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Въведение 
  

Това ръководство иска да предостави на органите по въпросите на равенството 

идеи и идеи за това как да ангажират работодателите и как да събират добри 

практики. Поради това тя предоставя на органите по въпросите на равенството 

лесна за ползване и практическа информация за процеса на събиране на добри 

практики за баланс между професионалния и личния живот. Ръководството 

съдържа повече от четиридесет добри практики, събрани в три различни държави - 

Белгия, Естония и Португалия - в контекста на европейския проект Parents @ Work. 

Той включва описание на използваната методология, информация за 

разпространението на практиките, кратко резюме на събраните добри практики и 

накрая самите събрани практики.  

Постигането на добър баланс между работата и личния живот е предизвикателство за 

всички работници. За родителите и болногледачите това е още по-голямо 

предизвикателство. По всяко време всеки работник може да стане в положение да стане 

родител или да се наложи да се грижи за други членове на семейството или лица в нужда. 

Тази лична ситуация може да бъде планирана; обаче може да се случи и за една нощ. 

Каквато и да е ситуацията, човек трябва да намери начини да свърши работа, като в 

същото време жонглира със семейството или задълженията си за грижи: да помогне на 

партньор, който току-що е родил, да вземе деца от училище, да намери решения за грижи 

за дете, което се разболява, или грижи за застаряващи родители или други лица, 

нуждаещи се от грижи.  

Работниците се опитват да намерят индивидуални решения за личната си ситуация. Това 

обаче не винаги е лесно, особено не при работа в организация, която не е подготвена за 

тези събития и не позволява никаква форма на гъвкавост. Твърде често работниците се 

сблъскват с негативни реакции и виждат отказ от правата им. Това поставя в 

неравностойно положение жените, които продължават да поемат повечето грижи. Когато 

се сблъскат с невъзможността да комбинират работата и грижите, те намаляват 

работното си време или дори напускат пазара на труда. Това не само влияе отрицателно 

върху кариерата, доходите и пенсиите на жените, но и върху пазара на труда, който губи 

ценна работна сила и компетентни работници. 

Едно от решенията за по-голямо равенство на пазара на труда е да се включат повече 

мъже в грижовни роли. Много мъже, особено младите поколения, искат да бъдат по-

ангажирани, особено що се отнася до възпитанието на децата си. Те обаче се сблъскват с 

негативни реакции, тъй като нашите общества и пазарите на труда не винаги 

приветстват приемането от мъжете на бащинство, отпуск за отглеждане на дете или 

родител.  

В отговор на тази реалност през април 2019 г. Европейският парламент прие 

Директивата за баланса между професионалния и личния живот за родителите и лицата, 

полагащи грижи. Тази директива специално цели да подпомогне баланса между 

професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, като подобри 

достъпа на служителите до родителите, бащинството и лицата, полагащи грижи отпуск и 

гъвкави условия на работа. Инициативата допълва предишни правни инициативи за 
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подобряване на съвместяването на професионалния, личния и семейния живот на 

работещите родители и насърчаване на равенството между жените и мъжете по 

отношение на възможностите на пазара на труда и лечението на работното място 

(Директива 2006/54 / ЕС и Разглеждане 8, Директива 2010/18 / ЕС). Тези правни 

инициативи включват Директива за работното време (2003/88 / ЕО), Директива за 

бременните работнички (92/85 / ЕИО), Директива за самостоятелно заетите лица 

(2010/41 / ЕС) и Указания за родителски отпуск (2010/18 / ЕС).  

Освен това работодателите се насърчават да прилагат повече структурни мерки в 

рамките на своите компании, за да подобрят баланса между работата и личния живот на 

своите служители. Тези мерки трябва да защитават правата на бременни работнички, 

родители и гледачи. Като цяло много работодатели са мотивирани да прилагат 

необходимите мерки в подкрепа на своите служители.  

Работодателите, както показват проучванията, също могат да спечелят много, като 

обръщат внимание на баланса между работата и личния живот на своите служители и 

чрез създаване на подходяща за семейството работна среда. Благосъстоянието на 

работниците се подобрява, което увеличава производителността и мотивацията, което 

води до по-добро вземане на решения и бизнес резултати. Освен това, приемането на 

политики за баланс между професионалния и личния живот и защитата на правата на 

родителите и лицата, полагащи грижи, значително укрепва имиджа на компанията. Това 

от своя страна го прави привлекателен за нови и потенциални служители, като в същото 

време гарантира, че обучените, опитни и мотивирани таланти се запазват в компанията. 

Положителният имидж на компанията също ще привлече повече клиенти или 

потребители, увеличавайки продажбите или предоставяните услуги. По този начин 

гарантирането на добър баланс между професионалния и личния живот е печеливша 

операция както за работодателите, така и за служителите. Не всички работодатели обаче 

знаят откъде и как да започнат: Какви мерки могат да бъдат предприети, какво би могло 

да работи в контекста на тяхната компания и как трябва да се приложи това? 

Проектът Parents @ Work има за цел да се справи с този проблем и да допринесе за 

подобряване на баланса между професионалния и личния живот на бременни служители 

и родители. Проектът се финансира по Програмата за права, равенство и гражданство 

(2014-2020) на Европейския съюз и се осъществява от четири европейски органи за 

равенство: Институт за равенство на жените и мъжете (Белгия), Комисията за защита 

срещу Дискриминация (България), комисар по равенството между половете и равното 

третиране (Естония) и Комисията за равенство в труда и заетостта (Португалия). 

Основната цел на проекта е да се подобри защитата и борбата с дискриминацията срещу 

бременни работници, майки и бащи на работното място. 

По-конкретно, проектът Parents @ Work иска да помогне на работодателите чрез 

събиране на конкретни добри практики по отношение на баланса между 

професионалния и личния живот и защитата на родителите и полагащите грижи. 

Предоставяйки тази информация на разположение на работодателите, тя цели да 

вдъхнови и насърчи работодателите да започнат да прилагат свои собствени добри 

практики.  
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Освен това проектът, който се изпълнява от Органите за равенство, също така иска да 

информира Органите за равенство относно начините за ангажиране (с) работодатели. 

Органите за равенство имат мандат за борба с дискриминацията по пол на пазара на 

труда; събирането на добри практики и разпространението на тази информация е начин 

за повишаване на осведомеността сред работодателите и насърчаването им да 

разработят по-добри политики за баланс между професионалния и личния живот. 

Това ръководство, което се изготвя по проекта, е насочено главно към органи за 

равенство или организации, които искат да съберат добри практики за баланс между 

професионалния и личния живот или равенството между половете на работното място. 

Той се основава на опита, придобит в контекста на проекта Parents @ Work и най-вече се 

фокусира върху процеса на събиране на добри практики. Ръководството започва с 

преглед на методологията, използвана за събиране на добри практики - Какво определя 

добрата практика? Как да идентифицирам ги? И как да категоризирам ги? Впоследствие 

в него се обсъжда разпространението на добрите практики: как да се гарантира, че 

събраната информация достига до целевата аудитория и отговаря на целта си да 

вдъхнови и насърчи работодателите да подобрят своите политики за баланс между 

професионалния и личния живот? И накрая, ръководството включва обобщение на 

събраните добри практики и изброява най-често срещаните предизвикателства и 

фактори за успех - както са докладвани от работодателите - при прилагането им на 

работното място.  

В приложението могат да се видят всички добри практики, събрани за проекта Parents @ 

Work.  

Методология: Събиране на добри практики стъпка по стъпка 
 

Всеки орган за равнопоставеност в рамките на проекта Parents @ Work събра добри 
практики в собствената си държава. За да се осигури хармонизиран и качествен подход, 
всяка фаза от процеса на събиране беше внимателно обмислена в началото на проекта. 
Разработен е общ модус на действие за идентифициране и подбор на добри практики.  

Този първи раздел представя трите фази по кратък начин: дефиниране, идентифициране 
и категоризиране на добри практики. Той дава преглед на методологията, използвана за 
събиране на практиките и въпросите, които трябва да бъдат разгледани. 

Договореният подход преди всичко служи като насока и насока към процеса на събиране. 
Успешното събиране на добри практики изисква отчитане на националния контекст и 
законодателните особености, като същевременно се запазва определено ниво на 
гъвкавост и адаптация.   

 

1. Определяне на добри практики 

Първият въпрос, на който трябва да се обърне внимание, е: какво точно се разбира под 

„добра“ практика? От съществено значение е да се определи ясно и общо разбиране за 
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това какво предполага добрата практика в началото на процеса на събиране. Това се 

прави чрез съвместно идентифициране на основен набор от критерии.  

 

Въз основа на консултативен кръг и мозъчна атака с всички партньори беше решено, че 

една „добра“ практика трябва: 

 

1. Да надхвърля закона.  

Практиката не трябва да бъде просто прилагане на закона, а трябва да бъде 

амбициозна и ориентирана към бъдещето, като прави повече от минималните 

изисквания, определени от националното законодателство.  

 

2. Доказаха се като ефективни.  

Може да се докаже, че практиката има / напредва към равно третиране и участие 

на жените и мъжете на пазара на труда. Важен въпрос в това отношение, наред с 

други, е дали практиката е ефективно комуникирана и добре позната сред 

служителите.  

 

3. Бъдете устойчиви.  

Докато еднократните практики могат да се окажат ценни, фокусът е върху 

непрекъснатите практики и резултатите от които се оказват постоянни. По този 

начин се обръща внимание на практики, които са добре интегрирани и закрепени 

в политиките и / или трудовите договори и структури на организацията.   
 

4. Резултат от борбата с дискриминацията по пол на работното място. 

Този критерий е специално свързан с целта на проекта и предполага, че 

практиките трябва да са насочени конкретно към бременни и родителки и да 

насърчават равенството между половете на работното място чрез насърчаване на 

мерките за баланс между професионалния и личния живот. Това предполага, че 

първоначалната цел на практиката не е задължително да бъде борба срещу 

дискриминацията по пол; важно е дали практиката води до това. Очевидно самата 

практика по никакъв начин не може да бъде дискриминационна.    

 

5. Бъдете основани на доказателства. 

Налична е информация за изпълнението и прилагането на практиката, както и 

доказателства за нейните (положителни) ефекти (например свидетелства, процес 

на мониторинг и / или оценка, разпространение на информация за практиката, 

събития). 

 

6. Спазвайте общите етични стандарти.  
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Тези шест критерия представляват добра практика в това ръководство. Като цяло тези 

критерии са стандартни за събиране на добри практики; те не се различават съществено 

от критериите, използвани в други колекции от добри практики (напр. EIGE).  

 

От съществено значение е обаче те да бъдат обсъдени в началото на проекта и да се 

постигне споразумение относно (1) основните критерии - какво се счита за съществено? - 

срещу незадължителни или допълнителни критерии, (2) точното тълкуване и разбиране 

на всеки критерий - какво, например, означава да бъде устойчив? - и (3) да се договори 

начин за оценка дали тези критерии са изпълнени или не. Това помага да се избегнат 

недоразумения по-късно в процеса. Освен това сериозното разглеждане на тези критерии 

помага да се определи обхватът на проекта. Целта да се съберат практики, които са най-

евтини за изпълнение? Трябва ли да се намерят практики, които могат лесно да се 

прехвърлят в цял набор от сектори? Трябва ли тези практики да насърчават най-вече 

равенството между половете на пазара на труда като цяло или фокусът е преди всичко да 

стимулира приемането от мъжете на различни схеми за отпуск? Или също толкова 

легитимна е целта да се идентифицират практики, които могат да бъдат превърнати в 

ефективни политики? Тези въпроси възникват по време на идентифицирането на 

основните и допълнителни критерии и помагат за съгласуване на целта на проекта и за 

насочване на процеса на събиране.  

 

Предизвикателства 

Избраните критерии може да изглеждат ясни, но не всички практики, представени 

в това ръководство, поставят отметки във всички квадратчета. Най-очевидно - 

както може да се отбележи от раздела „Резултати“ на всяка добра практика - 

предоставянето на „доказателства“ или демонстриране на ефективността на 

практиката изглежда предизвикателно. Повечето участващи компании не са 

извършили задълбочена оценка на практиката. До известна степен се измерва 

процентът на участие (напр. Брой на децата, обгрижвани в грижите за деца) или 

поемането на бащинство или родителски отпуск. Като цяло обаче много от 

компаниите се фокусират върху по-широка оценка на благосъстоянието и баланса 

между професионалния и личния живот на своите служители на годишна база, без 

да измерват специфичното въздействие на отделните инициативи. Това прави 

количествена оценка на уместността и ефективността на практиката за постигане 

на нейната цел и в по-широк смисъл, като допринася за борба с дискриминацията, 

основана на пола, предизвикателство. Независимо от това, неформалната обратна 

връзка, анкетите за удовлетвореност на служителите или например обратната 

връзка, получена по време на годишни дискусии за развитие на кариерата, са 

показателни за въздействието и ефективността на практиката.  

Трябва също така да се обърне внимание на критерия за борба с дискриминацията 

по полов признак и на факта, че практиката не трябва при никакви обстоятелства 

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/good-practices/eige-approach
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да бъде сама по себе си дискриминационна. Това може да бъде сложно: понякога 

работодателите в желанието си да предложат извънправни предимства, като 

например удължаване на определен отпуск, могат несъзнателно да въведат 

дискриминационна мярка. Например една компания искаше да предостави на 

родителите допълнителен платен отпуск. Поради това тя искаше да предостави на 

нови майки една седмица изцяло платен отпуск по майчинство в допълнение към 

съществуващия отпуск, като същевременно изплати изцяло първите четири 

седмици от родителския отпуск на бащите или съродителите. Макар и 

добронамерено, това би представлявало пряка дискриминация по полов признак 

на майките, тъй като те не могат да претендират за обезщетение, защото са 

родили детето. Тоест, майки, бащи и съродители могат да претендират за 

родителски отпуск. Допълнителното обезщетение, предоставено от компанията 

обаче, се предоставя само на мъже и някои жени. Жените, които са родили, не 

получават това обезщетение, въпреки че имат еднакво право на родителски 

отпуск. 

 

 

В допълнение към горните основни критерии бяха идентифицирани още два други. Те не 

представляват необходимите критерии за добра практика в това ръководство, но се 

считат за плюс.    

 

1. Преносимост.  
Не е от съществено значение - най-важното е, че е ефективен в собствения си 
фирмен контекст - но е плюс, ако дадена практика може да бъде възпроизведена 
другаде. Практиките могат да бъдат много специфични за дадена компания, 
сектор или държава, но като цяло повечето практики ще представляват интерес за 
другите и поне ще осигурят вдъхновение, независимо от факта, че добрата 
практика винаги е работа по поръчка и трябва да бъде съобразена с култура на 
работа на компанията.  
 

2. Насочен към бащите. 
Практиките, които специално се фокусират върху ангажираността на бащите да 

използват мерки за баланс между професионалния и личния живот, са 

изключително ценни. Като цяло, въпреки публичните политики, все още 

съществува значителен дисбаланс между времето, прекарано за неплатен труд от 

жени и от мъже. Това до голяма степен се дължи на устойчивостта на 

структурните стереотипи и традиционните роли на пола, според които 

неплатената работа, включително домакинска работа и грижи, е главно 

задължение на жената. Следователно използването на родителски отпуск от 

майките и други механизми за помирение е по-високо от това на мъжете. Като 

такива тези мощни стереотипи възпрепятстват равенството между жените и 

мъжете и пълното участие на жените на пазара на труда. Следователно добрите 
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практики, които конкретно са насочени към мъжете (напр. Като ги насърчават да 

поемат задължения за грижа за (деца)), се считат за плюс. 

 

 

Въпреки че идентифицирането на критериите беше колективно усилие, отговорността 

на всеки от партньорите беше да прецени дали практиките, които са събрали, отговарят 

на тези критерии и впоследствие трябва да бъдат избрани. Няколко партньори събраха 

над 15 добри практики, но запазиха 15-те най-подходящи за тази публикация.  

 

2. Идентифициране на добри практики 

Втората стъпка след определянето на това, което са добри практики, е да се установи 

обхвата на областта, в която ще се събира добри практики и да се идентифицират добри 

практики.  

Практиките в това ръководство обхващат различни видове сектори. И все пак, въз основа 

на съответния национален контекст и целта за борба с неравенството между половете, 

беше решено: да се даде 

1.приоритет на малките и средните предприятия (МСП); 

2. Обърнете внимание на секторите, които обикновено са известни със своя 

дисбаланс между половете, т.е. сектори, които традиционно се разглеждат 

като типично „мъжки“ или типично „женски“. 

Обосновката за фокусиране върху МСП беше двойна. Първо, това произтича от 

икономическите реалности на партньорите по проекта, в които МСП доминират в 

икономиката. На второ място, за разлика от по-големите компании, за МСП може да им 

бъде по-трудно да прилагат добри практики поради липса на човешки и финансови 

ресурси. Освен това те не могат да се откажат от международни компании майки, които 

обикновено имат съответни познания по въпроса чрез споделен опит от тяхна основа. 

Като включва добри практики от МСП, това ръководство иска да вдъхнови МСП за 
прилагане на добри практики и също така да покаже, че мерките с ниски разходи могат 

да бъдат също толкова ефективни.  

Фокусът върху типично „мъжките“ сектори е уместен в смисъл, че традиционно 
доминираните от мъже сектори не изпитват желание да обръщат внимание на мерките 
за баланс между професионалния и личния живот или политиките, подходящи за 
семейството. Работодателите в този сектор могат да се чувстват по-малко запознати с 
този тип мерки и да се сблъскат с по-голяма (фина) съпротива, основана на 
традиционните стереотипи за пола. Ако е налице определена „мачо култура“, това може 
да попречи на бащите, например, да се чувстват комфортно да поемат бащинство или 
родителски отпуск. Нещо повече, това може да помогне на компаниите, които имат за цел 
да привлекат повече жени, да бъдат по-сгодни към тях. Като алтернатива, за 
доминираните от жени сектори, насърчаването на мерки, които позволяват на жените да 
съчетават кариера със семеен живот, може да насърчи жените да останат на пазара на 
труда и да ги стимулира да продължат кариерата си.   
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След като установихме (1) какъв вид добри практики се търсят и (2) полето, в което да ги 
събираме, по-предизвикателната част се отнася (3) как да ги намерим? Как намирате 
добрите практики? Как се свързвате с компаниите и ги ангажирате да споделят своите 
добри практики?  
 

Има няколко подхода, които могат да бъдат предприети. Таблицата по-долу изброява 

подходите, които се считат за евентуално ефективни преди процеса на събиране. Най-

успешният подход за намиране на добри практики беше да се свържете с компании, 

избрани за награди, или с компании, които кандидатстват за етикети. Не е задължително 

те да бъдат награди или етикети, които насърчават равенството между половете, но 

могат да включват например награди „най-добър работодател на годината“ или награди, 

които празнуват приобщаващи работни места. Работодателските организации, 

търговската камара или също фирмените мрежи бяха счетени за ценни, тъй като те биха 

позволили да се включат в широка, съществуваща мрежа. Социалните медии, от друга 

страна, позволяват комбинация от собствена лична мрежа и вече съществуващи мрежи. И 

все пак, както беше посочено, не всички тези подходи бяха използвани, нито тези, които 

бяха използвани, винаги се оказаха успешни.  

 

ПОДХОДИ ЗА ДОБРА ПРАКТИКА  

Много успешни Етикети / награди 

Успешни Лични мрежи (малка черна книга) 
ОГО   
Участие (награда), събития и мрежови 

семинари                                                       
Корпоративни 

мрежи                                                           

Ограничен напредък Работодателските организации 
социалните медии (Link-In и човешки 

ресурси)                      

Не са са били успешни Синдикални съюзи   

Търговските палати 

Не се използват неправителствени организации,              
академична област 
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Не е изненадващо, че контактите с компании, получили етикет или спечелили награда за 

мярка или практика, насърчаваща равенството между половете, се оказаха най-успешни. 

Използването на лични мрежи или мрежи на компании също може да бъде плодотворно. 

Някои партньори също получиха информация чрез антидискриминационни семинари, по 

време на които участниците ще предоставят примери за добри практики.  

 

3. Категоризиране на добрите практики 

Третата стъпка в процеса на събиране включва анализ на добрите практики и намиране 
на начин да ги представим или категоризираме.  

Бяха разгледани няколко варианта - категоризиране по сектори, по държави, по размер 
на компанията и т.н. Въпреки това, предвид целта на процеса на събиране, т.е. да 
вдъхнови работодателите, като им предложи разнообразие от добри практики, беше 
решено да се организират добрите практики по теми, съгласно следните четири 
категории: 

1. Гъвкави условия на работа; 
2. Отпуск и преброяване; 
3. Услуги за семейно подпомагане; 
4. Информация и обучение.  

 

1. Гъвкави условия на работа  

Гъвкавите условия на работа включват набор от възможности за служителите да 

планират работното си време по гъвкав начин. Предоставянето на тази гъвкавост на 

служител може да подобри неговото / неговото съчетаване на професионалния и личния 

живот. Често избирано споразумение в това отношение е работа на непълно работно 

време. За работодателите това не винаги е лесно да се улесни и организира, като в този 

случай би било полезно да се въведат дуо или трио работни места. В случай на дуо 

работа, двама служители на непълен работен ден заемат една работа на пълен работен 

ден и споделят отговорностите.  

Други опции включват възможността да работите от вкъщи (за един или няколко дни в 

седмицата), да работите в рамките на гъвкаво работно време (работен режим, при 
който служителите могат гъвкаво да избират собственото си начално и крайно време на 

работния ден. Това обикновено не се вписва стандартният модел от 9 до 5), 4-дневна 

работна седмица, нецентрална работа (работа от място, различно от офиса или дома), 

или също самостоятелен списък (служителите могат да определят собственото си 

планиране чрез консултация и взаимно съгласие).  

Тези договорености стават все по-популярни - те представляват една трета от събраните 

добри практики в това ръководство. Настоящата криза covid-19 може да допринесе 

допълнително за нейното нормализиране, особено по отношение на условията за работа 

в дома. Гъвкавата работа обаче не означава автоматично по-добър баланс между 
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професионалния и личния живот. Както беше показано по време на неотдавнашната 

криза covid-19, при която работата от разстояние се превърна в норма за много 

служители, гъвкавата работа може допълнително да проникне в работата в сферите на 

личния живот и, също толкова тревожно, да засили дисбалансите между половете.1 

Следователно е от решаващо значение мерките да бъдат оценени своевременно и 

редовно. От решаващо значение при прилагането на такива договорености е, че се 

обръща внимание на правото на служителите да се откажат от връзката изключат (да 

се "" напълно и да се откъснат от работа и да не са на разположение).  

 

Например: 

Milcobel Kallo (БЕЛГИЯ)саморегистриране: „“: Служителите могат да планират месечния 

си работен график според индивидуалния си баланс между професионалния и личния 

живот и отчитайки изискванията за заетост на отдела.  

 

1.2. Отпуск и възнаграждение 

Също толкова популярна мярка се отнася до увеличаване на броя на дните отпуск 

извън това, което е законно достъпно за новите родители. Това може да включва 

допълнителни дни отпуск по майчинство, бащинство или родителски отпуск.  

Предоставянето на допълнителни дни за отпуск, особено на служителите от мъжки пол, е 

мощен механизъм за насърчаване на активна роля на грижа за бащите и като такъв за 

деконструиране на стереотипите на пола както у дома, така и на работното място. Освен 

това, както показват изследванията, удължаването на отпуска по бащинство или 

насърчаването на родителския отпуск сред служителите от мъжки пол има дълбоко и 

дълготрайно въздействие върху няколко аспекта на семейния и професионалния живот 

на мъжете, включително повдигане на семейните отношения и финанси за укрепване и 

осигуряване на афективната връзка на бащата с техните деца.2 Това може да бъде 

засвидетелствано особено в добрите практики на Португалия в тази категория и 

положителните резултати по отношение на увеличеното усвояване на родителите или 

отпуска по бащинство.  

В допълнение към разширяването на броя на отпускните дни, работодателите могат да 

изберат да изплащат на служителя пълната му заплата по време на отпуска по 

майчинство, бащинство и родителски отпуск (и / или допълнителните дни отпуск, които 

се предоставят).  

Някои компании предлагат опцията за „гъвкав план за доходи“ или „гъвкав план за 

доходите“, който предполага, че част от заплатата на служителя се попълва по различен 

начин и лично. Например служителят може да избере да получи допълнителни 
                                                           
1
 Вижте например UN WOMEN (2020), От прозрения към действие: Равенство между половете след 

COVID-19, & ILO (2020), ILO Monitor: COVID-19 и света на труда. Пето издание Актуализирани оценки и 
анализ.  
2
 McKinsey, A fresh look at paternity leave: Why the benefits extend beyond the personal, 5 March 2021.  

https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19#:~:text=Publications-,From%20insights%20to%20action%3A%20Gender%20equality,the%20wake%20of%20COVID%2D19&text=The%20impacts%20of%20crises%20are,COVID%E2%80%9119%20is%20no%20exception.&text=The%20publication%20also%20brings%20into,gendered%20effects%20of%20
https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2020/09/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19#:~:text=Publications-,From%20insights%20to%20action%3A%20Gender%20equality,the%20wake%20of%20COVID%2D19&text=The%20impacts%20of%20crises%20are,COVID%E2%80%9119%20is%20no%20exception.&text=The%20publication%20also%20brings%20into,gendered%20effects%20of%20
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_749399.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_749399.pdf
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/a-fresh-look-at-paternity-leave-why-the-benefits-extend-beyond-the-personal
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обезщетения (допълнителни дни отпуск, финансова подкрепа за грижи за деца или други 

домашни услуги). Частта от заплатата, която се попълва гъвкаво и лично, може например 

да бъде част от брутната заплата, бонуси или бонус в края на годината. 

 

Например: 

Gebalis (ПОРТУГАЛИЯ): Организацията дава петнадесет дни изцяло платен отпуск на 

работници от мъжки пол през първия месец от живота на детето. Тези дни се добавят 

към дните на изключителния родителски отпуск на бащата, предвиден в член 43 от 

Кодекса на труда. 

 

2.3. Услуги за подкрепа на семейството 

Съчетаването на работа, особено работа на пълен работен ден, със семейство не е лесна 

задача. Тежестта на домакинската работа и грижите понякога пречи на служителите да 

прекарват личното си време като качествено време за себе си или с близките си. 

Изпълнението на грижи или домакински задачи може да облекчи натиска върху 

работниците. Тези услуги обаче не винаги са достъпни за всички. Следователно, за да 

подобрят съчетаването на професионалния и личния живот на служителите, 

работодателите могат да създадат различни опции, които да помогнат при грижите за 

децата или домашните услуги. Това може да включва предоставяне на грижи за деца в 

самата компания, създаване на сътрудничество между работодател и съседни детски 

заведения или предоставяне на услуги за гладене.  

 

Например:  

Novadelta (ПОРТУГАЛИЯ): Осигуряване на образователен център за децата на 

работниците във 

фирмата Компанията създаде образователен център за децата на работниците, който 

обслужва и децата на местната общност. Образователният център предоставя два вида 

услуги: детска градина за деца между 3 и 6 години и център за отдих след училище (ATL) 

за деца от 6 до 12 години. Центърът има по-дълго работно време - от 8 до 19:30 ч., 

Отколкото компанията прави. 

 
 
 
 

 
 

3.4. Информация и обучение 
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Мерките относно информацията и обучението включват начини за информиране на 

новите родители за това как да се създаде добър баланс между професионалния и 

личния живот или информиране на служителите относно правните мерки срещу 

дискриминацията на родителите на работното място. Работодателят може да предоставя 

информация на служителите, но самите служители също могат да се информират и да 

създават (не) официални мрежи. 

Тези мерки могат допълнително да включват сесии професионално консултиране за 

служители, които се връщат от родителски отпуск, които имат цел за да улеснят 

тяхната професионална реинтеграция. Тези сесии също така предоставят информация 

за родителските права и равенството между жените и мъжете. 

Компаниите също така обмислят начини да продължат да включват служители в 

отпуск по майчинство, бащинство или родителски отпуск в развитието на 

компанията, например като ги канят да присъстват (при желание) на професионални 

обучения и събития на работното място, като продължават достъпа до вътрешни 

комуникационни канали, и така нататък. 

Например:  

DPD Eesti AS (ЕСТОНИЯ): Служителите в родителски отпуск са поканени да присъстват 

(ако желаете) на всички обучения и събития, провеждани в компанията. Те запазват 

пълен достъп до вътрешната комуникационна среда „guavaHR“, чрез която могат да 

получат цялата информация на компанията. Освен това служителите, които се връщат от 

родителски отпуск, са включени в програма за повторно запознаване. 
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Разпространение на добри практики 
 

Изключително важно е да се обмислят различните възможности за разпространение на 

добри практики, за да се достигне до възможно най-много работодатели и да се даде 

възможност за ползотворен обмен на опит и знания. Ефективното Освен 

товаразпространение предлага възможности на органите за равенство да се свържат с 

работодатели и организации на работодатели и да засилят ролята си на промоутъри на 

равенството между половете на пазара на труда.  

 

Добрите практики често се разпространяват или правят публично достояние по два 

начина: или в публикации като тази, или те се предоставят онлайн (често под формата на 

база данни). Въпреки че със сигурност е ефективно, поддържането на базата данни 

актуална отнема много време и изисква ресурси, които органите за равенство често 

нямат. 

 

Друг начин за оповестяване на събраните добри практики е чрез организиране на 

национална конференция за работодатели и организации на работодатели, по време на 

която (някои от) добрите практики могат да бъдат представени от самите работодатели. 

Едновременно с това може да се направи прессъобщение, за да се достигне до по-широка 

аудитория и да се привлекат повече участници в събитието.  

 

Един особено успешен начин за разпространение на добри практики е чрез 

организирането на мрежови сесии. Мрежовите сесии обикновено се организират редовно 

(например веднъж на всеки шест месеца). Като такива те гарантират, че 

разпространението се случва по устойчив начин и е повече от еднократно събитие. Освен 

това те предлагат възможността да останат близо до актуални интереси и текущи 

събития като начин за привличане на интерес на работодателите. Форматът на тези 

сесии, в който самите работодатели представят своите добри практики, насърчава 

обучението между партньори, което често е най-ефективният начин за вдъхновение на 

работодателите. Като цяло работодателите преживяват мрежови сесии са много 

положителни, тъй като, точно като конференции, те:  

 

1. Предлагат възможност да се учат от други компании чрез споделяне на опит 
(включително успехи и предизвикателства); 

2. Демонстрирайте потенциала за увеличаване на производителността и намаляване 

на отсъствията от работа (наличието на статистически данни или анекдотични 
доказателства за икономическите ползи от друга компания може да бъде силен и 

ефективен мотиватор за други компании да прилагат добри практики!); 

3. Подобряване на контакта между компаниите и органите за равенство; 

4. Дайте възможност на участниците и организиращия орган по равнопоставеност 
да разширят мрежата от контакти; и 
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5. Осигуряване на възможност за безплатна и положителна публичност на 
компаниите (чрез валидиране от Орган за равенство и публично признание). 
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Добри практики 
 
1. Обобщение 

 

Преди да пристъпите към подробен преглед на всяка от четиридесет и петте добри 

практики, този раздел предоставя обобщение на характеристиките на събраните 

практики (вж. Таблица 1). Целта на това резюме не е да се правят заключения - 
разнообразният правен и икономически контекст, както и ограниченият брой добри 

практики за всяка държава не позволяват да се правят общи изказвания -, а най-вече да 

се демонстрира степента, в която примери за добри практики за подпомагане на 

служителите при съчетаване на платена работа с личен и семеен живот могат да бъдат 

намерени на целия пазар на труда. Освен това този раздел служи за подобряване на 

използваемостта на това ръководство и за предоставяне на читателя на непосредствена 

представа за вида на събраните практики.  

