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Какво могат да направят компаниите в областта на електро-
енергиятаза прокарване на равенството и разнообразието: 
 
• Съставете едно търговско досие за равенство и разнообразие; 
 
• Уверете се, че има ангажимент спрямо равенството на всички 
нива на организацията (председатели, висше и средно ръководство, 
персонал и синдикати); 

 
• Установете главната посока относно равенството и 
разнообразието в рамките на компанията и разработвайте подход 
на мащабно ниво в организацията; 

 
• Разработвайте политики, процедури и програми на темата на 
равенството; 

 
• Разработвайте направляващи линии относно начина на 
прилагане на политиките за равенство и управляване на 
равенството и разнообразието; 

 
• Подкрепете жените с потенциал;    
 
• Предложете обучение за персонала и мениджърите относно 
равенството и разнообразието за промяна на поведението и 
отношенията; 

 
• Повишавайте профила на равенството и разнообразието в рамките 
на организацията посредством ефективна вътрешна и външна 
комуникация;  

 
• Съберете данни и извършвайте мониторинг и измервайте 
напредъка; 

 
• Прилагайте структури за консултиране и участие на синдикатите 
и на персонала. 
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Всякаква бележка или публикация, под която и да е форма или на който и да е носител да 
бъде, включително Интернет, трябва да отбелязва, че отразява вижданията на автора и че 
социалните партньори не са отговорни за всякакво възможно използване на информацията, 
съдържана от бележката или публикацията. 
 
Този проект получи финансова подкрепа от Главния Директорат по Работна Заетост, 
Социални Въпроси и Равни Шансове на Европейската Комисия. 
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ПРЕДГОВОР 

 
 
В своята Обща Декларация относно Равните Шансове и Разнообразието, социалните 
партньори в Промишлеността на Електрическата Енергия - EURELECTRIC, EMCEF и EPSU 
– обявиха своя ангажимент спрямо изграждането на “Демократична, плуралистична и 
отворена Европа, спазваща достойнството и непокътността на всички човешки същества”. 
 
Социалните партньори признаха принципа, съобразно който “няма да се упражнява никаква 
дискриминация срещу служителите по възраст, здравословно състояние, национален или 
етнически произход, пол, сексуални предпочитания, език, религия, мнение, семейни връзки, 
синдикална дейност, труд, политика или всякакви други подобни обстоятелства”. 
 
Оттогава насам, EURELECTRIC, EMCEF и EPSU продължиха да работят върху теми, 
свързани с Равните Шансове и Разнообразието. 
 
През 2004г., бе осъществен пръв проект, който разработи доклада “Равни Шансове и 
Разнообразие. – Промяна на Шаблоните по Работна Заетост в Европейската Промишленост 
на Електрическата Енергия”. Изследванията бяха съсредоточени върху “групите работници, 
които са възможно маргинализирани в рамките на Европейската Промишленост на 
Електрическата Енергия”. Докладът включва картография на работната сила в Европейската 
Промишленост на Електрическата Енергия, едно представяне на политиките за равни 
шансове на свръхнационално, национално ниво и на ниво компания и предлага основа за 
създаване на политиката и изучаване на стратегиите. 

 
Въз основа на този доклад бе лансиран нов проект, през 2006г., за разработване на наръчника 
“Комплект Инструменти / Наръчник на Най-Добрите Практики относно Равните Шансове и 
Разнообразието”. Това е първият наръчник на тази тема Промишлеността на Електрическата 
Енергия, превеждайки резултатите от академично проучване на нивото на практическото 
прилагане. 
 
EURELECTRIC, EMCEF и EPSU са ангажирани спрямо равенството и разнообразието. 
Европейските социални партньори препоръчват на представителите на компании и на 
синдикатите да използват комплекта инструменти на съответстващо ниво когато подхождат 
към аспекти, свързани с равенството и разнообразието. Наръчникът предлага полезни идеи за 
начина, по който могат да се подобряват съществуващите ситуации въз основа на опита на 
по-голяма серия европейски компании в областта на електро-енергията. 
 
EURELECTRIC, EMCEF и EPSU биха желали да благодарят на всички участници от 
компаниите в областта на електрическата енергия, допринесли за разработването на 
проучванията на случаи на компаниите, предложиха информации и допринесоха с ценни 
идеи за Комплекта Инструменти. 
 
Този проект стана възможен с финансиране от Европейската Комисия – Главния Директорат 
по Работна Заетост, Социални Въпроси и Равни Шансове. 
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Раздел 1: Въведение и контекст 

a)  Равенство в сектора на електрическата енергия 
 
Секторът на електро-енергията в Европа измина бързи преобразувания и преструктурирания, 
преминаване от национален монопол към делови модел, основан на пазарна конкуренция. 
Това донесе със себе си нови предизвикателства и нови възможности за прокарване на 
равенството и разнообразието в промишлеността и за интеграцията на равенството и 
разнообразието в стратегическото развитие на компаниите и ефективното планиране на 
човешките ресурси. Последиците на това преструктуриране по отношение на равенството и 
разнообразието не са известни изцяло, въпреки че едно проучване, извършено от 
EURELECTRIC (1999г.) стигна до извода, че позицията на жените не се е подобрила след 
децентрализацията. Отскоро, призна се все повече значението на равенството и 
разнообразивето за конкурентноспособността в деловата сфера.  
 
Многобройни компании в областта на електро-енергията в Европа регистрират значителен 
напредък в областта на програмите относно равенството на половете и разнообразието на 
работното място и развиват политики и процедури по отношение на равенството и 
разнообразието. В този Комплект Инструменти са характеризирани редица компании в 
сферата на електро-енергията за да се покаже, че вече значителна дейност се развива за 
прилагане на равенството и разнообразието и това се осъществява в рамките на социалното 
партньорство. Това, което е ясно от тези профили е фактът, че прилагането на равенството и 
разнообразието предполага дългосрочен и постоянен подход.  
 
Въпреки че този Комплект Инструменти се съсредоточава върху аспектите, свързани с пола 
на равенството и разнообразието, той подчертава потребността от по-мащабен подход към 
равенството и разнообразието, който да включва служителите имайки предвид расовия или 
етническия произход, увреждания, възраст, сексуално ориентиране и религия или 
вероизповедание (в съответствие с европейското законодателство антидискриминация, 
забраняващо дискриминацията, тормоза и виктимизацията на служителите).   
 
През последните години, законодателството относно равенството бе въведено във всички 
държави членки на ЕС, благодарение на поредица от законодателни еволюции на 
национално ниво и чрез прилагането на директивите на ЕС относно равенството. Спазването 
на законодателството предполага редица мерки от страна на работодателите за да се уверят, 
че техните политики, практики и процедури не дискриминират, директно или косвено, 
служителите.  
 
Приложение 1 представлява общ поглед върху политиката на ЕС относно равенството 
и антидискриминацията 
 “Нарастващ брой европейски компании усвояват стратегии за равенство и разнообразие, не само по 
етични и юридически мотиви, но и за предимствата в бизнеса, които чакат да предлагат. Сред най-
важните сред тези предимства са по-мащабно набиране на служители и запазвването на по-голяма 
група служители с висша квалификация, подобряване на имиджа и репутацията на корпорацията, 
повече новаторство и увеличени маркетингови възможности.” 
Европейска Комисия, 2006г. 
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б)  Цел на Комплекта Инструменти  
 
Главната цел на настоящия Комплект Инструменти относно равенството и разнообразието в 
сектора на електро-енергията е прокарването на разбирателството и изостряне осъзнаването 
на управляването на качеството и на разнообразието на работното място. Комплектът 
предлага практически съвети и инструменти за работодателите, мениджърите и синдикатите 
за прилагане на програми за равенство и разнообразие и инициативи на работното място.  
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Комплектът Инструменти е резултат на серия дейности, предприети от EURELECTRIC, 
EMCEF и EPSU, включително обща декларация на Социалните Партньори относно Равните 
Шансове и Разнообразието и проучване относно Равните Шансове и Разнообразието: 
Промяна на Шаблоните за Работна Заетост в Европейската Промишленост на Електро-
Енергията.  
 
Тази препоръка и напътстване относно начина на управляване на равенството и 
разнообразието на работното място ще включва: 
 
• Предимства за предприятието благодарение на равенството и разнообразието; 
• Интеграция и главно насочване на равенството и разнообразието в политиките за 

човешки ресурси и работното място; 
• Разработването и прилагането на политиките и стратегиите за равенство и разнообразие в 

области като набирането и селекцията на работната ръка, равновесието труд - живот, 
сексуален тормоз, обучение и др.; 

• Представяне на инструментите и на практическите ресурси, като например провеждането 
на анализ на равенството или на одит на работното място, за осигуряване, че платежните 
системи да не подценяват поведението на жените и др.;   

• Практическо насочване и помощ относно начина на управляване и мониторинг на 
равенството и разнообразието на работното място; 

• Допълнителни ресурси и нови информации.  
 
Комплектът Инструменти ще посочи, че има многобройни начини за подход към 
равенството и разнообразието, въпреки че има някои основни принципи и практики, към 
които би трябвало да подхождат всички компании. Те могат да включват прилагането на 
политиките по равенство и на подобрените възможности за гъвкав труд за целия персонал, 
подкрепване на жените за прокарване в ръководни функции и във функции, в които, 
понастоящем, са слабо представлявани, разработването на действия за укрепването на 
равенството на половете и интегриране на аспектите, свързани с джендера в колективните 
преговори и труда в партньорство.  
 
Комплектът Инструменти е разделен на следните раздели: 
 
Раздел 1 (този раздел) предлага общ поглед над концепциите за равенството и разнообразие 
и изтъква идеята за търговско досие относно равенството и разнообразието в 
промишлеността на електро-енергията. 
 
Раздел 2 предлага общ поглед върху политиките, практиките и процедурите за равенство и 
разнообразие, които могат да бъдат въведени на работното място. Това включва политики и 
стратегии за равенство, набиране и селекция, политики, свързани с достойнството на 
работното място и равното заплащане на труд с равна стойност. 
  
Раздел 3 представя гама инициативи, които могат да бъдат приложени за да предлагат 
култура за подкрепа на работното място, съсредоточена върху равенството и разнообразието. 
Предприетите ключови аспекти са действия за промяна на работното място за подкрепа на 
култура на равенството и разнообразието, включително подкрепването, обучението и 
изостряне осъзнаването от висшето ръководство на проблемите по равенство и разнообразие 
и поощряване прокарването на колкото се може повече жени във висши и нетрадиционни 
функции.  
 



Окончателен вариант Maрт 2007г.  

Раздел 4 e посветен на равновесието труд-живот и на гъвкавите работни часове и предлага 
няколко инструмента за въвеждане на интелигентна и гъвкава работна система, в полза на 
организационна култура, включваща разнообразието. 
  
Раздел 5 предлага няколко специфични инструмента за подпомагане на организациите за 
конкретно прилагане на равенството и разнообразието, включително чрез планове за 
действие на темата на равенство, както и данни и препоръки относно мониторинга на 
равенството и разнообразието и насочване към равенство. 
 
Раздел 6 анализира начина, по който равенството и разнообразието могат да напредват в 
подход, свързан със социалното партньорство посредством връзката между потенциала за 
решения на работното място, съгласувани между синдикатите и ръководството, които могат 
да помогнат за прокарване на равенството и прилагане на стратегиите за разнообразие.  
 
Има различни инструменти и шаблони, както и наръчник относно информирането и 
ресурсите в приложенията, съдържани от доклада.  
 
Проучванията на случаи в редица компании в Европа, включително компании в областта на 
електро-енергията, са използвани за да се изтъкват различните подходи на равенството и 
разнообразието, както и предизвикателствата, срещани в прилагането на равенството и 
разнообразието. В промишлеността на електро-енергията, проучванията на случай включват: 
ESB Ирландия, Enel Италия, Endesa Испания, Vattenfall Швеция, Statkraft Норвегия, Energie 
E2 Дания, United Utilities Великобритания, Empower Training Ltd Великобритания, EON 
Унгария и DEMASZ Унгария. 
 
Приложение 2: предлага контактните пунктове за повече информации относно равенството и 
разнообразието в тези компании.  
 
Целта на този раздел е да се предостави общ поглед над някои ключови концепции, 
определения и аргументи относно ролята и целта на равенството и разнообразието. Ще се 
съсредоточим върху: 
- Аргументите на предприятието и на търговското досие; 
- Мотивите, за които равенството и разнообразието са от значение в промишлеността на 

електро-енергията; 
- Определенията на равенството и разнообразието; 
- Осъществяването на първоначална оценка на своята организация. 

в)  Предимствата за предприятието, произтичащи от равенство и разнообразие 
 
“Има възприятие, че политиките за разнообразие са лукс. Но точно когато една компания е 
подложена на натиск се явява и разнообразието.” Камалйет Янду, Мениджър по Разнообразие във 
Ford plc, говорейки на европейска конференция на тема разнообразието в предприятията през 2006г. 
 
“Във все по-конкурентноспособен свят за ESB, трябва да привлечем и да запазим най-добрият 
персонал и трябва да направим така, че предприятието да бъде място, където хората да искат да 
работят. Полагаме значителни усилия за да привлечем по-разнообразен персонал и на всички нива 
помогнахме на персонала да уравновесява труда със собствения живот. Това е корпоратистка цел и 
най-голямото предизвикателство, с което се сблъскваме.” 
Джон Чемпоин, Началник Човешки ресурси в ESB, Ирландия 
 
Понастоящем, равенството и разнообразието представляват ключът за създаването на 
процъвтяващи компании, които имат голяма конкуретноспособност на глобалния пазар. 
Бъдещият успех на компаниите в сектора на електричеството произхожда от качеството на 
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работната сила. Представлявайки нарастващ дял на работната ръка в сектора на 
електричеството, жените могат да бъдат конкуретноспособният стимул, от който се нуждае 
сектора.  
 
