitnih skupin otrok, ki se bivanja v naravi udeležijo v okviru
letnega delovnega načrta vrtca. Tej skupini je določen tudi spremljevalni kader. Organizacija se realizira, če
na interni razpis za bivanje v naravi zaposleni prijavijo najmanj 4 otroke. Stroške bivanja v naravi krijejo
zaposleni, organizacijo zagotovi vrtec. Zaposlenim se omogoči obročno odplačevanje stroškov bivanja v
naravi.

Vodja ukrepa: Helena Novak, Mojca Hodnik Cergol + pomoč tima DPP

ANKETA O IZVAJANJU DPP

4.03 Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine

Med zaposlenimi se bo z anketami inštituta EKVILIB zbiralo informacije o zadovoljstvu,
pogostosti uporabe posameznih ukrepov, predlogih izboljšav in željah glede ukrepov za
usklajevanje dela in družine. Analiza rezultatov bo predstavljena vsem zaposlenim. Iz
rezultatov ankete bomo črpali ideje za nove ugodnosti in izboljševali utečene ugodnosti.

Koristi ukrepa:
Za delodajalca:
Spremljanje zadovoljstva zaposlenih z izvajanjem ukrepov DPP;
Zbiranje novih idej in potreb zaposlenih;
Spremljanje učinkovitosti ukrepov – kako so poznani, izkoriščeni ter koristni;
Primerjava uspešnosti oz. učinkovitosti ukrepov z drugimi družbami v RS (na nivoju dejavnosti/vseh družb);
V nadaljevanju se na osnovi ugotovljenih rezultatov izboljšajo obstoječi ukrepi in uvedejo novi ukrepi, ki
pomenijo višjo kakovostno stopnjo projekta DPP oz. povečano korist za zaposlene;
Za zaposlene:
 Zbiranje novih idej in potreb zaposlenih – anketa predstavlja pomembno možnost za zaposlene, da
posredujejo predloge in podajo svoje mnenje v zvezi s politiko DPP v družbi ;
 Dodatno informiranje zaposlenih o ukrepih in možnostih za koriščenje le-teh v okviru DPP – večja
informiranost.






Vodja ukrepa: Bor Brišar + pomoč tima DPP

IZOBRAŽEVANJE VODIJ O DPP
5.03 Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
Vrtec bo organiziral osnovno izobraževanje za vodje, na katerih se bo opredelil pomen
pozitivnega odnosa do usklajevanja dela in zasebnega življenja ter informiral vse vodje o
sprejetih ugodnostih družini prijazne politike.
Koristi ukrepa
Za delodajalca:


Vodje so izvajalci sprememb in imajo zelo pomembno vlogo pri implementaciji ukrepov oz politike DPP, zato
jo morajo zelo dobro poznati in razumeti. S stalnim usposabljanjem, promocijo DPP in poudarjanjem
pomembnosti vodenja v duhu politike DPP, se bodo ukrepi Družini prijaznega podjetja učinkoviteje izvajali v
praksi;



Vodje bodo globlje razumeli pomen socialnih vidikov vodenja in vplive take naravnanosti na uspešnost družbe,
motiviranost zaposlenih in produktivnost zaposlenih.

Vodje bodo bolje razumeli potrebe zaposlenih, ki izhajajo iz problemov usklajevanja družinskih in službenih
obveznosti, zato bodo skušali – upoštevaje zahteve delovnega procesa - sodelavcem omogočiti, da izkoristijo
posamezne ukrepe DPP, ko se pojavi potreba;
Za zaposlene:
 Povečanje osebnega zadovoljstva zaradi boljše komunikacije z nadrejenimi in razumevanja družbe na
področju problematike usklajevanja družinskih in službenih obveznosti.