Като цяло добрите практики обхващат голямо разнообразие от компании, вариращи от 

МСП до по-големи компании, от частния до публичния сектор, и включват както 

международни, така и национални или местни компании. Налице е силно доминиране от 

частния сектор (над 80%) и ясно мнозинство от представените компании са национални 

компании (над 60%). Представени са пет сектора (промишленост, строителство, търговия 

и кетъринг, транспорт и услуги, кватернерен сектор), от които се открояват индустрията 

и кватернерният сектор (съответно 33% и 26% от добрите практики). 

Освен това всички видове практики са добре представени. Най-популярни са гъвкавите 

условия на работа; мерки, които често се считат за най-бюджетни и най-бързо 

изпълними, за да се подобри балансът между професионалния и личния живот.  

На второ място по популярност са практиките, свързани с отпуск и преброяване. Няколко 

компании дадоха възможност на служителите да вземат допълнителен отпуск, когато 

имат дете, и осигуриха допълнително заплащане.  

В обобщение, добри практики или мерки за поддържане на баланса между 

професионалния и личния живот на служителите могат да бъдат създадени във всякакви 

компании; много работодатели са готови да подкрепят работещите майки, бащи и 

полагащи грижи по творчески начин. 
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Таблица 1: Тип мерки за държава 

Тип Белгия Естония Португалия 

Гъвкави условия 

на  

● работа Баланс между 
професионалния и личния 
живот за родителите (Athlon) 

● Гъвкавост (DSM Genk) 
● Индивидуално договорени 

решения (Emmaüs vzw) 
● Нов баланс между 

професионалния и личния 
живот: организиране на вашето 
работно време (FPS Finance ) 

● Независима работа по време и 
място (Everon Lighting) 

● Прекъсване (Lidl) 
● Саморегулиране (Milcobel) 
● Гъвкаво планиране (Sprint 

Transport) 
 

● Разрешаване на гъвкаво работно време 

(т.е. частично работно време и смяна на 

началните и крайните часове) и работа 

на разстояние (ABB AS) 
● Гъвкаво организация на работата (AS 

Express Post)  

● Собствен график на работа (начален и 

краен час) за производствените 

работници (Estanc AS)  
● Гъвкаво подреждане на работното време 

по длъжност (Център за поддръжка на 

Käo) 

● По-широко прилагане на гъвкаво 

работно време и по-добро информиране 
на екипите от лидерите (Swedbank AS)  

● Гъвкава работна среда по отношение на 

работното време, мястото и начина на 

работа (Tartu Kutsehariduskeskus) 
 

● Гъвкави графици за приспособяване на 
медицински срещи и възможността на 

работа от разстояние в случай на член на 

семейството с много взискателно 
заболяване, което изисква грижи (Baía do 

Tejo) 

 

Отпуск и 

възнаграждение  

● Глобална политика за родители 

(AXA) 
● Happiness @ work (Elan 

Languages) 

● Гъвкав план за обезщетения 

(Manpower) 
 

● „Ден за зареждане на батерията“ и 

споразумения лични особености (MDC 

Max Daetwyler Eesti)Почивен   

● Обезщетения за деца и семейства за 
служители (Scania Eesti AS) 

● ден за сметка на работодателя и 

подкрепа на раницата на дете, 
постъпващо в първи клас (Tammer OÜ) 

 

● Два дни платен отпуск на месец за 
работниците през първата година от живота 

на детето (Altice) 

● Петнадесет дни изцяло платен отпуск за 
работници от мъжки пол през първия месец 

от живота на детето (Gebalis) 
● Два месеца отпуск за работници с новородени 

деца (IKEA) 

● Двудневен отпуск изцяло платен за мъже 
работници за всеки тридесет дни родителски 
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отпуск, взети изключително (Infraestruturas 

de Portugal) 
● Десет дни платен родителски отпуск за 

работници от мъжки пол, само за тези, които 

не споделят първоначалния родителски 

отпуск (Porto dos Açores) 

● Доплащане в т родителски надбавки, 
получени от работниците по време на 

родителския отпуск (Xerox) 

● Стимул за работниците от мъжки пол да 

ползват родителски отпуск по желание 
(Xerox) 

Услуги за  

● семейно подпомагане Услуги за 
семейно подпомагане: вътрешно 

гладене и отстъпка за грижи за 

деца (Lidl) 

● Kennedy-kids (грижи за деца ) 

(Voka West-Vlaanderen) 
 

● Детският кът и място за подремване на 
по-малките деца (Iglu OÜ) 

● Детската стая (Lennuliiklusteeninduse AS)    

 

● Предоставяне на предучилищни училища за 

децата на работниците във фирмата (Auchan) 

● Стая за кърмене / кърмене (Nestlé) 
● Предоставяне на образователен център за 

децата на работниците във фирмата 

(Novadelta) 

● По-голямо логистично съоръжение за 
бременни работнички и приписване на 

превозно средство по време на бременност 
(Randstad) 

Информация и 

обучение  

● Повишаване на осведомеността, 

информиране и насърчаване 

(Domocura) 

● Активно насърчаване на отпуск 
по бащинство ( Manpower) 

 

● Семействата на служителите са 

поканени на фирмени събития (Boardic 
Eesti OÜ) 

● Служителите в родителски отпуск 

могат да присъстват на всички 
обучения и събития s (DPD Eesti AS) 

● Поддържане на баланс между 

професионалния и семейния живот на 

хората, свеждане до минимум на 

конфликти във времето и трудов стрес 

● Съставяне и разпространение на 

информативен справочник за родителските 
права, на разположение за консултация от 

всички работници (Dianova) 

● Предлагане на две сесии за професионално 
консултиране на работници при завръщане 

от родителски отпуск (Redes Energéticas 

Nacionais (REN)) 

● Популяризиране и разпространение на 

вътрешно видео за равенството между 
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(Eesti Filharmoonia Kammerkoor SA) 

● Поддържане и информиране на 
настойниците на децата (Swedbank AS)   

 

жените и мъжете с участието на мъже и 

работнички (Redes Energéticas Nacionais 
(REN)) 
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1. Предизвикателства и фактори за улесняване 

Разработването и прилагането на добри практики не винаги е лесен процес. Добрите 

практики често са резултат от „опити и грешки“, от предизвикателства, пред които са 

изправени, и корекции, направени, за да се отговори на нуждите на служителите. Тези 

предизвикателства, както и предлаганите решения, са по-конкретно за инициативата, 

фирмената култура, националния контекст и т.н. Въпреки това има и общи черти. 

Получаването на представа за предизвикателствата и улесняването на факторите е 

полезно както за органите по равнопоставеност, така и за работодателите.  

Органите за равнопоставеност могат да вземат предвид предизвикателствата и 

факторите за улесняване, когато информират и вдъхновяват работодателите да прилагат 

мерки за баланс между професионалния и личния живот. Нещо повече, те могат да 

обсъдят каква, ако има такава, може да бъде тяхната собствена роля в преодоляването на 

някои от тези предизвикателства (например по отношение на препоръките за 

политиката).   

От друга страна, работодателите, които предварително получават представа за 

потенциалните предизвикателства и факторите за успех, могат да им помогнат да 

подготвят по-добре разработването и прилагането на своите добри практики. Като се 

учат от чуждия опит, те могат да избегнат клопки, да спестят време и ресурси и да 

развият по-ефективни инициативи.  

Този раздел изброява няколко от най-често срещаните предизвикателства и решения.   

 

● Финансови ресурси 

Фирмите може първоначално да се колебаят да инвестират в мерки за баланс между 

професионалния и личния живот, тъй като предполагат, че се изискват значителни 

допълнителни финансови ресурси. Както показват добрите практики, представени тук, 

малък бюджет вече може да е достатъчен за прилагане на ефективни мерки. Някои 

мерки, като например планиране на срещи в рамките на часове, подходящи за 

семейството, изобщо не изискват никакъв бюджет. Други, най-вече семейни мерки за 

подкрепа, като организиране на грижи за деца или осигуряване на предучилищни 

училища, изискват определен финансов принос.  

Някои компании се справят с това, като внимателно проучват потенциалните разходи 

предварително и / или като се свързват с други организации или институции, които 

могат да предоставят по-подробна информация или дори да предоставят финансова 

подкрепа (например финансова подкрепа от правителствени агенции).  

Като цяло обаче много работодатели посочват, че тези инвестиции си заслужават, тъй 

като те се възстановяват в дългосрочен план чрез, наред с другото, по-малко отсъствия и 

темпове на текучество, по-висока производителност и по-малко време, прекарано за 

привличане на нови служители.  
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● Комуникация 

Комуникацията, посочват работодателите, е ключова за успешното прилагане на добра 

практика. На първо място, от съществено значение е през всяка фаза от прилагането на 

мярката (подготовка, прилагане, оценка и адаптиране) работодателите да осигурят 

ефективни канали за комуникация, за да могат служителите да изразят не само своите 

трудности да балансират работата и личния живот и да използват мярката, но и да 

представя и обсъжда потенциално интересни идеи за тяхното решаване. По-конкретно, 

по време на фазата на изпълнение, служителите трябва да бъдат информирани за 

условията и възможностите за използване на мярката и трябва да могат да повдигат 

всякаква загриженост относно потенциалните (индивидуални) тесни места. Ефективната 
комуникация също помага да се поддържа мярката привлекателна и да се гарантират 

необходимите актуализации. Някои работодатели забелязват, че ако мярката е в сила за 

по-дълъг период, тя губи своята привлекателност и новост. За да гарантират, че мерките 

продължават да се използват, компаниите трябва да продължат да комуникират за тях и 

да останат отворени за обратна връзка и оценка.  

Въпреки че това изглежда очевидно, практиката показва, че това не винаги е лесно, 

особено в по-големите компании, които имат различни клонове. Освен това могат да 

възникнат проблеми, когато има промяна в персонала, например в отдела за човешки 

ресурси или в рамките на висшето ръководство и комуникацията вече не се наблюдава 

или спира. Поради това компаниите трябва да обърнат особено внимание на 

безпроблемните комуникационни потоци и непрекъснатото циркулиране на 

информация на всички (настоящи и нови) служители. Това може да се направи, наред с 

другото, чрез информиране (на нови) служители по време на процеса на включване или 

чрез интранет или месечни срещи на компаниите.  

 

● Подкрепа от (горната) йерархия  

Изключително важно е мерките за баланс между професионален и личен живот да бъдат 

изцяло подкрепени от (горната) йерархия. Без „спонсорство“ от абсолютния връх на 

компанията, мерките често остават еднократни, „приятни за разполагане“, в зависимост 

от случайния ентусиазъм на няколко служители в определен момент или например от 

бюджетен излишък. Поради това само толерантността не е достатъчна. Ако 

ръководителите поемат ясни ангажименти сами, мерките ще се окажат по-устойчиви и 

ефективни и ще допринесат повече за промяна на културата на работа. Ако всички в 

йерархията на компанията подкрепят мярката (и я използват), това ще доведе до 

необходимото „бай-ин“ от цялата организация.  

За да се подобри и комуникира тази подкрепа, може да бъде определен „посланик“ в (топ) 

ръководството. Освен това, допълнително внимание може да се обърне на мениджърите 

на екипи. Те играят решаваща роля за успешното прилагане на добра практика. Те са в 

пряк контакт със служителя и следователно са в най-добра позиция да видят 

предизвикателствата на служителя. Въпреки това, мерките за подобряване на баланса 

между професионалния и личния живот често оказват влияние върху планирането на 

работата (поради, например, допълнителен отпуск или индивидуални работни схеми), 
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или могат да изискват нови начини за надзор (например коучинг от разстояние), които 

пряко въздействат на надзорниците или екипа мениджъри). Поради това някои 

компании забелязват известна съпротива от страна на надзорните органи в подкрепа на 

мерките за баланс между професионалния и личния живот. Следователно, подкрепата на 

мениджърите на екипи чрез обучителни програми или тренировъчни сесии не само ще 

избегне съпротивата срещу мярката, но също така ще позволи на мениджърите на екипи 

да станат убедени поддръжници.   

 

● Включете служителите в определянето на мерките.  

Почти всички компании, по някакъв или друг начин, включват служители в създаването 

на мерките. Те правят това по различни начини: 

o Чрез изготвяне на проучване или неофициално разпитване за специфичните 
нужди на служителите, за да се подобри балансът им между професионалния и 
личния живот. 

o Като помолите някои служители да се включат като доброволци в работни групи 
за определяне на мерките. 

o Като позволи на няколко служители да поемат роля в прилагането на мерките.  

o Като редовно оценяват мерките и питат служителите дали техните нужди са се 
променили и дали мерките все още отговарят на тези нужди. 

Включването на служители допринася за широката подкрепа за мерките и улеснява 

тяхното изпълнение, тъй като служителите ще бъдат по-информирани за мерките. Това 

от своя страна ще допринесе за популярността и удовлетвореността на мерките. 

 
● Осмелете се да оцените и коригирате. 

 
Настоятелно се препоръчва редовно наблюдение на идентифицирани целеви цифри или 
проценти на участие и преглед дали прилаганите добри практики се използват 

ефективно. Освен това компаниите могат да оценяват подобрения (или пречки) на 
нивото на самите служители, като благосъстояние и удовлетвореност от мярката.  
Ако има видимо подобрение, компаниите могат ясно да съобщават това, както вътрешно, 
така и външно; няма по-добра реклама за привличане на нови таланти. Ако обаче не са 
постигнати положителни резултати, компаниите трябва да бъдат предприемчиви и да се 
осмелят да коригират мярката.  
 
 

● Започнете с правилното мислене и включете баланса между професионалния 

и личния живот във фирмената култура.  

Повечето работодатели посочват, че ангажирането и отдаването на значение на добрия 

баланс между професионалния и личния живот е нещо, което трябва да бъде 

интегрирано в работната култура на компанията. Трябва да присъства определено 
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„мислене“, при което обръщането на внимание на баланса между професионалния и 

личния живот се счита за логично; където има място за служителите да поискат гъвкави 

условия на работа или начини за подобряване на баланса между професионалния и 

личния живот; и където е дадено слушане и присъствие (доколкото е възможно) на 

различните индивидуални ситуации на служителите. Тази работна култура изисква и 

стимулира известно доверие между работодателите и служителите.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ: Преглед на добрите практики 
 

Гъвкави условия на работа 
 

Белгия 

Athlon - Баланс между професионалния и личния живот на родителите 

DSM Genk - Гъвкавост  

Emmaüs vzw - Индивидуално договорени решения  

Everon Lighting - Независими от времето и мястото работещи 

FPS финанси - Нов баланс между работа и личен живот: организиране на 

вашето работно време 

Lidl - Прекъсване на връзката  

Milcobel - Самостоятелен  

Sprint транспорт - Гъвкаво планиране  

Естония 

ABB AS - Разрешаване на гъвкаво работно време и работа на разстояние  

AS Express Post - Гъвкава организация на работата 

Estanc AS - Личен график на работа за производствените работници  

Käo Tugikeskus - Гъвкава организация на работното време по позиция 

Swedbank Eesti AS - По-широко прилагане на гъвкаво работно време и по-добро 

информиране на екипите от лидерите  

Tartu Kutsehariduskeskus - Гъвкава работна среда по отношение на работното 

време, мястото и начина на работа  

Португалия 

Baía do Tejo - Гъвкави графици за настаняване на медицински срещи и 

възможност за работа от разстояние в случай на член на семейството с много 

взискателно заболяване, което изисква грижи 

 

 

Отпуск и възнаграждение 
 

Белгия 

AXA - Глобална политика за родители 

Elan Languages - Happiness @ work 

Manpower - Гъвкав план за обезщетения 

Естония 

MDC Max Daetwyler Eesti - „Ден за зареждане на батерията“ и споразумения, 

отчитащи личните особености 

Scania Eesti AS - Деца и семейни обезщетения за служители 

Tammer OÜ - почивен ден за сметка на работодателя и подкрепа на раницата 

на дете, постъпващо в първи клас 

Португалия 
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Altice - Два дни платен отпуск на месец за работници през първата година от 

живота на детето Gebalis - Петнадесет дни напълно платени отпуск за 

работници от мъжки пол през първия месец от живота на детето  

IKEA - Два месеца отпуск за работници с новородени деца 

Infraestruturas de Portugal - Двудневен отпуск, изцяло изплатен на работници 

от мъжки пол за всеки тридесет дни родителски отпуск, ползван 

изключително  

Porto dos Açores - Десет дни платен родителски отпуск за работници от 

мъжки пол, само за тези, които не споделят първоначалния родителски отпуск  

Xerox - Стимул за работниците от мъжки пол да ползват незадължителен 

родителски отпуск  

Xerox - Доплащане към родителската помощ, получена от работниците през 

периода на родителския отпуск  

 

Семейство услуги за подкрепа  
 

Белгия 

Lidl - Услуги за семейно подпомагане: услуга за вътрешно гладене и отстъпка за 

грижи за деца 

Voka West-Vlaanderen - Kennedy-kids (грижи за деца)  

Естония 

Iglu OÜ - Детският кът и място за по-малки деца да подремват 

Lennuliiklusteeninduse AS - Детските стая  

Португалия 

Auchan - Предоставяне на предучилищни за децата на работниците във 

фирмата  

Nestlé - Стая за кърмене / кърмене  

Novadelta - Предоставяне на образование национален център за деца на 

работниците във фирмата  

Randstad - По-голямо логистично съоръжение за бременни работнички и 

приписване на превозно средство по време на бременност  

 

Информация и обучение 
 

Белгия 

Domocura - Повишаване на осведомеността, информиране и насърчаване на 

Manpower - Активно насърчаване на отпуск по бащинство 

Естония 

Boardic Eesti OÜ - Семействата на служителите са поканени на фирмени 

събития  

DPD Eesti AS - Обучение и присъствие на събития за служители в родителски 

отпуск  
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Eesti Filharmoonia Kammerkoor SA - Поддържане на баланс между работата и 

семейния живот на хората, свеждане до минимум на конфликти във времето и 

работен стрес 

Swedbank Eesti AS - Поддържане и информиране на настойниците на децата  

Португалия 

Дианова - Съставяне и разпространение на информативен пътеводител за 

родителските права, достъпен за консултация от всички работници  

Redes Energéticas Nacionais (REN) - Предлагане на две професионални 

консултации на работниците при завръщане от родителски отпуск  

Redes Energéticas Nacionais (REN) - Популяризиране и разпространение на 

вътрешна къща видео за равенството между жените и мъжете с участието 

на работници от мъжки и женски пол  
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Гъвкави условия на работа 

 

 

БЕЛГИЯ 

 

Athlon - Баланс между професионалния и личния живот на родителите 

 

 

Име на организацията Athlon 

Сектор 
Международен доставчик на оперативен лизинг и решения за мобилност 

ТРАНСПОРТ и УСЛУГИ 

Брой служители 51 - 250 служители 

Описание и цел на действие 

(а) 

Athlon Белгия от няколко години се ангажира с култура на равенство между 

половете и доверие. Основните принципи на това са да се чувствате добре в 

себе си, овластяването и управлението на хората. Оптималният баланс между 

професионален и личен живот също е приоритет. Що се отнася до последното, 

служителите с деца са на фокус.  

Сред предприетите действия са: 

● Повечето отдели работят със система от гъвкаво работно време. 
Няма запис на време и служителите могат да започнат по-късно или да 
напуснат по-рано. Служителите носят лична отговорност за 
планирането на работата си. 

● специални видове отпуски Насърчават се като отпуск по бащинство 
и родителски отпуск, със специален акцент върху мъжете. 

● на Началното и крайното време на заседанията се съхраняват в 
определени граници, доколкото е възможно; в идеалния случай 
срещите се планират само между 9:30 и 16:00. По възможност 
международни срещи не се организират по време на училищните 
изпитни периоди. 

● Създадена е отделна интранет страница за родители и бъдещи 
родители, обединяваща цялата съответна информация. Служителите 
могат да намерят най-новата административна информация на тази 
страница, от бременността и раждането до възстановяването на 
работата. Това включва информация като: как да уведомите 
работодателя си за бременността си, какво ще кажете за детските 
надбавки, както и информация за всички съответни видове отпуск и 
преглед на инициативи, които Athlon прилага, за да позволи на своите 
служители да постигнат най-добрия баланс между работата и младо / 
бъдещо семейство. 
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Целева аудитория от 

действия 
Всички служители 

Процес на изпълнение 

Въпреки че много от инициативите идват от мениджмънта, служителите 

също така предлагат идеи, често подтиквани от собствения им опит, и 

управляват това минало управление. 

Инициативите обикновено са случай на проба и грешка. Предложителят 

доразвива идеята или обединява няколко служители в работна група. Прилага 

се емпиричен подход към инициативите, като се учим, докато вървим. 

Тъй като инициативите са неофициални, действията могат да бъдат преходни, 

но това също означава, че можем да реагираме гъвкаво на бизнес 

изискванията. 

 

 

 

 

 

 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

За определени инициативи трябва да се отдели бюджет. Въпреки това се 

опитваме да вършим по-голямата част от работата вътрешно и ограничаваме 

разходите за външни консултанти. Всички действия се публикуват и чрез 

нашите собствени онлайн канали.  

След въвеждането на гъвкаво работно време бързо се появиха три групи: 

служители, които се възползваха от гъвкавостта, за да намерят добър баланс 

между професионалния и личния живот, служители, които са работили 

извънредно, и служители, които са използвали системата. За да спрем това 

ескалиране, заложихме на визуалното управление: всяка седмица всички се 

събират и преминават през задачите за седмицата и графика. Това гарантира, 

че целият екип е отговорен за постигане на балансирано натоварване за 

членовете на екипа. 

Резултати 

Тъй като оптималният баланс между професионалния и личния живот е 

приоритет, наблюдаваме увеличаване както на мъжете, така и на жените, 

ползващи различни видове отпуски (като родителски отпуск и отпуск по 

бащинство), както и кредитите за време. 

От друга страна, краткосрочните отсъствия са паднали от 4% през 2013 г. на 

2,19% през 2019 г. 

Новите служители също са привлечени от ангажимента на Athlon за качеството 

на половете и баланса между професионалния и личния живот. Това е 

намалило разходите за кампании или ловци на глави за привличане на нови 

служители. 

Свържете се с https://www.athlon.com/be/bedrijf  Field Code Changed

https://www.athlon.com/be/bedrijf
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DSM Genk - Гъвкавост в подкрепа на устойчивото внедряване 

 

 

Име на организацията DSM Genk 

Сектор 

Производител на висококачествени пластмасови гранули. Тези пластмаси 

имат приложение в електрониката и електрическите устройства, 

хранителната промишленост и автомобилната и строителната индустрия. 

ИНДУСТРИЯ 

Брой служители 51 - 250 служители 

Описание и цел на действие 

(и) 

DSM Genk иска да гарантира устойчивото разполагане на своите служители и 

вярва, че това е съвместната отговорност на работодателя и служителя. За 

тази цел работодателят осигурява подкрепа за физическата и психическа 

годност на служителя.  

В подкрепа на психичния аспект се предприемат различни мерки, включващи 

гъвкава работа, обучение и работа в екип. Мерките за подобряване на баланса 

между професионалния и личния живот включват: 

● Споделяне на работа: служителите могат да изберат споделяне на 
работа с един или двама други служители, при което единият ще 
вземе сутрешната смяна, а другият - нощната смяна. Това е взаимно 
договорено и се обсъжда с ръководителя на смяната. 

● Гъвкаво работно време и работа в дома: Служителите винаги могат 
да изберат да работят от вкъщи или да работят по гъвкаво работно 
време, като се консултират с ръководителя на смяната. Последната 
мярка е опция както за работниците, така и за работниците, които 
могат да решат например винаги да почиват сутринта в сряда или да 
си правят почивка от нощните смени. 

● Няма ограничения за видовете отпуск, кредит за време или други 
искания: Всяка молба за кредит за време, родителски отпуск или друг 
вид отпуск се одобрява. Работодателят организира покритие за 
отсъствието. 

Целева аудитория от 

действия 
Всички служители 
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Процес на внедряване 

През 2018 г. в компанията беше сформирана работна група, която да проучи и 

документира спецификата на мерките и действията за устойчиво внедряване. 

Тази инициатива беше предизвикана от необходимостта служителите да могат 

да останат по-дълго на работа, изчезването на свързващите пенсии и 

нарастващия работен натиск. 

Работната група се състои от служители, които участват доброволно, 

мениджърския екип и социалните партньори. Вдъхновение за мерките и 

действията беше получено от международната група на DSM и от външната 

служба по трудова медицина. 

През 2019 г. новият договор за колективно договаряне за по-устойчиво 

внедряване беше одобрен от всички участващи страни и впоследствие беше 

пуснат в действие. Още свързани действия ще последват през следващите 

няколко години. 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Новите мерки бяха съобщени на служителите вътрешно по време на открити 

сесии. Те бяха организирани четири пъти на отдел и по един за работници. За 

да се гарантира присъствието на всички, присъствието на тези сесии беше 

платено като извънреден труд. 

Свързаните мерки изискват бюджет, но DSM Genk е убеден, че всички тези 

мерки в крайна сметка ще бъдат бюджетно неутрални. В дългосрочен план 

тези разходи ще бъдат възстановени, когато служителите могат да останат по-

дълго на работа и да останат здрави. 

Откритата и конструктивна комуникация със социалните партньори беше от 

решаващо значение за успеха на работната група и одобрението на 

колективния трудов договор. 

Резултати 

Приемането на различните мерки (споделяне на работа, гъвкаво работно 

време и т.н.) в DMS Genk е високо. Това се подкрепя от колеги на работното 

място, ръководители на смени и социални партньори. В момента 11 от 180 

служители от мъжки пол ползват родителски отпуск. 

Обратната връзка е положителна. Освен това служителите вече правят свои 

собствени предложения, като например коригиране на началния и крайния 

ден на нощната смяна (започвайки в неделя вечер вместо в понеделник 

вечерта). Тези предложения се подлагат на вътрешно гласуване и, ако бъдат 

одобрени, се представят. 

Свържете се с https://www.dsm.com/markets/engineering-materials/en.html  

 

Field Code Changed

https://www.dsm.com/markets/engineering-materials/en.html
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Emmaüs vzw - Индивидуално договорени решения 

 

 

Име на организацията Emmaüs vzw 

Сектор 

Здравеопазване и благосъстояние мрежа в провинция Антверпен, активна в 5 

сектора: общи болници, психично здравеопазване, грижи за възрастни хора, 

подкрепа за хора с увреждания и грижи за деца / подкрепа за семейството / 

подкрепа за младежта.  

КВАТЕРНАРЕН СЕКТОР (публична администрация, образование, социални 

услуги и др.) 

Брой служители 
> 500 служители 

 

Описание и цел на действието 

(ите) 

Подходът на Emmaüs към въпросите за баланса между професионалния и 

личния живот е „индивидуално договорени решения“, които се стремят да 

съгласуват очакванията на служителя, капацитета на екипа и политиката на 

организацията. Това е също толкова вероятно да включва искания от млади 

родители, както от служители на възраст над 55 години или други групи от 

персонал. 

Услугата, предоставяна на клиенти (пациенти, клиенти, жители) и 

бюджетните ограничения определят рамката в рамките на търсените 

решения.  

Искане от служител в педиатричния отдел, който иска да свали следобед 

например, ще бъде адресирано чрез диалог. Тъй като сряда следобед е 

натоварено време за консултации в педиатричния отдел, ще се проучи 

наличието на длъжност в друг отдел, за да се даде възможност на младата 

майка / баща да продължи да работи, но да свали следобед следобед. 
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Целева аудитория на 

действие (и) 
Всички служители 

Процес на внедряване 

Специално работно време, подходящо за служителите и клиентите, винаги е 

било в ДНК на Emmaüs. „Да се пазим един за друг“ е една от основните 

ценности на организацията. 

От 2017 г. този подход е залегнал в изявлението за визия „работеща работа в 

Emmaüs“. Тази декларация за визията е изготвена от работна група, 

включваща председателя, координатора по човешките ресурси, персонала по 

човешките ресурси и синдикатите. Въз основа на констатациите от проучване 

е разработена рамка, която в крайна сметка е одобрена от Съвета на 

директорите. 

Декларацията за визията беше публикувана на няколко нива - от 

работнически съвети до списание за персонала. Всяко съоръжение прилага 

новия начин на работа със свое собствено темпо, в зависимост от 

възможностите на своя отдел по човешки ресурси. Поради това 

консултативните срещи между служителите по човешки ресурси в различните 

съоръжения включват споделяне на добри практики и местни планове за 

човешки ресурси.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Емаус вече не мисли „в кутията“. Докато един служител на възраст над 55 

години може да поиска по-малко нощна работа, друг може да поиска повече. 

Един млад родител може да иска да е вкъщи в сряда следобед, докато друг има 

баба и дядо, които могат да се намесят, и избира различен ден. Изоставянето 

на универсален подход за всички и прецеденти или по-разхлабеният подход 

към придобитите права предоставя много повече възможности за 

приспособяване на пъзела, без да се застрашава предоставяната услуга. 

Има силна зависимост от обучението за лидерство, като „ситуативно 

лидерство“ и „как вашият личен стил влияе върху вашия екип“. Мениджърът 

се счита за изключително важен за прилагането на принципа „индивидуално 

договорени решения“. 

Въпреки това, мениджърите не трябва да бъдат оставени да поемат целия 

натиск; трябва да се подчертае и значението на споделената отговорност. 

Служителите винаги се приканват да изложат свои собствени идеи за 

конкретна организация, въз основа на тяхното искане. 

Резултати Emmaüs отчита човешки показатели за цялата организация от 2015 г. Този 

мониторинг подчертава тенденциите и областите, които се нуждаят от 
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внимание и служи като вход / подкрепа за човешките дейности в 

съоръженията. Обхванатите аспекти включват съотношението на мъжете към 

жените, отсъствията от работа и организацията на работа.  

Цифрите показват нарастване на броя на мъжете, работещи на непълно 

работно време. Това обаче остава само малка част от броя на жените на 

непълно работно време. Тъй като системата все още е в зародиш, резултатите 

за други показатели, като отсъствието от работа, все още не са очевидни. 

Качествени резултати се получават от разговори със служители по човешки 

ресурси в областта. Те споменават, че наличието на декларация за визия като 

рамка им помага да намерят решения на исканията на служителите. Освен това 

самите служители казват, че са доволни от очевидната готовност да търсят 

решения и гъвкавостта да преразгледат съществуващите договорености. 

Свържете се с https://www.emmaus.be/  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Everon Lighting - Независима работа по време и място 

 

 

Наименование на 

организацията 
EVERON Lighting Technologies 

Сектор 
Консултантска и производствена компания, която разработва 

висококачествено осветление, съобразено с професионални клиенти 

(индустрия, търговия на едро, офис комплекси и др.). 

https://www.emmaus.be/
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ПРОМИШЛЕНОСТ 

Брой служители 1-10 служители 

Описание и цел на действие 

(и) 

В началото на договора си всеки служител може да избере свой собствен 

процент заетост. Обикновено свободните работни места изискват минимална 

заетост от 70%, но служителят може да увеличи това до 80, 90 или 100%. 