Заслужава да отбележим, че синдикатите признават стойността на равенството и 
разнообразието за последиците, които могат да имат над работните места в сектора и също 
така, за по-широката цел за постигане на равенството между жените и мъжете в труда и в 
обществото, въобще. Подходът към соцалното партньорство е възприет като най-добър път 
за постигане на равенството. 
Проучване на Европейската Комисия, осъществено през 2003г. относно разходите и предимствата на 
разнообразието в 200 компании в четири държави членки на ЕС се стигна до извода, че политиките 
по разнообразие биха могли да подпомогнат за укрепване на организаторския и човешкия капитал, 
който на свой ред, е използван от компаниите за създаване на конкурентноспособно предимство. 
Предимствата включват: 
• ‘културни стойности’, укрепени в рамките на организацията; 
• Повишена корпоратистка репутация – около 69% от компаниите участнички в проучването 

заявиха, че тяхната репутация се повиши благодарение на политиките по разнообразието; 
• по-добро привличане и запазване на много талантливи хора - заявиха 62% от участниците в 

проучването;  
• повече новаторство и творителност сред служителите. 60% от участниците заявиха, че  

прилагането на политиките за разнообразие подобри мотивирането и ефективността и 57% 
отбелязаха повишаването на новаторството;  

• високи нива услуги и задоволяване на клиентите, отбелязани от 57% от участниците;  
• помощ за надминаване на липсата на работна ръка, също така аспект отбелязан от 57% от 

участниците;  
• намалено колебание на работната ръка;  
• ниско ниво на неявяването;  
• широк достъп до нови сегменти на пазара;  
• избягването на разходите, генерирани от спорове и   
• подобрена глобална способност за мениджмънт.  
 
Разходите, представени в доклада включват асоциираните с прилагането на политиките за 
разнообразие, включително разходите, свързани със спазването на законодателството и промяна на 
вътрешната култура на една организация за набиране, запазване и развиване на различна работна 
ръка. Трудностите в промяната на културата на предприятието и липсата на осъзнаване в рамките на 
компаниите относно съдържанието, предимствата, механизмите и аргументът за политики за 
разнообразие се оказаха значителни вътрешни препятствия.  

 
Търговско досие за равенството и разновидност: резюме на главните аспекти 
 
• Съвършеният работодател, набиране на най-добри кандидати и задържането на най-

добрия персонал 
• Работното място на бъдещето  
• Добри отношения със служителите  
• Ниски разходи и повишена производителност  
• Положителен вътрешен и външен имидж спрямо възможните новобранци и възможни 

клиенти  
• Спазване на законодателството относно равенството  
 
Предпочитан служител 
Днешните компании признават значението на привличането, набирането и задържането на 
най-добрите таланти. Предпочитаните работодатели са тези, които успешно са въвели мерки 
за набиране и запазването на хората от по-широка основа ‘таланти’. Това означава да имаш 



Окончателен вариант Maрт 2007г.  

най-добрите хора с най-високите квалификации и на подходящото място и в подходящото 
време. 
 
United Utilities, Великобритания 
Понеже предприятието не отразява разнообразието на обществото като цяло, Управителният Съвет 
на UU одобри стратегия за разнообразието. Ключовите действия включват мониторинг на 
процедурите за набиране и селекция, маркиране на постиженията срещу други големи компании, 
прилагане на политиките относно работното място, подкрепящи гъвкавият труд и извършването на 
анализи относно равното заплащане. Разработена бе инициативата ‘повишавайте собствената си 
работна сила, съсредоточавайки се върху равенството и разнообразието.  
Работното място на бъдещето 
Предвидливите работодатели признават, че работното място на бъдещето представя редица 
предизвикателства и възможности. Работодателите трябва все повече да бъдат с една крачка 
напред чрез оценяване на тенденциите за заемане на работната ръка, въз основа на това, че 
по-разнообразна работна сила е съществен компонент на бъдещите работни места. Подходът 
към равенството, като част от този аспект, може да подпомогне на компаниите да планират 
висококачествена работна сила. Това означава, че тези компании идентифицират и 
отстраняват бариерите, попречващи организацията да използва до максимум дейността на 
жените .  
 
Добри отношения със служителите 
Равенството и разнообразието могат да допринесат за гъвкавостта на служителите, както и за 
подобряване ангажимента и морала на служителите.  
 
Ниски разходи и висока производителност  
Разходите, асоциирани с колебанията на работната ръка и неявяването, произтичащи от 
стреса /слабо здравословно състояние, са ниски и производителността увеличена. 
Компаниите могат да спестяват от скъпите набирания и обучаването на персонала, ако могат 
да запазят най-добрия персонал и ако разходите, генерирани от неявяването, произтичащ от 
стреса или от трудностите, създадени от конфликтите труд - живот.  
 
Положителен външен и вътрешен имидж  
Равенството и разнообразието могат да помогнат за прокарване на положителен имидж на 
компанията, което може да допринесе за подобряване на отношението с клиентите и за 
предоставянето на услуги, които са чувствителни към разнообразието на общността, която 
компанията обслужва. Създаването на по-разнообразна ръботна сила ще подпомага, също 
така, за по-доброто отразяване на базата клиенти и по този начин ще задоволи по-широка 
гама искания на клиентите. Разширяването на гамата практики на служителите ще помогне 
за подобряване качеството и на реакцията за предоставяне на услугите. 
 
Спазване на законодателството относно равенството 
От всички държави членки на ЕС се изисква да прилагат законодателството против 
дискриминация по пол, възраст, раса и етнос, увреждания, сексуално ориентиране, религия и 
вероизповедание. Спазването на законодателството може да спестява дългосрочни разходи и 
може да предостави положително послание за компанията.  
 
Кое е доказателството за ефектите на равенството и разнообразието? 
 
Докладът на Ирландския Национален Център за Партньорство и Постижение (NCPP) по време на Форума 
относно Работното Място на Бъдещето подчерта, че прокарването на равенството и разнообразието 
изгражда конкурентноспособността, новаторството, организаторската способност и високопостижните 
работни места: “Организациите, които се радват на най-голям успех признават, че грижата за 
разнообразие носи значителни предимства, докато работодателите, които не успяват изцяло да се 
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възползват от различните способности на своите служители, пропускат ключов източник за новаторство и 
производителност.” (NCCP, Ирландия 2005г.) 
 
Извършените от Европейската Фондация проучвания изтъкнаха, че многобройни компании констатираха, 
че силна корпоратистка култура, способна да позволява на служителите да съгласуват труда със семейния 
живот и която подкрепя развитието не кариерата на жените чрез политики в областта на равенството на 
половете, повишава мотивирането на персонала, производителността и лоялността. (European Foundation, 
2002г.)  
 
Едно изследване на политиките на компаниите относно равенството и разнообразието, осъществено от 
Европейската Комисия (“Търговско досие за Разнообразието: Добри Практики на работното място”) 
стигна до извода, че почти половина от 800-те допитвани лица вече са въвели политики за разнообразие и 
85% докладват осезаеми облаги за предприятието.  
 
Глобално проучване, осъществено от Международната Организация на Труда (ILO) стигна до извода, че 
постигането на джендерното разнообразние на работното място бе асоциирано с подобрена 
конкурентноспособност в деловата сфера. (ILO, 2004г.) 
 
Едно проучване, реализирано във Великобритания стигна до извода, че компаниите FTSE 100 с директори 
жени доказаха предимствата да имат талантливи жени във висши функции. Жените във висши функции 
ще прокарват най-добрите практики относно равенството в корпоратисткото управление и ще доказват 
увеличената стойност на равенството в постигането на успеха на предприятието. (Кранфилд, 2005г.)  

 
Vattenfall, Швеция 
Една от петте стратегически цели на Vattenfall е да бъде предпочитан работодател. На тази основа е 
разработил редица инициативи за равенство и разнообразие, съсредоточени върху създаването на 
организация, която оценява талантите на целия персонал и създава работна среда, задоволяваща 
потребностите на служителите и им укрепва ангажимента. “Едно от най-важните условия за Vattenfall 
в създаването на дългосрочна рентабилност е способността на компанията да привлича, развива и 
запазва квалифицираните служители.” Vattenfall знае, че своят бъдещ успех ще се основава на 
образец разнообразие с “… ресурсите и стратегиите за създаване на условията, необходими за 
привличането, развитието и запазването на висш опитен персонал и за мотивиране на служителите за 
да използват своите най-добри практики”. 
 
Vattenfall смята, че равенството и разнообразието са важни за компанията за да се увери, че дейността 
се основава на разнообразието, което “подкрепя нашите усилия да станем по-изгодна, ефективна и 
привлекателна компания”. Особено, Vattenfall поддържа, че “разнообразието ражда нови идеи” въз 
основа на това, че “за дълъг срок, нашите служители трябва да отразяват обществата, в които 
функционираме. Работим интензивно за повишаване разнообразието по отношение на възрастта, пола 
и етническия/културния произход.” Според мениджъра по въпросите на разнообразието, Лена Олсън, 
разнообразието бе важно в изменението на културата на организацията и “донесе нови и свежи идеи, 
които на свой ред доведоха до нови форми на творителност. Ако взимаме равновесието труд - живот, 
имаше цял организаторски подход към това, което предполага участието на всички в компанията, не 
само жените.” Предимствата за компанията включват повишено набиране на служителите, подобрен 
корпоративен имдж и по-добро разбиране на клиентите и на заинтересованите фактори. 
Дългосрочната цел на Vattenfall  е набирането на голям брой мениджъри жени, така че те да бъдат 
представители на женската работна сила (въз основа едно и също съотношение служители – жени 
спрямо мениджъри - жени). Компанията смята, че това е важно за привличането на най-талантливите 
хора да работят за компанията и също така да се уверят, че са налице моделите относно ролята на 
жените.  

г)  Защо е от значение равенството и разнообразието в промишлеността на 
електрическата енергия? 
 
В Европа, жените участват във все по-голям брой на пазара на работна ръка и надвишават 
мъжете по отношение на второ и трето ниво образование. Все пак, те продължават да бъдат 
слабо представлявани във висши функции и на работни места, смятани традиционно за 



Окончателен вариант Maрт 2007г.  

области на дейности за мъжете. Това е положението и в случая на сектора на 
електричеството, който традиционно бе област на заетост, предимно за мъжете.  
 
Според Европейската Комисия, участието на жените на европейския пазар на работната ръка 
бе фактор, допринесъл за икономическия растеж. Подобряването на нивото работна заетост 
на жените винаги бе ключов елемент на Лисабонската Стратегия (2000) за подобряване 
растежа и благосъстоянието на Европа, в светлината на нарастващата глобална конкуренция 
(целта на работната заетост в Лисабонската Стратегия предвижда участие от 60% на жените  
и ниво на участие от 70% за населението, като цяло, до 2010г.).  
 
В частност, съчетаването на труда със семейния живот остава едно от най-важните 
предизвикателства, както за жените, така и за мъжете. В ЕС, жените с малки деца имат много 
ниско ниво на наемане на работа (13,6% по-малко спрямо жените без деца). Жените усещат 
разлика в работното време, като често пъти работят по-малко часове и с половин работно 
време, за да съчетават труда със семейните отговорности. Това може да има отрицателни 
последици върху развитието на тяхната кариера и перспективите за прокарване.  
 
Жените изпълняват най-голямата част от домакинската работа и следователно имат на 
разположение ограничено време за платения труд. Мъжете правят по-малко от 40% от целия 
домакинската работа и средно между 25% и 35% се грижат за децата, в двойките, в които 
децата имат до шест годишна възраст. Жените продължават, също така, да печелят средно с 
15% по-малко работни места и продължава да има липса на представляване на жените във 
висши и ръководни функции. Често пъти, стресът заради труда се намира на най-високо ниво 
в случая на възрастовите групи между 25-39 години, като това са и най-значителните години 
за създаване на семейството и развитие на кариерата.  
  
 
Statkraft, Норвегия 
Равенството и разнообразието са включени в голяма степен в стойностите и моралния характер на 
компанията Statkraft. Частично, това представлява отражение на дълголетната традиция и култура в 
Норвегия, насърчавали участието на жените на пазара на работната сила и един трудов пазар, на 
който е оценено равенството на шансове. В Statkraft, философията ‘Хората Първите’ и 
съсредоточаване върху развитието на компетентностите бяха основа за създаване на солидно работно 
място и на култура, пощряваща активното участие и ангажимента на служителите. Поощрено бе 
участието на синдиката в отношенията между синдикатите и мениджмънта бяха положителни и 
основани на консенсус. Има “групова, динамична корпоратистка култура, която прокарва 
разнообразието и толерантността” и ангажимент относно равното поведение спрямо служителите, 
независимо от религията, пола, сексуланото ориентиране, възраст, националност, етнос, гражданско 
състояние, физическо или характерно увреждане, и се уверяват, че “свободата на изразяване и 
правата на служителите са подкрепени” (Годишен Доклад 2005г.). Компанията има предвид 
набирането от по-голяма група възможни служители и запазването на по-старите служители, особено 
че населението служители остарява. Конкурентноспособен пазар, в бъдеще и ниско ниво на 
безработицата означават усилия от страна на компанията за набиране и запазване на най-добрия и 
квалифицирант персонал.  
 
Лучияна Тароци, Схветник, бивш Главен Мениджър в Enel, Италия 
Лучияна започна да работи за Enel през 1965г. във второстепенна административна функция в 
областното счетоводно ведомство и напредна до функция във висшето ръководство. Тя работеше в 
компанията когато тя бе обявена за публична компания, чиято цел бе да допринася за социалното 
развитие на Италия. След 10 години труд в Болоня, Лучияна се премести в Рим, когато нейният 
съпруг бе назначен на по-добра длъжност и тя успя да си уреди преместване на работното място. Тя 
зае редица функции в централното управление и описва своето движение в компанията като 
осъществено «крачка по крачка». Тя бе заинтересована от професионалното развитие и е 
идентифицирала възможностите за напредване в кариерата. Въпреки че винаги е работила редом с 
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мъжете, никога не бе наказвана за това, че е жена, въпреки че е усетила особена изолация и е платила 
голяма цена за да има една, включително продължтелни часове положен труд. Лучияна смята, че 
жените могат да стигнат да заемат висши длъжности по заслуга, а компанията понастоящем е по-
отворена спрямо жените в компанията. Все пак, тя признава, че е много важно да има равновесие 
между труда и живота, понеже висшите мениджъри могат да стигнат да плащат по-висока цена за 
това, че са в висши длъжности. Тя смята, също така, че понастоящем жените са различни, са по-
категорични, по-съзнателни и имат големи очаквания.   