Vodja ukrepa: Mile Sretenović + pomoč tima DPP

INFORMIRANJE O UGODNOSTIH DPP

4.01 Komuniciranje z zaposlenimi

S pomočjo oglasnih desk, e-pošte, internega vodnika, sestankov in morebitnih novih
komunikacijskih orodij se zaposlenim predstavi aktualne in sprejete ukrepe za usklajevanje
dela in družine. Sprotno se obravnava vprašanja s področja usklajevanja poklicnega in
zasebnega življenja, razpravlja o tipičnih problemih, s katerimi se soočajo zaposleni ipd.
V enotah je »oranžna škatla DPP« za sprejemanje predlogov, pohval, pritožb sodelavcev v okviru
»oranžnega kotička na oglasni deski« na temo DPP.
Oblikovan je vodnik Družini prijazne politike v vrtcu, ki velja za zaposlene v vrtcu. Vodnik opisuje vse
aktivnosti, ki se že izvajajo v vrtcu in predstavitev ugodnosti, ki smo jih sprejeli tekom certificiranja DPP.
Vodnik je pripravljen z namenom osveščanja zaposlenih in dviga nivoja skrbi s strani vrtca za zaposlene na
področju usklajevanja družine in poklicnega življenja.
Vrtec na uradnih dokumentih, publikacijah in spletni strani uporablja logotip Družini prijazno podjetje.

Vodja ukrepa: Petra Strman, Katarina Turk+ pomoč TIMA DPP

PROMOCIJA

4.02 Komuniciranje z zunanjo javnostjo

Vrtec o vseh aktivnosti s področja usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja obvešča
zunanje deležnike preko interneta ter drugih javnih medijev. Odnosi z javnostjo zajemajo vse tiste
aktivnosti, s katerimi vrtec komunicira navzven. Politika Družini prijazno podjetje je predstavljena kot
sestavni del organizacijske kulture.
Oblikovana je podstran na spletni strani vrtca na temo DPP ter predstavitev in razlaga ukrepov DPP.
Spletna stran se redno ažurira.
Koristi ukrepa
Za delodajalca:


Potrditev in dvig ugleda družbe v javnosti;



Večja pripadnost zaposlenih zaradi povečanega ugleda družbe v javnosti;



Orodje za zadržanje ključnih kadrov zaradi povečanega ugleda družbe v javnosti;

Orodje družbe pri zaposlovanju – z dvigom ugleda družbi bo le-ta še bolj privlačna za potencialne kandidate
(pozitiven vpliv na kadrovanje);
Za zaposlene:
 Povečanje osebnega ugleda zaradi povečanja ugleda družbe v javnosti;
 Informiranje zaposlenih o ukrepih in možnostih za koriščenje le-teh v okviru DPP – večja informiranost ne
zgolj preko orodij internega komuniciranja temveč tudi preko orodij za komuniciranje z zunanjimi javnostmi.


Vodja ukrepa: Tina Merčnik + pomoč tima DPP

UGODNOSTI, KI SO V VRTCU ŽE VRSTO LET
-

Pošiljanje čestitke in darila ob rojstvu otrok.
Pošiljanje sožalja in darila ob smrti svojcev.
Darilca ob okroglih obletnicah zaposlenih.
Spodbujanje in sofinanciranje rekreacije. Organizacija in sofinanciranje skupnih udeležb na rekreativnih
dogodkih (tek, gorništvo…).
Novoletna druženja, Dedek Mraz in predstava za otroke zaposlenih (v sodelovanju s sindikatom vrtca).
Izobraževanja o zdravem načinu življenja – preventiva.
Organizacija neformalnih druženj.
Možnost obiska otrok na delovnem mestu.
Možnost poceni kosila, ki ga delavci odnesejo domov.
Omogočanje letnega dopusta po lastni želji, glede na družinske aktivnost ali samoizobraževanja.
Omogočanje letnega dopusta izven šolskih počitnic.
Koriščenje viška delovnih ur za privatne zadeve, lahko tudi 8 ur skupaj.
Organizacija delovnika in obveznosti glede na družinske situacije (če dopušča delovni proces).

Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki nam je pomagal uvajati ukrepe za boljše upravljanje s človeškimi viri,
s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih
svetovalcev. Certifikat Družini prijazno podjetje izhaja iz sistema »European work&family audit«, ki ga je razvila nemška
organizacija Berufundfamile. V Sloveniji ga je v okviru programa EQUAL v letu 2007 vpeljalo razvojno partnerstvo Mladim
materam/družinam prijazno zaposlovanje. Od novembra 2007 je nosilec postopka in izvedbena organizacija Ekvilib Inštitut, ki
izvaja postopek v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve RS ter zainteresiranimi partnerji zunanjimi
partnerji. Več si lahko preberete na http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/