Останалият процент винаги може да бъде запълнен с родителски отпуск - 

схема, която се предлага активно на всички служители, както мъже, така и 

жени.  

Работните графици на тези договори за непълно работно време могат да се 

попълват гъвкаво. Например служител на 90% договор може да избере да спре 

да работи няколко часа по-рано във вторник и четвъртък. Това споразумение 

винаги може да бъде преразгледано, ако нуждите или семейната ситуация се 

променят.  

Освен това служителите могат да попълват собственото си работно време 

гъвкаво и винаги имат възможност да работят от вкъщи. 

По искане на служителите, колективен ден на отпуск се взема на 1 септември, 

за да се даде възможност на (големите) родители да бъдат у дома за своите 

(големите) деца. 

Целева аудитория от 

действия 
Всички служители 

Процес на внедряване 

Гъвкавостта и равенството между половете са присъщи на бизнес практиките 

на Everon Lighting. Вместо да бъде работодател, който държи здраво на 

отработените часове, Everon Lighting иска да се съсредоточи върху работата, 

ориентирана към резултатите.  

Мерките и действията са обяснени по време на интервюта за набиране. 

Ежемесечната среща на екипа е възможност за обсъждане на това, което е 

практично и желателно за компанията и нейните служители.  

 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Не всеки служител се справя еднакво добре с висока степен на гъвкавост и 

понякога системата се злоупотребява. Мениджърите реагират на такива 

ситуации, като се фокусират върху резултатите и трайната ангажираност. 

Редовните разговори 1 на 1 между мениджъри и служители се оказват 

полезни в това отношение.  

За Everon Lighting въвеждането на тези мерки е преди всичко въпрос на 

правилното мислене. Мотото на компанията е: доверие, свобода и 

отговорност. 

Резултати Работата по гъвкаво работно време не е задължителна; служителите могат 

също да изберат да работят „от 9 до 5“. Въпреки това всички служители 
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избират да работят гъвкаво работно време. 

Гъвкавостта в компанията често се посочва като причина за 

присъединяването към Everon Lighting. 

Свържете се с https://www.everon-lighting.eu/nl  

 

FPS Finance - Нов баланс между професионалния и личния живот: организиране на вашето 

собствено работно време 

 

 

Наименование на 

организацията 
FPS финансов 

сектор 

Федерално правителство (управление и разпределение на ресурси, събиране 

на данъци, мита и налози) 

 

ЧЕТВЪРТЕН СЕКТОР (публична администрация, образование, социални услуги 

и др.) ) 

Брой служители > 500 служители 

Описание и цел на действието 

(ите) 

Системата за гъвкаво време позволява на всеки служител, подчинен на 

общата схема, да промени работното си време, за да отговаря на графика на 

обществения транспорт, специфичните семейни ангажименти и личните им 

нужди. Тази нова гъвкава опция проправи пътя за други инициативи и други 

проекти (като дистанционна работа и спорт на работното място). Това обаче 

винаги трябва да е в съответствие с нуждите и целите на екипа и да бъде 

съгласувано с ръководителя на екипа. 

Служителите могат да изберат една от двете системи в подхода за гъвкаво 

време, предлаган от FPS Finance:  

- Система 1 (с включване) включва време за запис, с частично 
фиксирани часове и структурирана опция за ползване на 
компенсационен отпуск (ако се работи извънреден труд). Наблюдават 
се основните часове и променливите часове (със задължително 
присъствие между 9.30 и 11.45 и между 14.00 и 15.30). 

- Система 2 (без синхронизиране) не включва време за запис и няма 
основни часове (въпреки че все още има изискване да започнете 
работа преди 11.45 и да завършите не по-рано от 14.00). Няма система 
за отпуск за компенсация, но служителите могат да поискат пълно или 
полудневно отсъствие. Тези отсъствия се предоставят според 
постигането на целите или достатъчен напредък.  

Системата без включване насърчава служителите да адаптират работното 

време към личните си нужди, за да им позволят да постигнат баланс между 

професионален и личен живот. Важното е целта, която трябва да бъде 

постигната, а не отработените часове. 

Field Code Changed

https://www.everon-lighting.eu/nl
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Целева аудитория от 

действия 

Всички служители, които изпълняват работни роли и задачи, които 

позволяват гъвкавост. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процес на внедряване 

Благодарение на технологичния напредък често е възможно да се работи 

навсякъде и по различно време. Въпреки че, разбира се, трябва да присъствате 

за контакт с колеги, мениджъри и общественици, в много случаи голяма част 

от работата може да бъде свършена извън офиса. Новата система за гъвкаво 

време е ключов стълб на HR политиката на FPS Finance. 

Проектът започна през 2014 г., по инициатива на ръководството, като част от 

проекта TAW (Travailler Autrement - Anders Werken (Работа по различен 

начин)). 

В бъдеще, и доколкото е възможно, FPS Finance иска да има единна система за 

работно време за възможно най-много служители, без основни часове. 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Системата за гъвкаво време, със и без включване, в момента е в процес на 

преглед. Някои подобрения ще бъдат направени през 2021 г., включително за 

отсъствия, за да се постигнат целите в система 2. Виртуално синхронизиране 

също се планира за служители, които искат или които трябва да денонсират. 

Един от ключовите фактори за успех се отнася до комуникацията и 

предоставянето на информация на всички мениджъри. Това беше голяма 

промяна за мениджърите с потенциални последици за начина на организиране 

на работата и за тяхната специфична роля в нея. Повече от преди, сега те 

трябва да бъдат треньор на отбора си и все по-често трябва да използват 

своите организационни умения. Усилията, положени в областта на 

лидерството (програми за обучение, учебни дни, точки за контакт, електронно 

обучение и др.) Активно подпомагат мениджърите в тази област. 

Резултати 

Първоначалната оценка през 2016 г. (2 години след въвеждането й) установи, 

че 62% от служителите вече са избрали системата без включване. 84,2% от 

служителите казват, че са доволни от гъвкавостта на работата си. 

Flexitime намали краткосрочните отсъствия (поради ръст в работата от 

разстояние), а проучванията за удовлетвореност показват по-висока 

производителност. 

Свържете се с https://finance.belgium.be/fr  Field Code Changed

https://finances.belgium.be/fr
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Lidl Белгия и Люксембург – Прекъсване на връзката 

 

 

 

Име на организацията Lidl Белгия и Люксембург 

Сектор  

храните  

 

ТЪРГОВИЯ И КЕТЪРИНГ 

Брой служители > 500 служители 

Описание и цел на действието 

(ите) 

Lidl полага големи усилия, за да гарантира, че персоналът му се радва на 

професионален и личен живот. Изпълнителният комитет вижда 

изключването от работа като изключително важно за това. 

Ето защо, през 2018 г. изпълнителният комитет и HR въведоха ембарго върху 

имейлите: имейлите, изпратени между имейл адресите на Lidl след 18:00, не 

бяха доставени до пощенската кутия на получателя до 7 часа сутринта на 

следващия ден.  

Поради COVID-19 ситуацията на работа се промени и нашата икономика се 

превърна в среда, в която гъвкавата работа става все по-често срещана. 

Служителите имат право да се изключат напълно през свободното си време, 

но те също така искат сами да решат кога да продължат или да спрат да 

работят. Поради това ембаргото за поща е отменено и заменено с рамка, в 
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която очакванията относно изключването са ясни и служителите носят по-

голяма отговорност за планирането на собствената си работа.  

По-конкретно, в новата рамка служителите имат свободата да планират 

гъвкаво работния си ден, като спазват основните часове. Ако желаят, могат да 

работят след 18:00. Въпреки това няма очаквания, че служителите ще бъдат 

на разположение след 18:00 (освен в изключителни случаи това е необходима 

част от тяхната работа и е съответно документирано). 

Целева аудитория от 

действия 
Всички служители в централния офис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Процес на внедряване 

Проектът „Новият начин на работа“, който стартира през 2016 г., беше ключов 

етап в ранните усилия за насърчаване на баланса между професионалния и 

личния живот. Офисите бяха преустроени и бяха въведени открити 

пространства, заедно с нови заседателни зали и т.н. В някои офиси беше 

въведено гъвкаво време и беше преразгледано работното поведение. Това 

определи имейлите като особена проблемна област, което предизвика редица 

инициативи, свързани с имейли.  

Постепенно, в продължение на четири години, бяха въведени различни мерки 

за оптимизиране на баланса между професионалния и личния живот на 

служителите. 

Идеите за мерки произтичат от различни канали, като изпълнителния 

комитет, HR и самите служители. Те се представят на изпълнителния комитет 

за одобрение, след което се изготвя концепция. След като тази концепция бъде 

одобрена, тя се отнася до съвет за проекти, включващ между 10 и 15 

мениджъри от различни отдели, които дават обратна връзка въз основа на 

собствената си роля и интересите на своя отдел. След като обратната връзка 

бъде приета, започва разгръщането на проекта, като се фокусира силно върху 

комуникацията за проекта.  

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

Въпреки че ние винаги се стремим към колективен подход за всички 

служители на Lidl, ние осъзнаваме необходимостта да се даде възможност за 

индивидуални нужди и предпочитания. Що се отнася до изключването, 
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улесняващи фактори например, установихме, че ембаргото за имейли не работи перфектно за 

всички. Първоначално системата беше въведена от изпълнителния комитет и 

HR, но чрез изслушване на служителите бяха идентифицирани точки за болка 

и рамката беше коригирана. 

В такава голяма компания комуникацията е жизненоважна. Оценката установи 

необходимостта от засилване на комуникацията по различни причини, като 

например да се гарантира, че всички комуникации достигат до различните 

клонове. Това доведе до създаването на приложението TeamLidl, в което 

служителите имат пряк достъп до комуникация и информация от Lidl. 

Резултати 

Lidl полага големи усилия, за да гарантира, че служителите му се радват на 

баланс между личния и професионалния живот. Като цяло политиката за 

баланс между професионален и личен живот има положителни резултати. 75% 

от служителите работят на непълно работно време, включително 57% от 

мъжете и над три четвърти от тях са на постоянен договор. 

Свържете се с https://www.werkenbijlidl.be/nl/1973.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milcobel - Самостоятелно име 

 

 

Име на организацията Milcobel - клон Kallo 

Сектор 
Производство на сухо мляко за хранителната и шоколадовата промишленост. 

ПРОМИШЛЕНОСТ 

Брой служители 51 - 250 служители 

Field Code Changed

https://www.werkenbijlidl.be/nl/1973.htm
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Описание и цел на действие 

(а) 

Служителите могат да планират месечния си работен график, за да отговарят 

на баланса им между професионалния и личния живот, като надлежно се 

съобразяват с кадровите изисквания на отдела. Има 3 етапа на процеса на 

самоназначаване: 

1. Етап на предпочитание: Служителите индивидуално изпълняват 
часовете, които искат да работят за въпросния месец, като използват 
инструмента за планиране, който посочва изискванията за персонала 
и правилата за време, определени в социалното законодателство. 

2. Етап на приспособяване: По взаимно съгласие служителите 
приспособяват списъка си към изискванията за персонал. Промените 
се регистрират, така че впоследствие става ясно кой е коригирал 
часовете си. Това се прави и от служителя, без участието на 
мениджъра. 

3. Етап на финализиране: Планиращият решава останалите точки на 
препятствия и финализира списъка, съгласно договореностите, 
направени по време на процеса на социален диалог. Тук се прилага 
принципът на равно третиране: всеки има право да прави определени 
смени (през нощта, рано, късно, 2 уикенда на месец и т.н.). Взема се 
предвид колко често засегнатото лице е демонстрирало гъвкавост по 
време на втория етап, както и балансът му във времето, т.е. дали това 
е отрицателно (недостатъчно отработени часове) или положително 
(твърде много отработени часове). Например, някой, който вече е 
работил няколко нощни смени, е по-вероятно да бъде отстранен от 
нощната смяна, отколкото някой, който има отрицателно или нулево 
салдо за нощната смяна. 

Самостоятелният списък улеснява гъвкавото планиране на непълно работно 

време или родителски отпуск. При система с фиксирана смяна това беше по-

трудно и можеше да се прави само седмично; сега в системата може да се 

въведе обикновен почивен ден в сряда (стига да са изпълнени изискванията 

за персонал). Освен това колегите, които искат да присъстват на 

допълнително обучение, например, могат да посочат, че искат да оставят 

определени часове безплатни и да присъстват на обучението, без да се налага 

да използват отпуск, за да го направят. 

Самоназначаването увеличава гъвкавостта; служителят е по-способен да 

балансира работата и семейството и графиците са по-предсказуеми (има по-

малко промени в последния момент и се работи много малко извънреден 

труд). 

Целева аудитория от 

действия 
Служители, които работят в непрекъснато производство 
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Процес на внедряване 

Социалният диалог е от решаващо значение при разработването на системата. 

Всички подробности и рамки бяха избити с работодателя. Служителите 

решават кой и кога да работи (като екип и индивидуално). 

Наета е външна агенция, специализирана в процесите на планиране, която да 

обясни на всички служители системата за самоназначаване. Те също така 

предоставиха инструмента за планиране. При първоначален референдум на 

служителите 71% се съгласиха с изпробването на системата за 1 година. След 

една година беше проведен друг референдум, в който 97% заявиха, че искат да 

продължат със саморегистрирането. 

След това бяха организирани обучителни сесии, закупен софтуер и назначен 

плановик. Освен това бяха изготвени няколко фирмени правила, специално 

приложими за работата на системата в Milcobel, които служителите трябва да 

спазват. Те обхващат аспекти като влиянието на дните през уикенда при 

ползване на отпуск и опцията за определяне на дни на „вето“ и S дни (резервни 

дни). 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Когато беше въведено за първи път, самоназначаването не беше широко 

използвано в Белгия и никога не беше използвано в хранителния сектор. 

Милкобел трябваше да реши всичко отначало, което отне много време и 

голяма финансова инвестиция. Те също трябваше да намерят креативни 

решения на възникнали проблеми. Променящите се правила по време на 

стартирането също възпрепятстват приемането на системата сред 

служителите. 

Всъщност самосъставянето е подвеждащ термин: „отборен списък“ е по-точен. 

Служителите често имат твърде високи очаквания да могат да избират 

собственото си работно време изцяло, за да отговарят на тях. И все пак не става 

дума само за отговор на индивидуални нужди; става въпрос и за координиране 

на часовете като част от екип. Служителите все още трябва да се съобразяват. 

Добрата комуникация между служителите остава от съществено значение. 

Резултати 

Два месеца след въвеждането на системата бяха проведени дискусии на кръгли 

маси със служители, които да я прегледат. Периодът на планиране беше 

съкратен. То беше коригирано отново след нови дискусии на кръгла маса през 

2019 г. По този начин ние проследяваме опита на служителите от системата и 

техните нужди. 

Резултатите са очевидни в исканията за родителски отпуск, тъй като е 

възможна по-голяма гъвкавост (1 ден на седмица) за служителите, които 

желаят да се възползват от него. 

През първите няколко години отсъствията бяха наблюдавани отделно за 

отделите в Кало със самостоятелен списък и отделите, които използваха 

конвенционалния списък. Отсъствията бяха по-ниски в отделите, които 

въведоха саморегистриране. 

След пет години и редовни проучвания за удовлетвореност системата все още 

съществува в компанията. Позитивите все още надвишават негативите. 
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Недоволството се установява бързо и се обсъжда със служителите. 

Контакт https://milcobel.com/ 

 

 

 

 

 

Sprint Transport - Гъвкаво планиране 

 

Име на организацията Sprint TransportТранспорт на 

Сектор 

стоки за трети страни (разпространение, транспорт на опасни вещества и 

експресен транспорт, продажба на товарителници) 

ТРАНСПОРТ и УСЛУГИ 

Брой служители 11-50 служители 

Описание и цел на действие 

(а) 

Разглеждането на семейното положение на всеки на етапа на планиране може 

да направи работата в динамичен сектор като транспорта по-„работеща“.  

Идеалният график се изработва за всеки индивид, въз основа на 

информацията, която служителят предоставя. Начините за (временно) 

коригиране на планирането се обсъждат със служителя, за да се даде 

възможност за гъвкава работа или да се реши проблемът с грижите за деца за 

семейства с деца. Това може да включва преместване на работното време от 

деня към вечерта или нощта, разпределяне на времето вместо в дните, в 

които няма грижи за деца, или друго решение като работа на непълно работно 

време, гъвкаво работно време или родителски отпуск.  

Служителите често договарят гъвкаво работно време помежду си, като 

позволяват на един от тях да започне по-рано и да се прибере по-бързо вкъщи, 

докато друг прави по-късно смени. Като алтернатива те могат да разменят 

смени. 

38-часовата седмица винаги се спазва стриктно. Извънредният труд веднага 

се компенсира с почивка вместо следващата седмица.  

Служителите с деца в училищна възраст получават приоритет при 

планирането на ваканциите. Те могат да посочат предпочитанията си още 

през януари. 

Целева аудитория от 

действия 
Всички служители 

https://milcobel.com/
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Процес на внедряване 

Гъвкаво планиране беше прието, когато Spirit Transport за пръв път започна 

да работи. Първият въпрос към мениджъра винаги е „Бих ли искал да работя 

за себе си?“. 

Отворената комуникация е ключовият фактор за успех на Sprint Transport 

начина на действие. Мениджърът винаги комуникира открито както за 

успехите, така и за предизвикателствата в компанията. Това е ясно оценено от 

служителите и то ги насърчава от своя страна да общуват еднакво открито. В 

резултат на това е по-вероятно те да намерят решения на проблемите. 

На интервюто за набиране на кандидати се казва, че могат да кажат и да 

попитат каквото и да било. На новите служители се назначава и наставник за 

минимум 1 седмица, който да ги запознае с работата на компанията и да им 

осигури предпазна мрежа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Понастоящем общуването често е неформално, например на чаша кафе или 

телефонно обаждане след работа. Въпреки че отворената комуникация ще 

остане основен стълб на компанията, ще е необходима по-формална структура, 

тъй като компанията продължава да расте. 

Законът позволява голяма гъвкавост в транспортния сектор. Въпреки че това 

може да направи сложното планиране, Sprint Transport е много в полза, ако 

означава да държиш добри хора. Компанията винаги е отворена за искания за 

промени в съдържанието на работата или отработените часове. 

Резултати 

Служителите са очевидно щастливи, че работят в Sprint Transport. Линията на 

комуникация с мениджъра е много кратка и проблемите с баланса между 

работа и личен живот могат бързо да бъдат споделени.  

Има много нисък оборот и нисък брой отсъствия. За разлика от други 

компании в транспортния сектор, Sprint Transport има малко проблеми с 

недостига на персонал. Благодарение отчасти на фокуса върху баланса между 

професионалния и личния живот, гъвкавото планиране и визията, че всеки 

заслужава шанс, Sprint Transport се разглежда като привлекателен 

работодател. 

Свържете се с https://www.sprinttransport.be/  

 
 

ЕСТОНИЯ 

https://www.sprinttransport.be/
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ABB AS - Разрешаване на гъвкаво работно време и работа от разстояние 

Име на организацията ABB AS              

Сектор 

Преработваща промишленост 

Частен сектор 

Брой служители 
> 500 служители 

Понастоящем близо 1400 служители 

Описание и цел на 

действието (ите) 
Разрешаване на гъвкаво работно време (т.е. на непълен работен ден и смяна 
начално и крайно време) и работа от разстояние. 

Целева аудитория на 

действие / и 

Всички служители, където естеството на работата го позволява.  

 

Процес на изпълнение 

Инициативата идва предимно от самите служители, които искат да работят 

на непълно работно време и дистанционно. В повечето случаи целевата 

група включваше майки, които се завръщат от родителски отпуск, а все 

повече и бащи. Компанията полага всички усилия да насърчи бащите да 

ползват родителски отпуск и да обявят плановете си навреме. 

Внедряването на новите практики отне малко време за целия екип в 

началото, тъй като срещите на отдела започнаха да се провеждат до голяма 

степен във виртуална форма (с участието на работници от разстояние). За 

работа на непълно работно време в повечето случаи е необходимо да се 

мисли по-задълбочено за заместването и изпълнението на задачите за 

онези периоди, когато служителят на непълно работно време отсъства. 

В малка степен, въз основа на минали нужди, се допускат гъвкави решения. 

Въпреки това, от 2020 г. насам екстензивната работа под формата на 

дистанционна работа се превърна в новия стандарт за всички екипи с офис 

единици. 

Не е определен конкретен бюджет за прилагането на тази мярка. По 

отношение на домашния офис и гъвкавото работно време, много разходи 

ще се увеличат, но в същото време ще спестим от набиране на разходи от 

наемане на нови служители с подходящи компетенции, поради което 

увеличението на разходите няма да бъде значително. 

Създадената мярка е устойчива. 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

В миналото повечето срещи се провеждаха лично. Сега преместихме нашите 

stand-up срещи във виртуална среда (внедрихме формата на Tier Meetings, 

Huddle-Boards, Scrum Meetings), което означава, че сме преместили бележки 

/ графики визуални / графики на тенденции, списъци с цели и 

краткосрочни споразумения с виртуална среда. Ние широко представихме 
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инструмента на MS Teams, чиято функционалност правилно обхваща 

техническите решения. 

Резултати 

Целевата група е получила очакваните ползи, което означава, че докато 

работят по гъвкав начин, са успели да продължат по-успешно 

самореализацията си както у дома, така и на работа. Оборотът на труда се 

забави. 

Контакт https://new.abb.com/ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Field Code Changed

https://new.abb.com/ee
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AS Express Post - Гъвкава организация на работата 

Наименование на 

организацията 
AS Express Post 

Сектор 

Транспорт и съхранение, медийни публикации доставка до дома 

Частен сектор 

Брой служители 250-500 служители 

Описание и цел на 

действието (s) 

Гъвкава организация на работата - целта е да се осигури гъвкава организация 

на работата на всички служители, доколкото спецификите на работата 

позволяват. Междинните почивки през работните дни и тяхната 

продължителност могат да бъдат коригирани за изпълнение на частни 

задължения в рамките на един работен ден. Има и възможности за работа от 

вкъщи в случай на по-леки симптоми или заболяване на детето. Семейните 

задължения се вземат предвид при планирането на обучения, срещи и други 

събития.  

Целева аудитория на 

действие / и 
Всички служителите 

процеси на изпълнение на 

Решения относно мерките включват всички преки ръководители. Проведени 

бяха подробни дискусии относно условията, при които могат да се вземат 

решения и да се изпълняват дейности. 

Нямаше отделен бюджет. Необходими бяха допълнителни разходи за 

поправяне на компютри и предоставяне на лицензи за отдалечена работа.  

Кризисната 19-криза спомогна за прилагането на мерките.  

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Работа на непълен работен ден, която се предлагаше на превозвачите на 

хартия, позволявайки им да работят сутрин. Това изисква по-голяма степен 

на планиране и повече работа за регионалните мениджъри. Всички дейности 

бяха добре решени от страна на офиса. 

Приемането на мерки засяга предимно офис служителите. На всички бяха 

предоставени добри възможности за работа от разстояние. Като цяло 

подходът на цялата компания се промени и всички служители спечелиха от 
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това. 

Резултати 
Служителите са доволни от внедрените промени и чувстват, че са по-

ангажирани. 

Контакт https://www.expresspost.ee/ 

 

 

 

 

Процес на внедряване 

Мениджърът на персонала отговаря основно за изпълнението в 

сътрудничество с ръководителите на отдели.  

Няма конкретен бюджет, но предоставянето на хората на повече, отколкото 

изисква законът, ще доведе до възникване на разходи. 

Гъвкавите механизми за работно време са описани в правилата за 

организация на работата и принципите за управление на персонала. Със 

сигурност това е устойчива мярка, тъй като спомага за увеличаване на 

удовлетвореността на служителите и ангажираността им с работата, като по 

този начин увеличава производителността и намалява текучеството на 

служителите, всички те са много важни показатели по отношение на 

финансовата устойчивост на компанията.  

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Важно е да познавате служителите си и да изградите приятелска за 

семейството организация в съответствие с културния и / или демографския 

характер на организацията. Не си струва да харчите ресурси за дейности или 

системи, които служителят не разглежда или разбира.  

Резултати 

Заетостта и удовлетвореността остават много високи. Компанията има пакет 

от събития, насочен към всички служители, общ разнообразен пакет от 

предимства и нивото на участие на производствените служители се е 

увеличило. 

Контакт https://estanc.ee/ 

Estanc AS - Личен график на работа за производствените работници 

Наименование на 

организацията 
Estanc AS     

Сектор 

Обработваща промишленост, метална промишленост 

Частен сектор 

Брой служители 51-250 служители 

https://www.expresspost.ee/
https://estanc.ee/
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Описание и цел на действие 

/ и 

Основно целта е да се хармонизират офис и производствения персонал и да 

се развият същите условия, ползи, гъвкавост и качество на управление в 

производството, каквито има в офиса. Производствените работници могат 

да се споразумеят за собствения си работен график (начален и краен час) и 

да работят по съответния начин. Тъй като производството се основава на 

проекти и не зависи от линията, времето за почивка на служителите не се 

прилага толкова стриктно и служителите могат да ги вземат малко рано 

или късно сами.  

В рамките на компанията има ден, в който производствените работници 

могат да доведат семействата си на работа, за да ги запознаят с работата в 

Estanc.  

Всички служители са информирани, че могат свободно да канят училище 

или детска градина на детето си в Estanc за екскурзия. Мениджърът на 

персонала трябва да бъде информиран предварително за събитието и ще 

помогне за неговото координиране.  

 

 

Целева аудитория на 

действие (и) 
Всички служители. 

 

 

Käo Tugikeskus - Гъвкаво подреждане на работното време по длъжност 

 
 

Наименование на 

организацията 
Käo Tugikeskus (Център за поддръжка на Käo) 

Сектор 

Социална работа 

Публичен сектор 

Брой служители 
251–500 служители 

 

Описание и цел на 

действието (ите) 

Гъвкаво подреждане на работното време по длъжност. 

 

Служителят има право да отсъства от работа за един ден във връзка с 

церемониите за дипломиране на образователни институции за деца или 

внуци (детска градина, основно училище, основно училище, гимназия, 

университет), церемония на 1-ви клас на детето или собствено 

дипломиране от училище, както и сватба на близък човек или погребение 

на близък човек. В тези дни възнаграждението на служителя се запазва. 
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Съответните изменения бяха направени в правилата на организацията на 

труда, които бяха въведени на срещите на персонала и екипите. 

 

Целева аудитория от 

действия 
Всички служители 

 

Процес на изпълнение 

Правилата за организацията на работа и политиките за персонала определят 

гъвкави условия на работно време и служителите са информирани за тази 

възможност на срещите на персонала. 

Служителите имат възможност да участват в брифинги / семинари / дни на 

добри практики, където се провеждат открити дискусии по теми, свързани 

със защитата на интересите на служителите.  

Извършват се прегледи на представянето - всеки има възможност да говори 

за своя напредък, как се чувства в организацията, как възприема работата в 

екип и дали нещо липсва. 

Също така ежегодно се събират отзиви от групите.  

Вътрешните новинарски канали обхващат теми, свързани със семейството и 

приятелството на служителите, поне веднъж на тримесечие. 

 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Поради специфичния характер на работата на центъра за поддръжка, 

прилагането на гъвкаво работно време изисква отделен анализ и ясна 

разбивка по позиция.   

Резултати 

Удовлетвореност на служителите за една година, където могат да се правят 

сравнения между различните периоди. Удовлетворението се оценява 

непрекъснато по различни теми.  

Важни теми се разглеждат по време на дни на добри практики (вътрешно 

оценяване), качествени срещи на екипи, както и срещи за оценка на 

сътрудничеството на екипа.  

Най-ефективният и индивидуален начин да поискате обратна връзка със 

служителите е в края на изпитателния период, в края на програмата за 

въвеждане и по време на прегледа на резултатите, където е възможно да се 

направят индивидуални и ориентирани към човека споразумения за 

бъдещето.  

Броят на извънредните часове (%) е намалял; служителите са доволни 

(изразени в анкетата за удовлетвореност чрез съответния показател). 

 

Контакт http://www.kaokeskus.ee/ 

http://www.kaokeskus.ee/
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Swedbank Eesti AS - По-широко прилагане на гъвкаво работно време и по-добро 

информиране на екипите от лидерите 

 

Име на организацията Swedbank AS   

Сектор 

Финанси и застраховане 

Частен сектор 

Брой служители > 500 служители 

Описание и цел на действие 

(а) 

По-широко прилагане на гъвкаво работно време и използване на опцията за 

отдалечена работа и по-добро информиране на екипите от лидерите. 

 

Работодателят позволява на служителите да използват работното си време, 

за да се справят с личните си задължения. Това време се разглежда като 

част от работното време. Ако е възможно, почивките в работата трябва да 

бъдат планирани за началото или края на работния ден, така че те да 

нарушават организацията на работа възможно най-малко. 

 

 

 

 

Целева аудитория на 

действие / и 
Всички служители 
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Процес на изпълнение 

Инициативата дойде от отдела за човешки ресурси. Включени бяха 
началниците на отдели и управление.  
Нямаше нужда от конкретен бюджет. Необходимо е обаче да се постигне 
съгласие по принципите и да се съобщят на лидерите и да се промени 
начинът на мислене.  
За да се комбинират работата и семейния живот, са договорени принципите 
и добрите практики на гъвкавото работно време. Те са съобщени на всички 
ръководители на отдели и служители; те са достъпни и в интранет. 
Публикувана е статия в бюлетина на служителите.  
 
В звена, в които служителят комуникира директно с клиента и където 
организацията на работата е свързана с конкретно работно време, 
служителят е работил с мениджъра, за да картографира възможностите за 
прилагане на принципа на гъвкаво работно време  
На позиции, където работата го позволява, служителите може да работи и от 
вкъщи.   
 
Работата от разстояние придобива популярност - хората работят от офиси в 
други градове. Популярността на този начин на работа е подкрепена от 
проекта „разширяване в региони“, в рамките на който през последната 
година и половина създадохме 70 нови работни места (бек офис) в различни 
градове в Естония. Следователно никой в Талин не е загубил работата си; 
вместо това отворихме възможността да кандидатстваме за работа в 
различни градове. По този начин на служителите е дадена възможност да се 
върнат в родния си град или от време на време да работят от вкъщи. 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Служителите, чиято длъжност изисква да бъдат в офиса (работа с клиентски 

данни) или звена, свързани с обслужването на клиенти, които са отворени в 

определени моменти, първоначално бяха леко разочаровани. Беше им 

обяснено, че гъвкавостта не може да бъде приложена там по такъв начин, 

както другаде, поради характеристиките на работата. Въпреки това бяха 

предложени някои варианти, които бяха съобщени на тях от гледна точка на 

тяхната работна позиция. 

Резултати 

 Въз основа на нашата оценка, въвеждането на гъвкаво работно време ни 

направи по-ефективни като организация и по-привлекателни като 

работодател. Гъвкавостта е много важна за хората. Гъвкавото работно време 

е един от най-ценените мотиватори сред нашите служители, веднага след 

добра колегиална атмосфера. Благодарение на прилагането на тази мярка 

бяхме готови незабавно да преминем към работа от разстояние, когато беше 

обявена извънредната ситуация през 2020 г. и успяхме да продължим 

работата си без големи провали. 