д)  Определения: какво разбираме под равенство и какво означава разнообразието  
 
“Подходът към потенциала на различна работна ръка укрепва, както корпоратистките операции, така 
и имиджа на служителите и освобождава цяла поредица от способности на всички служители.” 
Агенцията за Равенство, Ирандия 
 
Разнообразието се отнася до признаването и оценяването на разликите в най-широкият 
смисъл. Това означава създаването на култура на труда и на практики на работното място, 
които признават, оценяват, спазват и стимулират приноса и таланта на всички в полза на 
индивида и на организацията. Ако разполагаш от разнообразна работна сила, тя може, също 
така, да помогне за подобряване на заетостта в сектора на електричеството, може да 
подобрява производителността и задоволството, произлизащо от труда и може да повиши 
човешките ресурси, така че персоналът да се чувства оценен и да използва целия си 
потенциал. Освен това, разнообразието на персонала на работното място би могло да бъде 
първа важна стъпка за предоставянето на съответстващи и важни услуги.  
 
Равенството се отнася до създаването на по-справедливо общество, в което всеки може да 
участва по равен начин и в което всички имат шанс изцяло да постигнат своя потенциял. В 
ЕС, законодателството относно равенството е разработено за подход към несправедливата 
дискриминация, въз основа на принадлежността към определена група. Равенството на 
половете означава да придаваш видимост, да упълномощаващ и да позволяваш равното 
участие на жените и мъжете във всички области на публичния живот. Това означава да 
обезпечиш равенство на шансове, равенство по отношение на участието и равенство по 
отношение на доходите. Равенството може да се осъществи по два главни начина. Това е 
признато като двустранен подход и всеки процес допълва другият. Този подход включва:  
• Положително действие: Специфични политики за подход към липсата на равенство на 

половете и за прокарване на равните шансове; 
• Положително ориентиране: предприемат се активни стъпки за наличието на равенството 

на половете, включено във всички области на политика във всички области на дейности и 
на всички нива.  

 
Равенството и разнообразието не могат да се заместват едно с друго. Те трябва заедно да 
напредват, понеже няма равенство на шансове ако разнообразието не е признато и оценено. 
 
Равенството и разнообразието могат да напредват в поредица начини, в зависимост от 
обстоятелствата на национално ниво и приоритети на ниво компания. Те могат да бъдат 
комбинация от законодателни и практични инициативи. Законодателството за защита на 
правата и прокарване на равенството е налично във всички държави членки на ЕС. Това 
произлиза в редица принципи и в законова рамка за равно поведение и недискриминация. 

Endesa, Испания 
Endesa разработи проект за равенство и разнообразие за напредването на компанията, така че да 
прилага разнообразието във всички свои операции. Създадено бе солидно търговско досие за 
равенство и разнообразие, а компанията признава, че управляването на разнообразието е основна цел 
за нейното ръководство. Компанията измина важен период на растеж през последните години, което 
доведе до закупуването и интегрирането на няколко компании от Испания и от чужбина. Днес, тя 
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стана много комплексна и разнообразна компания. Компанията признава, че интегрирането на 
разнообразието е един от ключовете на бъдещето.  
 
е) Осъществяването на първоначална оценка на Вашата организация  
  
Следващият списък за проверяване има предвид да накара организациите да оценяват 
възможните бариери, с които се сблъскваха жените на работното място: 
 
Списък за проверяване: оценка на бариетите, с които се сблъскваха жените на работното място 
 
� Кои са главните бариери, попречващи на жените и на други слабо представлявани групи да 

заемат някои висши или нетрадиционни функции? 
 
� Консултирахте ли се с жените за да определите, от техния опит, кои са главните бариери?  
 
� Имат ли жените равни шансове за прокарване / развиване на кариерата, подобно на мъжете?  
 
� Има ли равновесие на половете на всички нива на организацията и ангажирани ли са жените на 

всички нива на заетостта? 
 
� Възможно ли е за персонала да уравновесява труда със семейния живот и дали всички служители 

имат достъп до гъвкаво работно време? 
 
� Основават ли се Вашите процедури за набиране на принципа на равенството?  
 
� Предприехте ли мерки за окуражаване на по-голям брой искания за работни места, включително 

исканията за висши длъжности, от страна на жените? 
 
� Жените, завърнали се в компанията след отпуската по майчинство, сблъскват ли се с по-ниска 

позиция или преместване в по-ниски функции от тяхното ниво квалификация? 
 
� Жените, работещи с гъвкаво работно време, имат ли  достъп до обучение, прокарване и развитие 

на кариерата? 
 
Полезна изходна точка е оценяването на напредъка в прокарването на равенсвото и 
въвеждането на разнообразието. Представеният по-долу линк е инструмент за оценяыане, 
включващ области като практики на труда, култура на труда, политики и процедури. След 
това идентифицира области, които могат да бъдат развити по време на процеса за 
подпомагане на организациите да развиват собствените системи за равенство и разнообразие. 
Изтеглете средството за оценяване: http://www.equalci.ie/download/healthcheck-manual05.pdf  
 
Вижте Касета 1 за общ поглед върху главните бариери и действия, с които се сблъскват 
жените на пазара на работната сила. 
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Касета 1: Примери на действия за отстраняване на бариерите, с които са сблъскват 
жените на пазара на работана сила  
Бариери за напредване на жените на 
пазара на работната ръка 

Действия, които могат да бъдат 
предприети от компаниите за 
отстраняване на бариерите  

Гъвкави работни часове 
• Често пъти, жените плащат една цена за 

гъвкавото работно време, пропускайки 
напредването в кариерата или други 
възможности за развитие на кариерата, докато 
имат и други отговорности да се грижат за 
семейството.  

• Мениджърите не винаги са готови ефективно да 
отговарят на потребностите и предпочитанията 
на служителите. Често пъти мениджърите, които 
разбират това работят в рамките на негъвкава 
работна структура.   

Гъвкави работни часове 
• Разработвайте една политика на компанията за 

уравновесяване на труда със семейния живот и 
уверете се, че е насочена към жените и мъжете.  

• При наличието на програми с продължително 
работно време, констатирате как интелигентният 
труд и модерната култура на труда могат да се 
прилагат така че да не бъдат в полза на 
родителите, които работят. 

• Въведете обучителни програми за мениджърите 
относно управляването на гъвкавото работно 
време. 

Аспекти, свързани с гледането на децата 
• В някои компании, жените с отговорности за 

гледане на децата се сблъскват с трудности в 
съчетаването на труда със семейния живот и 
често пъти това е важна бариера по пътя на 
тяхното напредване в кариерата.  

 

Аспекти, свързани с гледането на децата 
• Назначете координатор по въпросите, свързани с 

гледането на децата или контактно лице, което 
може да помогне за намирането на решения за 
проблемите, свързани с гледането на децата, с 
които персоналът се сблъсква. 

• Предприемайте редица аранжименти относно  
гъвкавото работно време. 

• Развивайте партньорство с местните общности и 
с местните доставчици за създаване и 
обезпечаване на услуги за гледане на децата на 
персонала.  

Културата на организацията 
• Не винаги жените са възприети като дългосрочен 

ресурс за организацията. 
• Често пъти е налице идеята, че мъжете са тези, 

които ще напредват в кариерата. Не се знае дали 
това е реално или не, все пак това има последици 
върху доверието на жените в техните шансове 
когато се явяват за повишаване в длъжност. 

• Многобройни компании представят един профил 
възраст и пол, който има значителен ефект над 
имиджа на компанията.  

• Налице е възприятието, че жените трябва да 
бъдат много ‘строги’ и да бъдат ‘като мъжете’ за 
да успеят да стигнат до висши ръководни 
функции.  

• В някои случаи има организаторска култура и на 
труда, оценяваща по-скоро приноса на мъжете, 
отколкото приноса на жените.  

 

Културата на организацията 
• Формулирайте изричен ангажимент спрямо 

прокарването на равенството и разнообразието 
посредством политиката на компанията. 

• Действайте за промяна на културата на 
организацията, така че жените да бъдат 
възприети като дългосрочен ресурс.  

• Въведете видими и прозрачни системи за 
набиране и напредване в кариерата. 

• Представете положителни картини с жени, 
възрастен персонал, персонал с увреждания и 
персонал от етничеси произход в маркетинговите 
публикации и кампания.  

• Оборвайте отрицателните картини и възприятия 
чрез изтъкването на качествата, които носят със 
себе си жените в управлението или в 
нетрадиционни области на труда. 

• Променете описанието на функциите инженер и 
техник, така че концентрацията да бъде при 
предоставените на клиентите услуги и 
договорите с клиентите, за привличане на 
искания за наемане на работа от страна на 
жените. 

• Популяризирайте годишните доклади на уеб 
страницата и в други публикации декларациите 
относно положителната роля на компанията в 
оценяването и прокарването на разнообразието.  

Доверието и уважението в самите себе си на 
жените 
• Жените могат да се борят с изолацията и с 

враждебна работна среда, които могат да имат 
отрицателен ефект над самоуважението и 
довиерието в самите себе си. 

Доверието и уважението в самите себе си на 
жените 
• Отстранете възможната изолация на жените чрез 

въвеждането на структури за подкрепа, като 
схеми за напътстване и установяване на 
отношения на приятелство. 
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• Понякога, жените само се убеждават да не искат 
прокарването, по-малко се доверяват на самите 
себе си  и проявяват по-малко уважение към себе 
си отколкото мъжете, са по-малко категорични и 
не са толкова добри да се „продават” по време на 
интервю.  

• Има по-малко модели на положителна роля, 
изиграна от жените, докато мъжете имат на 
разположение много подобни модели 
положителна роля. Това им помага да бъдат по 
стратегически в планирането на своята кариера и 
в плановете за повишаване.  

 

• Имайте предвид набирането предимно на жените  
за обучение и стаж.  

• Въведете вътрешни отворени и прозрачни 
структури и процедури за набиране. 

• Интервюирайте всички кандидатки или уверете 
се, че винаги има поне една жена, която е 
интервюирана за една длъжност. Това може да 
помогне за повишаване видимостта на жените по 
отношение на интервютата.  

• Прокарвайте моделите с положителна роля на 
жените с помощта на афишите, материалите за 
набиране, реклама и маркетинг.  

Раздел 2: Политики, практики и процедури в областта на 
равенството и разнообразието на работното място 

Въведение 

Целта на този раздел на Комплекта Инструменти е да посочи начина, по който могат да се 
разработват и прилагат политиките, практиките и процедурите за равенство и разнообразие 
на работното място. Разделът ще включва:  

 
а)Политики за равенство: как да разработиш мащабен организаторски подход спрямо 
равенството и разнообразието, чрез развитието на политики за равенство; 
б) Набиране и селекция; 
в) Достойнството на работното място, сексуалният тормоз, тормозът и сплашването; 
г) Равно възнаграждение за труд с равна стойност; 
д) Разработването на стратегически ангажимент спрямо равенството в организацията; 
е) Инфраструктура на равенството: служители по равенството и комитети по равенството. 
 
Успешните подходи за подобряване равенството на половете в една организация предполага 
редица политики и действия за подкрепа. Идентификацията на вътрешните организационни 
условия е важно, също така, за успеха на равенството. Примерите, които могат да допринесат 
за успешното покарване на равенството са: 
 
• Новаторски подход на мениджмънта на човешките ресурси; 
• Прилагането на принципа на партньорство спрямо производствените отношения на ниво 

компания; 
• Изрична цел, включена в стратегията на компанията и подкрепяща организаторска 

култура и ценности1.  
 
Прилагането на разнообразието означава, че организациите имат нужда от нов начин на 
мислене и отвореност към промяна. Управляването на разнообразието успешно може да 
доведе до взаимни облаги за работодателите и служителите. 
 
Enel 
В Италия, редица споразумения на секторно ниво съдържат някои важни предвиждания, като 
създаването на общи организми за равенство, наблюдатели и работни групи за мониторинг на 
                                                
1 Доказателство за този подход бе подчертано в проучването, извършено от Олджати и Сафиро (2002г.); 
Европейската Фондация за Подобряване на Условията на Труд и Живот (2004г.); CSR Europe (2006г.); TRED 
Equal Project (2006г.); Pillinger (2006г.) .  
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статистиките по заетост и прокарване на проучванията и анализите, с цел разработване на 
положителните планове за действие. В Enel, равенството и разнообразието са интегрирани в CSR, 
които се отнасят до правата на човека и до понятието недискриминация в политиката и процедурите 
на компаниите, включително до набиране и селекция. Ключов аспект е, действията на една компания 
трябва да имат валидност в съотношение с Етическия Кодекс, в който е предвидена декларация за 
ангажимент, подписана от служителите. Равенството и разнообразието са интегрирани в Етическия 
Кодекс, чиито принципи ангажират компанита спрямо недискриминацията и безпристрастието във 
всички свои дейности, както и спрямо спазването на достойнството и цялостта на целия персонал.  

a)  Политики за равенство 
 
Работните места, в които има официални политки по заетостта ше имат, най-вароятно, 
положителни последици над поведението на служителите спрямо техния труд и 
благосъстояние (включително в области като стреса, свързан с работното място, 
задоволството на работното място и по-големи организационни постижения). С политика на 
равни шансове, това може да помогне, също така, да се докаже, че дискриманационните 
практики на труда няма да бъдат толерирани в компанията. Едно искане за спазване на тази 
политика може, също така, да бъде включено в договорите с доставчиците.  
 
