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Na podlagi določil ZDR-1, (Uradni list RS št. 21/13 s spremembami in dopolnitvami), Kolektivne pogodbe za
dejavnosti zdravstva in socialnega varstva Slovenije (Ur.l. št. 15/94 in 19/96), Kolektivne pogodbe za
zaposlene v zdravstveni negi (Uradni list RS št. 60/98 s spremembami), 31. člena Statuta Doma starejših
Na Fari, št. 014-02-02/16-1 z dne 15.09.2016 in Plana implement?.2je - projektnepa načrta implementacije
izbranih ukrepov verzija 2015.1 z dne 12.04.2017 izdaja direktorica zavoda naslednji

PRAVILNIK
O IZVAJANJU UKREPOV DRUŽiNI PRIJAZNO PODJETJE

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Dom starejših Na Fari je dne 10:05.2017 prejel osnovni certifikat Družini prijazno podjetje.
Pridobitev certifikata je revizorski postopek, katerega namen je svetovanje delodajalcem katera
orodja uporabljati za boljše sodelovanje z zaposlenimi tudi v kontekstu usklajevanja poklicnega in
družinskega življenja.

2. člen

S Pravilnikom o izvajanju ukrepov Družini prijazno podjetje se določa način izvajanja ukrepov in
seznanitev vseh zaposlenih v Domu starejših Na Fari z možnostjo koriščenja pravic iz sprejetih
ukrepov Družini prijazno podjetje.

Vsi navedeni ukrepi še izvajajo v dogovoru z vodjo službe in v kolikor to dopušča delovni proces.

3. člen

Pravilnik zajema trinajst ukrepov sprejetih v projektnem načrtu implementacije izbranih ukrepov, ki
jih bo Dom starejših Na Fari v skladu s planom uresničil d~ maja 2020.

Izmed 13 ukrepov je pet ukrepov označenih z črko H, to so obvezni ukrepi, ki jih je Dom starejših
Na Fari dolžan sprejeti kot sestavni del ukrepov družini prijazno podjetje.

4. člen

Za izvajanje ukrepov je odgovorna oseba Milena Jelen, ki je tudi navedena v časovnici izvedbe
aktivnosti ukrepov. Odgovorna oseba skrbi za:

informira zaposlene v elektronski in pisni obliki,
- _ v.odi evidence in pripravlja analiz-e in poročila o izvedenih aktivnostih za posamezno leto,

pripravi končno poročilo, .
sodeluje z Ekvilib inštitutom.
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II. OPIS IN IZVAJANJE IZBRANIH UKREPOV

11.1.Komuniciranje z zaposlenimi (H)

5. člen
....

S pomočjo obstoječih ali novih komunikacijskih orodij se zaposlenim predstavi aktualne in sprejete
ukrepe za usklajevanje dela in družine, obravnava se vprašanja s področja usklajevanja
poklicnega in zasebnega življenja, razpravlja o tipičnih problemih, s katerimi se soočajo zaposleni
ipd.

6.člen

Vse aktivnosti, vsebine in ukrepi na temo Družini prijazno podjetje, se obravnavajo na tedenskih
strokovnih kolegijih in timskih sestankih o čemer se piše zapisnik. Zapisnik je posredovan po
elektronski pošti vsem članom strokovnega kolegija in vodjem služb in oddelkom in v pisni obliki
na papirju z vsemi prilogami, s čimerse zagotovi informiranost vseh zaposlenih.

11.2.Komuniciranje z zunanjo javnostjo (H)

7.člen

Dom starejših Na Fari o vseh aktivnosti komunicira s področja usklajevanja poklicnega in
zasebnega življenja z zunanjimi deležniki. Odnosi z javnostjo zajemajo vse tiste aktivnosti, s
katerimi Dom starejših Na Fari komunicira z zunanjimi deležniki. Družini prijazno podjetje je
predstavljeno kot sestavni del organizacijske kulture ..

8. člen

Komuniciranje z zunanjo javnostjo zajema objave v medijih (radio, lokalna TV, časopisi), domsko
glasilo »Odzivanja«, spletna stran Doma starejših Na Fari.

Zunanji javnosti je predstavljena tudi zloženka Družini prijazno podjetje, 'ki je dostopna na recepciji
zavoda, na vseh oddelkih in tajništvu. Zloženka je predstavljena tudi na spletni strani doma.

Komunikacija z zunanjo javnostjo se izvaja tudi s uporabo logotipa družini prijazno podjetje na
spletni strani zavoda in dodanim logotipom na dopisnih listih, kuvertah, ....