Контакт https://www.swedbank.ee/ 

 

 

 

  

https://www.swedbank.ee/
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Tartu Kutsehariduskeskus - Гъвкава работна среда по отношение на работното време, мястото 

и начина на работа 

Наименование на 

организацията 
Tartu Kutsehariduskeskus (Център за професионално образование в Тарту) 

Сектор 

Образование 

Публичен сектор 

Брой служители 
251–500 служители 

 

Описание и цел на действие 

(а) 

Гъвкава работна среда по отношение на работното време, мястото и начина 
на работа, както и условията за по-дълъг годишен отпуск, отколкото се 
изисква от закона. 

 

Целева аудитория на 

действие (и) 

Всички служители.  

 

Процес на изпълнение 

Инициативата дойде от главния специалист по човешки ресурси, когато 

работата в мрежа беше фиксирана в правилата за организация на работата. 

Всички мениджъри бяха включени в процеса на вземане на решения.  

Изпълнението зависи от естеството на работата: офис служителите 

например могат да бъдат доста гъвкави, докато служителите с график 

могат да имат думата в процеса на планиране и, ако е необходимо и 

уговорено, те имат право на свободно време през работния ден ( напр. 

началникът ще замести Т, ако Т трябва да отиде на лекар). Учителите 

следват графика, но има доста голяма гъвкавост при използването на 

времето извън графика. По-дългият годишен отпуск се прилага за 

служители, които имат законно право на 28 дни годишен отпуск. Те ще 

получат 35 дни годишен отпуск. 

Предложението за разрешаване на по-дълъг годишен отпуск от законово 

изискването идва от служителите; ръководството и главният специалист по 

човешки ресурси взеха съответното решение. 

Всички създадени мерки са устойчиви. 

 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Съществува проблем със служител, който е недоволен поради факта, че е 

имало задължение да записва дейности от работата на разстояние (като 

цяло). Днес това вероятно вече не е проблем, тъй като работата от 

разстояние е по-предпочитана и често също задължителна (например, ако 

човек трябва да остане в изолация) и изглежда, че има повишено доверие.  

Поради предоставянето на по-дълъг годишен отпуск беше по-трудно да се 
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планират ваканционни периоди, но ситуациите бяха решени - 

комуникацията беше ключова в това.  

Резултати 

Ползите от тези специфични мерки не са изследвани, но може да се 

заключи, че тъй като резултатите от годишното проучване на 

удовлетвореността на служителите се подобряват от година на година, тези 

мерки играят решаваща роля за това. 

Свържете се с https://khk.ee/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://khk.ee/
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ПОРТУГАЛИЯ 

Baía do Tejo - Гъвкави разписания за настаняване на медицински срещи и възможност за 

работа от разстояние в случай на член на семейството с много взискателно заболяване, 

изискващо грижи  

Име на организацията Baía do Tejo, SA. 

Сектор 

Управление на земи и бизнес паркове 
 
Предприемачески публичен сектор (континентална Португалия) 

Клон на дейност: Дейности в областта на публичната администрация - Европейски код NACE 

O84.1.1 

Секторът, управляващ бизнес парковете, традиционно се състои от повече служители от 

мъжки пол, въпреки че тази компания се стреми към баланс, като използва и двете полове.  

Брой работници 
65 служители 

34 мъже (52%) и 31 жени (48%)   

Описание и цел на 

действие (и)  

Описание: гъвкави графици за приспособяване на назначенията на лекарите и възможност за 

отдалечена работа от дома (при работа от разстояние) в случай че член на семейството има 

тежко заболяване, което изисква постоянна грижа.  

 

Условия:  

● Мярката дава възможност за назначения на лекар за самия работник, неговия / нейния 
съпруг / партньор и1-ва възходящи и потомци отстепен;   

● Не са необходими обосновани доказателства, когато придружавате член на семейството 
при лекаря, предвид факта, че почивката от работа не се регистрира като ненужно 
отсъствие;  

● Очаква се почивката от работа, за да отидеш на лекар, да бъде компенсирана в подходящ 
алтернативен график, който се определя от работника / бенефициера, който е информирал 
съответния си началник и е получил зелено решение;   

● В случай на заболяване, което изисква постоянна грижа, където трябва да се представят 
доказателства, работникът може да поиска да работи отдалечено от дома, за да оказва 
помощ на члена на семейството толкова дълго, колкото е необходимо.    
 

Цели:  

● Създайте мярка, която насърчава баланса между работа и семейство и която отчита 
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желанието или необходимостта на работника да бъде у дома в определени по-взискателни 
семейни ситуации;   

● Уверете се, че хората са по-фокусирани и концентрирани върху работата си, което се 
отразява положително на тяхната производителност;  

● Установете връзка, основана на доверие и партньорство между работника и компанията, 
взаимно признавайки взаимните нужди и подкрепа.   

Целева аудитория от 

действия 
Работници от двата пола 

процеса на внедряване 

Рамка на 

● Компанията е основана през 2009 г., когато две предприятия (SNESGES - Administração e 
Gestão de Imóveis e Prestação de Serviços, SA. И URBINDÚSTRIA - Sociedade de Urbanização e 
Infraestruturação de Imóveis, SA) се обединиха и бяха инкопортирани в Quimiparque. В чест 
на своя ангажимент за насърчаване на равенството между мъжете и жените, компанията 
беше един от пионерите на iGen - Форум на организациите за равенство, когато стартира 
през 2013 г. През 2014 г. компанията изпълни първия си план за равенство. През 2019 г., 
когато беше изготвен планът, група посочени работници участваха активно в неговото 
разработване. От момента, в който е изготвен (2014 г.), Планът е актуализиран и наскоро 
си поставя за цел да го преразглежда ежегодно и да включва нови правни диктати в него. 
Настоящият план за равенство на компанията има 18 предимства, подредени в седем 
области на действие, едната от които се отнася до баланса в семейния, личния и 
професионалния живот, както и защитата на родителството със съответно шест и три 
мерки.  
 

Прилагане 

Мярката вече е била приложена в различен формат в предприятията, които се намират в 

произхода на Baía do Tejo: тя позволява на работниците да излитат няколко часа през 

годината, през които могат да присъстват на назначенията на лекарите, макар и в тези дни, 

не се работеше дистанционно от дома в дистанционна работа. Когато беше основана Baía do 

Tejo, мярката беше пренесена, но коригирана: добавена беше възможността да се работи 

отдалечено от вкъщи и беше премахнато ограничаването на часовете, извадени от работа. 

Днес работникът може да вземе почивка, за да запази семейни медицински срещи, при 

условие че часовете са компенсирани и той / тя може да работи отдалечено от дома, ако 

трябва да се осигурят непрекъснати грижи. Наскоро, в сферата на баланса между работа и 

семейство, компанията също започна да предоставя до 3 дни отпуск без загуба на заплата на 

работници, които са имали деца на възраст под 12 години, при условие че причината е болно 
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дете или училището е затворено.     

След като бъде подновен, Планът за равенство се разпространява сред работниците в 

периодични имейли.   

Бюджет и ресурси  

Няма специфични разходи, свързани с тази мярка, поради факта, че почивката от работа 

винаги се компенсира на по-късна дата.  

 

Консолидиране и устойчивост на добрите практики  

Изготвянето на План за равенство проправи пътя към неговата официална регистрация и 

консолидиране на вече съществуващи мерки, които не бяха наблюдавани, както е 

настоящата версия. Това доведе и до други мерки. Планът се преразглежда ежегодно, при 

което мерките могат да бъдат преработени или отменени, ако не се използват.   

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

● Ръководството на компанията се оказа възприемчиво към присъждането на тази полза.  
● Компанията заяви, че предизвикателството е трансверсално, засягащо начина, по който 

работи цялата политика на обезщетенията: осигуряване на това работниците да се 
възползват от предимствата по дисциплиниран и отговорен начин и да ги използват по 
най-добрия начин, когато им бъдат предоставени.   

Резултати 

Резултати: 

Въпреки това няма данни за броя на работниците, които вече са се възползвали от тази 

мярка.  

 

Оценка на удовлетвореността от мярката 

Екипът, ръководещ плана за равенство, е зает да работи по организационни въпросници, за 

да анализира до каква степен са използвани мерките и удовлетвореността на работниците. 

Това обяснява защо все още не е направен акаунт за резултатите.   

 

Планирани корекции 

Мярката е включена в плана за равенство с цел консолидиране на приписването на 

работниците и наблюдение на прилагането й, за да се гарантира устойчивостта ѝ.  

Свържете се с 

Дора Рего 

мениджър „Човешки ресурси и правни консултанти“ 

E-mail: d.rego@baiadotejo.pt  

Baía do Tejo (главен офис) 

Rua Industrial Alfredo da Silva, n.º12, CP 5001 2831-904 Barreiro 

http://www.baiadotejo.pt/pt   

 

 

Field Code Changed

mailto:d.rego@baiadotejo.pt
http://www.baiadotejo.pt/pt
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Отпуск и възнаграждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛГИЯ 

AXA - Глобална политика за родители 

 

Име на организацията AXA 

Сектор 

Застрахователни дейности и управление на активи 

 

ТРАНСПОРТ и УСЛУГИ 

Брой служители > 500 служители 

Описание и цел  

на действие / а 

Всеки служител на AXA има право на 16 седмици отпуск по майчинство плати. 

Родителят (баща, съвместна майка) има право на 4-седмичен отпуск за 

съвместен родител с пълно заплащане, който трябва да бъде използван в 

рамките на първата година след раждането на детето. 

Подобна схема е създадена за осиновители. Всеки служител, който стане 
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осиновител, има право на 16-седмичен отпуск за осиновяване, запазвайки 

пълно заплащане. В случай че и двамата родители работят за AXA, единият 

родител има право на 16 седмици, докато другият има право на 4 седмици 

родителски отпуск, запазвайки пълно заплащане. Това разделение е взаимно 

договорено от самите осиновители. 

За белгийските служители глобалната политика за родители на AXA 

надхвърля законовите надбавки за отпуск по майчинство, раждане и 

осиновяване и подобрява финансовото състояние на новите родители. 

Уникалното е, че същата схема е достъпна за осиновителите. 

Целева аудитория от 

действия 
Всички служители, които стават родители. 

Процес на внедряване 

AXA дава приоритет на благосъстоянието и гъвкавостта на своите служители. 

NWoW (Нов начин на работа) е модерна работна среда, която насърчава 

доверието, автономността и индивидуалната отговорност. Служителите могат 

да работят на разстояние до два дни в седмицата, имат гъвкаво работно време 

и имат 7 седмици почивка, която може да се използва, когато пожелае. Тези 

елементи са ключови двигатели за резултатите.  

Освен това AXA Group се ангажира изцяло с насърчаването на разнообразието 

и приобщаването (D&I) чрез създаване на работна среда, в която всички 

служители се третират с достойнство и уважение и където индивидуалните 

различия се признават, зачитат и ценят. Следователно всички звена на AXA са 

приели целта 50% от управленските позиции да бъдат заети от жени до 2023 

г. Действията за Белгия са замислени и разработени от D&I Manager и D&I 

Съвета, чиито членове са от различни отдели и степени. Глобалната политика 

за родителите беше договорена на международно ниво и за нея беше 

определен бюджет. Политиката влезе в сила на 1 януари 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Страстта към разнообразието и приобщаването е ключов аспект. Отговорните 

служители (мениджър и съвет на D&I) са мотивирани и се ангажират винаги да 

се стремят максимално добре. 

Когато възникнат нарушения или се злоупотребява с политиката, се стартира 

вътрешна комуникационна кампания, за да се съсредоточи вниманието върху 

положителните аспекти на мерките. В подкрепа на това често се използват 

свидетелства. Годишната D&I седмица също така дава възможност да се 

обсъди какво върви добре и какво може да се подобри. 
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Резултати 

95% от новите бащи взеха отпуск по бащинство през 2019 г. 

AXA редовно провежда проучвания за благосъстоянието на служителите. В 

последното проучване беше установен резултат 4 от 5 за психично 

благосъстояние. 80% от служителите посочват, че гъвкавите възможности за 

работа им помагат да постигнат по-добър баланс между професионалния и 

личния живот. 

Свържете се с 

https://www.axa.be/ab/NL/jobs/Pages/5-reasons-to-switch.aspx  

https://www.axa.com/en/magazine/parent-policy-time-for-parents  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elan Languages - Happiness @ Work 

Field Code Changed

Field Code Changed

https://www.axa.be/ab/NL/jobs/Pages/5-reasons-to-switch.aspx
https://www.axa.com/en/magazine/parent-policy-time-for-parents
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Име на организацията Elan Languages 

Сектор 
Специализирани преводи, персонализиран езиков коучинг и устен превод 

ТРАНСПОРТ и УСЛУГИ 

Брой служители 11-50 служители 

Описание и цел на действието 

(ите) 

Целта на Elan Languages е да създаде възможно най-доброто работна ситуация, 

за да се увеличи максимално щастието на служителите. Следователно, като 

компания и като служители, Elan Languages се стреми да се справи с основните 

промени, случващи се в обществото и сектора, като внимава за добър баланс 

между професионалния и личния живот. 

Гъвкавата работа е стандартна процедура по отношение на отработените 

часове, отпуските и възнагражденията. 

● На 1 септември, първия ден от новата учебна година, служителите 
могат да изберат да започнат работа по-късно или да приключат 
работата по-рано. 

● Записването на времето не се използва; служителите носят 
единствената отговорност за планиране на работата си.  

● Компанията работи на 39-часова седмица; По този начин служителите 
имат 6 допълнителни дни отпуск годишно. 

● Всички отпуски могат да бъдат избрани гъвкаво; няма определени 
дни, в които компанията да бъде затворена. Следователно 
служителите не губят отпуск в „задължителни“ дни. 

● Бонусната система в края на годината също е гъвкава (Flex Income 
Plan) и бонусът може да бъде заменен за допълнителен отпуск, 
изплащане на пенсионни спестявания и осигуряване за 
хоспитализация. 

● Служителите, които се преместват в чужбина с цел събиране на 
семейството, могат да работят от новата си родина. 

● Има възможност за пренасяне на до 3 дни неизползван отпуск за 
следващата година. 

Целева аудитория от 

действия 
Всички служители 

 

 

Процес на внедряване 

Фирмата е провеждала политика, ориентирана към пола, от самото начало. В 

миналото обаче действията не са били непременно предприемани съзнателно 

и са били по-фрагментирани. Сега действията са по-добре залегнали в 

установена политика на благосъстояние.  

Идеите за нови инициативи винаги се разглеждат от гледна точка на 

служителя: „Какво бих искал аз като служител?“ Новите идеи се събират чрез 

социалните медии или собствената мрежа на компанията и тяхната 
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осъществимост и достъпност винаги се оценяват. Всичко се прави след 

консултация и с тясното участие на ръководството на всеки отдел. 

След това инициативите се изпробват и оценяват в ограничен мащаб. 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

През последните години Elan Languages се фокусира повече върху 

съобщаването на всички действия и мерки на служителите. Преди това, 

въпреки че имаше много мерки, служителите не винаги бяха наясно с тях. 

Всички предприети мерки изискват бюджет; това е внимателно проучено 

предварително. Докато това често е инвестиция, компромисът е намаляване на 

текучеството на персонал. 

Въвеждането на толкова голям брой гъвкави работни възможности може да 

намали фокуса върху клиента. Клиентът обаче винаги трябва да е на първо 

място и това се съобщава на служителите на редовен интервал. 

Резултати 

Видяхме значителен спад на отсъствията от работа поради заболяване: 23% 

по-ниско през 2019 г., отколкото през 2018 г. 

Има широка осведоменост за всички възможности. Сега всичко е ясно за 

служителите и досега не е възникнало недоразумение. Нещо повече, 

поемането на всички инициативи е високо. 

Свържете се с https://www.elanlanguages.com/nl-BE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Field Code Changed

https://www.elanlanguages.com/nl-BE
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ManpowerGroup - Гъвкава схема полза 

 
 

Име на организацията ManpowerGroup 

Сектор 

Manpower създава и предоставя иновативни решения и услуги, свързани с 

човешкия капитал, включително чрез агенции за временна работа и 

управление на таланта. 

ТРАНСПОРТ и УСЛУГИ 

Брой служители 251 - 500 служители 

Описание и цел на действие 

(а) 

От 2018 г. Manpower официално се ангажира да подобри баланса между 

професионалния и личния живот и прие харта за баланса между 

професионалния и личния живот. Докато някога финансовият капитал беше 

от първостепенно значение за една компания, днес служителите са ключовият 

актив. Това трябва да бъде отразено в HR политика, която дава приоритет на 

служителите във всичките им измерения, включително в личния им живот. 

Manpower се стреми да постигне баланс между законовите изисквания и 

вътрешните проекти, които подкрепят неговата визия. 

Въвеждането на гъвкав план за обезщетения е една от инициативите. 

Съгласно този план служителите могат да „купуват“ допълнителен отпуск, 

като конвертират парични бонуси. По този начин те могат да придобият до 5 

допълнителни дни отпуск годишно. 

Хартата за баланс между професионален и личен живот предвижда и други 

гъвкави работни инициативи, като гъвкаво работно време, работа от вкъщи и 

сателитна работа. 

Целева аудитория от 

действия 
Всички служители 

Процес на изпълнение 

Инициативи се разработват от отдел „Човешки ресурси“, след което се 

одобряват от изпълнителния комитет.  

Те се съобщават на служителите по редица канали. 

- Различни HR служители 
- Информационни сесии или конферентен разговор за всички 

служители 
- Публикуване на нови инициативи в Интранет 
- Споменаване на различни срещи 
- За новите служители те са изброени в пакета за добре дошли 

Провежда се ежемесечна среща за напредъка, както и интервюта за 

изпълнение и развитие, на които служителите обсъдете техните очаквания и 

желания по отношение на баланса между професионалния и личния живот. 
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Това дава възможност да се отговори индивидуално на специфични нужди. 

 

 

 

 

 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Ангажиментът за оптимален баланс между професионалния и личния живот е 

важен за привличането и развитието на таланти. Той също така запазва 

таланта в рамките на организацията. 

Въпреки че голяма компания като Manpower несъмнено се нуждае от 

фиксирана структура за одобрение и изпълнение на инициативи, все още има 

много възможности за гъвкавост. Ако възникнат проблеми или нови нужди, 

решенията могат да се вземат бързо благодарение на късата връзка между HR 

и изпълнителния комитет. 

Резултати 

Досега 131 служители са закупили допълнителен отпуск съгласно гъвкавия 

план за обезщетения; 27 от тях са мъже. 

Manpower има много служители, които избират да работят на непълно 

работно време. През 2019 г. почти 20% от работната сила е била на непълно 

работно време, поради родителски отпуск, кредит за време или договор за 

непълно работно време. 

Ежегодно проучване се провежда по различни въпроси, свързани с човешките 

ресурси, включително баланса между професионалния и личния живот. 

Отзивите за наличните мерки са много положителни. 

Свържете се с https://manpower.be/node/45  
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ЕСТОНИЯ 

MDC Max Daetwyler Eesti AS - „Ден за зареждане на батерията“ и споразумения, личните 

особености 

 

Наименование на 

организацията 
отчитащиMDC Max Daetwyler Eesti AS 

Сектор 

Преработваща промишленост, производство на специализирани машини 

Частен сектор 

Брой служители 51-250 служители 

Описание и цел на 

действието (ите)  

Промени в организацията на работа:  
● увеличен брой платени почивни дни (включително „ден на 

зареждане на батерията“);  
● възможност за отдалечена работа;  
● съкращаване на нощни смени  
● споразуменията, като се вземат предвид личните особености. 

Служителите могат да си вземат почивен ден за зареждане на батериите, по 

здравословни или други причини веднъж годишно. Денят се заплаща от 

работодателя. В допълнение към деня за зареждане на батерията, 

платените дни са, когато детето завършва детска градина, основно училище 

и гимназия. 

Споразуменията винаги вземат предвид личните специфики: компанията е 

гъвкава и различните нужди на служителите се приспособяват възможно 

най-много по отношение на например работното време, празниците, 
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работата на разстояние (повечето работници са производствени 

работници).  

Работата на родителите, които получават родителското обезщетение, се 

коригира по такъв начин, че да се избегне намаляването на родителското 

обезщетение (т.е. се взема предвид границата на родителските 

обезщетения). 

 

Целева аудитория от 

действия 
Всички служители 

Процес на изпълнение 

Инициативата идва от отдела за човешки ресурси. Малка група служители, 

ръководители на отдели и ръководител на компанията бяха включени във 

вземането на решения. Като цяло отдел „Човешки ресурси“ пое основната 

роля в разработването и изпълнението на мерките, инициативата на 

служителите остана ниска. 

Дейностите, които изискват повече инвестиции, бяха предвидени в 

бюджета, но няма отделен бюджет за всички дейности. 

Повечето мерки са устойчиви, някои са се променили или са били 

адаптирани леко с течение на времето. 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Според отзивите на служителите, най-високите нива на дейности са денят 
на зареждане на батерията и възможността за работа от разстояние 
(компютърни работни места). 

Резултати 

Мерките са много полезни. Служителите са по-ангажирани, количеството 

информация се е увеличило и потокът от информация е по-добър и повече 

се набляга на дейности за насърчаване на здравето. Възможно е също така 

да се подпомогне развитието на служителите в по-голяма степен. Освен 

това гъвкавостта се е увеличила значително, възможностите за работа от 

разстояние и работа с екипната среда са били използвани по-широко.  

Проучванията показват, че участието на служителите във фирмата се е 

увеличило и имиджът на компанията се е подобрил. Оборотът на труда и 

броят на болничните са намалели. 

Контакт 
 https://industries.daetwyler.com/et 

 

 

 

 

 

 

https://industries.daetwyler.com/et
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Scania Eesti AS - Детски и семейни обезщетения за служители 

Име на организацията Scania Eesti AS   

Сектор 

Продажба и поддръжка на превозни средства 

Частен сектор 

Брой служители 51-250 

Описание и цел на 

действието (ите) ) 

Обезщетения за деца и семейство за служители: 
 

● Упражнение за цялото семейство: служителят може да посети 
басейна и фитнес залата, заедно с децата си и съпруга / партньора 
си, за сметка на работодателя. Поддържа се семейно прекарано 
време заедно.  
Упражненията са полезни за тялото и ума - понякога служителите 
не искат или не им се иска да го правят сами и биха били по-
заинтересовани, ако могат да доведат семейството си. Това води до 
добре отпочинали, активни, здрави служители; семейството може да 
спортува заедно по-достъпно, като същевременно прекарва време 
заедно.  

● Помощ за раждане: дава се 1 седмица платен отпуск, който се 
заплаща в допълнение към заплатата, ако в семейството се роди 
дете. Родителят може да има допълнителна седмица отпуск за 
сметка на компанията непосредствено преди / след раждането на 
дете в допълнение към националните празници.  

● Подарък и платено обезщетение, когато се роди дете.  
● Разрешаване на работа на непълно работно време, ако родителят е в 

родителски отпуск и би искал да продължи да работи на непълно 
работно време. Това е много популярно, особено сред мъжете. 
Много бащи вече са се възползвали от тази възможност.  
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Целева аудитория от 

действия 
Служители с деца или възрастни родители, за които трябва да се грижат. 

 

 

 
 

Процес на изпълнение 

Инициативите идват от мениджъра и управлението на човешките ресурси, а 
отчасти и от служителите.   
Мерките се вписват добре и има планове за продължаването и развитието 

им.  

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Няма проблеми. За някои мерки се изисква определен бюджет, но не всички 

мерки се нуждаят от финансиране. Мерките са устойчиви и високо ценени 

във фирмата и сред служителите. 

Резултати 

Целта на мерките е да комбинират работата и семейството, да дадат 
възможност за по-гъвкави трудови отношения и да имат по-мотивирани 
служители.  
Редовно се искат служители за обратна връзка и е ясно, че компанията се е 

възползвала от тези мерки. . 

Свържете се с 
https://www.scania.com/ee 

 

 

 

Tammer OÜ - почивен ден за сметка на работодателя и подкрепа на раницата на дете, 

влизащо в първи клас 

 

Име на организацията Tammer OÜ   

Сектор 

Преработваща промишленост, производство на стоманен профил и метални 

врати и windows 

Частен сектор 

Брой служители 
51-250 служители  

 

Описание и цел на 

действието (ите) 

Родителите на дете, посещаващо 1-4 клас или дете, което за първи път се 

насочва към детска градина, могат да имат почивен ден за сметка на 

работодателя на 1 септември .  

Компанията изплаща също така надбавка, наречена „подкрепа за раници“ на 

https://www.scania.com/ee
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дете, постъпващо в първи клас.  

Фирмата разполага с детска площадка за игра. 

През годината се провеждат много различни събития за екипа, 

включително събития, предназначени за цялото семейство. 

 

Целева аудитория от 

действия 

Служители с деца  

 

 

 

Процес на изпълнение 

Tammer е семеен бизнес. От самото си създаване собствениците и 

ръководството са си поставили за цел да бъдат приятелски настроени към 

семейството. 

Пакетът се актуализира в края на всяка година, в съответствие с нуждите и 

очакванията на следващата година. 

Между 2017 и 2020 г. са проведени редица проучвания за дълъг период от 

време, в резултат на което съответните ръководители на отдели са 

изследвали проблемите в своята област на отговорност, опитвайки се да ги 

разрешат възможно най-скоро.  

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

 

Резултати 

Въз основа на проучването за удовлетвореност, стойността на Tammer е 

записана. Стойността за 2020 г. е ОПРЕДЕЛЯНЕ, за 2021 г. е ГЪВКАВОСТ. В 

зависимост от стойността на годината те организират отборни събития, 

обучения, планират подаръци и др. 

Свържете се с http://www.tammer.ee/ 

 

ПОРТУГАЛИЯ 

Altice Португалия - Два дни платен отпуск на месец за работници през първата година от 

живота на детето  

 
Име на организацията Altice Португалия 

http://www.tammer.ee/
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Сектор 

Телекомуникации и мултимедия 

Частен сектор за печалба (континентална Португалия) 

Клон на дейност: Телекомуникации - Европейски код NACE J61 

Традиционно мъжки сектор с недостатъчно представителство на женската работна сила.  

Брой служители 
7700 общо заети  

4820 мъже (62,6%) и 2880 жени (37,4%)   

Описание и цел на 

действие (и) 

Описание: 2 дни месечно почивка на работа за работници от двата пола през първата година 

от живота на детето, без загуба на права, включително възнаграждение. Тези дни се добавят 

към родителския отпуск, както е предвидено в Кодекса на труда, член 39.  

 

Условия:  

● Родителските обезщетения се предоставят на работници от двата пола; 
● Използването на обезщетението не води до конфискация от служителя; 
● Почивните дни получават пълно заплащане;  
● Искането на почивка без работа не изисква от служителя да представи причина, въпреки 

че която и да е причина трябва да бъде представена през предходните пет дни или 
възможно най-скоро в случай на непредвидени обстоятелства;   

● Мярката е вписана в Инструментите за колективен трудов регламент в нейната глава 
„Родителство - колективно трудово споразумение“ (гл. IV, клауза 12, № 2г). 

 

Цели:  

● Установяване на мярка, насърчаваща предоставянето на грижи за деца;  
● Осигуряване на подкрепа за работници от двата пола по време на етапа на адаптация за 

справяне със семейния живот;  
● Деконструиране на половите стереотипи и популяризиране на имиджа на мъж, който се 

грижи за детето.  
Целева аудитория на 

действие (и) Работници от двата пола с деца / новородени бебета.   

Рамка на процеса на 

изпълнение 

През 2015 г. компаниите, опериращи под PT Portugal, SA, бяха включени като неразделна 

дъщерна компания на Altice Group. По време на прехода ръководството избра да продължи 

колективното договаряне между работниците и синдикатите, надлежно представляващи 

работниците от PT Portugal, като същевременно предложи да се въведат нови материали, а 

именно по отношение на намирането на баланс в отношенията между работата и 

семейството. Поради това бяха установени някои мерки в полза на работниците, които 

надхвърляха условията, записани в закона. Процесът започна със събиране на всички точки 

от дневния ред на изискванията на работниците, повдигнати по време на процеса на 

договаряне със синдикатите.   

 

Прилагане 

Мярката е приложена в Фирменото споразумение на PT Comunicações, SA, а през 2013 г. 

мярката е включена в Колективния трудов договор, разширявайки прилагането на мярката 

и върху другите компании, работещи под чадъра на PT Portugal. Когато обаче 
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предприятието беше включено в Altice през 2015 г., заедно със синдикатите беше изготвен 

стратегически план за насърчаване на мерки, насочени към защита на родителството и 

баланса между семейството и работата, главно чрез подобряване на системата за 

предоставяне на помощ на деца, внуци и правнуци.  

 

Основна стъпка в процеса доведе до подобряване на вътрешната комуникация чрез 

разпространяване на действащите ползи, предлагани от предприятието.  

Фактът, че някои мерки не са били използвани, се дължи на факта, че работниците не са 

знаели достатъчно за тях. Поради това беше даден курс за обучение по електронно 

обучение, насочен към цялата работна сила в Алтице Португалия, и Ръководство за 

родителство беше създадено и достъпно във вътрешната мрежа; съдържаше информация 

за законите и конвенциите относно родителството, социално осигурителните добавки, 

отпускани в тази сфера, и Ръководство за добри практики, водещи до баланс между 

семейството и работата. Управлението на човешките ресурси смята, че публикуването на 

тази информация е оказало пряко влияние върху усвояването на тези ценности в културата 

на компанията и много повече работници са се възползвали от мерките.    

 

Бюджет и ресурси 

Бюджетът, запазен за прилагане на мярката, се състои от средната стойност, изчислена въз 

основа на общата сума на възнагражденията, изплатени от компанията, поради факта, че не 

е възможно да се предскаже кой ще получава това обезщетение. Ръководството на 

човешките ресурси счита, че освен важността на оценката на съответните финансови 

разходи, въпросите за парите не са решаващи за поддържане на мярката.  

 

Консолидиране и устойчивост на тази добра практика 

Мярката е записана в Колективния трудов договор (CBA), който е в сила в компанията. 

Следвайки дългогодишната традиция да се занимава със своите социални партньори, да 

благоприятства договарянето и решенията в паричния съвет, документът е широко 

разпространен в организацията и се е превърнал в средство, чрез което се създават и 

разпространяват новите системи на компанията. В същото време компанията се стреми 

непрекъснато да подобрява правата на своите работници, като по този начин спомага за по-

стабилна политика на баланса между семейството и работата. Счита за изключително важно 

подобна политика да издава от CBA, засилвайки ангажимента си за договаряне и диалог със 

своите социални партньори и подобрявайки политиката си, водеща до баланс между 

семейството и работата, което, според него, помага за въплъщаването на принципите на 

равенството и недискриминацията между мъжете и жените в компанията.  