Списък за проверяване: какво би трябвало да включва една политика за равенство? 
 
� Една декларация за равенство, установяваща основните ценности и принципи на организацията. 

Това би трябвало да предвижда ясно как и защо постигането на равенството и разнообразието 
представлява важна цел за организацията. Това може да съобщава относно равното поведение 
спрямо служителите, включвайки аспектите, свързани с пола, расата и етноса, религията и 
вероизповеданието, възрастта, сексуалното ориентиране и уврежданията.  

 
� Представянето на политиките на компанията и на специфичните действия, които имат 

последствия над равенството и ранообразието. Целта е да има стратегически подход в областта на 
равенството и разнообразието, заедно с мерки за прилагане на равенството и разнообразието на 
практика.  

 
� Включването на аспекти като набирането и селекцията, запазване на персонала, повишаване и 

развитие, работно време и гъвкаво работно време, възнаграждение, премии и предимства, тормоз 
и сексуален тормоз, равно възнаграждение за труд с равна стойност, здравеопазване и 
безопасност на труда, консултиране и участие на синдикатите, събиране на данните и мониторинг 
и докладване относно резултатите на равенството, ролите и очакванията на мениджърите и на 
служителите.  

 
� Предоставяне на обяснения относно начина, по който могат да функционират политиките на 

практика с примери на добри практики в областите, включени в политиката. 
  
� Установяването на ясни процедури за прилагането и мониторизирането на политиката за 

равенство.  
 
� Разработването на собствената си политика с пълното участие и въвличане на персонала и на 

синдикатите. Това ще обезпечава правилно съсредоточаване върху своята политика, но ще бъде и 
по-лесно за прилагане. Това ще помага за широкото разпространяване на информацията относно 
политиката, както и за разбиране от страна на персонала.  

 
Анализирайте своите актуални политики, процедури и практики за идентификация на точките, където 
трябва да се осъществят промените.  
 
• Вашите политики имат ли противоположни ефекти, които биха могли да бъдат неумишлени над 

групи служители? 
• Прокарват ли Вашите политики достойнството и уважението спрямо хората?  
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• Вклюват ли те грижа спрямо различните нужди на служителите?  
 
Един пример от декларацията относно разнообразието може да се намери по-долу, от 
Empower Training Services Ltd, един доставчик на услуги за обучение в енергийния сектор 
във Великобритания. Декларацията относно разнообразието възнамерява да посочи факта, че 
една компания предоставя добри услуги и включват грижата за разнообразие. 

 
Empower Training Services Ltd 
 
Декларация за Разнообразие 
 
Главни цели 
• Развитието на организаторска култура, приветстваща и прокарваща равенството и разнообразието.  
• Развитието на очакванията и поведенията сред персонала на всички нива, отразяващи стойностите на 

разнообразно общество. 
• Уверяването, че всяка дейност допринася положително за запазването и отразяването на 

разнообразието. 
• Уверяването, че равенството и разнообразието да бъдат отразени в политиките и стратегиите на 

всички наши организации партньорки, на органзационно и стратегическо ниво. 
 
Прокарването на включването и на нарастващото участие. 
 
• Съобщавайте своите висши очаквания на партньорите и на други агенции, оставяйки ясно да се 

разбере, че слабите постижения не се допускат.  
• Споразумете се относно факторите на успех и на целите с партньорите и други агенции и споразумете 

се и относно начините за тяхно изтъкване.  
• Разработвайте и уговорете се за процесите, които ще се използват за анализ на изучаването, на 

разширено участие и на обучението през целия живот, които ще позволяват издаването на 
безпристрастни разсъждения.  

• Развийте връзки с други местни агенции за идентификация и да се стигне до слабо представляваните 
групи и индивиди. 

• Опитвайте се да разработите ясни процедури за регистриране на всякакви инциденти за 
дискриминация, тормоз или сплашване. 

 
Достойнство на работното място и оценяването на хората  
• Прокарвайте превъзходството и добрите практики за курсистите, които срещат трудности в 

изучаването, разлики или имат увреждания.  
• Окуражавайте трудовите среди, в които всички лица, независимо от своя произход, се чувстват 

удобно и могат да реализират професионалното обучение, без неправилни и безполезни 
интерференции. 

• Прокарвайте климат, в който гледните точки на хората с увреждания са оценени и се имат предвид в 
рамките на процеса за взимане на решенията. 

• Извършвайте редовен одит относно подкрепата за курсистите с разлики, които срещат трудности в 
изучаването и имат увреждания.  

 
Разпознайте, измервайте и чествайте успеха 
• Разработвайте и споразумете се относно мерките за последствия за оценяване на регистрирания 

напредък. 
• Установете системи за мониторинг, за да се види каква степен са задоволени потребностите на 

различните групи.  
• Получавайте местни данни за идентифициране на разликите в процеса на изучаване с цел планиране. 
• Популяризирайте и идивидуалните и организационните добри практики и примери на успех. 
 
Политики за равенство и разнообразие в промишлеността на електрическа енергия 
 
Имаше поредица различни подходи относно политиките за равенство и разнообразие в 
сектора. Главните три подхода включват следното: 
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• Интегриране на равенството и разнообразието в политиките на човешките ресурси, 

понякога с отделен раздел или глава на теми, посветени  на равенство и разнообразие. 
• Отделни политики за равенство и разнообразие, които могат или не да бъдат свързани с 

главните политики в областта на човешките ресурси.  
• Подходите на интегрирането, които децентрализират отговорността за координиране на 

разнообразието в търговските единици.  
 
Следните примери относно Endesa, Energie E2, Vattenfall, Enel и ESB посочват различните 
подходи. Ключовият елемент за всички тези компании е вниманието, което обръща на 
стратегическото развитие на равенството в рамките на организацията.  
 
ENERGIE E2 
Датската компания в областта на енергетиката E2 разработи политика в областта на човешките ресурси, 
интегрираща политиките по равенство и разнообразие, включваща планирането на набирането, на 
прокарването и развитието на професионалната кариера. Има специална глава относно по-възрастните 
членове  на персонала и относно предвижданията за гъвкаво работно време, в степента, в която 
персоналът се доближава до пенсионната възраст. Тази глава бе изменена неотдавна за да се предоставят 
възможности за гъвкав труд за целия персонал.  
 
Тази политика бе приложена във всички работни единици на компанията. Мениджърите на всяка работна 
единица участваха в курсове за обучение и напътстване относно начина на прилагане на политиката, което 
бе добре прието от мениджърите. В заседание от половин ден, в което участваха всички мениджъри, бяха 
представени практични съвети и примери относно начина на прилагане на политиката. Досега, 
компанията е доволна от постигнатия напредък в прилагането на политиката.  
Политиката изтъква общите поведения и ценности на компанията по отношение на всички области 
относно своите служители. Целта на политиката в областта на ЧР е “да бъде инструмент в предоставянето 
на рамката на стимулиращо и привлекателно работно място, което трябва да бъде в състояние да привлича 
и запазва компетентните служители”. Равенството и разнообразието са интегрирани в политиката, приета 
от Общия Консултативен Комитет на синдикатите и мениджмънта през 2001г. 

Председателят и Генералният Директор на компанията деккларират, че политиката “се основава на 
основното гледище, според което към индивидуалния служител би трябвало да се подхожда като към 
човешко същество под всичките аспекти и тази политика би трябвало да допринася за развитието на 
приятен живот, както в рамките на, така и извън E2. Ние възприемаме ангажирането в E2 като 
сътрудничество между служителя и E2, в което двете страни проявяват взаимно уважение в рамките на 
конструктивен диалог. 
 
Политиката в областта на ЧР трябва да гарантира, че всички служители, независимо от възрастта, 
пола, образованието и др. се радва на едни и същи възможности и трудови условия. Установените в 
политиката поведения и ценности трябва да се използват с внимание и с отговорност.”  
 
Политиката включва: 

• Основните ценности, основани на деловата и корпоратистка култура  
• Начиът, по който бихме искали да бъде работното място  
• Очакванията на един мениджър 
• Очакванията на един служител 
• Набирането и наемането на работа на новите служители 
• Това, което предлага E2: сроковете и условията за наемане (включващи работното време, 

възнаграждението, недискриминация, вътрешно набиране, пенсии и осигуровки, напредване от 
ниска към висока позиция, отпуска по майчинство и бащинство, разтрогване на ангажирането и 
преместването на друго място) 

• Развитие и обучение  
• Социална отговорност  
• Благосъстояние 
• Комуникация и сътрудничество  
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Политиката бе разработена общо, между компанията и Комитета на Предприятие, който 
представлява сините яка, белите яка и професионалните синдикати в рамките на компанията. 
Синдикатите бяха доволни от процеса и от резултата на политиката. Рамката на тази политика е 
важна, понеже главният колективен договор за компанията, включващ аспекти, като например 
възнаграждението и работното време, не съдържа специална клауза относно равенството.  
 
Vattenfall 
Разнообразието е възприето все повече като част от целите на предприятието и развитието на 
компетеностите на компанията. Преди няколко години, Vattenfall спечели национална награда за 
това, че беше компанията с най-добри практики в областта на равенството в Швеция. Компанията 
разработи редица направляващи линии и инструкции относно разнообразието в областта на 
набирането, равновесието между труда и живота и на развитието на компетентностите.  
 
Стратегията в областта на човешките ресурси на компанията установява предизвикателството за 
Vattenfall да бъде компания като първа опция, което се осъществи посредством привлекателна 
работна среда, посредством привличането на външните компетености и развитието на вътрешните 
компетентности. Разнообразието е видяно като част от всекидневната дейност на компанията, 
основана на визията, според която служителите би трябвало да отразяват дружествата, в които 
оперира групата, по отношение на пола, възрастта, етническия и културния произход. Политиката се 
съсредоточава върху културата и организирането: “За Vattenfall, разнообразието и равните 
възможности означават, че всички служители да се радват на едни и същи възможности и права, 
независимо от пола, възрастта етническия и расов произход, увреждания, религия или 
вероизповедание, сексуално ориентиране или други обстоятелства. Не се приема никаква форма 
обиждащо поведение или тормоз; към всички се отнасят с уважение.”  
 
 
ESB 
Преди шестнадесет години, ESB лансира значителна инициатива относно равенството на половете, 
произлязла в редица политики в областта на равенството и  назначаването на Мениджър за Равни 
Шансове и спомагателен персонал. Първоначално, бюрото се съсредоточаваше върху въпросите, 
свързани с равенството на половете, но през последните години обсъди по-широка тематика на 
разнообразието. Понастоящем, ESB има широка гама политики относно равенството, тръгвайки от 
деветте области на равенство, включени в Ирландското Законодателство за Равенство. Тези политики 
са интегрирани в стратегията в областта на ЧР на компанията и са неразделна част на прогресисткото 
поведение на компанията спрямо управляването на човешките ресурси. Тези политики включват 
Политика на Равни Шансове и Разнообразие, съсредоточаваща се върху клиентите и персонала в 
деветте области и включва уважението и достойнството на работното място, набирането и 
селекцията, развитие на кариерата, организиране на работата и равното възнаграждение. На новите 
служители им се предоставя пример на политиката и бе реализрано DVD/видеозапис с цел 
обучението по въпросите на равенството. 
 
Други политики включват Политика относно Културното Разнообразие, която се съсредоточава 
върху между – културността на работното място, за отстрнаяване на проблемите, свързани с расизма; 
един Кодекс на Поведение за Лицата с Увреждания; политика относно Уважението и 
Достойнството на Индивида в рамките на ESB, която се занимава с предотвратяването на 
сплашването, тормоза и сексулания тормоз; един Наръчник за Правата на Отпуска по Майчинство и 
политика относно равенството между труда и частния живот Получаване на Равновесието. 
Политиката относно борбата с тормоза и сескуалния тормоз е подкрепена и приложена посредством 
система контектни лица, назначени, посредством обучението на ръководството, посредством широко 
разпространени публикации и чрез повишаване нивото на осъзнаване. Всички политики са 
представени на сайта Интранет относно Равните Шансове, достъпен на персонала. ESB развива 
стратегия за равенство на високо ниво, която ще включва всички политики и ще интегрира 
подкрепата за деветте области на равенство.  
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Списък за проверяване по въпросите за равенство може да се намери в Приложение 3. Той 
може да се използва за подпомагане идентифицирането на приоритетите в развитието на 
политика или стратегии за равенство.  
 
Ана Борги, Мениджър отговорен за контрол на качеството в инфраструктурата, Enel, Италия 
Ана влезе в компанията през 1982г., като биолог и работи 10 години в ядрения сектор като експерт в 
контрол на околната среда в ядрените центрове. След италианския референдум относно ядрената 
енергия през 1988г., тя се премести в термолектическия сектор като специалист в областта на 
околната среда, с отговорността да разрешава термоелектрическите планове. След седем години в 
тази длъжност, тя работи в редица функции в областта на здравеопазването и безопасността, а след 
това като мениджър, отговарящ за отпускане на разрешителни на централи, а след това длъжността 
отговорник по въпросите на равенството, безопасността и околната среда, като специална задача 
относно енергийната ефикасност. Понастоящем, тя ръководи 60 инженери. Констатира се, че през 
последните години, все повече жени влязоха в областта на инженерството, въпреки че броят е още 
много малък. Ана твърди, че жените, работещи в нетрадиционните области “трябва да осъзнават все 
повече самите себе си и трябва да бъдат в същата степен добри, ако не по-добри от мъжете в 
техническите области; жените трябва да бъдат силни”. В своя екип, някои жени инженери имат малки 
деца и Ана вярва, че в качеството си на мениджър жена осъзнава все повече нуждите на женския 
персонал, особено от необходимата помощ за достигане на равенството между труда и живота. Ана 
смята, че в бъдеще компанията ще се възползва от присъствието на повече жени в нетрадиционни 
области, но е необходима промяна в културата на компанията за отразяване на нуждите на жените и 
на техните ценности.  
 