11.3.Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine (H)

9.člen

Med zaposlenimi se z anketo Družini prijazno podjetje zbira informacije o zadovoljstvu, pogostosti
uporabe posameznih ukrepov, predlogih iiboljšav in željah glede ukrepov za usklajevanje dela in
družine. '
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10.člen

V triletnem obdobju in sicer od maja 2017 do maja 2020 se v Domu starejših Na Fari izvede anketa
na temo usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.
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Vprašalnik in analiza pridobljenih odgovorov se pripravi v sodelovanju z Ekvilib inštitutom.

Rezultati analize se predstavijo zaposlenim in širši javnosti na enem izmed prireditev v Domu
starejših Na Fari.

11.4.Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine (H)

11.člen

Dom starejših Na Fari organizira osnovno izobraževanje za vodje, na katerem se opredeli pomen
pozitivnega odnosa do usklajevanja dela in zasebnega življenja ter informira o sprejetih ukrepih
družini prijazne politike.

12.člen

Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine se izvede v prvem letu izvajanja
ukrepov. Zadovoljstvo o izvajanju ukrepov se v triletnem obdobju spremlja, izobraževanje vodij se
po potrebi izvede ponovno.

11.5. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja (H)

13.člen

Ustanovi se projektna skupina, katere osnovna naloga je, da njeni člani zbirajo, obravnavajo in
uvajajo nove, boljše metode dela, ki so usmerjene v usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja.

Direktorica zavoda je imenovala projektno skupino, ki je sestavljena iz članov Tima za usklajevanje
poklicnega in družinskega življenja.

14:člen

Člani projektne skupine se sestajajo po potrebi oziroma najmanj dvakrat letno. Zbirajo predloge
zaposlenih za izvajanje ukrepov družini prijazno podjetje, odgovarjajo na vprašanja zaposlenih in
iščejo nove, boljše metode dela.

11.6.Načrtovanje letnega dopusta

15.člen

Pri načrtovanju letnega dopusta je potrebno upoštevati vse šolske počitnice (poletne, zimske,
jesenske, prvomajske, ... ) in/ali dopust partnerja ( v kolikor ima ta kolektivni dopust) nad zakonsko
določenimi možnostmi.

16.člen

Direktorica zavoda izda obrazec na katerem zaposleni izrazijo želje, termine in način izrabe
letnega dopusta v začetku koledarskega leta in določi datum, do katerega je potrebno obrazec
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oddati svojemu vodji.

17.člen

Vodje službe uskladijo razporede letnih dopustov glede na potrebe delovnega procesa. V primeru,
da več zaposlenih želi koristiti letni dopust v času istih šolskih počitnic ali zaradi kolektivnega
dopusta partnerja in delovni proces zaradi narave dela tega ne omogoča, se v skladu z
evidencami koriščenja letnih dopustov iz preteklih let, omogoči letni dopust tistemu zaposlenemu,
ki v preteklih letih ni koristil letni dopust v določenih šolskih počitnic ali v času kolektivnega dopusta
svojega partnerja.

Vodje služb vodijo letne evidence koriščenja letnih dopustov, pripravijo kriterije in odločijo o
terminih koriščenja zaposlenih v primeru, da več zaposlenih želi koristiti letni dopust na isti termin.

11.7. Delovna srečanja/zbori zaposlenih

18.člen

Na delovnih srečanjih - zborih delavcev lahko zaposleni postavljajo vprašanja, opozorijo na težave
in predlagajo rešitve v zvezi z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja.
Tema usklajevanja dela in zasebnega življenja je stalna točka dnevnega reda na teh srečanjih
oziroma zborih delavcev.

19.člen

Zbor delavcev direktorica zavoda skliče po potrebi oziroma najmanj enkrat letno. Zbor delavcev
vodi predsednik zbora, ki ga predlagajo zaposleni. O zboru delavcev se ~piše zapisnikih, ki je
objavljen in dostopen vsem zaposlenih po običajnih poteh obveščanja.

11.8. Druženje med zaposlenimi

20.člen

Dom starejših Na Fari organizira druženja zaposlenih:
planinska pohodna skupina »Fara-on«,
udeležba na letnih in zimskih športnih igrah (socialni zavodi Slovenije),
prednovoletno druženje zaposlenih,
pikniki,
strokovne ekskurzije.

Za izvajanje tega ukrepa (organizacija, evidence, obveščanje, ... ) so odgovorne osebe: Damjana
Lovenjak Potočnik, Metka Apohal in Milena Jelen.