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

● Висшето ръководство на компанията, както и нейното средно ръководство, се оказаха 
готови да предоставят тази полза;  

● Консолидирането на зачитането на баланса между семейството и работата в културата на 
компанията показа, че това е решаващ фактор за успеха на мярката.  
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Резултати 

Резултати - съотношения въз основа на употреба:  

 

почивни дни - съотношение между употребата, която работниците от двата пола правят 

по мярката 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Общо 

жени 25,9% 26,8% 18,1% 23,1% 20,1% 10,8% 22,4% 

Мъже 74,1% 73,2 % 81,9% 76,9% 79,9% 89,2% 77,6% 

Дни 552 665 502 632 701 139 3191 

 

Сред петте мерки, заложени в Колективния трудов договор, тази мярка е тази, която се 

използва най-често. Според данните предимно мъже, със средно 77,6%, са си взели 

почивни дни. Що се отнася до групата на хората, обхванати от тази мярка, може да се 

види, че има паритет от 30% между мъжете и жените, които са имали деца през 

последните 12 месеца.  

 

Съотношение на работниците, които са имали почивни дни, сред тези, които са имали 

деца 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Общо 

жени 23,7% 29,2% 32,0% 39,7% 36,5% 11,4% 29,7% 

Мъже 23,7% 28,2% 28,4% 33,3% 45,5% 19,8% 30,0 % 

 

Оценка на удовлетвореността от мярката 

Проучвания, измерващи удовлетвореността на работниците, се прилагат редовно. Този 

раздел за контаминация е свързан с баланса между семейството и работата. Тези мерки 

обикновено получават положителна обратна връзка. 

 

Планирани корекции 

Управлението на човешките ресурси счита, че мярката не трябва да претърпява 

допълнителни промени.   

Свържете се с 

Катарина Висенте, 

ръководител на отдела за оценка, трудови отношения и разнообразие  

E-mail: catarina-a-vicente@telecom.pt  

Altice Португалия (главен офис) 

Av. Фонтес Перейра де Мело 40, 4000-000 Лисабон 

https://www.telecom.pt/pt-pt    

Field Code Changed

Field Code Changed

mailto:catarina-a-vicente@telecom.pt
https://www.telecom.pt/pt-pt
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GEBALIS - Петнадесет дни изцяло платен отпуск за работници от мъжки пол през първия 

месец от живота на детето 

 

Име на организацията GEBALIS отдаването 

Сектор 

управляващпод наем на общински жилища в Лисабон  

Предприемачески публичен сектор (континентална Португалия) 

Клон на дейност: Недвижими имоти - Кодекс на националната икономическа дейност (CAE): 

68321 (Посредничество при управление на собственост) - Европейски кодекс NACE L68.3.  

Недвижимите имоти са сектор, който традиционно разчита повече на мъжката работна сила, 

но това общинско предприятие, което управлява общински лизинг, разкрива, че е 

недостатъчно представено от мъжката работна сила. Независимо от това, вътрешният 

инженеринг и инспекционният сектор са недостатъчно представени от жените.  

Брой работници 
222 служители 

85 мъже (38,7%) и 137 жени (61,3%)   

Описание и цел на 

действие (и)  

Описание: 15 дни изцяло платен отпуск за работници от мъжки пол през първия месец от 

живота на детето. Тези дни се добавят към дните, разрешени изключително за родителски 

отпуск на баща, както е предвидено в Кодекса на труда, член 43. Обезщетението е предвидено 

и в Дружественото споразумение № 342/2017, клауза 82, № 1.  

 

Условия:  

● Обезщетение, отпускано изключително за работници от мъжки пол;  
● Позволените дни за родителски отпуск се заплащат изцяло от компанията;  
 

Цели:  

● Предоставяне на мярка, която ще насърчи грижите за децата и ще насърчи активната роля 
на бащите в грижите и образованието на децата им;  

● Насърчаване на семейния живот заедно и укрепване на афективните връзки;  
● Деконструиране на половите стереотипи и популяризиране на мъжкия образ на 

детегледача;  
● Осигурете по-широка политика, обхващаща предимствата, като същевременно помните 

финансовите ограничения на компанията и в същото време осигурявате на работниците си 
по-голямо удовлетворение. Обезщетението се активира въз основа на профила на 
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работниците във фирмата, която по това време включваше много млади възрастни мъже.   

Целева аудитория на 

действие (а) 
Работници от мъжки пол с деца / новородени бебета.   

Рамка на процеса на 

прилагане 

Компанията е основана през 1995 г. от Общинския съвет в Лисабон, но претърпя промени 

през 2007/2008 г., които почти доведоха до нейното изчезване. В процеса на рехабилитация 

на компанията, един от ключовите моменти, причиняващи нестабилност, е несъответствието 

на компанията в заплатите между по-младите и по-възрастните служители. Предвид факта, 

че не беше възможно да се преразгледат скалите на заплатите, Съветът на директорите 

предложи да бъдат въведени някои мерки за смекчаване на последиците от ограниченията на 

заплатите. Тези мерки трябваше да осигурят на работниците на компанията повече ползи. По 

това време повечето от работниците на компанията бяха млади мъже на около 30 години. 

Една от мерките беше 15-дневният изцяло платен отпуск за служители от мъжки пол, който 

едновременно помогна за реализирането на други ангажименти, поети от фирмата, като 

например насърчаване на равенството между мъжете и жените. Мярката е включена в плана 

за равенство на компанията.   

 

 

Изпълнение 

Когато мярката беше приложена през 2007 г., тя имаше различен характер: всеки път, когато 

работникът стана баща, тази и други мерки, свързани с родителството, се пренасяха чрез 

гласуване за по-високо одобрение. През 2007 г. влезе в сила и Регламентът за системата на 

труда, който включва тази мярка, както и други мерки и ползи за всички работници, което по-

късно води до по-добре структурирана „Политика за балансиране на професионалния, личния 

и семейния живот“, която сега е в сила в търговско дружество.  

 

Когато системата за управление на баланса между работа и семейство беше приложена и 

впоследствие беше получено сертифицирането по португалския „Стандарт NP 4552: 2016 - 

Система за управление на баланса на работата, семейството и личния живот“, интранет 

системата на компанията стартира собствен файл („Work-Life Управление на баланса ”), която 

непрекъснато се актуализира. Преписката включва всички мерки и може да бъде 
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консултирана от работниците. Освен това на всеки работник се изпраща бележка с месечната 

му декларация за заплата, която му напомня за мерките в съответното досие.  

 

По отношение на мярката, отпускаща на бащите 15-дневен родителски отпуск, освен 

предвиденото в закона, всеки път, когато работодател на фирма информира Службата по 

човешки ресурси, че ще бъде баща, мярката се активира.  

 

Бюджет и ресурси  

Ресурсите, отпуснати за прилагане на мярката на практика, идват от фондове, които 

обикновено са запазени за изплащане на възнаграждения и сумите са включени в бюджета за 

човешки ресурси.  

 

Компанията не замества временно служителите в родителски отпуск, тъй като счита, че 

реорганизацията на работата по време на такива отсъствия е осъществима.  

 

Консолидиране и устойчивост на добрите практики  

Мярката попада в рамките на Дружественото споразумение № 342/2017 (клауза 82, № 1.). 

Компанията работи за сключване на нови споразумения и получаване на нови сертификати. 

През февруари 2020 г. тя получи сертификат по португалския „Стандарт NP 4552: 2016 - 

Система за управление на баланса на работата, семейството и личния живот“. 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

● Липсата на възприемчивост от страна на някои ръководители на среден мениджмънт през 
началния етап на изпълнение беше едно от основните предизвикателства. С течение на 
времето мярката постепенно беше приета. Председателят на Съвета на директорите смята, 
че преминаването му е било възможно само поради големия брой жени, заемащи висши 
постове; това се дължи и на напредъка в политиките на португалското правителство, 
свързани с баланса между семейството и работата и защитата на родителството.   

● Представителството на жени, заемащи висши длъжности в компанията, е помогнало за 
деконструиране на стереотипите на пола и промяна на манталитета, което е позволило на 
работниците от мъжки пол да се ползват от отпуск по бащинство и това се смята за все по-
естествено.   

● Известно количество пасивна съпротива поради стереотипите на пола би могло да 
съществува първоначално сред възрастни работници от мъжки пол и някои работници в 
по-традиционните сектори на компанията. Някои работници може би не са разбрали 
веднага ползите от мярката, но тази ситуация обикновено е решена.   
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Резултати 

Резултати - съотношения въз основа на употребата: 

Откакто е въведена мярката, всички 37 работници от мъжки пол се ползват. С други думи, 

нивото на одобрение е 100% от влизането в сила на мярката.  

 

Оценка на удовлетвореността от мярката 

Що се отнася до заявлението на компанията за сертифициране по португалския стандарт NP 

4552: 2016, бяха разпределени няколко проучвания между работниците, чийто процент на 

отговор беше 64%. Когато се разглеждат резултатите, може да се види, че 70% от 

работниците са съгласни относно важността на мерките за балансиране на професионалния и 

личния живот.  

 

Едно от проучванията е насочено към семействата на работниците и показва, че 73% от 

анкетираните са доволни от баланса на времето, с който разполага членът на семейството му 

за осъществяване на личен / семеен живот. Въпреки това 61% смятат, че работният живот на 

члена на семейството му в GEBALIS е нарушил качеството на времето, прекарано със 

семейството.  

 

Планирани корекции 

Мярката е била предмет на договаряне и е била предмет на регламенти, които са довели до 

включването ѝ в Фирменото споразумение.  

 

Компанията предвижда бъдещи корекции, тъй като счита, че политиката за обезщетения 

изисква постоянно адаптиране към реалностите и нуждите на работниците.  

Свържете се с 

Pedro Pinto de Jesus 

Председател на Съвета на директорите 

E-mail: pedro.pinto@gebalis.pt     

Gebalis (главен офис) 

Rua Costa Malheiro - лейтенант B12, 1800 - 412 Лисабон 

http://www.gebalis.pt/  

 

 

 

 

 

 

 

Field Code Changed

mailto:pedro.pinto@gebalis.pt
http://www.gebalis.pt/
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IKEA - Два месеца отпуск на работници с новородени деца  

Наименование на 

организацията 
IKEA 

Сектор 

Мебели и декорация на дома на дребно 

Частен сектор за печалба (Континентална Португалия) 

Клон на дейност: Търговия на дребно с битова техника - Европейски код NACE G47.5 

Сектор показва баланс между работна сила, включваща и двата пола.  

Брой работници 
2 696 служители 

1 242 мъже (46,1%) и 1 454 жени (53,9%)   

Описание и цел на 

действие (и)  

Описание: предоставяне на двумесечен отпуск на майките / бащите на новородени бебета. 

Тези дни са в допълнение към дните на първоначален родителски отпуск, предвидени в 

Кодекса на труда, член 40, № 1, 2 и 3.  

 

Условия:  

● Възползването от това обезщетение не е задължително; 
● Обезщетението трябва да се използва веднага след първоначалния родителски отпуск;  
● Бенефициентът може да избира кога иска да ползва един или двумесечен отпуск; 
● Компанията предлага на бенефициентите месечна надбавка за издръжка, където 

стойността му е пропорционална на броя часове, които бенефициерът е отработил. 
Референтната стойност, базирана на пълен работен месец, е 360,60 €; 

● За двойките, работещи във фирмата, политиката е една и съща и те могат да изберат да 
ползват родителски отпуск заедно или поотделно за общо четири месеца (взети 
изключително).   

 

Цели:  

● Помогнете на работника по време на труден етап от неговия / неговия живот;  
● Признайте ролята на компанията за повишаване на родителството в семействата и в 

социално отношение;  
● Насърчаване на равното право между бащите и майките в подкрепата за семейството;  
● Насърчавайте раждането на детето; 
● Покажете на своите работници, че компанията смята, че балансът в личния, семейния и 

професионалния живот и времето, прекарано със семейството, са важни; 
●  Осигурете допълнителна подкрепа на публичните политики в тази област.  

Целева аудитория на 

действие (и) 
Работници с деца / новородени бебета.  

  

Мярката е включена в ангажимента за насърчаване и защита на родителството, което е 
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Рамка на процеса на 

прилагане 

национална цел и независимо от другите магазини на IKEA по света. Мярката е определена 

според португалските демографски профили и ниската раждаемост в доказателства, което е 

накарало компанията да насърчава равенството между мъжете и жените. Мярката оказва 

въздействие поради факта, че възрастовата група на работниците е млада и че между 2017 и 

2020 г. е имало средно 84 раждания годишно.  

 

Прилагане 

Мярката е приложена през 2004 г., годината, в която IKEA започва да работи в Португалия. Все 

още е в оригиналната си форма, което показва, че дори в началото това е предимство, 

приписвано еднакво както на мъжете, така и на жените. Компанията получи наградата 

„Равенството е качество“ ((2008/2009 - 8-мо издание). Всички новодошли в компанията се 

информират за мярката и тя се разпространява в интранета на компанията. Освен това 

работникът, който е в процес на искане се иска родителски отпуск дали тя / той желае да се 

възползва от обезщетението.  

Бюджет и ресурси  

Ресурсите, финансиращи мярката, се използват за временно договаряне на лице за попълване 

на работника / бенефициера. не се прилага за всички работници / отсъстващи, обхванати от 

тази мярка: вземането на решения зависи от естеството на работата, извършена от лицето и 

дали е възможно да се разпредели между членовете на екипа.  

 

Консолидиране и устойчивост на добрите практики  

Мярката е изцяло на място и се счита за неразделна част от ползите на компанията. В случай, 

че мярката се нуждае от преразглеждане, това се случва, когато се внесат възможни 

предложения за подобряването й и никога с оглед премахването му. Мярката се основава на 

подобряване на баланса между семейството и работата и е включена в културната политика 

на компанията.  

Няма съобщения за случаи, независимо дали идват от ръководството или от работниците, 

където мярката е била срещната с съпротива, която може да застраши прилагането ѝ. 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

● Ръководният персонал на компанията е дал пълното си одобрение и се ангажира да го 
поддържа.  

● Дългосрочните предизвикателства са как да продължим да поддържаме мярката 
привлекателна за работниците и как да осигурим периодично коригиране на размера на 
надбавката, за да помогнем за покриване на разходите на бенефициера. 

Резултати 

Резултати - проучване на профила на работниците, като се възползва от мярката  

 

Общо раждания 

(на година и според мъжете и жените) 

 2017 2018 2019 2020 Общо 

жени 53,9% 56,7% 56,1% 54,4% 55,4% 

Мъже 46,1% 43,3% 43,9% 45,6 % 44,6% 

Общо 89 97 82 68 336 
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В относително изражение има леко увеличение на жените над мъжете сред работниците, 

които са имали деца от 2017 г.  

При анализ на пола на работниците, които са се възползвали от това обезщетение през 

последните четири години , жените са в мнозинството - 82,5% от общия брой. 

Брой бенефициенти на мярката според пола 

 2017 2018 2019 2020 Общо 

Жени 87,3% 82,1% 77,8% 81,6% 82,5% 

Мъже 12,7% 17,9% 22,2% 18,4% 17,6% 

Общо 55 56 45 38 194 

 

Процент на жените и мъжете, прибягващи до мярка 

(% от допустимите жени и мъже) 

 2017 2018 2019 2020 Общо 

жени 100,0% 83,6% 76,1% 83,8% 86,0% 

Мъже 17,1% 23,8% 27,8% 22,6% 22,7% 

 

В таблицата непосредствено по-горе може да се види, че 86% от всички работнички, които 

имаха право да получат обезщетението, се възползваха от него; що се отнася до мъжете, само 

27% се възползваха от това през предходните четири години. Следователно, въпреки 

мярката, включваща както мъже, така и жени, и компанията, постигаща паритет между 

работниците от мъжки и женски пол при предлагането на това обезщетение, както и в броя 

на ражданията, родителският отпуск се ползва предимно от работнички.   

 

Работниците, които са се радвали да получат това обезщетение, са дали положителни отзиви 

и по-специално са подчертали, че оценяват възможността да прекарват повече време вкъщи, 

което улеснява интегрирането на детето в ясла. По време на този преходен етап бебето е 

малко по-голямо и бащата или майката разполагат с повече време за проследяване на 

адаптацията на детето от вкъщи, отколкото ако се е върнало на работа. 

   

В компанията броят на децата на семейство се е увеличил през последните няколко години. 

Приписването на това обезщетение се счита за косвен стимул, тъй като компанията се счита 

за майчинство и бащинство.  

 

Оценка на удовлетвореността от мярката 

Компанията е прибегнала до раздаване на няколко въпросника, но не е изготвила никакви 



60 
 

статистически данни за удовлетвореността на своите работници по отношение на ползата. 

Неговото положително възприятие за ползата произтича от начина, по който новонаетите 

работници във фирмата го гледат с удовлетворение, и от начина, по който мярката е посочена 

като диференциращ фактор от мъжете и жените.   

 

Планирани корекции 

Понастоящем мярката се подлага на корекции за първи път и се фокусира върху три основни 

момента:  

i) преглед на паричната стойност на надбавката - това предложение е направено по 
инициатива на компанията, като признава важността на предлагането на повече парична 
помощ, като се има предвид, че мярката е една и съща през последните 16 години;   

ii) проучване на възможността бенефициерът да ползва размера на родителския отпуск, 
който желае, въпреки че това трябва да е през първата година от живота на бебето (в 
момента отпускът трябва да се ползва веднага след предоставяне на родителския отпуск);  

iii) проучване на вероятността от по-активен подход при работа с мъже-бащи и насърчаване 
да се възползват от тази полза, насочена към всички работници от мъжки и женски пол;  

Освен това има трета точка, повдигната във въпросниците, въпреки че тя се използва по-

рядко, и това отнема два месеца почивка в интерполирани последователности.  

Свържете се с 

Elsa Cristão 

Мениджър за връзки 

E-mail: колегиelsa.cristao@ingka.ikea.com  

IKEA (Главен офис) 

EN250 Rua 28 de setembro, Frielas, 2660-001 Loures 

https://www.ikea.com/pt   

 

Infraestructuras de Portugal, SA (IP, SA) - Двудневен отпуск, изцяло изплатен на работници от 

мъжки пол за всеки тридесет дни родителски отпуск, изключително  

Име на организацията Infraestruturas de Portugal, SA (IP, SA) 

сектора 

Управление на португалските пътни и железопътни линии инфраструктури  

Предприемачески публичен сектор (континентална Португалия) 

Клон на дейността: Национален кодекс за икономическа дейност (CAE): 52211 - Управление 

на инфраструктурите за сухопътен транспорт  

Традиционно мъжки сектор с недостатъчно представителство на женската работна сила. 

Брой работници 
3,588 служители 

2 722 мъже (75,9%) и 866 жени (26,1%)   

Field Code Changed

Field Code Changed

mailto:elsa.cristao@ingka.ikea.com
https://www.ikea.com/pt
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Описание и цел на 

действие (и) 

Описание: Два напълно платени дни отпуск позволяват на мъжете работници за всеки 30 дни 

от първоначалния родителски отпуск, взети изключително. Тези дни се добавят към 

първоначалния родителски отпуск, както е предвидено в Кодекса на труда, член 40, № 1, 2 и 

3.  

 

Условия:  

● Обезщетение, прилагано изключително за работници от мъжки пол;  
● Работникът трябва да свали минимум 30 последователни дни изключително по отношение 

на първоначалния родителски отпуск, в допълнение към задължителния изключителен 
родителски отпуск на бащата (Кодекс на труда, член 43);  

● Двудневен отпуск за всеки период от 30 дни, както е описано по-горе, с максимална 
компенсация до 4 дни бонус;  

● Почивните дни до първия рожден ден на детето могат да бъдат предварително уговорени с 
началниците на работника; 

 

Цели:  

● Насърчаване на споделянето на родителските отговорности между баща и майка;  
● Създаване на мярка за насърчаване на грижите за новороденото дете и засилване на ролята 

на бащата в семейството, настоявайки за активната роля на бащите в грижите и 
образованието на децата си;  

● Насърчавайте семейния живот заедно и укрепвайте афективните връзки;  
● Деконструирайте стереотипите на пола и популяризирайте имиджа на мъж-детегледач.   

Целева аудитория на 

действие (а) 
Работници от мъжки пол с деца / новородени бебета.  



62 
 

Рамка на процеса на 

изпълнение 

 

● Компанията възниква през 2015 г. след обединяването на две отделни предприятия 
(Estradas de Portugal - Roads of Portugal и Rede Ferroviária Nacional - National Railways 
Network). Компанията е член на iGen - Форум на организациите за равенство и има 
Работна група за равенство за насърчаване на равенството между половете, защита на 
родителството и постигане на баланс в професионалния, семейния и личния живот. Освен 
това, компанията има и действащ План за равенство.  

●  
Изпълнение 

Мярката преди съществувала в Estradas де Португалия предприятиеи ръководството на 

Infraestruturas де Португалия реши да го запази, тъй като смята, че е монтиран с ценности на 

компанията, най-вече по отношение на отговорността си за насърчаване на баланс в 

професионалния, семейния и личния живот . След обединяването (2015 г.) се наблюдава 

значително увеличение на броя на работниците, кандидатстващи за това обезщетение. Това 

се дължи както на наемането на повече работници във фирмата, така и на по-голямата 

инвестиция за разпространение на мярката във вътрешната комуникационна мрежа на 

компанията, както и в официалните възпоменателни дни.    

 

бюджет и ресурси  

Работната група за равнопоставеност счита, че финансирането, насочено към 

материализиране на мярката, не е достатъчно високо, за да оправдае необходимостта от 

адаптиране или временно спиране на мярката. Почивните дни се заплащат така, сякаш са 

почивни дни (100% пълно заплащане, отстъпка за хранителни добавки). Средната възраст на 

работниците е 51 години, така че броят на потенциалните бенефициенти на мярката е нисък.  

Компанията не замества временно работници, които отсъстват в родителски отпуск, тъй като 

счита, че е възможно да се реорганизира работата отвътре.  

 

Консолидиране и устойчивост на добрите практики  

Ползата е включена в плана за равнопоставеност на компанията и постоянно се поддържа в 

годишните й прегледи поради факта, че мярката е добре приета, широко използвана и цената 

й не тежи върху бюджета на компанията.  

Няма съобщения за някаква съпротива, която би могла да застраши мярката дали от страна 

на ръководството - главно защото ръководството смята, че е възможно да се смеси времето за 

отпуск в рамките на едногодишен период, или дали от страна на работниците .  

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

● Ръководството на компанията се оказа възприемчиво към предоставянето на тази полза.   
● Усилията, положени за последователно насърчаване на използването на мярката, се считат 

за предизвикателство; целта е зададена на 100% използване.  

Резултати 

Резултати - съотношения въз основа на употреба: 

 

2016 г .: 55 случая на бащинство (62% спазване); 
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2017 г .: 43 дела за бащинство (77% спазване); 

2018: 28 дела за бащинство (75% спазване); 

2019: 42 дела за бащинство (81% спазване). 

 

Нарастващото ниво на придържане към мярката показва, че нейната цел е постигната по 

задоволителен начин, като по този начин насърчава бащите да се ангажират по-активно в 

отношенията си с децата си и да се грижат за тях.  

Оценка на удовлетвореността от мярката 

Компанията не е провеждала проучвания или конкретни озвучавания на мнения, но получава 

отзивите на работниците по неформални канали и това, което чува, е силно положително. 

През 2020 г., когато компанията кандидатства за сертифициране по португалския „Стандарт 

NP 4552: 2016 - Система за управление на баланса на работата, семейството и личния живот“, 

на работниците бяха раздадени въпросници и беше възможно да се потвърди тяхното 

удовлетворение по отношение на мярката.  

 

Планирани корекции 

Работната група за равенство счита, че мярката е добре проектирана и следователно не 

изисква промени. Той иска само да засили разпространението си с цел да насърчи по-

голямото придържане на целевата група.   

Свържете се с 

Рита Валентим 

Ръководител на звеното за набиране и управление на кариерата 

Съвместен ръководител на работната група на публичното предприятие за равенство  

E-mail: rita.valentim@infraestruturasdeportugal.pt   

 

Infraestruturas de Portugal (главен офис) 

Campus do Pragal, Praça da Portagem 2809-013, Almada - Португалия 

https://www.infraestruturasdeportugal.pt/  

 

 

 

 

 

 

 

Field Code Changed

mailto:rita.valentim@infraestruturasdeportugal.pt
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/
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Portos dos Açores, SA (PA) - Десет дни платен родителски отпуск за работници от мъжки пол, 

само за тези, които не споделят първоначалния родителски отпуск  

 

Име на организацията Portos dos Açores, SA (PA) 

Сектор 

Пристанищно управление и администрация 

Предприемачески публичен сектор ( Автономна област Азорските острови) 

Клон на дейност: Воден транспорт и услуги - Европейски код NACE H50 

Традиционно се разглежда като мъжки сектор с недостатъчно представителство на женската 

работна сила. 

Брой работници 
275 служители 

235 мъже (85,5%) и 40 жени (14,5%)   

Описание и цел на 

действие (и)  

Описание: предоставя десет дни платен родителски отпуск на работници от мъжки пол. Тези 

дни се добавят към изключителния родителски отпуск, разрешен на бащите, както е 

предвидено в Кодекса на труда, член 43, буква в), № 1, 4 и 5. 

 

Условия:  

● Този отпуск трябва да се използва веднага след изключителния родителски отпуск, 
разрешен на бащите;   

● Може да се ползва само когато работникът не споделя първоначалния родителски отпуск, 
както е предвидено в закона;  

● Изключително насочени към работници от мъжки пол.  
 

Цели:  

● Създаване на положителни мерки, насочени към насърчаване на грижите за новородените 
бебета и засилване на ролята на бащата в семейния живот, насърчаване на споделянето на 
родителските задължения и активната роля на бащите при грижите и образованието на 
техните деца;  

● Насърчавайте семейния живот заедно и укрепвайте афективните връзки;  
● Деконструирайте стереотипите на пола в традиционно мъжка сфера, оспорвайте 

традиционно мъжките концепции и популяризирайте мъжкия образ на детегледача. В този 
случай, тъй като компанията е сравнително малка общност, която е доста сплотена, тази 
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цел има предвид и деконструкцията на стереотипите в околната среда.  

Целева аудитория на 

действие / а 
Мъжки работници с деца / новородени бебета 
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Рамка на процеса на 

прилагане 

 

● Тази добра практика е в рамките на по-широк ангажимент, който има за цел да насърчи 
равенството между мъжете и жените. Сега компанията е член на iGen - Форум на 
организациите за равенство и като такава е изготвила „Наръчник за добри практики, 
водещ до равнопоставеност и баланс между професионалния и личния живот“. Като се 
има предвид, че компанията се състои предимно от работници от мъжки пол, които много 
често имат по-ниска образователна квалификация и най-вече притежават традиционни 
ценности за пола, ръководителят на отдела за човешки ресурси на компанията предложи 
мярка, която да насърчи бащинството и членовете на семейството от мъжки пол да 
предприемат по-голяма дял в семейния живот. Мярката беше интерпретирана като важна 
иновация на компанията, когато беше въведена през 2016 г. Никога подобна мярка не е 
била приемана досега.  

●  
Прилагане 

Имайки предвид, че мярката е насочена към насърчаване на равенството между мъжете и 

жените в компанията, защита на родителството, включващо мъже и жени и правото на баланс 

между работа и семейство, начинът за постигане на такива цели е чрез мерки за повишаване 

на отговорността и осъзнаване. Когато се знае, че даден работник е на път да стане баща, той 

и неговите началници получават информация за родителските права и баланса между 

семейството и работата в съответствие със закона, както и за това обезщетение, приписвано 

от компанията. През 2019 г. стартира проект за обучение, който включваше всички 

работници с цел засилване на гореспоменатите ценности.  

 

Бюджет и ресурси  

Департаментът по човешки ресурси предприе проучване на разходите, при което временните 

разходи бяха изчислени според непредсказуемото настъпване на бащинството всяка година и 

доброволното придържане на бенефициера към схемата. Финансовото въздействие е 

минимално, така че според ръководството на компанията то се е превърнало в 

привлекателна практика. Ефективната цена на мярката, претегляща годишния бюджет на 

компанията, е изключително ниска.  

 

Компанията не замества временно работници, които отсъстват от работа, докато се ползват 

от това обезщетение, тъй като счита, че е в състояние да реорганизира работата, докато 

работникът отсъства.  

 

Консолидиране и устойчивост на добрите практики  

Ползата е включена в плана за равенство на компанията.  

Няма съобщения за някаква съпротива, която би могла да застраши мярката. Всички открити 

случаи биха били разрешени.  

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

● Ръководството на компанията се оказа възприемчиво към предоставянето на тази полза.  
● В рамките на тази обстановка трябва да е ясно, че компанията не просто отпуска, а по-скоро 

позволява по-тесни афективни връзки и повече грижи за децата, които са много важни за 
връзките между баща и дете.   
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Резултати 

Резултати - - съотношения въз основа на употреба: 

2016: 2 случая на бащинство (100% прилепване); 

2017 г .: 2 случая на бащинство (0% прилепване); 

2018: 1 случай на бащинство (0% адхезия); 

2019: 4 случая на бащинство (25% прилепване); 

2020: 4 случая на бащинство (0% прилепване). 

 

Причините, дадени да обяснят защо обезщетението не се е възползвало, са, че тези мъже / 

бащи са избрали споделен родителски отпуск. По-ниското ниво на сцепление показва, че 

целта на мярката е постигната задоволително, насърчавайки по-голямото участие на бащите 

в техните отношения и грижи за децата им.   

 

Оценка на удовлетвореността от мярката 

Компанията не е провела никакви проучвания или вътрешни запитвания. Съществува само 

неофициалната обратна връзка на работниците, която е положителна. В резултат на това 

компанията вярва, че мярката е подобрила социалната атмосфера вътре.  

 

На неформално ниво някои жени в компанията оспорват изключителния характер на 

обезщетението, защото смятат, че също заслужават това време със семейството.  

 

Планирани корекции 

От 2021 г. се планират две актуализации на мярката: предлагане на обезщетение независимо 

от вида на родителския отпуск, избран от бащата; разширяване на обезщетението за жените 

под формата на бонус, присъден в ситуации, в които възниква майчинство и бащинство. 

Единственото условие, което ще бъде приложено, е обезщетението да влезе в сила веднага 

след прекратяване на отпуска на съпруга / партньора.  

Свържете се с 

Франсиско Фария, 

ръководител на отдела за човешки ресурси 

E-mail: ffaria@portosdosacores.pt   

Портос дос Асорес (главен офис) 

Av. Gago Coutinho e Sacadura Cabral, n.º 7; 9900-062 Хорта, Азорските острови  

https://portosdosacores.pt/    

 

 

 

Field Code Changed

mailto:ffaria@portosdosacores.pt
https://portosdosacores.pt/
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Xerox Португалия, Lda. - Стимул за работниците от мъжки пол да ползват родителски отпуск 

по желание  

Име на организацията Xerox Португалия, Lda. 

Сектор 

Търговия на дребно с офис услуги и оборудване  

Частен сектор за печалба (Португалия) 

Клон на дейност: Търговия на дребно с офис оборудване - Европейски код NACE G47.4 

Традиционно се разглежда като мъжки сектор с недостатъчно представителство на женската 

работна сила.  

Брой работници 
110 служители 

72 мъже (65,5%) и 38 жени (34,5%)  
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Описание и цел на 

действие (и)  

Описание: компанията насърчава работниците от мъжки пол да вземат родителски отпуск по 

избор след задължителния родителски отпуск (отпуск, определен в Кодекса на труда , 

Членове 40 и 43 съответно), като предлага мерки за повишаване на осведомеността и 

разрешаване на извънработно време (извънработно време) за общ период от шест часа, като 

по този начин се насърчава използването му.   