 

б)  Набиране и селекция 
 
Работодателите, които държат сметка за равенството и разнообразието прокарват най-
добрите практики в набирането. Освен че им предоставят достъп до група, образувана от 
най-добри служители, те им помагат за положителен публичен имидж на компанията.  
 
Организациите, анализирали последствията от техните процедури за набиране и селекция 
над равенството и разнообразието, благодарение на това ще намерят персонал с 
необходимата компетентност, опит и квалификация. Най-компетентните хора ще бъдат 
привлечени от организациите, използващи прозрачни, систематични и справедливи 
процедури за набиране и селекция.  
 
Заслужава да се държи сметка за разработването на стратегия за набиране, установяваща 
цели за набиране на кандидатите в слабо представените групи. Аспектите, които трябва да се 
обсъждат: идентификация на талантите, набиране, развитие и обучение.  
 
Vattenfall  
Осъществяването на прозрачно и отворено набиране предполага подходяща спецификация за молителя, 
така че да се избягват стереотипите. Отворен процес на набиране бе проведен чрез обучението в областта 
на равните шансове на членовете на комисията за интервюиране, така че прозрачните принципи за равни 
шансове са включени в процедурите за интервюиране. Друга използвана стратегия е присъствието на по-
не един кадидат жена за висшите длъжности. Осъществявайки това, може да се подобри профила на 
жената като възможен висш държавен служител за бъдещи функции.  
 
British Telecom се опита да привлече повече жени инженери в компанията, чрез отстраняването на думата 
‘инженер’ от заглавието на работното място за начинаещите в услугите на терена, които понастоящем се 
наричат ‘Техници за Обслужване на Клиентите’. Също така, бяха изключени информациите при 
необходимостта за ‘намаляване на слабите точки и за равиване на силните точки' в рекламата за набиране, 
като се поставя акцент върху аспектите, свързани с услугите за клиентите. Като резултат, получени бяха 
повече искания за наемане на работа от страна на младите жени в сравнение с предишните години. 
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Мениджърите реализират интервюта, използвайки един шаблон, структуриращ и отбелязващ 
постиженията на молитетя и обепечава справедливо и обективно интервю.  
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Списък за проверяване на аспектите, които трябва да се имат в предвид при 
набирането и селекцията  
 
Предварително набиране 
 
� Анализирайте критериите за набиране и селекция за да се уверите, че не съдържат изостанали, 

ограничени или маловажни критерии, които биха могли да изключват или обезкуражват 
определени групи.  

 
� Организирайте курсове за обучение в областта на равенството и разнообразието за мениджърите 

и други лица, участващи в набирането, за да се уверите, че познават търговското досие и че са 
способни да взимат безпристрастни решения.  

 
� Трябва да имате предвид как и къде може да се прокарва и прилага гъвкавият труд в рамките на 

организацията, за привличане и запазване на талантливите служители от двата пола.  
 
� Бъдете проактивни в набирането, например чрез приедприемането на положителни стратегии за 

поощряване на исканията от страна на слабо представените групи.  
 
� Имайте предвид кампаниите за набиране на повече жени в нетрадиционни области, например 

чрез публикуването на работните места в списания за жени и посредством женски в рамките на 
общностите. 

 
� Уверете се, че агенциите за набиране и така наречените „ловци на глави” изпращат жени да се 

явят на интервюта.  
 
 
Идентификация и развитие на талантите  
 
� Разработвайте стратегии за идентификация и развитие на талантите в рамките на организацията. 

Идентификация на възможни нови длъжности в по-голяма група възможни кандидати може да 
спестява от разходите по набирането.  

 
� Развивайте специфични обучителни програми така че жените и мъжете да могат да напредват в 

рамките на организацията и да имате предвид възможни мениджъри жени.  
 
� Разширете групата жени завършили инженерство чрез тяхното намиране в обявите и от 

информациите. 
 
� Изтъквайте нови източници служители посредством по-широк поглед над възможните 

служители.  
 
Разработване на спецификацията на работното място 
 
� Преди набиранео, уверете се, че компетентностите, които търсите са ясни. Най-добрият начин да 

се осъществи това е да се направи систематично и да има ясна спецификация относно 
компетентностите или човека (това установява главните изисквани отговорности и умения). 

 
� Уверете се, че изискванията на длъжността са свързани с ефективния труд, който трябва да се 

полага.  
 
� Уверете се, че описването на длъжността и списъка със задачи за длъжността са неутрални от 

гледна точка на джендера.  
 
� Помислете за начина, по който е описана длъжността и за други начини, по които може да се 

осъществява труда.   
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� Как може да се направи една длъжност привлекателна, например чрез предоставянето на гъвкави 
работни часове, на гъвкаво работно време, възможности да се работи у дома или да се събират 
часовете в една банка на времето?  

 
Разпространяване на обявите 
 
� Включвайте в своята реклама положителни картини на жени, работещи в нетрадиционни 

функции  и на всиши нива. 
 
� Избягвайте неформалните процедури и неформалните разговори от човек към човек. Развивайте 

рекламна кампания в списъците и списанията за жените. 
 
� Избягвайте да използвате всякакъв вид изрази, които свързват титуляра на длъжността с един от 

половете.  
 
� Отстранете всякакъв неумишлен стереотип, свързан с джендера в описанието на длъжността и в 

рекламите.  
 
Набиране и разпитване на кандидатите 
 
� Проверете процеса на набиране и селекция от гледна точка на равенството. Има ли елемент на 

процеса, който би могъл да не помага на кандидатите жени?  
 
� Подобрявайте равенството на половете в комисията за провеждане на интервютата. Образувайте 

групи подготвени жени в провеждането на интервютата, в рамките на всяка организация, както и 
външни консултанти в областта на човешките ресурси жени. Това може да гарантира факта, че 
една комисия за провеждане на интервюта няма да ангажира автоматично някого, който прилича 
на членовете на комисията. 

 
� Уверете се, че решенията относно набирането са колкото се може обективни, като въвеждат 

изрични критерии за селекция, предприемайки структуриран подход на развиването на 
интервюто и записвайки резултатите от интервютата, например, използвайки система за 
оценяване и записване относно решенията.  

 
� Предложете курсове за обучение за членовете на комисиите за провеждане на интервютата, за да 

бъдете сигурни, че се използват подходящи и прозрачни процедури и че са отстранени всякакви 
бариери в поведението.  

 
� Избягвайте да правите предположения относно възрастта на хората, физическите им 

характеристики, както и към силата или ръста, към трудовия стаж, пълното работно време и др. 
 
� Уверете се, че процедурата за набиране държи сметка за способностите и уменията на 

кандидатите. Избягвайте използването на всякакви стереотипи или предразсъдъци, свързвани със 
способността на един кандидат, основана на джендер. 

 
� Винаги е важно да предоставиш на кандидатите възможността за обратна информация. Това може 

да помогне за създаването на благоприятна среда за жените кандидатки за висши или 
нетрадиционни длъжности.  

 
 
Мониторинг 
 
� Мониторизирайте методите за реклама, набиране и назначаване в длъжност. 
 
� Мониторизирайте броя жени, явяващи се на интервю или на повишаване в длъжност. 

Идентифицирайте всякакви бариери, които биха могли да възникнат.  
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Планиране на последователността 
 
� Интегрирайте равенството и разнообразието в планирането на последователността и в 

планирането на работната сила.  
 

в) Достойнството на работното място, сексуалният тормоз и сплашването  
 
Прокарването на достойството на работното място и борбата със сексуалния тормоз, на тормоза и на 
сплашването представляват неразделна част от политиката за равенство и разнообразие. В някои 
компании в сектора на електричеството, това е тема на отделни политики, докато в други тези 
аспекти са интегрирани в общите политики в областта на човешките ресурси.  
 
Списък за проверяване на аспектите, които трябва да се имат предвид при прилагането на 
достойнството на работното място 
 
� Примери на всички нива на организацията, чрез създаването на култура, прокарваща достойството и където 

към персонала и клиентите се отнасят с уважение.  
 
� Разработвайте и прилагайте една политика относно уважението на работното място; реализирайте реклама 

за тази политика и предложете програми за обучение за мениджърите и представителите на синдикатите 
относно начина, по който се разрешават формалните и неформалните оплаквания. 

 
� Установете структура за поверителни контактни точки за предоставяне на съвети и информации във всички 

ведомства в рамките на организацията.  
 
� Въведете “ толерантността нула” спрямо томоза и сплашването.  
 
 
г) Равно възнаграждение за труд с равна стойност 
 
Средно, има разлика в заплатите на мъжете и жените от 15%. Това е възможно заради редица 
процеси и поведения на работното място, както и заради начина, по който се установява 
сегашното ниво на заплащане за определена длъжност. На практика, подценяването на труда 
и на компетентностите на жените представлява една от най-големите бариери по пътя на  
равенството на работното място.  
 
Наличието на недискриминационни системи и които не подценяват положеният от жените 
труд може да носи положителни резултати за компаниите. В частност, очакванията и 
исканията на жените относно равенството на работното място и справедливо поведение 
спрямо тях не могат да бъдат игнорирани ако ангажирането в сектора на елекрическата 
енергия ще бъде предпичитано пред други ангажирания.  
 
Както мъжете, така и жените ще смятат ангажирането за привлекателно, ако решенията по 
отношение на заплатите са обективни и справедливи. Възнаграждаването на персонала за 
своите компетентности би могло да бъде много мотивиращо; действайки по друг начин, би 
могло да се стигне до отрицателни последствия.  
 
Работодателите, които плащат на жените заплати, съответстващи на тяхната стойност могат 
да създадат положителна работна среда. Това може да помогне за повишаване 
производителността и за намаляване отсъствието и на отпуските по болест и може да създаде 
добър имидж пред клиентите. Избягването на споровете е важен аспект за работодателите и 
способства развитието на справедливи и прозрачни системи за заплащане, а справедливостта 
по отношение на заплатите се има предвид по време на колективните преговори. 
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Списък за проверяване на аспектите, които се имат предвид при заплащането на жените 

� Говорете с жените на работното място и научете какви са техните проблеми, как оценяват своя 
труд и дали усещат дискриминация от гледна точка на заплатите.  

 
� Предложете начини, по които системите за заплащане могат да станат по видими, с достъпни 

информации и данни за заплатите и класифициране.  
 
� Повишавайте стойността, предоставена на длъжностите за жените, чрез оценяването на работното 

място. Това може да се осъществи чрез подход към дискриминационните схеми за класифициране 
и може да представи скрити предположения за стойността на компетеностите и на труда на 
жените и мъжете.  

 
� Подхождайте към сегрегацията на заетостта там, където жените са групирани по определени 

категории или където има класификации на работните места, в които преобладаващи са жените и 
са ниско платени.  

 
� Подобрявайте достъпа до по-добре платен труд и който, обикновено, е положен от мъжете 

посредством обучение за усвояване на компетентностите и развитието на кариерата за жените.  
 
� Прокарвайте равенството и колективните преговори и уверете се, че преговорите между 

работодателите и синдикатите включват и перспективи за жените.  
 
� Идентифицирайте всякакви елементи в заплатите, дискриминиращи жените, например премии, 

непарични плащания, увеличаване на заплатите, критерии за заплата, основана на постижения и 
др. 

 
� Разследвайте дали определени групи работници са дискриминирани от гледна точка на заплатите, 

например, служителите с половин работно време или временно работещите/c договор.  
 
� Уверете се, че се развива постоянен процес за събиране на статистическите данни и развиващ се 

мониторинг относно намаляване разликите в заплащането в зависимост от пола.  
 
 
Един модел на равно възнаграждение, който може да се използва и приспособява от 
компаниите, можете да намерите в Приложение 4. 
 
Оценяване на длъжността без предразсъдъци, свързани с пола 
 
Схемите за оценяване на работното място сравняват работните места, като имат предвид 
предположените от тях задължения и отговорности. Оценявнето на работното място може да 
се използва за повишаване стойността на предоставените на жените работни места, подход 
към дискриминационните схеми за класификация и представянето на скрити предположения 
относно стойността на компетентностите на жените и мъжете. Важно е тези процедури да 
могат да подходат към сегрегацията на заетостта там, където жените са групирани по 
категории работни места или класификации, в които преобладаващи са жените и са по-ниско 
платени. Все пак, оценяването на работното място, ако се осъществява по начин, имащ 
предвид пола, може да укрепи наличните дискриминационни предположения и 
стереотипите.    
 
Най-добрите системи за оценяване на работното място използват аналитичен метод, основан 
на четири главни фактори.   
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• Компетентности: опит, обучение, възпитание и уменията, изисквани от работното място. 
Това включва умствените и физическите умения, изисквани за полагане на труда и имат 
предвид редица променливи като например сложността, затрудненията и скоростта. 

 
• Усилие: необходимото физическо или умствено усилие за извършване на дейността. 

Това включва интелектуалното и физическото усилие и променливи като честотата, 
продължителността, усилието, напрежението и др. 

 
• Отговорност: степентта, в която служителите са отговорни за труда, който полагат и за 

неговото значение и ефекти за организацията. Това се отнася до значението на 
определени елементи на едно работно място и неговите ефекти за организацията. Това 
включва човешките, техническите и финансовите ресурси и променливи, както и 
значението, размера, стойността и отговорността. 

 
• Трудови Условия: физическата рамка и опасностите, предположени от работното място. 

Това се отнася до работната среда, в която на служителите им се иска да развиват своята 
дейност. Те включват физическите и психологичните условия и променливи като 
опасността, непредвидимите ситуации, негативизма, продължителността и честотата. 

 
Много организации констатираха, че стойността на положения от жените труд е, често пъти, 
пренебрегвана при установяването на заплатите. Примери на компетентностите, 
принадлежащи по типичен начин на жените включват умения и сръчност в ръчната работа 
или умението да се справят със стреса, причинен от предоставянето на услугите на първата 
линия и от работата с публиката. Добри схеми за оценяване на компетентностите са тези, 
които избягват предразсъдъците, основани на джендер и които поставят под въпросителна 
преобладаващите стереотипи относно стойността на положения от жените труд.  
 
