
Preglednica izbranih ukrepov 
(od novembra 2013 do novembra 2016)

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE

V Splošni bolnišnici Celje se zavedamo, da je uspeh bolni-
šnice tesno povezan z zaposlenimi, saj so zaposleni ti sti , ki 
so s svojim znanjem, sposobnostmi in zmožnostmi glavni 
tvorec dodane vrednosti  v bolnišnici. To smo dokazali tudi 
s tem, ko smo v Strateškem razvojnem načrtu sprejeli stra-
teški cilj Razvoj kadrovskih potencialov, ki vključuje šest po-
sameznih ciljev.

Veliko pozornost namenjamo pomembnosti  poklicnega in 
družinskega življenja, pa tudi družbeni odgovornosti  do 
zaposlenih. Zadovoljen, zdrav in moti viran delavec lahko 
uspešno opravlja dnevne naloge ter usklajuje družinsko in 
poklicno življenje.

V skladu s sprejeti mi usmerjenimi vrednotami v Strateško 
razvojem programu SB Celje smo oblikovali  poslovno eti čni 
kodeks. S spoštovanjem temeljnih vrednot in eti čnih načel 
si prizadevamo uresničevati  zastavljene 
cilje poslovanja in slediti  strateško ra-
zvojnemu programu bolnišnice. 

Spoštujemo, načrtujemo in izvaja-
mo zakonsko promocijo zdravja na 
delovnem mestu.

CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Certi fi kat Družini prijazno podjetje izhaja iz sistema 
»European work & family audit«, ki ga je razvila nem-
ška organizacija Berufundfamile.  Certi fi kat zagotavlja 
kratkoročne in dolgoročne poziti vne učinke usklajevanja 
poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, ki se kaže-
jo v zmanjšanju fl uktuacije, kvote bolniške odsotnosti , 
kvote nege, števila nezgod ipd. ter večanju zadovoljstva, 
moti vacije in pripadnosti  zaposlenih, kar pomeni jasne 
poziti vne ekonomske učinke. Certi fi kat Družini prijazno 
podjetje predstavlja družbeno odgovoren princip upra-
vljanja in je edini tovrstni certi fi kat v Sloveniji, ki ga po-
deljuje Ekvilib inšti tut, informacijsko dokumentacijski 
center za človekove pravice in razvojno sodelovanje. 

SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE JE PRIDOBILA CERTIFIKAT 
DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Splošna bolnišnica Celje je osnovni certi fi kat Družini 
prijazno podjetje pridobila  novembra 2013 na podlagi 
sklepa revizorskega sveta. Tako smo se pridružili števil-
nim slovenskim podjetjem, ki svoj 
uspeh povezujejo z zadovoljstvom 
zaposlenih ter veliko pozornost 
namenjajo usklajevanju poklic-
nega in družinskega življenja. 

KAJ POMENI CERTIFIKAT DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 
ZA SPLOŠNO BOLNIŠNICO CELJE?

Zahtevna situacija v družbi zahteva od nas kopico novih 
izzivov, s katerimi se v bolnišnici dnevno spopadamo. 
Zaostrene gospodarske in družbene razmere terjajo 
od zaposlenih velike delovne napore, ki pa jih zmorejo 
le zadovoljni, zdravi in moti virani zaposleni. Uspešno 
združevanje poklicnega in zasebnega življenja v današnji 
družbi ni lahka naloga. Prav zato smo odločeni, da bomo 
zaposlenim pri tem stali ob strani. Posameznik, ki ga na 
delovnem mestu ne bremenijo družinske skrbi in obve-
znosti , se zagotovo lažje in učinkoviteje posveča poklic-
nim izzivom.

Pridobitev certi fi kata in implementacija sprejeti h ukre-
pov imata poziti vne učinke na zadovoljstvo zaposlenih 
ob usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja ter  
ekonomske učinke za bolnišnico. 

Pridobljeni certi fi kat je naložba, ki prinaša poziti vne re-
zultate njenim zaposlenim in bolnišnici.

Sprejeli smo načrt 
implementacije 
izbranih ukre-
pov za bolj-
še počutje 
naših so-
d e l a v -
cev, ki 
ga bomo 
r e d n o 
d o p o l -
njevali.

Zap. št. 
ukrepa UKREP NAZIV  PODROČJA

1. Delitev delovnega mesta Delovni čas

2. Načrtovanje letnega 
dopusta Delovni čas

3.
Tim za usklajevanje 

poklicnega in 
družinskega življenja

Organizacija dela

4. Nadomeščanje Organizacija dela

5. Ukrepi za varovanje 
zdravja Organizacija dela

6. Komuniciranje z 
zaposlenimi 

Politi ka informiranja in 
komuniciranja

7. Komuniciranje z zunanjo 
javnostjo 

Politi ka informiranja in 
komuniciranja

8.
Raziskave med 
zaposlenimi o 

usklajevanju dela in 
družine 

Politi ka informiranja in 
komuniciranja

9. Brošure Politi ka informiranja in 
komuniciranja

10.
Izobraževanje vodij na 
področju usklajevanja 

dela in družine 

Veščine vodstva 
(strategija/fi lozofi ja 

vodenja)

11. Ponovno vključevanje 
po daljši odsotnosti Razvoj kadrov

12. Psihološko svetovanje in 
pomoč

Struktura plačila in 
nagrajevani dosežki

13.
Pomoč pri reševanju 

stanovanjskega 
problema

Struktura plačila in 
nagrajevani dosežki