 

Условия:  

● Мярката е насочена към работници от мъжки пол;  
● Възможността за разрешен отпуск позволява на работника да вземе отпуск от работа до 

общо шест часа през първата година от живота на детето;  
● Работникът не е длъжен да дава основателна причина за почивка на тези часове и може да 

ги използва, както желае;  
● Броят на разрешените почивни часове винаги се равнява на шест часа, независимо от 

продължителността на удължения родителски отпуск. 
 

Цели:  

● Въвеждане на активна мярка за насърчаване на равенството между мъжете и жените и 
повишаване на осведомеността на мъжете за техните права и задължения спрямо 
съответните им семейства, и по-специално в областта на родителството;  

● Насърчаване на грижите за децата и насърчаване на бащите да споделят родителските 
задължения, като поемат активна роля на баща в грижите за / образованието на децата си;  

● Насърчавайте семейния живот заедно и укрепвайте афективните връзки;  
● Деконструирайте стереотипите за пола в традиционно мъжки род и популяризирайте 

имиджа на мъж, който се грижи за детето.  
Целева аудитория на 

действие (а) 
Работници от мъжки пол с деца / новородени бебета 

Рамка на процеса на 

прилагане 

 

Практиката се състои от набор от мерки, основаващи се на политиката на компанията за 

обезщетения; те са разположени в по-широк ангажимент, който се стреми да насърчава 

равенството между мъжете и жените. Като се има предвид тази панорама, беше проведено 

проучване относно родителския отпуск на компанията и беше установено, че: i) нито един 

работник от мъжки пол никога не е ползвал родителски отпуск по избор, а само 

задължителния отпуск; ii) в непропорционално мъжка работна среда основната причина да 

не се прави това се крие в културните предразсъдъци, които противоречат на имиджа на 

мъжете-детегледачи.   

 

Мярката е включена в набор от мерки, насочени към работниците на компанията, сред които 

са деветте мерки, основани на подкрепа за родителство. Освен това мярката е свързана с 

друга, която позволява на работниците възможността да ползват годишния си отпуск 

веднага след родителски отпуск; откакто мярката е приложена, тя има адхезия от 100%.     

 

● Компанията бе отличена за 2005/2006 - 6-то издание на наградата за равенство. През 2013 
г. компанията получи наградата за „Най-добра компания за работа“ (присъдена от ИТ 
списание Exame) в сектора „Продажби и търговия на дребно“. През 2018 г. той отново 
получи 1-ва награда за „Най-добрата компания, за която да работя“ в сектора на 
информационните и комуникационни технологии. 

●  
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Изпълнение 

Предложението, водещо до прилагането на мярката, дойде от мениджъра на човешките 

ресурси и влезе в сила през 2015 г. Процесът стана възможен само с подкрепата, предоставена 

от генералния директор и усилени усилия за комуникация с ръководството на компанията. 

Беше направено предложение за насърчаване на приемането от страна на работниците на 

мярката, базирана на почивни часове. Откакто мярката беше приложена, тя беше широко 

възприета и днес самите мъже подават молби за нея. Мярката се публикува ежегодно заедно с 

цялата действаща политика на дружеството за ползи и тя е достъпна и в вътрешната 

комуникационна мрежа.  

Бюджет и ресурси  

Изпълнението на мярката не е било предмет на одобрение от бюджета или възлагане на 

външни услуги. Ресурсите, финансиращи мярката, са свързани с разходите, свързани с 

отсъствието на работника.  

 

Компанията не замества временно работниците, отсъстващи в родителски отпуск, защото 

смята, че е възможно да се реорганизира работата по време на отсъствието на работника.  

 

Консолидиране и устойчивост на добрите практики  

Департаментът по човешки ресурси ежегодно преразглежда своята политика за обезщетения 

и смята, че мярката ще бъде потвърдена, докато получи положителната оценка на 

работниците.  

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

● Ръководството на компанията се оказа възприемчиво към присъждането на тази полза.  
● Първоначално средният мениджмънт не възприемаше мярката. Беше предложено да се 

наблюдават няколко случая като примери, особено в сектора на продажбите, като път 
напред. Случаите се развиха добре и резултатът беше окончателното изпълнение на 
мярката.   

Резултати 

Резултати - съотношения въз основа на употреба: 

2015 г .: 5 случая на бащинство (100% прилепване); 

2017 г .: 2 случая на бащинство (100% прилепване); 

2019: 1 случай на бащинство (100% адхезия).  

 

През 2019 г. обезщетението придоби известност в компанията, когато за първи път мъжки 

работник ползва пълен първоначален родителски отпуск, замествайки майката. Въпросният 

работник е публично похвален от компанията.  

 

Заедно с няколко други ръководители на отдела, отдел „Човешки ресурси“ е наясно, че 

нарастване на мотивацията, влияещо върху производителността, възниква, когато 

работниците от мъжки пол ползват родителски отпуск. Този фактор обаче все още не е 

измерен.   
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Оценка на удовлетвореността от мярката 

Степента на удовлетвореност на работниците от политиката на компанията за обезщетения 

се изследва чрез редовно разпространение на вътрешни въпросници. Въпросниците 

включват раздел за мерки за защита на родителството и постигане на баланс между 

професионалния и личния живот.  

 

През 2018 г. компанията получи 1-ва награда за „Най-добра компания за работа“ (присъдена 

от IT списание Exame), където подборът се извършва въз основа на информацията на 

работниците. Поради факта, че участието на работниците в процеса беше 90%, отдел 

„Човешки ресурси“ счита, че този пример показва, че компанията работи в правилната посока. 

 

Планирани корекции 

Мярката се преразглежда ежегодно и не се планират корекции.  

Свържете се с 

Мария Александра Пирес, 

мениджър на отдел „Човешки ресурси“ 

E-mail: maria.pires@xerox.com  

Xerox Португалия (главен офис) 

Edifício Xerox Avenida Infante Dom Henrique, Av. Март Гомес да Коста, 1800-001 Лисабон 

https://www.xerox.com/pt-pt   
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Xerox Portugal Lda - Допълнение към родителските надбавки, получени от работниците по 

време на родителския отпуск  

Име на организацията Xerox Португалия, Lda 

Сектор 

Търговия на дребно с офис услуги и оборудване  

Частен сектор за печалба (Португалия) 

Клон на дейност: Търговия на дребно с офис оборудване - Европейски код NACE G47.4 

Традиционно се разглежда като мъжки сектор с недостатъчно представителство на женската 

работна сила.  

Брой работници 
110 служители 

72 мъже (65,5%) и 38 жени (34,5%)   

Описание и цел на 

действие (и)  

Описание: Компанията добавя към родителските надбавки, приписвани на нейните 

работници от двата пола по време на родителския им отпуск, до общия брой стойността на 

тяхната брутна заплата достига 90%.    

 

Условия:  

● Мярката се присъжда на работници от двата пола; 
● Обезщетението обхваща същия период от време като родителския отпуск и винаги 

съответства на времето, в което работникът отсъства от работа;  
● Обезщетението се отпуска в случаите, когато споделеният родителски отпуск трае общо 

180 дни (150 + 30), а родителската помощ за социално осигуряване възлиза на 83% от 
посоченото възнаграждение.  

● Обезщетението продължава до 6-ия месец от родителския отпуск; 
● В конкретни случаи компанията отпуска допълнителни пари, за да достигне 100% от 

брутната заплата. За да получите това допълнително плащане, трябва да се представи 
доказателство за уязвимото финансово състояние на работника за оценка и евентуално 
одобрение на отдела за човешки ресурси.  

 

Цели:  

● Осигуряване на пряка финансова помощ на работника, независимо от пола му, на важен 
взискателен етап от живота му;  

● Предложете мярка, която ще помогне да се увеличи помощта на системата за социално 
осигуряване, за да се допълни получената помощ за родителски отпуск. 
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Целева аудитория на 

действие (и) 
Работници от двата пола, ползващи родителски отпуск.  

Рамка на процеса на 

изпълнение 

 

● Тази добра практика е включена в по-широк ангажимент, който има за цел да насърчи 
равенството между мъжете и жените и баланса между професионалния и личния живот. 
Мярката е част от набор от девет обезщетения в областта на родителската помощ, 
приписвани на работниците във фирмата. Отдел „Човешки ресурси“ се ангажира да прави 
ежегоден преглед на политиката за обезщетенията, като анализира степента на успех на 
мерките и възприятието на работниците за тях.  

●  
● Компанията бе отличена за 2005/2006 - 6-то издание на наградата за равенство. През 2013 

г. тя получи наградата за „Най-добра компания за работа“ (присъдена от ИТ списание 
Exame) в сектора Продажби и търговия на дребно. През 2018 г. той отново получи 1-ва 
награда за „Най-добрата компания, за която да работя“ в сектора на информационните и 
комуникационни технологии.   

●  
Прилагане 

По времето, когато балансът между професионалния и личния живот и защитата на 

родителството бяха все още малко известни и относително неизследвани теми не само сред 

предприятията, но и в обществото като цяло, Xerox Португалия беше един от определящите 

тенденциите при предлагането на тази мярка за повече от 15 години в резултат на 

предложение, представено от неговото висше ръководство. Информацията за мярката се 

разпространява ежегодно заедно с всички действащи предимства на компанията; той се 

разпространява и във вътрешната комуникационна мрежа.  

 

Бюджет и ресурси  

Тъй като мярката е стабилна, бюджетът, отпуснат за нейното изпълнение, е добре дефиниран 

от дълго време. Според ръководителя на отдел „Човешки ресурси“ не са повдигнати никакви 

препятствия или въпроси.  

 

Компанията не замества временно работниците, отсъстващи в родителски отпуск, защото 

смята, че е възможно да се реорганизира работата в рамките на тяхното отсъствие.  

 

Консолидиране и устойчивост на добрите практики  

Мярката вече е фиксирана в системата на фирмените обезщетения и се счита за придобито 

право.  

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

● Ръководството на компанията се оказа възприемчиво за популяризирането на тази мярка.  
● Фактът, че обезщетението се приписва на работниците, без никакви привързаности, 

спомогна за широкото му приемане и консолидиране.  

Резултати 

Резултати - съотношения, базирани на ползването: 

От момента на прилагането му обезщетението се предоставя на 100% от работниците, които 

са били или бащи, или майки, поради факта, че се отпуска при всички различни 
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обстоятелства, включващи родителски отпуск - включително задължителното ползване от 

него.  

 

Брой работници и от двата пола, ползващи се от мярката след раждане / осиновяване на 

дете 

              2015 2016 2017 2018 2019 2020 Общо 

жени 2 1 - - - 1 4 

Мъже 2 - 2 - 1 - 5 

Общо 4 1 2 0 1 1 9 

 

Оценка на удовлетвореността от мярката 

Оценява се степента на удовлетвореност на работниците от политиката на компанията за 

обезщетения чрез редовно разпространение на вътрешни въпросници. Въпросниците 

включват раздел за мерки за защита на родителството и баланса между професионалния и 

личния живот. Тези субекти са оценени положително.  

 

През 2018 г. за пореден път получи наградата за „Най-добра компания за работа“ (присъдена 

от IT списание Exame). Наградата избира получателя въз основа на информацията за 

работниците. Поради факта, че участието на работниците в процеса беше 90%, отдел 

„Човешки ресурси“ счита, че този пример показва, че компанията работи в правилната 

посока.  

 

 

Планирани корекции 

Мярката беше коригирана, за да включва възможността тя да бъде разширена до конкретни 

случаи. В момента не се смятат за необходими допълнителни удължения.   

Свържете се с 

Мария Александра Пирес, 

мениджър на отдел „Човешки ресурси“ 

E-mail: maria.pires@xerox.com  

Xerox Португалия (главен офис) 

Edifício Xerox Avenida Infante Dom Henrique, Av. Март Гомес да Коста, 1800-001 Лисабон 

https://www.xerox.com/pt-pt  

 

 

 

 

Field Code Changed

Field Code Changed

mailto:maria.pires@xerox.com
https://www.xerox.com/pt-pt
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Услуги за семейно подпомагане  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛГИЯ  

Lidl Белгия и Люксембург - Услуги за семейно подпомагане: услуга за вътрешно гладене и 

отстъпка за грижи за деца 

 

 

 

Име на организацията Lidl Белгия и Люксембург 

Сектор Дисконт на 

храните 

 

ТЪРГОВИЯ И КЕТЪРИНГ 

Брой служители > 500 служители 
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Описание и цел на действие 

(ите) 

Lidl отива до голяма степен, за да се гарантира, че персоналът му се радва на 

баланс между професионалния и личния живот. Осигуряването на подкрепа с 

вътрешни услуги е един пример. 

Службагладене Служба 

за вътрешноза вътрешно гладене се предоставя на служителите в централния 

офис. Служителите сами плащат за тази услуга с ваучери за услуги, но Lidl се 

занимава с практическите аспекти на организацията на услугата. 

Служителите могат да оставят кошницата си за гладене на рецепцията във 

вторник или четвъртък и да я вземат от там няколко дни по-късно. 

Отстъпка за грижи за деца 

Освен това служителите имат право на отстъпка от 3 евро на ден / на дете 

(ограничена до 600 евро годишно) за детски заведения, признати от 

агенцията Kind en Gezin (дете и семейство). 

Целева аудитория от 

действия 
Всички служители в централния офис 

Процес на изпълнение 

В рамките на компанията се наблюдава голям отлив на жени служители от 

определено йерархично ниво нататък. Напредването в кариерата и 

приемането закъсняха на тези нива. Докато 65% от служителите са жени, този 

процент спада рязко нагоре по йерархията, като 46% от управителите на 

клонове са жени, 27% от областните управители и 17% от изпълнителния 

комитет. 

След анализ и проучване установихме, че основната причина за това е 

балансът между личния и професионалния живот. По-високите длъжности 

идват с по-голяма отговорност и е по-трудно да се комбинира работата със 

семейството. Затова попитахме служителки от какво се нуждаят, за да улеснят 

това. Бяха споменати редица конкретни неща, като гладене и работа от 

разстояние. Постепенно, в продължение на четири години, бяха въведени 

различни мерки за оптимизиране на баланса между професионалния и личния 

живот на служителите. 

Идеите за мерки произтичат от различни канали, като изпълнителния 

комитет, човешките ресурси, както и от самите служители. Те се представят 

на изпълнителния комитет за одобрение, след което се изготвя концепция. 

След като тази концепция бъде одобрена, тя се отнася до проектния съвет, 

включващ между 10 и 15 мениджъри от различни отдели, които дават обратна 

връзка въз основа на собствената си роля и интересите на своя отдел. След 

като обратната връзка бъде приета, започва разгръщането на проекта, като се 

фокусира силно върху комуникацията за проекта. Услугите за гладене, 

отстъпки за гледане на деца и други мерки се покриват по време на деня за 

ориентация за нови служители. 
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Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

В такава голяма компания комуникацията е жизненоважна. Оценката установи 

необходимостта от засилване на комуникацията по различни причини, като 

например да се гарантира, че всички комуникации достигат до различните 

клонове. Това доведе до създаването на приложението TeamLidl, в което 

служителите имат пряк достъп до комуникация и информация от Lidl. 

Инициативите трябва да бъдат интегрирани в HR стратегията, така че да 

бъдат възприети от горните етажи на компанията. В йерархична компания 

като Lidl е много важно изпълнителните нива да бъдат на борда. Наличието на 

посланик в изпълнителния комитет ускорява нещата значително и осигурява 

подходяща подкрепа за проекти. 

Резултати 

Lidl полага големи усилия, за да гарантира, че служителите му се радват на 

баланс между личния и професионалния живот. Като цяло политиката за 

баланс между професионален и личен живот има положителни резултати. 75% 

от служителите работят на непълно работно време, включително 57% от 

мъжете и над три четвърти от тях са на постоянен договор. 

Свържете се с https://www.werkenbijlidl.be/nl/1973.htm  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Field Code Changed
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Voka West-Vlaanderen vzw - Кенеди деца (грижи за деца) 

 

 

 

Име на организацията Voka Kamer-van-Koophandel West-Vlaanderen vzw 

Сектор 

Една от шестте регионални търговски камари във Фландрия, която се върти 

около три стълба: работа в мрежа, лобиране и знания и съвети 

КВАТЕРНАРЕН СЕКТОР (услуги за подпомагане на бизнес общността и 

самостоятелно заетите лица) 

Брой служители 51–250 служители 

Описание и цел на действие 

(а) 

Работейки за мрежова организация, от служителите се очаква определено 

ниво на гъвкавост. За да се облекчи натоварването на служителите, които се 

нуждаят от грижи за децата по време на училищните ваканции, беше 

създадена инициативата „bijspelen“. За това Voka West-Vlaanderen си партнира 

с Cokido и обединява сили с местната организация Intercommunale Leiedal. 

Инициативата осигурява грижи за деца за служители на работното място, по 

време на училищните ваканции. Самите служители, включително родителите 

на децата, прекарват половин ден в грижи за децата. Инициативата стартира 

по време на пролетната ваканция през февруари 2020 г. и беше наречена 

Кенеди деца, след улицата и близкия бизнес парк, където се намират двете 

участващи организации. 

Служителите, които помагат в грижите за децата, не трябва да искат почивка; 

те получават половин почивен ден на празнична седмица, с пълно заплащане. 

Освен това родителят не трябва да плаща вноска за грижите за детето на този 

ден. Те обаче плащат малък принос за организацията и координацията на 

проекта. 

Семейства и познати на служителите, като баби и дядовци или по-големи деца 

на служители, също могат да бъдат включени. Те отделят времето си на 

доброволна, неплатена основа. 

“Bijspelen” се организира по време на всяка училищна ваканция (за няколко 

дни / седмици), в зависимост от действителното търсене и конкретните 

нужди на служителите. 

Целева аудитория на 

действие (и) 
Всички служители с деца на възраст между 2,5 и 12 години. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Процес на изпълнение 

В края на 2018 г. беше проведено проучване на удовлетвореността на 

служителите по теми, включително култура, условия на труд, баланс между 

професионалния и личния живот и гъвкавост. Екипът на ръководството и 

изпълнителния директор изготви план за действие въз основа на резултатите 

от проучването. 

Идеята за схемата на игра и Cokido беше изложена на една от неформалните 

срещи за закуска с генералния мениджър, на която колегите могат да споделят 

въпроси, свързани с работата във Voka West-Vlaanderen. Това осигури осезаем 

изход за плана за действие. 

Всички служители бяха информирани за проекта на месечната среща. 

Външните членове са еднакво информирани за инициативата и вътрешно 

снимки и истории се споделят чрез WhatsApp групи. 

Няколко седмици преди училищната ваканция служителите посочват дали се 

нуждаят от грижи за деца или възнамеряват сами да се грижат за децата си. 

След това се регистрира в приложение. Кутии за играчки, съдържащи 

оборудване, също могат да бъдат закупени от Cokido. 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Voka West-Vlaanderen успя да участва в проект за субсидия с VLAIO и HIVA и 

споделя разходите с партньорската организация Intercommunale Leiedal. 

Инвестицията със сигурност си заслужава, когато инициативата може да се 

провежда на всеки училищен празник с достатъчно деца. 

Въпреки това, първият път, когато инициативата беше организирана (през 

пролетната ваканция през февруари 2020 г.), това отне много време и за двете 

организации, особено за хората, отговарящи за планирането. От лятната 

ваканция през 2020 г. Cokido предостави приложение, което може да се 

използва за съставяне и бърза проверка на графика. Това приложение е 

необходимо за облекчаване на административната тежест върху 

организацията. Нещо повече, твърде много колеги бяха включени в 

създаването и планирането на грижите за децата за първата сесия. Работи по-

добре, когато само на няколко служители се дава окончателна отговорност. 

Резултати 

От общо 42 отговарящи на условията деца, 20 са успели да присъстват на 

„bijspelen“ по време на пролетната ваканция през февруари 2020 г. През 

първата седмица на юли имаше само 10, поради временното отсъствие на 

партньора Intercommunale Leiedal (поради работа от вкъщи по време на 

кризата с COVID-19). 

Родителите са много положително настроени към възможността да 
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присъстват, докато децата им се грижат и имат колеги, които се грижат за 

децата им. 

Освен това прави атмосферата в офиса особено приятна: гледането на деца да 

играят, споделянето на снимки и приятната атмосфера насърчават по-

голямото чувство на сплотеност сред колегите. 

Освен това децата го обичат. Това е отчасти защото много млади колеги 

помагат в предоставянето на грижи за деца, опирайки се на собствения си опит 

на младежките организации. 

Контакт https://www.voka.be/west-vlaanderen 

 

 

 

 

 

 

ЕСТОНИЯ 

Iglu OÜ - Детският кът и място за дремене на по-малките деца 

 

Име на организацията Iglu OÜ     

Сектор 

Информация и комуникация, разработване на софтуер 

Частен сектор 

Брой служители 
11-50 служители 

 

Описание и цел на действие 

(а) 

Партньорите и / или децата винаги са добре дошли да присъстват на 

различни събития; те дори се насърчават да доведат своя партньор и / или 

деца. Обикновено се предоставя описание на събитието: за кого е 

подходящо събитието, как децата могат да участват в събитието и др. 

Например партньори и деца са участвали в пътуване с кану, колоездене, 

състезание с дисково голф, учене на slackline, и дори в тест (по този повод 

децата бяха на път сами). Веднъж годишно се организира семеен ден за 

семействата. При съставянето на графика на събитието се планира по 

начин, който е главно интересен за децата.  

 

Децата имат собствен кът в двата града (Талин и Тарту) с подходящи 

Field Code Changed

https://www.voka.be/west-vlaanderen


81 
 

мебели и развлечения (компютър за по-големи деца, карикатури, книги, 

пъзели, настолни игри, инструменти за рисуване, книжки за оцветяване, 

лего блокове, кукли, коли и др.) както и място за изпълнение на домашните. 

Освен това точно до този ъгъл е създадено работно място за родител.  

И двата офиса имат място за по-малките деца, за да подремнат. 

 

Целева аудитория от 

действия 
Всички служители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процес на изпълнение 

Мерките бяха договорени в работна група, състояща се както от служители, 

така и от представители на ръководството. Повечето от мерките се 

предлагат от HR мениджъра; детският кът беше силно предложен от 

персонала. 

Обзавеждането на детския кът изисква бюджет (въпреки че много 

инструменти се внасят от самите служители или се състоят от неща, 

използвани от Iglu - например компютри за карикатури). Има и отделен 

бюджет за семейното събитие. Въпреки това очертаните мерки със 

сигурност трябва да бъдат преразглеждани, за да се гарантира, че те са 

актуални и адаптирани към общата ситуация. 

Информация за служителите се дава в публикации в блогове, обмен на 

информация и срещи на екипи. Служителите се насърчават да поискат 

информация за възможностите си. 
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Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Информирането на служителите за различните възможности се нуждае от 

най-голямо внимание. 

Резултати 

Събития, които също са за партньори и деца, имат повече участници. 

Участието в Семейния ден е около 90%. Детският кът активно намира 

потребители.  

Семействата на служителите се познават по-добре. 

Контакт 
https://www.iglu.ee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lennuliiklusteeninduse AS - Детската стая 

 

Име на организацията Lennuliiklusteeninduse AS 

Сектор 
Транспорт и складиране 

Публично дружество с ограничена отговорност, работещо под егидата на 

https://www.iglu.ee/
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Министерството на икономиката и комуникациите на Република Естония 

Брой служители 
51 -250 служители  

 

Описание и цел на действие 

(и) 

Създаване на Екип за управление на събития (EMT) и организирани 

събития, които трябва да бъдат отворени за служителите в цялата 

компания. Доста от тези дейности виждат как семействата участват. Някои 

примери: съвместно посещение на зоопарка през нощта, обучения за чай и 

кафе, пътуване с фенери с канута, викторини и лов на снимки.  

Създаване и обзавеждане на детската стая 

Между детската стая и работното място има стъклена стена, която 

позволява на родителя постоянно да наблюдава детето, докато работи с 

ергономични инструменти. Компанията разполага и с общежития с редовно 

сменяно спално бельо. Тези стаи могат да се използват за почивка (главно 

от оперативния персонал), но и от децата на персонала, които все още се 

нуждаят от дрямка през деня и са на работа с родителите си. 

 

 

Целева аудитория от 

действия 

Всички служители 

Служители с деца 

 

 

 

 

Процес на изпълнение 

Преди това повечето от събитията на компанията бяха организирани и 

инициирани от отдела за човешки ресурси. Тъй като компанията има хора с 

различни интереси, на Екипът за управление събития е създаден(EMT). 

EMT се състои от служители от различни отдели, прибл. осем души. Всяка 

година им се отпуска определено финансиране за дейности по планиране. 

Мярката е устойчива и участието в дейности остава високо. Когато хората 

могат да инициират и реализират свои собствени идеи, те поемат по-голяма 

отговорност и дейностите са по-интересни и приобщаващи, тъй като по-

голяма целева група участва в организацията и планирането. 

Персоналът участваше в обзавеждането на детската стая. Компанията 

създаде условията (стаята и инвентара, като също допринася чрез 

поръчките на книги и други подобни, като се уверява, че всичко необходимо 

е на разположение), но служителите бяха включени, за да могат да 

предлагат и да носят подходящи играчки и предмети благоприятстващо 

развитието на децата, които вече не са били необходими у дома. 

Подредеността на детската стая е отговорност на родителя, чието дете в 
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момента играе там. От време на време служителите поемат инициативата и 

провеждат основно почистване (сортиране на пъзели и т.н.) и носят 

необходимите неща в стаята. 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Коронавирусната криза временно се превърна в пречка за прилагането на 

мерките. По някое време бяха организирани различни онлайн инициативи 

(викторина, фотоконкурс и т.н.). 

Резултати 

- В случая на EMT, показателят за изпълнение е относително големият 
брой участници и заинтересовани страни, в момента за около две 
години.  

- Що се отнася до детската стая, тя работеше много добре преди 
коронавирусната криза, като хората водеха децата си на работа.   

Контакт http://www.eans.ee/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРТУГАЛИЯ 

Auchan Retail Portugal, SA - Предоставяне на предучилищни училища за децата на 

работниците във фирмата  

Име на организацията Auchan Retail Portugal, SA 

http://www.eans.ee/
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Сектор 

Хранителна промишленост и търговия на дребно 

Частен сектор за печалба (Continental) Португалия) 

Клон на дейност: Производство и продажби на дребно на хранителни продукти и други 

продукти - Европейски код NACE C10 и G47.2 

Традиционно женски сектор с недостатъчно представителство на мъжката работна сила 

Брой работници 
9 000 служители 

3 240 мъже (36%) и 5760 жени (64%)  

Описание и цел на 

действие (и)  

Описание: две предучилищни училища (Colégios Rik & Rok) , отворени в Амадора през 2010 г. и 

в Алфрагиде през 2012 г., са отворени за децата на работниците. В училищата се записват и 

децата на работници от семейната асоциация Mulliez, към която принадлежи Auchan Retail 

Portugal, както и децата на работници, заети в други компании или живеещи в общностите, в 

които Colégios работят.  

  

Описание на Rik & Rok предучилищните училища: 

● Отворен от 7.00 ч. До 00.30 ч. Всеки ден, включително почивни и празнични дни; 
● Те се намират в непосредствена близост до големите супермаркети Auchan в Голям 

Лисабон;  
● Максималният престой на всяко дете в училище е определен на: 11 часа на ден, 5 дни в 

седмицата, 11 месеца в годината; 
● Максимален брой деца; 156 в Алфрагиде и 149 деца в Амадора;   
● Възрастта на децата, записани в училищата, варира между три месеца и шест години.  
 

Училищата "административни условия и образователен подход: 

● Върховният Обхват образователен подход към обучението е насочена към насърчаване на 
автономност и свобода на детето, освен с участието на активен процес на учене постигнато 
основно чрез експериментиране; 

● Всяко Rik & Rok училище се подпомага от педагогически психолог, който проследява и 
съветва децата, техните бащи / майки и учителите;  

● Около една трета от наличните места са запазени за деца, идващи от местната общност, или 
деца, насочени от службите за социално осигуряване;  

● Месечните такси се изчисляват според дохода на глава от населението на съответното 
семейство и могат да варират между 18 € и 340 € (текущ максимум); 

● Предучилищата се управляват от Фондация Пао де Асукар-Ашан и се самоиздържат.  
 

Цели:  

● Баланс в професионалния живот, семейния и личния живот на работниците чрез 
осигуряване на предучилищни училища на достъпни цени в населени места в близост до 
супермаркетите Auchan и с адаптивни графици; 

● Насърчавайте работещите в мрежата Auchan да имат повече деца;  
● Осигурете на общността висококачествено специализирано образование. 

Целева аудитория на 

действие (и) 
Работници с деца до шестгодишна възраст.  

Рамка на процеса на 

изпълнение 

 

В Португалия компанията първоначално е принадлежала на бразилската група Pão de Açúcar, 

докато не е била изкупена от самите работници през 1992 г. и по-късно продадена на мрежата 

Auchan през 1996 г. По време на преходния период част от парите, получени от висшето 
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ръководство беше заделено, за да създаде Фондация Пао де Асукар-Ашан (FPA-A), създадена 

от ръководния персонал с цел да помогне на тези, които имат най-голяма нужда от нея. FPA-A 

се управлява на доброволна основа от работници в компанията.   

 

След като Auchan Португалия изкупи компанията, тя започна да предоставя на FPA-A 

финансова подкрепа чрез годишно дарение (% от общата нетна печалба на своите 

работници). Фондацията беше насочена изключително към социалния сектор - оборудван с 

технически екип, състоящ се от психолози, социолози и социални асистенти, за да осигури 

проследяване на работниците със социални, икономически и здравни нужди. Фондация Pão 

de Açúcar-Auchan присъжда обезщетения за деца на работници като: стипендии и училищни 

награди, помощ при закупуване на училищни материали, ваканционни лагери и заплащане на 

университетски такси.  

 

Прилагане 

Идеята за отваряне на предучилищните заведения идва от самите работници, които се 

оплакват от трудности при балансирането на подкрепата, която те оказват на децата си с 

професионалния им живот. Те изразиха желание да запишат децата си в предучилищни 

заведения в близост до работните им места, където училищата предлагаха същите 

разписания като работното време на супермаркет Auchan. Управлението на човешките 

ресурси започна да получава индикации от работниците в смисъл, че тези ограничения 

понякога оказват негативно влияние върху решението на семейството да имат повече деца.    

 

За да отговори на исканията на работниците, през 2005 г. FPA-A реши да създаде нов сектор - 

предучилищните училища и по този начин да се възползва от програмата PARES. Имайки това 

предвид, мениджърът на човешките ресурси успешно получи финансиране от социалното 

осигуряване за материализиране на предложенията на FPA-A - които първоначално 

предвиждаха откриването на пет предучилищни училища - три в Голям Лисабон и две в 

Голямото Порто. Първата част от проекта е построена през 2010 г. в Амадора. Училището 

беше разположено в най-големия търговски център на Иберийския полуостров, на терени, 

отстъпени от Auchan, и включваше демонтиране на един от складовете на супермаркет 

Auchan и изграждане на Rik & Rok предучилищното заведение на негово място; второто 

предучилищно училище, разположено до търговския център Alegro в Алфрагиде, беше 

открито през 2012 г. и получи подкрепата на Общинския съвет на Oeiras, който отстъпи земя, 

прилежаща към търговския център.  