д) Разработването на стратегически ангажимент спрямо равенството и разнообразието  
 
Разработването на стратегия за равенство с цели за дълъг и кратък срок може да помогне за 
подкрепа на политиките по равенство за дълъг срок и за запазване на динамиката на 
равенството. Това е ефикасен начин за обезпечаване на факта, че има организационен подход 
към равенството и разнообразието.  
 
Една стратегия за равенство може да установи целите и задачите, напимер, за подобряване 
представляването на жените във висши ръководни функции, в Директорския Борд на 
компанията, жени работещи в нетрадиционни области, като например инженерство или 
определен брой жени, които се явяват на интервю за заемането на длъжности в компанията. 
 
 

Endesa, Испания 
Ведомството ЧР в Endesa признава, че разнообразието е неразделна част от културата на компанията 
и основни характеристики на корпоратистката социална отговорност. Целта е мениджмънтът на 
ключовите области, като например равновесието труд - живот, автоматично да стане оперативен. 
Изходната точка в разработването на стратегия за разнообразието бе събирането на данни относно 
състава на работната сила и представляването на жените, координацията и интеграцията на 
ценностите, допринасящи днес за въвеждане на разнообразието, подготовка на обучението по темите 
на равенството и разнообразието за мениджъри и инициативи за нарастване възприемането на 
търговското досие за разнообразието и да се разберат концепциите.  
 
Според Мениджъра по Въпросите на Разнообразието в Endesa, Аранта Балсон Яриту, всички 
политики и практики трябва да имат корени в подходите на ЧР по отношение на разнообразието. 
“Увлечен съм по разнообразието. То е бъдещето.  Това не се отнася до търговско досие за кратък 
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срок – е дългосрочен аспект, който има нужда да бъде развит посредством процес. Трябва да бъдем 
съсредоточени и мотивирани”. 
  
Постастоящем, Endesa установява своите основни принципи, които ще бъдат съгласувани в ЧР и 
приложени на копоратистко, търговско ниво и на компанията за напредване на разнообразието 
посредством различните екипи ЧР в Европа, Испания и Латинска Америка. Разнообразието е 
възприето като цел на ръководството и което ще бъде проактивно и интегрирано във всекидневните 
операции. Едновременно с демографските промени, ограничаването на пазарите и липсата на работна 
ръка, Endesa признава, че разнообразието ще носи със себе си конкурентноспособни предимства, 
посредством подхода към нови пазари, посредством привличането, развитието и запазването на най - 
талантливите.  
 
Първите стъпки в определянето на стратегията включиха разбирането на разнообразието в 
организацията, както и на клиентите, доставчиците и партньорите, с които работи организацията. 
Това означава, също така, разбиране на рисковете и на възможностите, които може да носи със себе 
си разнообразието. Стратегическата подкрепа от страна на ръководството на компания е смятана за 
неразделна част от успеха на стратегията.  
 
Политиката на компанията Endesa относно управляването на разнообразието посочва, че тя “спазва и 
оценява разнообразието и разликите между хората като положителен елемент и източник на 
организаторско богатство, което желаем да управляваме, уважаваме и окуражаваме в рамките на 
стойностите и културата на организацията”. Политиката предвижда, че управляването на 
разнообразието включва редица елементи, включително личното и професионалното развитие на 
служителите, възможностите за обучение и по-голяма способност за служителите да бъдат 
производствени, новаторски и творителни. Други елементи включват отношенията на компанията 
Endesa със своите акционери, поведението спрямо клиентите и спрямо по-широко общество, 
посредством социалната отговорност спрямо жените и малцинствените етнически групи в общността. 
Принципите на политиката за разнообразие предвиждат, че разнообразието е положителна стойност и 
източник на богатство за организацията, a Endesa признава и уважава разликите между хората, докато 
тяхното ефикасно управляване позволява максимално развитие на хората и тяхното участие в целите 
на компанията. Политиката се съсредоточава върху три стратегически области: култура, пол и 
възраст. Политиката установява целта на два вида действия: интеграция на процеса за управляване на 
хората и постигането на специфични програми и проекти. Политиката изтъква потребността от 
ангажимент на висшето ръководство на компанията в превеждането на политиката в специфични 
действия. Специфичните налични планове за общуване и обучение ще подкрепят това глобално 
усилие.  
 
Накратко, развитието на стратегията включва: 
• Редица съгласувани принципи относно равенството и разнообразието, които са споделени от 

цялата организация. Това ще създаде основата на политиката, която ще се предаде на 
организацията.   

• Редица инструменти за повишаване нивото на осъзнаване по отношение на равенството и 
разнообразието и защо е важно, разнообразието да бъде свързано с равните шансове.  

• Стратегия за компанията, установяваща ясно търговско досие, която ще оперира на много 
разнообразен пазар. Тя предлага създаването на екип, произхождащ от различни търговски 
раздели.   

• Наблюдател по разнообразие за да се помогне за развитието на мисленето и за споделянето на 
добрите практики. 

  
 
 
е)  Инфраструктура за равенство: отговорниците по равенство и комитетите за 
равенство  
 
Много компании въведоха механизми за прокарване на равенството и разнообразието на 
работното място. В някои компании, отговорниците с равенството и разнообразието бяха 
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назначени за представяне на аспектите, свързани с напредъка и равенството в рамките на 
компанията. Сред някои елементи, с тази цел бе създаден комитет за равенство.  
 
Разполагайки от предан отговорник по въпросите на равенството и от комитет по 
равенството, това може да помогне за прокарването на подход за интеграция (развитието на 
този подход е представено в раздел 6). В някои компании, комитетите по равенство и 
разнообразие бяха заместени с политики за интеграция, въпреки че има, изглежда, една 
форма общи съвети (между синдикатите и ръководството) за напредване на аспектите, 
свързани с равенството. Например, във Vattenfall в Швеция, комитетът за равни шансове бе 
заместен с децентрализиран подход спрямо прилагането на равенството в търговските 
единици. Организацията осъществява годишни планове за действие относно равенството, а 
организъм за партньорство, образуван от синдикатите и мениджърите наблюдава за 
прилагането и мониторинга на плановете.   
 
Бюро по Равенство и Мениджър ESB 
През 1991г., ESB създаде Бюро за Равенство, със съответните ресурси и назначи Мениджър, който 
докладваше директно на Директора по ЧР. Компанията констатира добавената стойност, която 
носеше Бюрото за Равенство и Мениджъра, особено в проактивното проследяване на програмата за 
промяна и новаторство около инициативите относно равенството. Важно бе, някой да има общата 
отговорност за обезпечаване на съответството със законодателството за равенство и за прокарване на 
търговското досие за равенство в организацията, в първоначалния етап. Главната роля на Мениджъра 
за Равенство е да бди за наличието на политики и процедури, особено да се увери, че организацията 
не само че е в съответствие със законодателството по равенство, но е и проактивна в 
идентификацията на моделите за най-добрите практики, които могат да се генерират в ESB. Ролята на 
Мениджъра по Равенство и на Бюрото бе, първоначално, да прокарва нарастващо равенство на 
половете, но понастоящем има по-голямо съсредоточаване върху деветте мотиви за дискриминация, 
включени от ирландското законодателство анти-дискриминация, отнасящо се до равенството за 
служителите, но и за клиентите. Значителна част от ролята на Мениджъра за Равенство е да бъде 
ресурс за мениджмънта и персонала за обезпечаване на факта, че аспектите, свързани с равенството и 
разнообразието са запазени на дневния ред и за подкрепа на мениджърите от ЧР в своя ангажимент и 
мотивиране. Дейностите включват анализ на равенството във всички колективни трудови договори, 
разработването на нови политики, повишаване нивото на осъзнаване и тясното сътрудничество със 
синдикатите и със Смесения Съвет за Равенство.  
 
Фрида Мъри, която беше Мениджър по Равенството през последните единадесет години, твърди, че 
нейната работа е „ много задоволяваща, но понякога може да й причини фрустрация; Има моменти 
когато се чувствам като адвокат на народа, понеже персоналът, който се обръща към бюрото и ни 
контактува, често пъти усеща, че никой друг не им слуша оплакванията. Бюрото е смятано за 
независимо от всекидневните нормални дейности и следователно персоналът е по-склонен да идва 
при нас и да представи своите проблеми. Ако можем да помогнем за разрешаването на една ситуация 
преди тя да стане случай на дискриминация или сплашване, тогава сме радостни да направим това, 
което ти дава особено задоволство. Равенството е дългосрочна инициатива, то е пътешествие, а не 
дестинация и поради тази причина трудно е да се оцени напредъка. Мисля, че понякога можем да 
бъдем объркани от съсредоточаването само върху разнообразието и съществено е да признаем, че 
първо имаме проблем на джендер. Това би трябвало да бъде главната изходна точка и след това 
имаме всички други елементи на разнообразието, които имат влияние върху мъжете и жените. Важно 
е да запомним това, особено в ситуацията на труд, в който преобладават мъжете. С представител, 
назначен за равенството, важно беше да се уверим, че търговското досие за равенство и разнообразие 
е изцяло създаден, прокарван и прилаган”. В частност, през последните няколко години, 
съсредоточаването върху равенството на половете, “помогна за привличането на жените в 
организацията и за намаляване имиджа на мачо на организация, в която значително преобладават 
мъжете. Понастоящем, имаме одобрение на всички нива на факта, че и мъжете могат да изискват 
свободно време за прекарване със семейството”.  
 
Мрежа за равенство и разнообразие (EDN) бе създадена от организациите в публичния сектор в 
Ирландия (организации за обществени услуги, далекосъобщения, държавни компании, банки, 
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транспорт, здравни услуги и др.) за да се предостави шанс за споделяне на опити и за да се работи в 
мрежи с други отговорници по равенство и персонал от човешки ресурси. Наличието на подобна 
мрежа бе много полезно на национално ниво в прокарването на равенството и разнообразието в 
Ирландия. 
 
 
 
Enel 
Enel създаде Комитет за равни Шансове през 1989г. Това бе първият подобен комитет в Италия, 
създаден в съответствие с италианското законодателство, който изискваше от компаниите да създадат 
подобни комитети. Комитетът помогна за подобряване профила на компанията и предаде важно 
послание на възможните работодатели жени или на вече ангажираните за сериозността на 
компанията по отношение на равните шансове. Също така, подкрепата с помощта на 
законодателството даде допълнителна тежест и стойност на равните шансове в компанията.  
 
Комитетът има за цел обединяването на представителите на компанията и на синдикатите за 
съветване на компанията и за запазване на динамизма по отношение на равенството и 
разнообразието. Има двама представители от всеки от трите синдиката в компанията. Комитетът 
прави предложения на компанията относно политиките по равенството. Важна задпча на Комитета е 
да гарантира прилагането на законодателството в области като, гъвкави работни часове, равенство 
труд-живот, професионална подготовка, отпуска по майчинство и родителска отпуска. Например, 
през 2006г. Комитетът наблюдаваше прилагането на новото законодателство относно родителската 
отпуска и разработи брошура за персонала, изтъквайки неговите права в съответствие с Директивата 
на ЕС относно Родителската Отпуска. Комитетът проведе, също така, проучване на персонал относно  
равенството труд-живот и бяха въведени нови политики за да се позволи на жените по-ефективо да  
съчетават труда със семейния живот.  
 
Други инициативи включиха планове за създаване на улеснения за гледане на децата за персонала с 
деца, създаване на „розов” паркинг за бременните жени, така че да имат гарантирано място, където да 
паркират колата си. Комитетът инициира, също така, и мониторизира различни проекти в областта 
като например на равновесието труд-живот и подготовка на жените за ръководни длъжности. Това бе 
полезно, равенството да се интегрира в колективните трудови договори. Първоначално, една 
декларация относно равните шансове бе съгласувана от Комитета под формата на протокол, който не 
трябваше задължително да се прилага от компанията. Все пак, колективните трудови договори през 
2001г. и 2006г. включиха задължителна клауза относно равните шансове. За в бъдеще, предвижда се 
назначаването на един човек с отговорности в областта на равните шансове и създаването на комитет 
за равни шансове във всеки регион. Очаква се, това да позволява на националния комитет за бъде по-
възприемчив спрямо нуждите на регионите.  
 
Enel е част от национална мрежа съветници на темите за Равните Шансове и е представлявана в 
уставните регионални съвети за равни шансове, които са координирани от Министерството на Труда. 
Това позволи на Enel да бъде в течение със законодателните еволюции и да научава от други сектори, 
посредством обмяна на практически опити.  
 

Раздел 3: Създаването на култура на равенство и разнообразие на 
работното място 

Въведение 
 
Целта на този раздел на Комплекта Инструменти е да предоставя предложения, съвети и 
практични направляващи линии за начина, по който може да бъде създадена културата на 
труда за постигането на равенството и разнообразието. Има общ консенсус по отношение на 
това, че жените представляват ценен ресурс и за група таланти в сектора на електрическата 
енергия. Набирането и запазването на ценните служители жени означава да имаш добри 
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практики по заетостта, интегриращи равенството и разнообразието и които създават имидж 
на предпочитан работодател или „работодател по избор” за компанията.  
 
