
zökkenőmentesen, nem túl egyszerű feladat egy síró
gyermeket a dadusokra vagy pedagógusokra bízni. Ép−
pen ezért egy kis empátiával érdemes végiggondolni az
óvoda− vagy éppen iskolakezdés idejét, a reggeli indulást.
Ha már eleve csúszással indul a nap, a szülő sem tud
nyugodtan elkészülni, rohan, majd görcsbe rándult gyo−
morral érkezik a munkahelyére azon gondolkodva, ho−
gyan álljon bocsánatkérésével főnöke elé. A stressz pe−
dig nincs jó hatással a munkahelyi teljesítményre. Erre a
helyzetre, illetve ennek elkerülésére találták ki a rugal−
mas munkaidőt, figyelembe véve, hogy nem minden
munkavégzés követeli meg a fix kezdést, van, ami csu−
pán egyeztetést igényel. 

PÉLDÁK A GYAKORLATI SIKERES MEGVALÓSÍTÁSRA

Egy 17 főt foglalkoztató, irodaszerekkel foglalkozó tö−
rökbálinti kisvállalkozás – 2004 évi Családbarát Mun−
kahely Díj nyertes Kft. – vezetője a mindennapi munka−
végzés során azt tapasztalta, hogy ha dolgozóinál ott−
hon flottul mennek a dolgok, akkor munkájukra is job−
ban tudnak koncentrálni, s ez teljesítményükben is
megmutatkozik. Épp ezért náluk nincs kőbevésett mun−
kaidő. Az értékesítőnél például feladatokból és nem
munkaórákból áll a nap. A 8−tól 17 óráig nyitva tartó
boltban a két eladó egymás között feloszthatja, ki mi−
kor jön be, és meddig marad. Hangsúly a zökkenőmen−
tes napi ügymeneten van. Azt is észrevette, hogy jó ha−
tással vannak dolgozóira a vállalati rendezvények, me−
lyekre a családtagokat is meghívják, s tovább erősíti a
közösséget az év végi jutalomosztás is. A cég nyáron le−
hetőséget biztosít a dolgozók 16 éven felüli gyermekei−
nek diákmunkára, mely által a fiatalok megismerik szü−
leik tevékenységét, sőt, saját maguk is megtapasztal−
hatják annak fáradtságát. Munkájuk végeztével az ügy−
vezető igazgató értékeli munkájukat, és személyesen
adja át számukra a megérdemelt fizetséget.

Egy másik, 2006−ban a költségvetési szerv kategóriá−
ban nyertes kórház – egri Markhot Ferenc Kórház és
Rendelőintézet – vezetői számára fontos szempont volt
a munkatársak megtartása, munkakörülményeik javítá−
sa. Mivel a kórházban több műszakos munkarend van,

a betegeket folyamatosan el kell látni, ezért már a kol−
lektív szerződésbe belefoglaltak olyan pontokat, ame−
lyek alapján a gyermekes dolgozók védelmet élveznek.
Ennek megfelelően például, nem lehet beosztani ügye−
letbe vagy több műszakos munkarendbe, aki tíz éven
aluli gyermeket nevel. A kisgyermekesek munkaideje az
óvoda− és iskolakezdéshez igazodik. A kórház vezetői−
nek tapasztalata alapján a nyári szünet abból a szem−
pontból fontos időszak, mivel sok dolgozó számára
problémát jelent gyermeke elhelyezése. Erre frappáns
megoldás született. Minden nyári szünetben hat héten
keresztül egy napközi üzemel a kórház területén, ahol
különböző programokkal várják a gyerekeket. 
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Dr. Gaál Nóra az Alapítvány képviselőjeként elmondta,
a pályázat keretében megszólításra kerülnek a házas−
ság előtt álló fiatalok (középiskolások és egyetemis−
ták), illetve a megvalósítandó program kiemelten keze−
li a gyermekvállalás után a munkába visszatérni kívánó
nők, gyermekes anyák helyzetét, figyelembe véve a
munkahelyi és családi teendők összehangolását, a
komplex, innovatív, hosszú távú szolgáltatásnyújtást,
amelyek segítséget jelenthetnek a munkahelyi és csa−
ládi teendők könnyebb összehangolásában.

CSALÁDBARÁT MUNKAHELY

2000−ben – hagyományteremtő szándékkal – került elő−
ször meghirdetésre a Családbarát Munkahely Díj, s

2011−ben megújult formában indult útjára az Új Család−
barát Munkahely Pályázat, amelynek célja „olyan – csa−
ládbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését meg−
valósító – munkahelyi családbarát programok támoga−
tása, amelyek elősegítik a munka és magánélet össze−
egyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kö−
telezettségek összehangolását“. A pályázat kis−, közép−
és nagyvállalat, illetve költségvetési szerv kategóriában
került kiírásra. 

Mit is értünk családbarát munkahelyen? Ez cégenként
változó, hiszen dolgozói számára teljesen mást tud nyúj−
tani egy kisvállalkozás, mint egy nagyvállalat. Néhány le−
hetőség az atipikus foglalkoztatásra: részmunkaidő, ru−
galmas vagy mobilmunkaidő, távmunka, de ide tartozik a
képzések lehetősége, kisgyermekes anyukák zökkenő−
mentes visszatérésének segítése előző munkahelyükre,
munkavállalói juttatások ösztönző rendszere, rendezett
munkaügyi kapcsolatok, egészségvédelem, egészség−
megőrzés, és gyermekintézmények. Mindenképpen fon−
tos, hogy a munkáltatók lehetőségük szerint vegyék fi−
gyelembe a gyermekes szülők érdekeit, próbáljanak se−
gítséget nyújtani problémáik megoldásában. Egy gyerme−
kes család részére a munkaidő kezdete és vége az egyik
legérzékenyebb kérdés, hiszen (hacsak nincs segítség)
munka előtt el kell elvinni a gyermeket, gyermekeket óvo−
dába, iskolába, esetleg bölcsödébe. Talán szülőként is
többen tapasztalták, hogy az elválás nem mindig megy
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TISZTELT CÉGVEZETŐK, INTÉZMÉNYVEZETŐK! 

Új sorozatunk folytatásához örömmel vesszük azon
cégek jelentkezését, amelyek törekszenek a család−
barát munkahelyi légkör megteremtésére, gondolkod−
nak a pályázat beadásán, illetve azokét is, akik koráb−
bi pályázatok nyertesei voltak, tapasztalataik megosz−
tása érdekében. Jelentkezésüket a magazin szerkesz−
tőségébe várjuk (miskolc@koktelmagazin.hu).

2+ CÍMMEL ÚJ SOROZAT INDUL ÚTJÁRA A
TÁMOP 5.5.1B−11/2 PÁLYÁZAT KERETÉBEN A
HUMÁN INTEGRA TÁRSADALMI BEILLESZKE−
DÉST SEGÍTŐ REGIONÁLIS ALAPÍTVÁNY ÉS
KONZORCIUMI PARTNERE, AZ ÖKOSTART ALA−
PÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁVAL, MELYNEK CÉLJA−
KÉNT A CSALÁDHOZ, GYERMEKEKHEZ, GYER−
MEKVÁLLALÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRSADAL−
MI VISZONYULÁS JAVÍTÁSA, CSALÁDI ÉLETHEZ
KAPCSOLÓDÓ NEGATÍV JELENSÉGEKKEL

SZEMBENI PREVENCIÓ MEGVALÓSÍTÁSA, SZEMLÉLET−
VÁLTÁS ELŐMOZDÍTÁSA FOGALMAZÓDOTT MEG.