 

Бюджет и ресурси  

Училищата са построени от основите им, като се използват средства, получени от FPA-A и от 

социалното осигуряване. Средните разходи за изграждане на всяко от училищата са 1,3 

милиона евро, изпреварвайки с почти 50% първоначално планираните разходи за проекта. 

Това означава, че финансирането по FPA-A, първоначално предвидено за 5 училища, е 

изчерпано, след като е построило тези две училища поради, както беше съобщено, законови 

изисквания, които бяха влезли в сила междувременно.  
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Училищата се управляват от FPA-A и са самодостатъчни от 2018 г. Подкрепа за социално 

осигуряване е получена за управлението на яслата при откриването на училището, но едва 

през 2018 г. Министерството на образованието започва да субсидира предучилищната / 

детската градина раздел.    

 

Консолидиране и устойчивост на добрите практики  

Мярката е консолидирана и споразуменията за използването на земята предвиждат средна 

продължителност от 30 години - с възможност за подновяване, ако проектът все още е в ход.  

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

● Финансирането, получено от португалската държава, беше решаващо за изграждането на 
училищата;  

● Училищата не работят с пълен капацитет, въпреки че има дълги списъци с чакащи. Тази 
ситуация се дължи на действащите закони, основани на традиционния модел на 
образование, който изисква по-малък брой записани от първоначално планирания.   

Резултати 

Резултати: 

30% от общия брой на децата, записани в Rik & Rok, предучилищните заведения са деца, чиито 

родители са наети от супермаркетите Auchan и Mulliez Group.   

 

Оценка на удовлетвореността от мярката 

Що се отнася до управлението на FPA-A, сред работниците се разпространява проучване, за да 

се измери тяхната степен на удовлетвореност от услугите, предоставяни от FPA-A. Обратната 

връзка е положителна - и има допълнителни, неформални отзиви от работниците, които 

показват, че трябва да бъдат изградени повече предучилищни училища.  

 

Планирани корекции 

FPA-A планира да отвори нови Rik & Rok училища и в момента търси съществуващи сгради, 

които могат да бъдат адаптирани. Вероятно следващото училище ще бъде открито в Порто. 

Свържете се с 

Хорхе Филипе 

Мениджър човешки ресурси 

Имейл: jorge.filipe@auchan.pt  

Auchan Retail Portugal, SA (главен офис) 

Estrada de Paço de Arcos, Nº48-A 2770-129, Paço de Arcos 

https://www.auchan.pt/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Field Code Changed

mailto:jorge.filipe@auchan.pt
https://www.auchan.pt/
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Nestlé Portugal Unipessoal, Lda - Стая за кърмене / кърмене  

Име на организацията Nestlé Portugal Unipessoal, Lda 

Сектор 

Хранително-вкусова промишленост сектор за   

Частен печалба (Континентална Португалия и архипелаги) 

Клон на дейност: Производство и дистрибуция на храни и напитки - Европейски код  

NACE C10 

секторът има балансирана работна сила от двата пола  

Брой работници 
2339 служители 

1183 мъже (51%) и 1156 жени (49%)  

Описание и цел на 

действие (и)  

Описание: предоставяне на стая за кърмене / кърмене, която може да се използва и за 

посещавайте бебета.  

 

Условия:  

● Стаята е проектирана да предлага спокойна, лична атмосфера; Неговата декорация е в 
пастелни цветове и не рекламира продуктите на компанията.    

● Стаята е оборудвана с мека мебел, хладилник, помпи за кърма и стойка за смяна на пелени; 
●  Както работниците от мъжки, така и от женски пол, които отговарят за храненето на 

бебето с гърди или бутилка и грижите за детето, имат право да използват стаята; 
●  Стаята се използва главно от работнички, за да извлече млякото им, което може да се 

съхранява в хладилника. От своя страна, когато работниците от мъжки пол водят детето си 
на работа, те могат да използват стаята, за да се грижат за своите бебета;  

●  Няма нужда работникът да резервира стаята, нито да иска разрешение за кърмене на 
бебето, както е предвидено в Кодекса на труда, член 47.  

 

Цели:  

● Насърчаване на кърменето и позволяване на работниците, завърнали се от родителски 
отпуск, да продължат да хранят бебетата си в начина, по който смятат, че е подходящ;  

● Осигурете на работниците удобни, подходящи условия, при които те могат да се грижат за 
своите бебета;  
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● Помощ за здравословно хранене на децата. 

Целева аудитория на 

действие (и) 
Работници от двата пола, които желаят да разполагат със съоръжения, в които да кърмят 

бебетата си след завръщането си от родителски отпуск, или работници с деца / бебета.   

Рамка на процеса на 

изпълнение 

Една от мисиите на компанията е да помогне за здравословното хранене на децата. Като се 

има предвид тази цел, тя насърчава кърменето като най-здравословната алтернатива за 

бебета - въпреки факта, че компанията продава продукти, заместващи майчиното мляко. Това 

валидиране, заедно с политиката му за постигане на баланс между работа и семейство и 

защита на родителството, накараха компанията да създаде стая за сестрински грижи и грижи 

за бебето. В рамките на тази политика се предвижда до 2022 г. стаите за медицински сестри в 

помещенията на компанията да бъдат построени в цялата страна, при условие че във всеки 

завод работят повече от 50 работници.    

През 2015 г. компанията стартира политика за защита на родителството, която се фокусира 

върху майчинството; беше преразгледан през 2019 г., след като се взе предвид приносът на 

iGen - Форум на организациите за равенство. Вземайки предвид този факт, политиката беше 

адаптирана да обслужва както първия, така и втория болногледач. Пакетът за обезщетения за 

родители включваше предлагането на продукти през първата година от живота на детето, 

дадени по лекарско указание и предписание, удобства, адаптирани към децата в случай, че се 

нуждаят от вниманието на майка / баща на работното място, когато това се намира в основно 

предприятие (в Голям Лисабон) и възможността за удължаване на платения родителски 

отпуск от 14 на 18 седмици.  

 

Прилагане 

Сестринската стая беше открита през 2013 г. в основния завод на компанията, където в 

момента работят около 1000 работници. Това беше резултатът от световното движение на 

Nestlé Group, насочено към насърчаване на родителството и подчертаване на значението на 

майчиното мляко. Секторът за детско хранене беше отговорен за стартирането на 

инициативата и получи подкрепата на отдела за човешки ресурси и отдела за корпоративна 

комуникация. Отне около два месеца, за да завърши изграждането на помещението, където 
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проектът беше ръководен съвместно от служителя по медицинските въпроси на Child 

Nutrition и лицето, отговарящо за инфраструктурите на компанията. При декорирането на 

стаята се внимаваше тя да е безопасна и удобна и надлежно оборудвана, за да отговаря на 

нуждите на бебетата и техните майки и бащи.   

В началото на 2021 г. компанията ще построи още две сестрински стаи, едната в завода в 

Аванка (която има около 400 работници), а другата в завода в Порто (която има около 200 

работници).  

Компанията е едно от първите предприятия в страната, което предлага на своите работници 

тази полза; по-късно тя беше поканена да разкаже мярката в телевизионни програми и в 

болници.   

 

Използва се вътрешна платформа за разпространение на пакета от обезщетения и когато 

беше отворена сестринската стая, беше стартирана рекламна кампания за това. Когато бъдат 

открити следващите стаи, ще бъдат стартирани и рекламни кампании за информиране на 

работниците за тази полза.  

 

Бюджет и ресурси  

Бюджет от около 2000 евро е бил запазен за изграждане и оборудване на сестринската стая. 

Компанията също така успя да получи отстъпка при закупуване на мебели и оборудване, 

поради голямото количество стоки, които обикновено придобива.  

 

Консолидация и устойчивост на добрите практики  

В контекста на устойчивостта на мерките на компанията в сила за баланс между семейството 

и работата, мярката ще бъде разширена, за да обхване повече стаи за медицински сестри в 

други заводи в страната.  

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

● Ръководството на компанията беше много възприемчиво и ангажираността на секторите, 
участващи в схемата, беше гаранция за подкрепата и ангажираността на компанията към 
мярката.  

● Адаптирането на работната зона така, че работниците, които желаят да продължат да 
кърмят бебетата си, след като се върнат на работа, гарантира, че майчинството и 
кърменето не са в ущърб на професионално отношение към жените, а по-скоро водят до по-
равни условия на труд между мъжете и жените;   

● Не е регистрирана съпротива срещу мярката от страна на началниците на работниците, 
когато жените служители са искали да използват стаята за медицински сестри, а според 
мениджъра за връзки със служителите здравият разум преобладава в компанията, когато 
става въпрос за зачитане на правото на кърмене като важността му се признава.  

● Няма съобщения за предизвикателства при внедряването на помещението, но мениджърът 
за връзки със служителите счита, че предизвикателството и сериозната загриженост 
относно изготвянето на политики за обезщетения, които имат за цел да насърчат 
равенството между мъжете и жените и да насърчат мъжете да се ангажират по-активно, се 
усещат в цялата компания .  

Резултати Резултати - съотношения, базирани на използване: 

Средното използване на стаята е един човек на ден. Мениджърът за връзки със служителите 
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смята, че политиката на компанията за гъвкави графици прави така, че помещението да не се 

използва от всички хора, които имат право да го направят.  

Оценка на удовлетвореността от мярката 

Компанията ежегодно разпространява въпросник на работниците, за да провери нивото им 

на удовлетвореност от действащата в дружеството политика на обезщетенията. Кабинетът за 

медицински сестри е получил положителна оценка във въпросниците главно защото 

позволява на работниците, които се връщат на работа след период на родителски отпуск, да 

продължат да кърмят бебетата си.   

 

Планирани корекции 

В момента сградата е в процес на преустройство и в тази сфера стаята ще бъде разположена 

близо до медицинския център. Няма да се правят промени в дизайна му, но се планира да се 

използват материали, които са по-лесни за почистване, поради което стаята е по-хигиенична. 

Основната планирана корекция е да се разшири мярката чрез изграждане на помещения в 

други заводи, принадлежащи на компанията, разположена другаде.  

Свържете се с 

Cristina Agostinho 

мениджър за връзки със служителите 

E-mail: cristina.agostinho@pt.nestle.com   

 

Nestlé Португалия (главен офис) 

Rua Alexandre Herculano, 8, 2799-554 Linda-a-Velha Португалия 

https://empresa.nestle.pt/  

 

 

 
 

 

 

Novadelta - Grupo Nabeiro - Предоставяне на образователен център за децата на работниците 

във фирмата  

Име на организацията Novadelta - Grupo Nabeiro 

Сектор 

Печене на кафе и заместители 

Частен сектор за печалба (континентална Португалия) 

Клон на дейност: Преработка и търговия на едро с чай и кафе - Европейски кодекс NACE 

C10.8.3 и G46.3.7 

Традиционно мъжки сектор с малко недостатъчно представителство на жените работници в 

работната сила.  

Брой работници 523 служители 

Field Code Changed

mailto:cristina.agostinho@pt.nestle.com
https://empresa.nestle.pt/
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298 мъже (57%) и 225 жени (43%) 

Описание и цел на 

действие (и)  

Описание: управлява образователния център Алис Набейро (CEAN) за децата на работници в 

компанията, както и да бъдат отворени за деца в местната общност.  

 

Описание на образователния център (CEAN): 

● CEAN предлага две услуги: две предучилищни стаи и център за развлекателно време 
(CATL);  

● Възрастта на децата, посещаващи предучилищната секция CEAN, варира между три и шест, 
докато децата в центъра CATL са на възраст между шест и дванадесет години; 

● CEAN работи по по-широк график от компанията и е отворен от 8.00 до 19.30;  
● CATL и предучилищният център разполагат с ателиета - произведения на изкуството, 

библиотека, експериментални науки, драматично обучение, изучаване на английски език, 
компютърни науки, роботика, изобразително изкуство, португалска литература, тенис, 
обучение за физическа и двигателна реакция и музика, която децата може да отнеме три 
месеца. В края на този период всяко дете се задължава да направи проект по свой избор, 
така че да насърчи предприемаческите умения на детето. Целта е да се популяризират 
ценностите и уменията на децата в области, свързани с гражданството, доброволческия 
труд, работата по проекти, солидарността и екологичното образование в клубните 
дейности;  

● До ноември 2020 г. CEAN работи с 180 деца.  
  

Административните условия на образователния център:  

● CEAN следва образователен подход, наречен „Идеи за промяна на света“, който се стреми да 
насърчава креативността, устойчивостта и предприемаческите умения;  

● Критериите за записване в CEAN са: първо, деца на възраст поне 3 години, и второ, датата 
на записване в хронологичен ред;  

● CEAN се управлява от Associação Coração Delta (Delta Heart Association), частна институция за 
социална солидарност, принадлежаща към групата Nabeiro и е отворена за деца в 
общността: само 4% от децата, записани в центъра, нямат майки или бащи работа във 
фирмата;  

● Споразумението за сътрудничество със социалното осигуряване означава, че 67% от общия 
капацитет на CEAN е субсидиран;  

● Месечните такси се определят според дохода от капитал на всяко от семействата и се 
разделят на девет скали. Средната месечна такса е 30 евро.  

● Месечните такси покриват разходите за всички налични услуги, включително транспорт за 
деца и леки ястия по време на чай.  
 

Цели:  

● Насърчаване на баланса между работниците и семействата на работниците, като им се 
предлагат услуги на образователен център на достъпни цени, който могат да посещават 
децата им по време на работния ден на майка им / баща;    

● Осигурете специализирана висококачествена система за образование на местното 
население, като се имат предвид профилите и предизвикателствата на общината, в която 
компанията работи: община (Campo Maior), разположена във вътрешността на Португалия 
с много младо население и малко образователни алтернативи - налична е само държавната 
училищна мрежа;  

● Дайте възможност на децата в различни области на обучение, насърчавайки иновативни, 
инициативни и предприемачески умения.   

Целева аудитория на 

действие (и) 
Работници с деца до 12-годишна възрастна  
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Рамка на процес на 

внедряване 

Фирмата предлага на своите работници и общността мерки и ползи за повишаване на 

социалната отговорност от 60-те години на миналия век; оттогава тя консолидира 

прилагането на различни мерки в тази сфера. Компанията се смята за семеен бизнес, 

благодарение на това, че семейството винаги е участвало в организационния му грим. 

Компанията бе поканена да се интегрира в първата група, състезаваща се за Пакта за баланс 

между професионалния и личния живот, една от осите в 3 em Linha - Програма за баланс 

между професионален, личен и семеен живот, съгласно португалския стандарт NP 4552: 2016 

- Сертификат за система за управление на баланса на работата, семейството и личния живот и 

стана първата сертифицирана компания в Португалия. Процесът на сертифициране накара 

компанията да организира всички мерки, които имаше в сила, за да получи официално 

признание от компетентен сертифициращ орган.  

 

Компанията Novadelta, която е интегрирана в групата Nabeiro, се състои от 22 предприятия, в 

които работят около 4000 работници. Неговите мерки за насърчаване на баланса между 

професионалния и личния живот са приложими във всички компании, съставляващи групата, 

въпреки че си струва да се подчертае, че само Novadelta има португалски сертификат NP 4552: 

2016. 

 

Компанията има тесни връзки с местната общност, което накара Nabeiro Group да създаде 

частна институция за социална солидарност: Associação Coração Delta е основана през 2005 г. с 

цел да отговори на социалните нужди на общността. Управителният орган на Асоциацията се 

управлява от работниците от групата Nabeiro на доброволни начала. Асоциацията предлага 

на работниците транспорт, храна и достъп до здравни и образователни заведения, които 

липсват в общността. Градът има висока раждаемост и CEAN, който се управлява от  

DeltаAssociação Coração, също е разработен поради необходимостта от насърчаване на 

социално-образователното развитие на тези деца.      

 

Изпълнение 

CEAN е планиран за първи път през 2004 г., а центърът е открит през 2007 г. благодарение на 

интереса, проявен от Comendador Rui Nabeiro от групата Nabeiro и необходимостта да се 

осигури удобство, в което децата да могат да получат грижи и обучение, докато родителите 

им работят. Учителите в CEAN създават свои собствени работни инструменти в подхода, 

наречен „Идеи за промяна на света“, който днес е признат от ЕС и ODCE. CEAN не само 

предлага на децата място, в което временно се забавляват, но такова, в което се възпитава 

тяхната култура, гражданство и социална отговорност.  

 

Бюджет и ресурси  

CEAN има свои собствени инсталации, изградени от основите на финансовите ресурси на 

Nabeiro Group. Групата Nabeiro прави годишна инвестиция под формата на дарение за CEAN 

(няма данни за размера на дарението) поради факта, че сумата, получена от месечни такси, 

заедно с процента, обхванат от споразумението за сътрудничество с Социалното осигуряване 

са недостатъчни, за да покрият всички годишни разходи за управление на CEAN.   
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Консолидация и устойчивост на добрите практики  

Мярката е консолидирана. Постоянна стратегическа загриженост е изразена относно 

иновациите: учителите получават курсове за обучение в областта на невро-образованието, 

като се отчита детското развитие и целта да се стимулират физическите и психо-

двигателните дейности. По отношение на методологичните подходи беше дадена 

информация за загрижеността за модерните педагогически модели и насоки, както и за 

подобряване на уменията / компетентностите на децата.   

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

● Подкрепата на висшия мениджмънт беше от съществено значение при разработването на 
тази мярка;  

● Основното предизвикателство днес беше да се приспособи работата, извършена в CEAN, 
към пандемията Covid-19, която изисква работниците да бъдат обучени да боравят с 
инструментите, необходими за тази адаптация.  

Резултати 

Резултати: 

От 2007 г. насам CEAN има записани общо 2145 деца, 650 деца в предучилищна възраст и 1495 

в центъра за развлечения - CATL.  

 

Оценка на удовлетвореността от мярката 

Предвид 13-те години от съществуването на CEAN се изготвят проучвания за оценка на 

нейното въздействие, при които нивото на социално-образователни способности на децата, 

които са били в заведението от тригодишна възраст до дванадесетгодишна възраст ще бъдат 

анализирани. Сега тези деца прекратяват средното си образование. Асоциацията също така 

редовно прилага проучвания, за да тества удовлетвореността на работниците, чиито деца 

посещават CEARN, и досега резултатите са положителни.  

 

Планирани корекции 

CEARN вече е претърпял разширяване и адаптиране, което му е позволило да увеличи своята 

област на дейност. Първоначално той беше открит като център за свободно време (CATL) и за 

по-малко от година, поради недостатъчното предлагане на предучилищната програма на 

местната общност, бяха отделени две стаи за тази цел. Поради това капацитетът на центъра 

се удвои, като се увеличи от 70 на 140 деца. По-късно е построен павилион, запазен за Работa 

и лични дейности, който обслужва още 25 деца от 16:00 до 19:30 часа.   

 

Причината, поради която не се предлагат образователни услуги на деца на възраст над 12 

години, е свързана с редовните училищни графици за подрастващи, които не позволяват 

извънкласни дейности с такъв размер.  

Свържете се с 

Дионис Гомес, 

координатор на социалната дейност на групата Nabeiro  

E-mail: dionisia.gomes@gruponabeiro.com 

 

Maria João Cunha 

Управител на Службата за интегрирани системи за управление и сертифициране  

Field Code Changed

mailto:dionisia.gomes@gruponabeiro.com
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Имейл: mcunha@gruponabeiro.com  

Delta 

Cafés Herdade das Argamassas, 7370-171 Campo Maior - Португалия 

https://www.deltacafes.pt/  

Randstad - По-голямо логистично съоръжение за бременни работнички и приписване на 

превозно средство по време на бременност  

Наименование на 

организацията 
Randstad 

Сектор 

Консултантски услуги за човешки ресурси 

Частен сектор за печалба (континентална Португалия и архипелаги) 

Клон на дейност: Консултантски услуги по човешки ресурси - Европейски код NACE N78 

Сектор традиционно типизиран като женски с недостатъчно представителство на мъжете в 

работната сила 

Брой работници 
400 служители 

100 мъже (25%) и 300 жени (75%)  

Описание и цел на 

действие (и)  

Описание: по-голяма логистична база за бременни работници (в клинично деликатни 

ситуации), като им предоставят безплатно място за паркиране или моторни коли по време на 

бременността.  

 

Условия:  

● Мярката се предлага на жени с високорискова бременност или по препоръка на лекар, за да 
се приспособят към техните обстоятелства;  

● Получаването на обезщетението изисква представяне на лекарско удостоверение;  
● Мярката е по-подходяща в по-големите градове, където има затруднения с паркирането на 

обществени паркинги, главно в градове като Лисабон и Порто;  
● Мярката не е официална част от политиката на компанията за обезщетения.  

 

Цели:  

● Стремете се да гарантирате, че бременността не застрашава кариерата на жената или 
нейната видимост в компанията;  

● Защитете здравето на бременните работнички;  
● Осигурете система за семейна подкрепа, защита на родителството, като същевременно 

насърчавате баланса в професионалния, семейния и личния живот.  
Целева аудитория на 

действие (и) 
Бременни работнички.  

 

Рамка на процеса на 

изпълнение 

Когато се присъедини към iGen - Форум на организациите за равенство, компанията установи 

широк спектър от ангажименти, като насърчи баланса и равенството между мъжете и жените. 

Заедно с този процес беше изготвена политика за обезщетения, включваща мерки, 

ръководени от тези субекти. Сред основните мерки, които можем да откроим, са: i) отпускане 

на финансова подкрепа на сумата от 2500 евро, която да бъде използвана за лечение на 

безплодие / инвитро безплодие - независимо дали е свързано със собственото безплодие на 

работника или безплодието на неговия / неговия партньор; ii) присъждане на 250 евро бонус 

Field Code Changed
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за скорошни бащи / майки сред работниците на компанията; iii) извършване на авансово 

плащане на надбавката за социално осигуряване, в случай че работник е взел отпуск по 

болест поради високорискова бременност или когато е в отпуск по майчинство; и iv) да се 

даде възможност за работа извън офиса за един ден в седмицата. Членството на компанията в 

iGen - Форум на организациите за равенство се счита за предимство за компанията по 

отношение на политиката за обезщетения на работниците, тъй като дава възможност за 

обмен на опит и обсъждане на наученото.  

 

Изпълнение 

Мярката е приложена през 2017 г. по съвместна инициатива на екипа по човешки ресурси и 

правния екип. Мярката не е включена в официалната политика на компанията за 

обезщетения и се прилага, тъй като всеки случай възниква, когато се знае, че бременните 

работнички изпитват трудности при пътуване до работа. Получената информация разкрива, 

че диалогът се насърчава, така че хората да се чувстват комфортно да поискат подкрепа, 

когато е необходима.  

Политиката за обезщетения се разпространява в интранета на компанията, въпреки че 

въпросната мярка все още се нуждае от публичност. Най-търсената мярка в политиката за 

обезщетенията е бонусът, отпускан при раждане на бебе.   

Бюджет и ресурси  

Няма налична обратна връзка за цената на тази мярка, тъй като тя се управлява вътрешно на 

вече налични ресурси.     

 

Консолидиране и устойчивост на добрите практики  

Политиката на компанията за ползите се преразглежда редовно, като я актуализира, когато е 

необходимо, в зависимост от предложенията на работниците и / или диалога, проведен в iGen 

сферата Forum. Следващият преглед, който ще се проведе, ще разгледа възможността за 

включване на мярката в настоящата политика на компанията за ползите.  

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

● Ръководството на компанията се оказа възприемчиво към присъждането на тази полза.  
● Фактът, че компанията разполага с автопарк от автомобили, гарантира възможността за 

заемане на превозно средство на бременни работници в нужда;  
● Що се отнася до насърчаването на мерки за защита на бременни работнички, беше казано, 

че предизвикателството се крие в изготвянето на мерки, които няма да бъдат отворени за 
тълкуването, че компанията третира бременността като ограничение или неспособност;  

● Въпреки факта, че мярката е насочена към жени с високорискова бременност, тя е гъвкава / 
адаптивна (вж. Резултати).  

● Най-важното предизвикателство е по отношение на разширяването на употребата на 
мярката. Тази мярка очевидно предлага много повече потенциал от това, което показват 
настоящите резултати, получени до момента. Компанията е готова да интегрира мярката в 
своята политика за обезщетения и да я предложи на всички бременни работнички, които се 
нуждаят от нея, преди всичко, защото не иска мярката да бъде разглеждана изкривено. Не 
иска Рандстад да се възприема косвено като натиск върху бременни работнички, като ги 
задължава да работят възможно най-дълго под претекст, че им предлагат тази полза.  

Резултати Резултати - съотношения, базирани на употреба (2017-2020): 

Резултатите не отговарят на ефективния потенциал на тази добра практика, която 
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компанията би искала да прегледа (както е описано).  

Броят на хората, които се възползват от запазването на безплатно място за паркиране: 1 

бременна работничка в Лисабон. Броят на хората, които се възползват от използването на 

автомобил: 1 мъж работник в Лисабон.  

Ниското съотношение, базирано на употребата на тази мярка от бременни работнички, може 

да се сведе до мярката, свързана с жени с високорискова бременност, които все още са в 

състояние да работят. Следователно мярката се разглежда като такава, отпускана само за 

специални случаи, тъй като откакто беше предложена за първи път през 2017 г., 36 

работнички са забременяли.  

Случаят с мъжкия работник, който се е възползвал от заема на автомобил и следователно не е 

попаднал под закрилата на бременни работнички, е интересен пример за това как мярката 

може да бъде адаптирана и интегрирана в ценностите, насърчаващи равенството между 

мъжете и жените и насърчаване на баланса между семейството и работата в културата на 

компанията. Мъжът-работник, който наскоро имаше бебе, си счупи крака и временно бе 

възпрепятстван да шофира собствената си кола. Неговият мениджър замени собствената си 

кола с тази на работника, тъй като колата на първия беше адаптирана към временните нужди 

на пострадалия служител.  

Оценка на удовлетвореността от мярката 

Компанията дава на работниците въпросник много редовно - по време на пандемията Covid-

19, например, има седмични проучвания. Въпреки факта, че проучванията се правят в 

световен мащаб в страните, в които функционира транснационалната мрежа, данните се 

обработват в Португалия. Политиката за обезщетения получава цялостна положителна 

обратна връзка. Мениджърът по човешки ресурси анализира отделни случаи, когато 

оценката е отрицателна.    

 

Планирани корекции 

Беше казано, че през 2020 г. Рандстад не е почувствал, че трябва да побърза и да направи 

официалната мярка официална, тъй като пандемията е задължила работниците да работят 

отдалечено от дома (при работа от разстояние). Косвено този факт действа в полза на 

бременните работнички. Проучва се възможността мярката да бъде абсорбирана в 

политиката на компанията за ползите от 2021 г. Въпреки факта, че мярката не се очаква да 

има широко въздействие, тя все пак е полза, достъпна за всички, които се нуждаят от нея. 

Поради това компанията е готова да даде допълнителен тласък на нейното използване.  

Свържете се със 

Сония Гонсалвес 

Мениджър социално въздействие 

Имейл: sonia.goncalves@randstad.pt  

Рандстад (главен офис) 

Av. da República 26, 1069-228 Лисабон 

https://www.randstad.pt/  
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Информация и обучение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЕЛГИЯ 

Domocura - Повишаване на осведомеността, информиране и насърчаване 

Име на организацията Domocura 

Сектор 
Професионална домашна помощ с ваучери за услуги за гладене 

И ТРАНСПОРТ и УСЛУГИ 

Брой служители 51 - 250 служители 
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Описание и цел  

на действие (а) 

Domocura иска да предложи служителите рамка, в която те могат да 

постигнат възможно най-добрия баланс между професионалния и личния 

живот. В бързо променящия се сектор и обществото, Domocura смята, че е 

важно да се насърчи самостоятелността на своите служители, като се 

информират както мъжете, така и жените за различните правни 

възможности за подобряване на баланса между професионалния и личния 

живот. Постигането на този баланс не винаги е лесно за служителите, които 

поради определени препятствия (говорене на различен език, проблем с 

алкохол или наркотици, уязвима целева група) вече са в по-слаба позиция в 

обществото.  

Служителите, които желаят да ползват отпуск, за да се грижат, се 

информират за различните системи за отпуск, като кредит за време, 

родителски отпуск и т.н. 

В същия дух Domocura иска да се бори със стереотипите, като също така 

влиза в диалог и насърчава домашните работници да използват подкрепата 

и не винаги да се грижат сами. 

Целева аудитория на 

действие (и) 
Всички служители 

Процес на прилагане 

Информация за системите за задължителни отпуски се предоставя от 

професионалната федерация Federgon. Цялата информация се съдържа в 

приветствената брошура, която подчертава, че въпроси или притеснения 

могат да бъдат адресирани по всяко време до офис мениджърите или HR. 

Всички офис мениджъри са в течение и съобщават мерките и 

възможностите на домашните работници. 

 

 

 

 

 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Предоставянето на информация за системите за отпуск и поддържането им в 

крак отнема много време. Това е много широка административна задача. 

Първоначално всички необходими формуляри бяха попълнени от HR. За да 

се насърчи увереността в себе си, сега служителите са помолени да ги 

попълнят сами; HR все още предоставя подкрепа. 

Силата също може да се превърне в слабост. Служителите са склонни да 

разчитат на една или друга система за отпуск, за да предоставят решение на 

своите нужди. Те могат да бъдат недоверчиви, когато осъзнаят, че е 

използван пълният период на отпуск в системата за отпуск. Поради това 



100 
 

служителите получават много предупреждения предварително. 

Резултати 

Оборотът на персонала е много висок (около 50%) в сектора за домашна 

помощ. При Domocura тази цифра е от 20 до 30%. Освен това много 

служители се връщат в Домокура след известно време. Основната причина за 

това е по-добрият баланс между професионалния и личния живот в 

Domocura. 

Свържете се с https://www.domocura.be/  
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ManpowerGroup - Активно насърчаване на бащинство 

 

Име на организацията ManpowerGroup 

Сектор 

Manpower създава и предоставя иновативни решения и услуги, свързани с 

човешкия капитал, включително чрез агенции за временна работа и 

управление на таланта. 

ТРАНСПОРТ и УСЛУГИ 

Брой служители 251 - 500 служители 

Описание и цел на действие 

(а) 

От 2018 г. Manpower официално се ангажира да подобри баланса между 

професионалния и личния живот и прие харта за баланса между 

професионалния и личния живот. Докато финансовият капитал някога е 

бил първостепенен в една компания, днес служителите са ключовият актив. 

Това трябва да бъде отразено в HR политика, която дава приоритет на 

служителите във всичките им измерения, включително в личния им живот. 

Manpower се стреми да постигне баланс между законовите изисквания и 

вътрешните проекти, които подкрепят неговата визия. 

Една от инициативите е автоматичното предоставяне на отпуск по 

бащинство. Веднага след като служителят информира, че трябва да стане 

баща, 10-те дни отпуск по бащинство, на които имат право, се добавят към 

системата за онлайн отпуск. Това служи като активно напомняне, че дните 

са на разположение за насърчаване и насърчава бащите да се възползват от 

тях. 

Целева аудитория от 

действия 
Всички служители, които имат право на отпуск по бащинство 

Процес на изпълнение 

Инициативи се разработват от отдела за човешки ресурси, след което се 

одобряват от изпълнителния комитет.  

Те се съобщават на служителите по редица канали. 

- Различни служители по човешки ресурси 

- Информационни сесии или конферентен разговор за всички 
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служители 

- Публикуване на нови инициативи в интранет 

- споменаването на различни срещи 

- За новите служители те са изброени в пакета за добре дошли. 