В този раздел ще погледнем редица ключови начини, по които компаниите в областта на 
електрическата енергия могат да създадат култура на труда: 
  
 ) Култура на труда в областта на равенството и разнообразието, подкрепяща равенството и 

разнообразието; 
б)   Равенството и разнообразието, интегрирани в професионалната подготовка; 
в)  Висшето ръководство и високопоставените лица, които могат да променят традиционното 
възприятие относно равновесието на половете и могат да постигнат промени в рамките на 
организацията.  
г) Подкрепа на жените в ръководни функции и длъжности там, където те са слабо 
представлявани; 
д)   Напътстването, работата по двойки и в други системи за подкрепа; 
е)   Подкрепа и видимост за жените във висши длъжности; 
ж)  Привличане на разнообразие от служители; 
и)   Интеграцията на равенството и разнообразието в службите за работа с клиентите; 
й)  Уверяването, че аспектите относно равенството на половете са интегрирани в 
колективните трудови договори и в партньорството между синдикатите и работодателите. 

a)  Култура на труда относно равенството и разнообразието 
 
Промяната на културата на труда е важно за прилагане на равенството и разнообразието, за  
подобряване равновесието между половете и за отваряне на възможностите за жените да 
работят в нетрадиционни области. Много компании идентифицират начина, по който 
присъствието на жените в слабо представлявани области може да помогне за промяна на 
дейността и на услугите за клиентите. Възможно решение се състои в запитването на мъжете 
и жените в компанията какво би било подходящо за създаване на положителна работна 
среда.  
 
Statkraft  
Компанията смята, че този подход доведе до компания с култура на труда, спазваща и одобряваща 
разнообразието, която на свой ред допринесе за създаването на положителен имидж на компанията. 
Годишно университетско проучване, извършено в Норвегия посочва факта, че Statkraft стана 
предпочитаният работодател (като заема 28-то място сред 120 компании през 2005г., в сравнение с 81 
сред 120 компании през 2001г.). Поетапен растеж на броя служители и мениджъри жени през 
последното десетилетие допринесе за положителна култура и имидж.  
 
 
Промяна на културата на труда може да направи работното място по-благоприятно за жените 
и други стажанти и нетрадиционни служители. За да се направи това, някои компании 
приложиха програма за промяна на културата за окуражаване на набирането и запазването на 
квалифицираните жени.  
 
Ето няколко примера действия на работното място, които могат да помогнат за създаването 
на благоприятна организационна култура: 
 
• Равенството и разнообразието са интегрирани в търговските практики. Това включва и 

наличието на системи за измерването на постигането на целите, оценяване на напредъка 
и оценяване прилагането на политиките.  
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• Системите за подкрепа позволяват на целия персонал да участва в професионалното 
развитие и в развитието на кариерата.  

 
• Структурите обезпечават максимизирането на потенциала на целия персонал. Това 

включва съсредоточаване върху прокарването и развитието на жените, както и сесии за 
развиване на кариерата и информиране по отношение на кариерата за целия персонал.  

 
• Има системи, които помагат за изтъкването на равенството и разнообразието в 

стандартите по качество или в системите за акредитация.  
 
• Служителите могат да се възползват от достъпни предвижданията, свързани с гледането 

на децата и/или подкрепата за гледането на децата или други аранжировки за тяхното 
гледане.  

 
• Има възможности за гъвкаво работно време без да се загуби трудовият стаж или 

шансовете за напредване в кариерата.  
 
• Има мерки за подкрепа на партньорството в труда между синдикатите и мениджърите в 

области като положителните форми гъвкавост и новаторските подходи относно 
работното време. За работодателите на по-възрастни служители, гъвкавостта в труда 
може да представлява начин за тяхно запазване и за подобряване на техните 
компетентности и опит.  

 
• Поставя се акцента върху уменията на хората и услугите за клиентите в нетрадиционни 

области, за прокарване на положителните аспекти на нетрадиционните работни места и 
предимствата, които носят уменията и потенциалът на жените.  

 
• Има положителни картини с жени в и извън организацията, например в ролите на 

инженери, техници, служители във висши длъжности и членове на Директорския Борд.  
 
Работодателите и синдикатите трябва да играят важни роли и имат много неща да печелят от 
оказването на помощ на жените и мъжете  да стигнат до работни места в сектори, където 
понастоящем са слабо представлявани и да придобият умения и да се квалифицират в 
съответните сектори. В това отношение, намаляването на сегрегацията на заетостта на 
работното място не е важно само за равенството, но е и важен търговски и 
конкуретноспособен аспект.  
 
 

Съюз за Компетентности във Великобритания: създаване на организационна култура, която е 
проактивна в равенството 
 
Във Великобритания, Съюзът за Компетентности, създаден от челните работодатели и от 
синдикатите, обучителни организации и малки търговски организации, анализира последствията от 
сегрегацията на заетостта не само като въпрос на равенство, но и като търговски и производителен 
аспект.  
 
Предложенията включват:  
 
• Предлагането на поне едно работно място в предприятието за нетрадиционен трудов опит. 
• Обучаването, набирането, запазването и преквалификацията на жените в нетрадиционни сектори.  
• Привличането на по-голямо разнообразие молители за обучение и ангажиране посредвом по-

добри връзки с училищата и колегиите, информиране, моделиране на ролите, дни за тестване и 
разпределяне.  
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• Идентификация на търговското досие по равенство, което да допринася за продуктивен и 
конкуретноспособен труд.  

• Повишаване нивото на осъзнаването с оглед контестиране и промяна на отрицателните аспекти.  
• Анализиране на поведенията на някои служители, особено на служителите в заетите предимно от 

мъже сектори, спрямо възможния принос на жените и тяхната способност за изпълняването на 
физически труд, както и дейностите, предполагащи дигането на тежки предмети.  

• Подлагането на интервю поне на една жена кандидатка, изпълняваща критериите за селекция.  
• Вътрешни програми за преквалифициране за служитлеите, желаещи да минат към нетрадиционна 

роля в рамките на организацията. 
• Използването на чиракуването за възрастните за да се помогне на жените да се преквалифицират 

в нетрадиционни дейности.  
• Установяване на най-добрите практики посредством гъвкави работни часове. 
• Моделиране и разпределяне на най-добрите практики посредством политиките по разнообразие, 

набиране и обучение сред служителите.  
• Синдикатите могат да играят активна роля в подобряването на културата на работното място за 

стажантите и нетрадиционните служители, включително посредством обезпечаването на факта, 
че представителите на синдиката и на участващите в процеса на обучение предлагат практическа 
подкрепа и напътстване.  

 
 
 

ESB 
Неотдавна осъществен одит препоръчи подход към интеграцията на равенството и разнообразието, 
така че всяка търговска линия да включва равенството и разнообразието в процеса на планиране на 
бизнеса. Понастоящем, един висш мениджър, обикновено мениджърът по ЧР, има специфични 
отговорности относно равенството и разнообразието в своите търговски линии и разработва годишни 
планове за действие. Тези планове за действие и отчети относно напредъка са предствени на 
Директора от ЧР. Има значителна гъвкавост по отношение на точките, които би трябвало да бъдат 
включени в плановете за действие и които са оставени на разположението на предприятието. 
Свъветите са предоставени от Бюрото за Равенство на компанията и от корпоратисткото бюро за ЧР. 
Според Фрида Мъри, Мениджърът за Равенство на ESB “Тази отговорност на ниво предприятие е 
много важен аспект на целия процес на интеграция; тя доказва, че равенството и разнообразието не са 
възприети само като инициатива на ниво предприятие. Понастоящем, те е част от процеса за 
планиране в рамките на предприятието, което задължава търговските линии да проучват това, което 
става в собствените си сектори и да анализират начинът, по който могат да се развиват инициативи, 
които да функционират”.  
 
Понастящем е налице грижата за развиване на култура, благоприятна за жените  във формализирана 
система за работа в мрежа. Тези събития на работа в мрежа обединяват жените, заемащи висши 
длъжности за обсъждане на редица теми и аспекти, свързани с тяхното развитие и напредъка в 
рамките на ESB. Всякакъв аспект, който предполага действие ще бъде обсъден, ако това е 
необходимо, с Директора по ЧР. Персоналът е подкрепен с помощта на интензивна програма за 
обучение и развитие, включително цялостни 50 стипендии с цялостно освобождаване от работното 
място (със запалащане на пълното възнаграждение и съответни такси) за квалификация на трето 
ниво. Въведена бе нова инициатива, която има предвид ангажирането на хората с увреждания, a през 
2006г. единадесет души с увреждания бяха ангажирани в програма за обучение за период от шест 
месеца.  
 

б)  Равенство и разнообразие в труда – обучение за персонала и мениджърите 
 
Обучението може да бъде ефективен начин за промяна на организаторската култура, за 
повишаване нивото на осъзнаване и промяна на възприятията. Предоставянето на 
обучението по въпросите на равенството и разнообразието на работното място е важно, ако 
работодателите и служителите ще разберат ролята на разработената политика и практики за 
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прокарване на равенството и въвеждането на разнообразието. Това предполага и разбиране 
на бариерите и поведенията в рамките на организацията за прокарване и въвеждане на 
разнообразието и това, което трябва да се направи за постигането на включваща работна 
среда.  
 
Много организации предлагат обучение за целия персонал и интегрират равенството и 
разнообразието във встъпителните етапи, в обучението за службата за работа с клиентите и в 
други обучения, допринасящи за развитието на предприятието и за нейната еволюция.  
 
Списък за проверяване относно обучението на тема равенство и разнообразие 

� Обсъждайте бариерите на работното място, попречващи на постигането на равенството и 
разнообразието. 

 
� Въведете концепции за равенство и разнообразие, включително търговското досие за равенство и 

разнообразие. 
 
� Обсъждайте начина, по който поведението на хората е повлияно от поведенията, в които 

отрицателните стереотипи могат да засилят дискриминацията и в които неадекватните 
стереотипи могат да имат отрицателни последствия за организацията.  

 
� Посочете как въвеждането на интелигентни практики за работа може да увеличи резултатите по 

отношение на равенството и разнообразието. 
 
� Идентифицирайте какво работи добре и кои са добрите практики за подобни организации, които 

могат да допринесат за равенство и разнообразие. 
 
� Предоставяйте конкретни информации за стъпките, които могат да се проследят във въвеждането 

и прилагането на политика за равенство на работното място, как може да се информира и да 
участва персоналът и как могат да бъдат мониторизирани приетите политики. 

в)  Висшето ръководство и инициаторите на равенството, намиращи се във високи 
длъжности 
 
Важна част в постигането на равенството на половете ще бъде уверяването, че има 
защитници на равенството, заемащи високи длъжности и корпоратистка култура относно 
равенството и разнообразието, тръгваща отгоре. Окуражаването на висшите мениджъри да 
станат защитници на равенството и разнообразието може да помогне за промяна на 
традиционните схващания относно ролите, свързани с джедера, които на свой ред могат да 
помогнат за прокарване на промените в организацията и на културата на труда.  
 
Например, висшите мениджъри и отговорници могат: 
 
• Да доказват видим ангажимент и подкрепа чрез одобряването и лансирането на 

инциативите за равенство и чрез видим ангажимент спрямо рамка действия за 
подобряване равновесието на половете и въвеждането на разнообразието.  

 
• Да развиват стратегия за да се гарантира, че жените са представлявани в голям брой на 

ниво висше ръководство и на нивото на съвета (това може да се осъществи с 
установяването на календар за подобряване на равновесието на половете, 
пропорционално с броя жени в компанията или чрез използването на квота).  
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Да подобряват статистиките, така че да има ясна картина за представляването на жените във 
всички области на организацията и там, където понастоящем са слабо представлявани, да 
бъдат поне пропорционално на общите цифри. 
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ESB 
Преди две години бе създадена Консултативна Група за Управление на Разнообразието от Директора 
за ЧР, включваща двама членове на изпълнителния екип на ESB и други висши мениджъри. Групата 
представлява важен ресурс за директора, за поддържане на равенството и разнообразието и за 
подчертаване на тези аспекти. Създаването на тази група подчерта значението на по-добро 
равновесие на джендера на висше ниво и допринесе за подкрепване инициативите за отстраняване на 
бариерите по пътя на напредъка.  
 
Два пъти годишно се организират мероприятия относно работата в мрежа за жените с висши 
длъжности, които активно са подкрепени от тази Група. Компанията призна факта, че жените имат 
по-малко възмоности да работят заедно в мрежа и често пъти могат да се чувстват изолирани в 
работна среда, в която преобладават мъжете. Поканени са лектори експерти, които да се обръщат към 
групата, в на първото организирано мероприятие участва и Председателя – Генерален Директор на 
компанията, който взе думата. Аспектите, произлизащи от работата в мрежа са представени на 
изпълнителната власт, ако е необходимо. С времето, има надежда този модел на работа в мрежа за 
всички жени да се прилага във всеки сектор на компанията, така че, в края, да се работи в мрежа в 
цялата организация.  
 
Vattenfall 
Международна мрежа за жените мениджъри във Финландия, Германия, Полша и Швеция заседава 
два пъти годишно. Мрежата търси да идентифицира мениджъри жени и да увеличи видимостта на 
жените. Компанията оказва особено значение на мрежата, официално създадена от Председателя – 
Генерален Директор на Компанията. Поне един член на Изпълнителната Група участва в заседанията 
на мрежата. Тези срещи обсъждат различни теми и канят лектори и експерти, които представят 
различни теми в области като например равенството на половете, развитие на стратегията и др. 
 

г)  Подкрепа на жените за да стигнат до висши и ръководни длъжности  и във функции, 
в които са слабо представлявани  
 
Има редица начини, по които жените могат да бъдат подкрепени за заемане на ръководни 
функции и функции, в които са слабо представлявани.  
 
Списък за проверяване за аспектите, които трябва да се имат предвид в подкрепване на 
жените във висши и нетрадиционни функции  
 
� Окуражаване на жените и на други слабо представлявани групи да поискат повишаването за 

подобряване на тяхното представляване във висшето ръководство.  
 
� Обучение на тема управляване и развитие на кариерата и програми за развитие за жените и 

мъжете, които имат идентифициран потенциал. Имайте предвид установяването на цели, които да 
гарантират равенството на джендера в тези програми.  

 
� Специфични програми относно жените, включително подготвяне на способността за 

утвърждаване и изграждане на доверието в самите себе си, подкрепа на изискването на работно 
място и на уменията за интервю.  

 
� По систематичен подход за очертаване на кариерата и повишаването посредством годишни 

интервюта с оглед напредването в кариерата, посредством оценяване потребностите за обучение 
и индивидуални планове.  

