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Loc de muncă 
prietenos familiei:
Un loc de muncă prietenos familiei 
este acolo unde toți angajații sunt 
susținuți în asigurarea unui echilibru 
între responsabilitățile profesionale, 
familiale și de îngrijire, prin crearea 
unui mediu și a unei culturi de 
muncă favorabile.

Caracteristicile unui loc de muncă prietenos familiei:

Conducerea companiilor 
înțelege beneficiile și 

rentabilitatea investițiilor ca 
urmare a susținerii angajaților 
pentru a echilibra munca cu 
responsabilitățile personale 

și de îngrijire.

Angajații cu 
responsabilități de 

părinte și de îngrijire 
sunt consideraţi a 
fi o valoare pentru 

companie, nu o povară.

Toți angajații, indiferent 
dacă sunt părinți sau 
nu, vor avea doar de 

beneficiat de un mediu 
de lucru incluziv, de 

încredere și favorabil.

Sprijin
Practic
Sprijinul practic oferit angajaților 
pentru echilibrarea sarcinilor de 
muncă cu cele de îngrijire se referă 
la gestionarea timpului, suport IT și 
asistenţă financiară. Acesta ar putea 
include:

 Practici şi politici de sprijin (de 
ex: muncă flexibilă și la distanță, 
planificarea şedinţelor doar în 
timpul orelor de lucru)

 Oferirea echipamentelor necesare 
(de ex., echipamente IT pentru 
munca la distanță, instrumente 
pentru gestionarea programului de 
muncă flexibil etc.)

 Asistenţă financiară (de ex., 
concediu plătit pentru îngrijirea 
copilului, ajutor pentru casă/
gospodărie, ajutor pentru copii)

Abstract
Sprijinul abstract este asistenţa 
imaterială oferită angajaților, în 
special de către conducere și constă în
atitudini prietenoase, comportamente 
pozitive, liderism, modele de urmat etc. 
Acesta ar putea include:

 Managerii conduc prin exemplu, 
utilizând beneficiile şi politicile pri-
etenoase familiei pentru a încuraja 
preluarea acestora

 Încredere și flexibilitate în imple-
mentarea programelor de muncă 
flexibile sau muncii de la distanță

 Programe pentru menţinerea 
implicării angajaților chiar și în 
timpul concediului pentru îngrijirea 
copilului

 Activități pentru familii la locul de 
muncă 

Beneficii
Pentru companii

Pentru autorităţi

Pentru societăți

 Un statut și o reputație mai bună
 Reducerea absenteismului, fluctuaţiei și a costurilor de 

sănătate și de recrutare
 Menținerea femeilor în activitate, în special a mamelor ce se 

întorc la muncă după concediul de maternitate 
 Forță de muncă mai incluzivă și egală
 Companii mai inovative, productive și profitabile

 Utilizarea pe scară largă a politicilor și beneficiilor naționale fa-
vorabile familiei atunci când sunt promovate de sectorul privat

 O piaţă a forţei de muncă mai dinamică și creştere economică 
sporită prin eliminarea barierelor care împiedică participarea 
femeilor pe piața forței de muncă

 Societăți mai egale, prospere și incluzive

 Munca de îngrijire neremunerată împărțită în mod egal între 
bărbați și femei

 Mai multe opțiuni disponibile și oportunităţi pentru familii de a 
avea numărul dorit de copii 

 Rate mai mari de participare a femeilor pe piața forței de 
muncă

 Promovarea normelor și rolurilor de gen pozitive și egale
 Mai multă egalitate, incluziune și prosperitate în familii 

Schimbările produse în sectorul privat, inclusiv în cultura 
organizațională, în politicile și practicile de gestionare a personalului, pot avea implicații enorme asupra societății.

Acestea pot contribui la acceptarea rolurilor și normelor, cum ar fi asumarea de către bărbați a unei părţi egale din munca de îngrijire neremunerată prin utilizarea concediului de paternitate.

În cele din urmă, acestea vor 
duce la o societate mai 
egală și prosperă 

pentru toţi