11.9.Ocenjevanje vodij s strani podrejenih

21. člen

Zaposleni ocenjujejo svoje vodje. Ocena vključuje tudi odnos vodij do usklajevanja poklicnega in
družinskega življenja.

Ena od možnih metod izvedbe ukrepov je Celostna ocena (180°/360°):
Celostna ocena predstavlja najbolj celovito obliko ocenjevanja vodilnih: v oceno so vključena
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mnenja vseh sodelavcev in neposredno vpletenih ali prizadetih. Ta ocena vključuje tudi odnos vodij
do usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.

22.člen

Po opravljeni analizi ocenjevanja, se rezultati predstavijo direktorici zavoda, ki vodje seznani o
izidu ankete.

11.10.Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore

23.člen

V letne razgovore se vključuje tudi vidike usklajevanja poklica in zasebnega življenja.

24.člen

Obrazec Letni razgovor' vsebuje vprašanja o delu zaposlenega v preteklem letu (realizacija
zastavljenih ciljev, sodelovanje s sodelavci, zadovoljstvo pri delu, ... ), načrtih v naslednjem obdobju
(cilji, aktivnosti), osebnem razvoju, izobraževanju in zdravju na delovnem mestu.

O tematiki Družini prijazno podjetje' so odprta vprašanja o usklajevanju poklicnega in družinskega
življenja ter možnosti za predloge na to temo.

11.11.Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti

25.člen '

Daljša odsotnost (porodniški dopust, dopust za nego in varstvo otroka, bolniški stalež) lahko
pomembno vpliva na ponovno vključitev v delovno okolje in nadaljnje delo zaposlenega. Zato je
potrebno izpeljati določene aktivnosti, ki bodo zaposlenemu omogočile karseda prijazno ponovno
vključitev v delovno okolje. '.

26.člen

Za ponovno vključitev zaposlenega po daljši odsotnosti so možne naslednje aktivnosti:
načrt ponovnega vključevanja: pred povratkom na delo se zaposleni posvetuje z vodjem
službe o možnih načinih vključevanja v delo in skupaj z njim izdela vsebinski načrt
vključevanja v delo (uvajanje na staro delovno mesto, pridobivanje znanja o spremembah
in novostih, načrt za spremembo delovnega področja) ter reši vprašanja, ki se nanašajo na
usklajevanj poklica in družine,
načrt obsega delovnega časa: pred povratkom na delovno mesto (vsaj en mesec), se

_ vodja službe ali vodja splošno kadrovske službe z zaposlenim dogovori o možnem krajšem
delovnem času ter trajanju le-tega .( razlika do polnega delovne časa: bolniški stalež ali
koriščenje letnega dopusta, ... ), ,
interno usposabljanje ob povratku na delo: vključitev zaposlenega v fazo internega
informiranja in usposabljanja, s specifičnimi strokovnimi moduli. Usposabljanje je
individualno prilagojeno,
mentorstvo ob povratku: vodja službe poskrbi za mentorja ali pa sam izvaja mentorstvo
posamezniku, ki se vrača po daljši odsotnosti.
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11.12.Obdaritev otrok zaposlenih

27.člen

Dom starejših Na Fari obdari otroke zaposlenih ob različnih prnožnostih:
obdaritev novorojenca (vsakega novorojenca zaposlenih se obdari, izbor daril za
posamezno koledarsko leto),
obdaritev otrok ob začetku šolskega leta (šolajoče otroke zaposlenih Dom starejših Na Fari
obdari z nekaj šolskimi potrebščinami)
novoletno obdarovanje otrok (Dom starejših Na Fari organizira prireditev za otroke
zaposlenih: obisk dobrih mož, ki obdarijo otroke od 1. do 6. leta starosti).

11.13.Psihološko svetovanje in pomoč

28.člen

Dom starejših Na Fari organizira za zaposlene anonimno zunanjo strokovno pomoč npr. v primeru
psihičnih/psiholoških težav, odvisnosti ali težav v partnerskem odnosu, prav tako pa lahko nudi
skupinsko psihološko pomoč oziroma coaching za zaposlene, katerih narava dela je lahko zelo
stresna ali pa jih do tovrstne pomoči pripeljejo dogodki (nesreče na delovnem mestu, smrt
stanovalcev, ... ). .

III. SKUPNE DOLOČBE

29. člen

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na oglasni deski zavoda.

št.: 010-02-1/17-1
Datum: 20.06.2017

Objavljeno na oglasni deski dne 04.072017, velja od 13.07.2017 dalje.
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