Провежда се ежемесечна среща за напредъка, както и интервюта за 

изпълнение и развитие, на които служителите обсъждат своите очаквания 

и желания по отношение на баланса между професионалния и личния 

живот. Това дава възможност да се отговори индивидуално на специфични 

нужди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Разбира се, тези инициативи имат цена за компанията. Ангажиментът за 

оптимален баланс между професионален и личен живот е важен за 

привличането и развитието на таланти. Той също така запазва таланта в 

организацията. 

Въпреки че голяма компания като Manpower несъмнено се нуждае от 

фиксирана структура за одобрение и изпълнение на инициативи, все още 

има много възможности за гъвкавост. Ако възникнат проблеми или нови 

нужди, решенията могат да се вземат бързо благодарение на късата връзка 
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между HR и изпълнителния комитет. 

Резултати 

Manpower има много служители, които избират да работят на непълно 

работно време. През 2019 г. почти 20% от работната сила е била на непълно 

работно време поради родителски отпуск, кредит за време или договор за 

непълно работно време. 

Ежегодно проучване се провежда по различни въпроси, свързани с 

човешките ресурси, включително баланса между професионалния и личния 

живот. Отзивите за наличните мерки са много положителни. 

Свържете се с https://manpower.be/node/45  

 

 

 

 

 е 

 

 

 

  

https://manpower.be/node/45
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ЕСТОНИЯ 

Boardic Eesti OÜ - Покана на семействата на работниците и служителите за фирмени събития 

 

Наименование на 

организацията 
Boardic Eesti OÜ 

сектор 

Преработваща промишленост, дърводобива 

частния сектор 

Брой служители 11-50 

Описание и цел на 

действията (и) 

на компанията включва семействата на своята служители в събитията на 

компанията (лятно парти, зимно парти).  

Признание - компанията стартира традиция, при която в края на всяка 

година на зимно парти се намират хумористични показатели, въз основа на 

които се награждават различни изключителни служители. Например „най-

големият спящ“ (служителят, който пристига най-често „в последната 

минута“ на работа), Timber King (служителят, който е изрязал най-много 

дърва) и др. 

 

Целева аудитория от 

действия 

Всички служители.  

Най-голямата полза може би беше за работниците във фабриката, които 

биха се почувствали по-ангажирани в дейността на компанията.  

Процес на изпълнение 

Инициативата идва от ръководството. Всички страни участваха в процеса 

на вземане на решения. Първоначалните планове бяха определени от 

ръководството и по-късно бяха обсъдени с ключовия персонал. 

 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Нямаше проблеми с изпълнението. 

Резултати 

Служителите са по-доволни, семействата на служителите са по-в крак с 

дейностите на компанията, а служителите боледуват по-рядко. Полезно е 

във всяко отношение. 

Контакт https://www.boardic.com/et/ 

 

 

Field Code Changed

https://www.boardic.com/et/
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DPD Eesti AS - Обучение и присъствие на събития за служители в родителски отпуск 

 

Име на организацията DPD Eesti AS     

Сектор 

Транспорт и съхранение, услуги за доставка на колети 

Частен сектор 

Брой служители 
51-250 служители  

 

Описание и цел на действие 

(а) 

Служителите в родителски отпуск са поканени да присъстват (според 

тяхното желание, не е задължително) на всички обучения и събития, 

провеждани в компанията. Те запазват достъп до вътрешната 

комуникационна среда “guavaHR”, чрез която могат да бъдат в контакт с 

информацията на компанията.  

На служителите, които се връщат от родителски отпуск, се предоставя 

програма за повторно запознаване, която е по-малко подробна като 

програмата за въвеждане на нови служители, но обхваща повторното 

въвеждане на работата на всички звена. 

  

 

Целева аудитория на 

действие (и) 

Служители с деца  

 

 

 

 

 

 

 

 

Процес на изпълнение 

Повечето мерки са валидни повече от пет години.  

Като правило инициативите идват от служителите: преди 2020 г. се 

провеждаше годишна пролетна среща за служителите. една част от които 
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беше преглед на текущите ползи, изготвяне на предложения за изменения и 

оценка и прилагане след срещата. Като такива служителите получават 

обратна връзка в реално време относно предложения, които не могат да 

бъдат изпълнени. 

Компанията изчислява бюджетите на предложенията и плановете, ако и 

кога инициативите могат да бъдат изпълнени. По този начин не всички 

предложения се изпълняват незабавно. На служителите се казва по какъв 

начин и как подновените мерки ще станат валидни. 

До момента новите мерки са приети добре и ако общото събрание не гласува 

против тях, те остават на място. 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

При прилагане на мерки, свързани с родителите, не е имало проблеми;  

Резултати 

Част от годишните интервюта - два пъти годишно - е оценката на служителя 

за баланса между професионалния и семейния живот и дискусията за това 

какво може да направи работодателят по този въпрос. 

По време на годишното проучване на удовлетвореността се измерва 

удовлетвореността на служителите от работата и семейния им живот; през 

последните години по скала от пет старта това е 3,94-3,99. 

По-широка полза се крие в увеличаване на единството, безопасността и 

благосъстоянието на всички служители. Всички знаем, че работодателят се 

интересува от организацията на личния ни живот и нужди и знаем, че 

дискусията винаги е възможна и че работодателят може да ни посрещне 

наполовина при намирането на решение как да комбинира нуждите и на 

двете служител и работодател. Тук става въпрос не само за служители с деца, 

но и за хора, които учат, тренират за състезания, преместват се в друг град и 

др. 

Свържете се с www.dpd.ee 

 

 

Eesti Filharmoonia Kammerkoor SA - поддържане на баланс между работата и семейния 

живот, свеждане до минимум времето на конфликти и работа стрес 

 

 

Име на организацията 
Eesti Filharmoonia Kammerkoor SA (Фондация естонски филхармоничен 

камерен хор (EPCC)) 

Сектор културата, в публичния сектор 

http://www.dpd.ee/
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Брой служители 
11-50 

 

Описание и цел на действие 

(и) 

Целта на мерките на EPCC за „комбиниране на работа и семеен живот“ е да 

се поддържа баланс между работата и семейния живот на хората и да се 

сведат до минимум конфликтите във времето и работния стрес. Тъй като 

човек е едно цяло, тогава е важно всички членове на организацията да 

почувстват радостта от работата. Следователно отношенията със 

семейството, децата и други близки хора не трябва да страдат поради 

работа. 

Важно е да държите персонала близо, дори когато той е далеч от работа 

поради здравословни или други условия (например родителски отпуск). 

Психическото и физическото здраве на персонала трябва да се поддържа, 

тъй като поради особеностите на хоровото пеене концертни изпълнения 

могат да се случват само ако всички членове на хорото могат да участват и 

приносът на всеки индивид играе важна роля. 

В зависимост от проектите, децата на служителите също са били включени 

в работа (например: концертна обиколка в Италия или фестивал в Екс ан 

Прованс, където работодателят е платил за настаняването на цялото 

семейство, като престой в чужбина за Изисква се по-дълъг срок. Често 

децата са били слушатели на репетициите на хора и са придружавали 

служителите в офиса, ако не е имало възможност детето да бъде заведено 

на грижи за деца) 

Нетрадиционно работно време (за редовни певци 10: 00- 14:30 и понякога 

вечерни концерти или по-интензивни репетиционни периоди и в резултат 

на това почивни дни) позволяват на родителите да прекарват време с 
децата си през деня, когато детето обикновено е у дома само. 

 

Целева аудитория от 

действия 

Тези мерки имат пряко въздействие върху всеки, който временно е бил 

извън служба, но главно върху родителите, които са в родителски отпуск.  

 

 

 

 

Процес на изпълнение 

Поради спецификата на EPCC, всички решения за организацията на работата 

са взети органично, в резултат на съвместни дискусии. Новите мерки се 

обсъждат с представителите на различни партии в организацията, 

включително попечителя на хора, за да бъдат в крак с нагласите на 

персонала и да разберат техните предварителни настройки в случай на нови 

решения.  

Няма нужда от отделен бюджет за мерките, въпреки че трябва да се вземат 

предвид някои увеличени и допълнителни разходи.  



108 
 

Тези мерки са много устойчиви за нашата организация. 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Намирането на заместващи певци за мъжки гласове е малко сложно поради 

малката мобилност на работната сила в сектора на вокалната музика. Това 

беше повлияно и от неотдавнашното изменение на законодателството за 

родителски отпуск, което даде на бащите повече възможности да останат 

вкъщи с детето. 

Резултати 

Досега мерките са работили много добре и са се вписали в работния ритъм 

на организацията.   

Индивидът / служителят, най-близките му хора (семейство, деца), както и 

организацията и артистичният колектив печелят от мерки, които съчетават 

семейството и работата, т.е. когато ритъмът на работа е нарушен възможно 

най-малко. Резултатът е устойчива концертна дейност на EPCC и през цялата 

ни история около 20 жени служители постепенно се върнаха на работа от 

отпуск по майчинство и не се оттеглиха от хора. 

Контакт 
https://www.epcc.ee/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swedbank Eesti AS - Поддържане и информиране на настойниците за деца    

 

Име на организацията Swedbank AS   

https://www.epcc.ee/
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Сектор 

Финанси и застраховане 

Частен сектор 

Брой служители > 500 служители 

Описание и цел на 

действието (ите) 

Поддържане на настойниците на децата участва и ги информира.  

 

Следната информация се споделя със служителите в родителски отпуск:  

- месечен бюлетин служителите, 
- за седмично писмо за кариера  

- Лидерите провеждат годишни интервюта. 

Освен това  

- Заплатата на настойниците на децата се преразглежда с други 

служители по време на годишния процес на преглед на заплатите. 

- Настойниците на децата участват в събития. 
- Организират се кариерни семинари за настойници на деца  

- В Талин се предлага услуга за грижа за децата в грижите за деца в 
главния офис (за деца на възраст между 18 и 36 месеца). 

- В по-големите офиси се осигуряват стаи за игри и занимания за деца 
 

 

 

 

Целева аудитория от 

действия 
Служители в родителски отпуск 
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Процес на изпълнение 

Инициативата да бъдат ангажирани служители, които са в родителски 

отпуск, и да са в крак с новините, свързани с работата, идващи от човешките 

ресурси отдел. Новината беше изпратена на хора, които ни бяха 

предоставили личните си контакти и искаха да бъдат в течение. 

Когато служителите на Swedbank получиха достъп до всички обучения на 

LinkedIn Learning, опцията беше разширена и за настойниците на децата, за 

да могат да учат и развиват своите компетенции, ако искат. 

Фактори за успех, 

предизвикателства и 

улесняващи фактори 

Тъй като информацията трябва да се изпраща на частни имейли, тези 

служители, които не споделят своите имейл адреси, са пропуснати. 

В много случаи те дават своите данни за контакт по-късно, за да бъдат 

информирани. 

Резултати 

Компанията намира, че задържането на настойниците на децата е важен 

процес, защото им помага да се адаптират по-добре, когато се върнат на 

работа. Процентът на служителите, които се връщат от родителски отпуск, е 

много висок. 

Свържи се с 
https://www.swedbank.ee/ 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.swedbank.ee/
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ПОРТУГАЛИЯ 

 

Dianova - Съставяне и разпространение на информационен справочник за родителски права, 

разположение за справка на всички работници  

Наименование на 

организацията 
Associação Dianova Португалия 

Сектор / 

организация  

със субстанция злоупотреба Рехабилитация и социалното развитие 

Извън частен сектор с печеливша дейност (континентална Португалия) 

Клон на дейност: лечение на наркотици, рехабилитация, социално-професионална 

реинтеграция и социално приобщаване - Европейски кодекс NACE Q87.2 

Секторът на услугите за грижи в областта на здравето и злоупотребата с наркотици 

традиционно разчита на жените работна сила. Тази организация обаче се стреми към 

баланс, като наема мъже и жени.   

Брой работници 
20 служители 

9 мъже (45%) и 11 жени (55%)  

Описание и цел на 

действие (и)  

Описание: съставяне и разпространение на информационен наръчник за родителските 

права, достъпен за консултация на работниците. Нарича се „Ръководство за добри 

практики за насърчаване на личен, семеен и професионален баланс на живота в Dianova“.  

 

Условия:  

● Наръчникът съдържа 51 добри практики в сила в Асоциацията;  
● За всяка въведена мярка има нейното описание, областта на приложение, датата, на 

която е въведена, и контакт за запитвания;   
● По отношение на оста Гъвкавост на времето и пространството са дадени шест добри 

практики, които се отнасят до гъвкавите графици на работа;   
● Оста на семейната подкрепа има седем мерки, които включват отстъпки за договори за 

здравни услуги, социален пакет за работници, които са изправени пред доказани 
трудности, и право на почивни дни, за да присъстват на от 1-ва роднинистепен и да 
придружават децата си на първият им ден в училище;  

●  Буклетът се дава на всички работници, които започват работа в Асоциацията.  
 

Цели:  

● Информирайте работниците за всички предимства, които Асоциацията е активирала;  
● Уверете се, че работниците са добре информирани и се чувстват комфортно да се 

възползват от предимствата, с които разполагат. 
Целева аудитория от 

действия 
Работници от двата пола  

Рамка на процеса на 

изпълнение 

 

● Добрата практика е свързана с ангажимента на Асоциацията да насърчава равенството 
между мъжете и жените. Създаден е план за равнопоставеност и баланс между 
професионалния и личния живот, който се преразглежда периодично. Идеята на плана 
възниква с ангажимента за разработване на дейности, насочени към премахване на 
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всякакви неравенства и дискриминация. Сред основните му цели са съгласуваните усилия 
за привличане на повече представители на мъжете в работната сила и премахване на 
бариерите, задържащи професионалната интеграция на жените. Асоциацията е получила 
две почетни награди в наградата „Равенството е качество“, едното в 11-то издание през 2014 
г., а другото в 12-то издание през 2016/2017 г .; също така е направено сертифицирано 
предприятие, отговарящо за семейството, между 2012 и 2016 г.  

●  
● Изпълнение 

„Ръководството за добри практики за насърчаване на баланса на личния, семейния и 

професионалния живот в Dianova“ е приложено през 2012 г. по инициатива на Комитета за 

равенство и професионален живот Баланс, формиран от председателя на управителния 

съвет и ръководителя на управление на персонала. Основната причина за съставянето на 

Ръководството беше да информира работниците за действащата политика за обезщетения. 

След направено проучване относно вътрешната среда и степента на удовлетвореност, стана 

ясно, че значителен брой работници не знаят за ползите, с които разполагат.  

 

Наръчникът съдържа 20 страници и описва 51 мерки, групирани по следния начин:  

● Качество на работната ос: предотвратяване на тормоза и насърчаване на антимобилизма 
(2), финансова помощ (1), подкрепа в случай на загуба на договор (3), налична социални 

придобивки (7), допълнителни доходи (2), култура и свободно време (2), отстъпки и 
предимства (3), стабилност на заетостта (2), гъвкава сигурност (2), здраве и 

благосъстояние (4); 
● Ос и гъвкавост на времето и пространството: ефективност (2) и гъвкави работни графици 

(4); 

● Семейна помощ: 7 мерки - сред които възможността за почивка от работа по всяко време 
за оказване на помощ на1-ва членове на семейството отстепен, когато е достатъчно да се 

информира началник;   
● Лично и професионално развитие: 3 мерки;  
● Равни възможности: 2 мерки;  

● Лидерски и управленски стилове: 4 мерки;  
● Въпроси, свързани с пола: 1 мярка - Асоциацията следва принципа на равенство във 

всички свои управленски процедури и дейности, така че да гарантира недискриминация 
и да стимулира разнообразието. Освен това се предлага да се интервюират всички 
кандидати от мъже, за да се постигне баланс в състава на мъжете в сектор, който 

традиционно разчита по-силно на работещите жени.  

Бюджет и ресурси  

При съставянето и прилагането на Ръководството не са включени разходи.  

 

Консолидация и устойчивост на добрите практики  

Наръчникът е основна и актуализирана в съответствие с преразглеждането на политиката 

за обезщетенията, която вече е въведена.  

 

Няма съобщения за съпротива, която би могла да застраши мярката. Всички открити 

случаи биха били разрешени. 
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Фактори за успех, 

предизвикателства 

и улесняващи 

фактори 

● Ръководството на Асоциацията се оказа възприемчиво към присъждането на тази 
придобивка.  

● Предизвикателствата се дължат на недостиг на финансови ресурси, които могат да бъдат 
насочени към предоставяне на тези придобивки на работниците.    

Резултати 

Резултати - съотношения въз основа на употреба: 

През 2019 г. всички се възползваха от поне една от мерките, свързани с равенството и 

баланса между професионалния и личния живот, които са в сила в Асоциацията.  

 

Важно е да се има предвид, че от деветте работници мъже, само един от тях е баща (11% от 

общия брой работници мъже), докато от единадесет работници жени, три са майки на 

непълнолетни деца, представляващи 27% от жени служители.  

 

Оценка на удовлетвореността от мярката 

Асоциацията разпространява годишно проучване, за да получи обратна връзка относно 

вътрешната среда и степента на удовлетвореност. Информацията, взета от проучването за 

2019 г., показва, че има ниво на удовлетвореност от 85% в областта на равенството и 

баланса между професионалния и личния живот - което означава увеличение от 14% в 

сравнение със степента на удовлетвореност в проучването за 2018 г. Освен това 80% от 

работниците признаха загрижеността на Асоциацията относно баланса между семейния и 

професионалния живот (62% през 2018 г.); 84% от анкетираните заявиха, че знаят за 

съществуващите мерки (75% през 2018 г.), а 87% отговориха, че Равенството и балансът 

между професионалния и личния живот е част от стратегията на Асоциацията (68% през 

2018 г.). Това изглежда показва, че Ръководството е постигнало целта си да информира 

работниците и да ги насърчи да се възползват от предимствата.  

 

Планирани корекции 

Политиката за обезщетения подлежи на годишен преглед. Ако дадена мярка не се използва 

в продължение на три последователни години, тя се изважда от Ръководството. 

Ръководителите на персонала се информират директно по електронната поща за 

евентуални корекции в политиката за обезщетения.   

Свържете се с 

Марта Сантос, 

ръководител на управление на персонала 

E-mail: gestao.pessoas@dianova.pt   

 

Associação Dianova Portugal 

Quinta das Lapas, 2565-517 Monte Redondo, Torres Vedras - Португалия 

https://dianova.pt/  

 

  

Field Code Changed

mailto:gestao.pessoas@dianova.pt
https://dianova.pt/
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Redes Energéticas Nacionais (REN) - Предлагане на две сесии за професионално консултиране 

на работници при завръщане от родителски отпуск  

Име на 

организацията 
Redes Energéticas Nacionais (REN), SA 

Сектор 

за пренос на електроенергия и природен газ  

Частен сектор за печалба (Континентална Португалия) 

Клон на дейност: Пренос на електрическа енергия и разпределение на природен газ - 

Европейски кодекс NACE D35.1.2 и D35.2.2 

Традиционно се разглежда като мъжки сектор с недостатъчно представителство на 

женската работна сила. 

Брой работници 
684 служители 

518 мъже (75,7%) и 166 жени (24,3%)  

Описание и цел на 

действие (и)  

Описание: две сесии за професионално консултиране или „коучинг“ се предлагат на всички 

работници, когато се върнат от родителски отпуск.  

Това е инициатива, която се стреми да облекчи в активния трудов живот всички онези 

работници, които са прекъснали кариерата си по семейни причини.  

 

Условия:  

● Мярката се предлага в областта на партньорство, установено с предприятие, което 
осигурява коучинг;  

● Квалифициран психолог-треньор дава консултации;  
● Присъединяването към инициативата е изцяло доброволно и анонимно;  
● Сесиите са частни и темата е безплатна, въз основа на индивидуалните нужди на 

работниците; сесиите обикновено завършват, като предлагат план за действие за 
преодоляване на възникналите трудности; 

● Компанията предлага две сесии безплатно и в случай, че работникът иска да продължи 
консултиране с повече сесии чрез споразумение с предприятието партньор, те могат да 
го направят с отстъпка от цената си; 

● Компанията предлага своите удобства, в които да се провеждат треньорските сесии, ако е 
необходимо и по желание на работника.  
 

Цели:  

● Улеснява прехода между края на родителския отпуск и връщането на работа;  
● Се стреми да насърчава мярка за защита на психичното здраве на работника;  
● Предоставя на работника система за подкрепа, когато той / тя се адаптира към нови 

графици, улеснявайки баланса в професионалния, семейния и личния живот. 
Целева аудитория на 

действие (и) 
Работници от двата пола, които са се завърнали от родителски отпуск.   

 

Рамка на процеса на 

изпълнение 

 

● Когато се присъедини към iGen - Форум на организации за равенство, компанията установи 
широк спектър от ангажименти, като насърчи баланса и равенството между мъжете и 
жените. Заедно с този процес беше създадена програмата, наречена NÓS (означаваща 
„САЩ“), с цел да обедини всички мерки, предлагани от компанията в тази област, в една 
програма. Програмата почива на три основни оси: Баланс, Равенство и Приобщаване. 
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Темата, базирана на баланса между работа и семейство, попада по оста Баланс и включва 
четири подоси: гражданство, баланс между професионален и личен живот, семейство и 
здраве.  
 

Прилагане 

Мярката е разположена по оста Баланс и следва под-оста в предложението на компанията 

за насърчаване на баланс в професионалния, семейния и личния живот. Той е приложен 

през 2014 г. под името „ Коучинг по майчинство“, насочен изключително към жени 

служители. Той признава факта, че по същия начин, както се случва в околния свят, жените 

в компанията отсъстват от работа за по-дълги периоди от колегите си мъже, които са бащи. 

За да улесни завръщането им на работа и да поеме юздите на професионалната си дейност, 

когато се сблъскват с нови предизвикателства при справяне с времето и отговорностите си, 

Управлението на човешките ресурси смята, че би било изгодно да се създаде мярка, която 

да дава индивидуализиран фокус, способен да помогнете в тази ситуация, ако е пожелано. 

Когато мярката беше приложена, тя имаше иновативен характер поради факта, че iGen 

Forum нямаше друга компания, предлагаща същата полза. Мярката е разработена 

съвместно с треньорската компания, предоставила услугата. През 2016 г. по предложение 

на работниците да се разшири обезщетението за служителите от мъжки пол, мярката беше 

преименувана на „ Родителски треньор“ и сега включва работници от двата пола. 

Компанията получи награда „Равенство е качество“ (2016/2017 - 12-то издание) с почетно 

споменаване в примерни политики в областта на равенството между мъжете и жените и 

баланс между работа и семейство в частния сектор.  

 

Програмата NÓS се излъчва в интранета на компанията и Управлението на човешките 

ресурси изпраща персонализирано имейл до всички работнички при завръщането им на 

работа след родителския отпуск, в което се посочват подробно мярката и контактите с 

партньорската служба. Имейлът се изпраща на жени служители, тъй като те прекарват по-

дълги периоди отсъстващи в родителски отпуск, отколкото служителите мъже.   

 

Бюджет и ресурси  

Не са възникнали разходи, когато мярката е приложена и бюджетът, запазен за нея, се 

отнася само до заплащане на тренировъчните сесии - годишното плащане е променливо в 

зависимост от броя на хората, които желаят да се запишат в нея. Финансирането на 

мярката е включено в ресурсите, плащащи за програмата NÓS и струва около 1% от цялата 

програма. Въпреки ползата, която се предоставя на мъжете, жените са основните 

потребители. Броят на потенциалните бенефициенти е нисък, тъй като жените са 

недостатъчно представени в работната сила на компанията и средната им възрастова група 

е 44. Този факт обяснява по-ниското въздействие върху цената на мярката.  

 

Консолидиране и устойчивост на добрите практики  

Ползата е основна част от плана за равнопоставеност на компанията и постоянно се 

поддържа в годишните прегледи, направени за това, поради факта, че е добре приет и 

струва на компанията много малко. Партньорството с коучинг предприятието е стабилно: 

бизнесът е един и същ от няколко години и психологът-треньор, отговорен за 
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консултирането, също остава същият.  

Фактори за успех, 

предизвикателства 

и улесняващи 

фактори 

● Ръководството на компанията се оказа възприемчиво към присъждането на тази полза.  
● Ниският брой мъже, които се възползват от мярката, се оказа най-голямото 

предизвикателство в резултат на трудностите при насърчаване на интереса и 
емоционалното приемане на работниците от двата пола. Независимо от това, този 
резултат е разбираем, тъй като работниците са тези, които вземат най-дългия отпуск 
далеч от работното място.  

● Няма съобщения за съпротивата на ръководството на обезщетението поради факта, че то 
се занимава с лични дела и не пречи на работния график.  

Резултати 

Резултати - съотношения въз основа на употребата: 

Брой бенефициенти: 13 работнички и 0 мъже. Бенефициентите отговарят на 28% от 

жените служители, които са станали майки от имплантирането на мярката през 2014 г.  

 

Видно е, че работниците от двата пола са по-склонни да се възползват от тази мярка, когато 

се роди първото бебе в сравнение с пристигащите деца след това.  

 

Оценка на удовлетвореността от мярката 

Мярката се оценява чрез въпросници и е получила одобрение. Поради чувствителния 

характер на темата, въпросникът е най-общо и има за цел единствено да оцени нивото на 

удовлетвореност и използването на мярката, както и да получи предложения как да я 

подобри. Управлението на човешките ресурси счита, че положителната оценка е най-

важният критерий при вземането на решение за продължаване на предлагането на 

мярката.   

 

Планирани корекции 

Управлението на човешките ресурси счита, че мярката е адекватна в сегашното си 

състояние: нейната цел не е да има широко въздействие, а по-скоро е полза, достъпна за 

тези, които смятат, че ще бъде полезна. Предложението на работниците, което се прави 

най-често, е компанията да предлага повече сесии. Компанията проучва и възможността за 

по-активен подход, насочен към работници от мъжки пол, които се връщат към 

професионалните си задължения след прекъсвания поради семейни въпроси.  

Свържете се с 

Ванеса Перейра, 

ръководител на отдел „Култура и развитие на човешките ресурси“  

E-mail: vanessa.pereira@ren.pt  

Redes Energéticas Nacionais (Главен офис) 

Av. dos Estados Unidos da América, 55, 1749-061 ЛИСАБОН - Португалия 

https://www.ren.pt/  

 

  

Field Code Changed

mailto:vanessa.pereira@ren.pt
https://www.ren.pt/
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Redes Energéticas Nacionais (REN) - Популяризиране и разпространение на вътрешен 

видеоклип за равенството между жените и мъжете с участието на работници от мъжки и 

женски пол  

Име на 

организацията 
Redes Energéticas Nacionais (REN), SA 

Сектор 

Пренос на електроенергия и природен газ  

Частен сектор за печалба (континентална Португалия) 

Клон на дейност: Пренос на електроенергия и разпределение на природен газ - Европейски 

кодекс NACE D35.1.2 e D35.2.2 

Традиционно се разглежда като мъжки сектор с недостатъчно представителство на 

женската работна сила.  

Брой работници 
684 служители 

518 мъже (75,7%) и 166 жени (24,3%)   

Описание и цел на 

действие (и)  

Описание: популяризиране и разпространение на вътрешно видео за равенството между 

мъжете и жените с работниците, участващи в филм.  

 

Условия:  

Видеоклипът, който продължава четири минути и шест секунди (4'06 "), е разделен на 

четири части, занимаващи се с равенството между мъжете и жените;  

i) Рамката на програмата NÓS и темата, фокусирана върху равенството, направени от 
мениджъра на човешките ресурси; 

ii) Жените, които вършат работа, традиционно изпълнявана от мъже: от гледна точка на 
жена, която е ръководител на строителни проекти;  

iii) Женско лидерство: перспективата на мъжкия работник да има жена по-висша;  
iv) Споделено родителство: от гледна точка на мъжки и женски работник за значението 

на споделянето на родителски отпуск - видео, показващо семейната среда.  

 

Цели:  

● Насърчаване на работниците от двата пола да разсъждават върху равенството между 
мъжете и жените;  

● Публикувайте перспективата на самите работници, така че техните партньори също да се 
чувстват по-склонни да ползват споделен първоначален родителски отпуск.  

Целева аудитория на 

действие (и) 
Всички работници на компанията. 

процеса на 

изпълнение 

Рамка на 

● Когато се присъедини към iGen - Форум на организации за равенство, компанията установи 
широк спектър от ангажименти, като насърчи баланса и равенството между мъжете и 
жените. Заедно с този процес беше създадена програмата, наречена NÓS (означаваща 
„САЩ“), с цел да обедини всички мерки, предлагани от компанията в тази област, в една 
програма. Програмата почива на три основни оси: Баланс, Равенство и Приобщаване. 
Темата, базирана на баланса между работа и семейство, попада по оста Баланс и включва 
четири подоси: гражданство, баланс между професионален и личен живот, семейство и 
здраве. 

●  
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Изпълнение 

Видеото е резултат от дейност, попадаща в програмата NÓS и има за цел да популяризира 

темата за равенството между мъжете и жените. Беше решено да се излъчат мненията както 

на мъжете, така и на жените от компанията, за да се направи публиката по-наясно с темата 

за споделеното родителство. Идеята за създаването на видеото идва от Управление на 

човешките ресурси и е заснет като една от вътрешните инициативи, целящи да 

популяризират темата за равенството между половете. Видеото стартира през 2015 г. и 

беше показано на собствените телевизионни телевизори на компанията. Понастоящем той 

е достъпен само във вътрешната комуникационна мрежа на компанията.  

 

Бюджет и ресурси  

При прилагането на мярката не са възникнали разходи; резервираният за него бюджет е 

включен в ресурсите, плащащи за Програмата NÓS и струва около 15% от целия бюджет на 

Програмата. 

 

Консолидация и устойчивост на добрите практики  

Видеото беше дадено в праймтайма по вътрешните телевизионни канали на компанията за 

около един месец. Той е достъпен за гледане във вътрешната комуникационна мрежа на 

компанията.  

Фактори за успех, 

предизвикателства 

и улесняващи 

фактори 

● Ръководството на компанията се оказа възприемчиво за популяризирането на тази 
мярка.  

● Ниска цена на продуциране на видеоклипа.  
● Възможността работниците от двата пола да се идентифицират с партньорите си. 

Управлението на човешките ресурси вярва, че по този начин е възможно да се постигне 
по-голямо въздействие върху информираността на работниците, което да ги накара да 
споделят родителството.  

Резултати 

Резултати - Брой пъти гледани: 

Брой пъти гледане на видеоклипа за вътрешната комуникационна мрежа на компанията: 

91 

 

Оценка на удовлетвореността от мярката 

Разчитайки на неформална обратна връзка, видеото е оценено положително. Управлението 

на човешките ресурси вярва, че успехът му е свързан с неговата видимост поради факта, че 

самите работници говорят за собствения си опит във видеото.  

 

Планирани корекции 

Управлението на човешките ресурси не предвижда никакви корекции на тази мярка.  

Свържете се с Ванеса Перейра, 

ръководител на отдел „Култура и развитие на човешките ресурси“ 
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E-mail: vanessa.pereira@ren.pt  

Redes Energéticas Nacionais (Главен офис) 

Av. dos Estados Unidos da América, 55, 1749-061 Лисабон - Португалия 

https://www.ren.pt/  
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