 
� Развитие на мрежите за жените, за предоставяне на подкрепа и за преодоляване на изолацията, 

която усещат някои от мениджърите жени.  
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Energie E2, Дания 
Жените представляват около 18% от трудовата сила на E2 и 8% от мениджърите. Има двама висши 
мениджъри жени и 30 мениджъри мъже и няма нито една представителка жена в Директорския Борд 
на компанията. Една от трудностите, с които се сблъсква компанията е факта че, въпреки че се 
повиши броя жени, влезли в инженерната област, все пак техният брой остава намален. Един начин, 
по който компанията подходи към този дефицит са презентациите в учебните заведения с търговски и 
инженерен профил и контактуване на организациите за жени за поощряване на жените инженери да 
поискат работни места в компанията. Тази инициатива започна да има положителен ефект.  
 
 
Ерика Aппeлгрeн, заместник председател в Търговското Подделение на Северната 
Разпределителна Мрежа, Vattenfall, Швеция 
 
Ерика е инженер химик във висша функция във Vattenfall. Тя твърди: “Радвам се да заемам длъжност, 
от която да могат да повлияя нещата. Обичам, също така, да контактувам с много хора и да 
управлявам процесите на промяна. Не вярвам, че срещам особени трудности в длъжността, която 
заемам поради това, че съм жена. Все пак, имайки предвид, че съм единствената жена в тази 
длъжност, трябва да осъзнавам, че винаги съм много видима – което, в общи линии, е положителен 
факт, но понякога може да представлява и недостатък.”    
  
Ерика работи в компанията за два периода, започвайки от 1982г. Нейната сегашна длъжност е 
заместник председател в Търговското Подделение на Северната Разпределителна мрежа, Операции 
Швеция. Работи в редица нетрадиционни длъжности и когато стана заместник председател в 
Eldistribution AB през 2003г., пое отговорността за операциите на шведската част от 
разпределителната система за електричество Vattenfall, отговаряйки за 180 служители в пет града. 
Преди това, Ерика работи като мениджър в редица търговски области в рамките на Групата Vattenfall 
и бе член на Директорския Борд на Göteborgs Gatu AB, като отговаряше за Отдела Консълтинг, 
занимаващ се с планирането на гражданската и строителната служба. Преди това тя работи като 
инженер по безпоасност на работното място и инженер изследовател, както и по мениджър по проект 
и стратегическо планиране. Освен това, извън главните отговорности, тя бе член на Директорския 
Борд на пет шведски компании в областта на енергетиката, изцяло или частично собственост на 
Vattenfall.  Започвайки от 2004г., е член на Директорския Борд на две шведски компании в областта 
на енергетиката. Участва, също така, като инструктор в семинариите, организирани от Vattenfall за 
развитие на младите инженери и наставник за младите мениджъри по програмите за насърчаване в и 
извън Групата Vattenfall.  
 
Ерика смята, че “важно е да подкрепяш жените в програмите за мениджмънт, понеже има много жени 
с потенциал, но имат нужда да бъдат уверени, че е осъществимо и възможно съчетаването на труда 
със семейния живот. Въпросът за равновесието между труда и живота е, естествено, реален за 
болшинството млади хора, но от собствен опит видях, че жените се стремят все повече да се 
колебаят, а моделите за проследяване са още малко на брой.” Ерика твърди, от собствения си опит, че 
важно е да имаш култура на подкрепа в рамките на организацията. “В голяма част от времето, имах 
късмета да работя с мениджъри, активно подкрепящи равенството и които им предложиха шанса да 
опитам нови работни места / нови функции. Понастоящем, Vattenfall има, също така, много добра 
програма за планиране на мениджмънта.” Ерика подчертава, че в бъдеще, секторът на 
електричеството ще се промени, понеже работната сила се променя. Понастоящем, има остаряла 
мъжка работна сила, която в скоро време ще се пенсионира; това ще създаде редица свободни и 
интересни за жените работни места.  
 

д)  Насърчаване, работа по двойки и в системи за подкрепа 
 
Прилагането на схемите за напътсване или за работа по двойки за подкрепа на стажантите и 
на служителите може да помогне за отсраняване на изолацията. Схемите за напътстване 
могат да помогнат на женския персонал да обсъжда всякакъв проблем, с който се сблъсква. 
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Там, където е възможно, обезпечавайте ментор от един и същи пол. Ако няма свободни 
ментори, напрмер за жените във висши длъжности, потърсете външни ментори.  
 
Списък за проверяване на аспектите, които трябва да се имат предвид в установяване 
на системите за подкрепа    

 
� Уверете се, че мениджърите има междуличностни умения и за напътстване, необходими за 

идентификация и задоволяване потребностите от подкрепа на стажантите в нетрадицонни среди. 
Това може да се осъществи чрез организиране на обучителни курсове на тема равенство и 
разнообразие за мениджърите, които да действат за отстраняването на стереотипите и бариерите в 
поведението, както и да подчертават търговското досие относно равенството и разнообразието. 

 
� Имайте предвид установяването на работна система по двойки за подпомагане на служителите 

жени да работят заедно на работното си място там, където това е възможно.  
  
� Установявайте мрежа за разнообразие за да гарантирате, че жените или други нетрадиционни 

стажанти имат регламентирани договори с колегите от подобни работни места.  
 
Може да се създаде мрежа за жените, екип или група за подкрепа за мениджърите жени или 
стажантки жени, които биха могли да се чувстват изолирани на pаботното място, където доминиращи 
са мъжете.   
 
Enel 
В съответствие с италианското законодателство, всички компании трябва годишно да докладват във 
връзка с представляването на жените. (Закон № 125 изисква от компаниите да събират данни за 
персонала на компанията по пол и да представят доклад на всеки две години). Годишният Доклад за 
Подкрепа на Enel изтъква постигнатият напредък в осъществяването на равните шансове, с разделяне 
на служителите жени във висши функции, за надзор, сред белите яка и сред сините яка. Докладът 
включва, също така, други инициативи, които бяха приложени за напредък на равенството на 
шансове в области като равновесието труд-частен живот и политики за човешки ресурси.  
 
Сегашното ниво на персонала в рамките на Enel е от приблизително 60.000, най-ниско в историята на 
компанията. Все пак, жените стигнаха да предсталвяват по-голяма част от работната сила, отколкото 
в миналото, като повечето от тях работят на нетрадиционни работни места и заемат висши 
длъжности. През 1990г., жените представляваха около 9% от работната сила, а през 2005г. този 
процент се повиши на 15% (което е екавивалент на средния европейски процент). Броят на жените 
наблюдатели значително нарастна от 3,5% през 1990г. на 16,5% през 2005г., докато броят на жените 
директори се повиши от 3%, през 1990г. на 8% през 2005г.   
 
Компанията набира около 100 нови абсолвенти всяка година, от които около 70% са инженери; от 
тях, само между шест и 10 жени се насочват към инженерната област всяка година. За възстановяване 
на това равновесие, компанията въведе положителни действия за набиране на повече жени. По-голям 
брой жени се намират сред белите яки в различни ведомства на компанията и в областта на 
маркетинга и по-малък брой в инфраструктурата и производството. Например, в областта  на 
производството за жените бе най-трудно да навлязат. Неотдавна, компанията назначи млада жена на 
длъжност заместник директор. Тя представлява пробив в компанията и особено в признаването на 
стойността на назначаването на една млада и интелигентна жена във висша длъжност в компанията.  
 
Enel въведе програма за обучение по въпросите на управлението за жените. Създадена бе програма за 
напътстване за да се позволи обмяната на опит между жени и мъже, което се осъществява на 
различни нива, в различни региони и между различни компании. Една програма за обучение позволи, 
също така, на мъжете и жените да осъзнават по-добре различните мениджърски модели и да 
помислят за опитите и плановете за бъдеще. Особен акцент бе поставен върху признаването на 
способностите и уменията на жените, а компанията прояви чувствителност спрямо служителите 
жени. Тези фактори бяха важни за стимулирането на жените с оглед повишаване в компанията и да 
представят своята кандидатура за повишаване в длъжност.  
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Vattenfall  
Развитие на ръководството е ключов елемент на процеса за планиране на мениджмънта, включително 
чрез идентификацията на кандидатите жени и на млади възможни директори, посредством 
обезпечаването на програми за развитие на мениджмънта, програми за стажантите и на други мерки, 
като например напътвтсването и обучението. Други цели бяха въвеждането на по-прозрачен процес 
на набиране и основан на равенството, мониторинг на ново заетите служители и процес на набиране, 
основан на разнообразие чрез реклама, канали и критерии за селекция.  
 
Vattenfall предлага на мениджърите жени, в началото на професионалната им кариера, възможността 
да участват в програмите за напътстване. Тази инициатива е част от обикновените програми за 
мениджмънт, като например прграмата за напреднал мениджмънт на Vattenfall (VAMP), или на 
програмите за напътстване. Програмите са предназначени за жените и мъжете. Опитът на компанията 
е че това е най-добрият начин за развитие и разширяване на съзнанието на курсистите и на менторите 
жени и мъже. В двете програми, разговорът се съсредоточава върху теми, свързани с разнообразието 
и културата на компанията. Последствията над културата на компанията произлязоха от 
съсредоточаването върху аспектите, свързани с труда и не толкова с оперативните, особено в области 
като например равновесието труд-частен живот.  
 

е)  Развитие на подкрепата и на видимостта на жените, заемащи висши функции  
 
Жените мениджъри биха могли да имат нужда да се чувстват, че са оценени и подкрепени, 
докато обезпечаването видимостта за жените във висши длъжности е от значение за 
установяването на женските модели на роля.  
 
Следващият списък за проверяване дава няколко примера относно това, което трябва да се 
направи за да се окаже подкрепа и видимост на жените, заемащи висши функции: 
 
Списък за проверяване: мерки за подкрепа на видимостта на жените, заемащи висши 
функции 
 
� Представете положителни картини с жени във висши функции, например посредством докладите 

на компанията и чрез реклама.  
 
� Посочете ангажимента на ниво ръководство за жените, намиращи се на висшите нива. 
  
� Идентифицирайте и подкрепете жените, които имат потенциал за ръководни функции.  
 
� Предложете професионално напътстване за жените с потенциал за да им позволите да постигнат 

своите цели и подкрепете ги в съревнованието за заемане на висши функции.  
 
� Консултирайте се с мениджъри жени за да идентифицирате съществуващите бариери и 

разработвайте политики и процедури за подход към тези проблеми.  
 
� Развийте мрежите мениджъри жени за да позволите на жените да споделят своите опити, да 

идентифицират целите и да придобият опит.  
 
Примери мерки за подобряване представляването на жените на висшите нива  
 
Statkraft 
През 2005г., жeните представляваха около 21% от служителите в Statkraft. Броят на мениджърите жени се 
увеличи през последните години, като понастоящем жените представляват 19,8% от мениджърите (тази 
цифра е по-малка за целия Corporate Statkraft, включително филиалите, където жените представляват 16% 
от мениджърите). Жените проникнаха отскоро на ниво висше ръководство: двама от седем членове на 
екипа на висшето управление в групата Statkraft са жени (29%) и четирима от девет членове на 
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Директорския Борд на Компанията са жени (44%). Има трима представители на синдикатите в Съвета и 
поне един от тях трябва да бъде жена.  
 
Една от целите на Директорския Борд на Компанията е да увеличава броя служители жени и мениджъри 
жени. Тази цел е споделена от синдикатите, управлението на компанията и от Съвета. Целта на 
компанията е да набира мениджъри жени в поне пропорционален брой с общото представляване на 
жените в работната сила (понастоящем 21%) за да има ‘разнообразие от компетентности’. Това се 
съобразява с търговските принципи на компанията, като един от тях е развитие на компетентностите. 
Statkraft се ангажира да оползотвори и да обучава всичките си служители. Освен това, компанията желае 
да подобри равновесието между половете в директорските бордове на клоновете в компаниите, където 
Statkraft притежава значителен брой акции. Направи това посредством:  
- Развитието на политиките, прокарващи равното третиране при набиране, ангажиране и в политиките 

относно персонала, чрез представянето на положителни картини на жените в рекламите, брошурите и 
осведомителните бюлетини, които предава и чрез въвеждането на мерки за обезпечаване на 
окуражаваща среда за жените за да напредват в стажанството, в обучението и в подготвянето за 
ръководни функции.  

- Създадена бе система за стажанство с цел набиране на 50/50 жени и мъже. Тази инициатива има като 
ефект да се позволи на компнията да работи с млади хора, което помага за набиране на нови енергии и 
таланти в компанията.  

- Един стаж Statkraft има предвид привличането на приблизително 10 нови абсолвенти всяка година. 
Целта на програмата е да се набират 50/50 жени и мъже.    

- Една програма за обучение в продължение на една година в областта на мениджмънта – NEXT – 
окуражи по специфичен начин, възможни мениджъри жени в процес на идентификация на бъдещите 
лидери. Нямаше никакъв проблем с жените, включили се в програмата и през 2005г., 18 служители 
приключиха програмата, от които 44% бяха жени. Програмата има положителни последствия в 
идентификацията и окуражаването на новите мениджъри жени и предлага обучение и разбиране 
относно специфични развития на мениджмънта, на човека и на социалния аспект.  

 

 
 

Vattenfall 
Във Vattenfall има стратегическата цел за набиране на колкото се може повече жени във висши 
функции. Компанията желае да има мениджъри жени в същата степен, в която има служители жени. 
Всички търговски единици са помолени да прилагат тази политика на равни шансове. От тях се 
изисква годишно да докладват и да допринасят за годишното планиране и развитие. Броят служители 
и мениджъри жени постепенно се повиши. През 1986г., 20% от служителите и 5% от мениджърите 
бяха жени. До 2005г., броят се увеличи на 25% от персонала и 18% от мениджърите. Има и една жена 
и 10 мъже в Групата за Висше Управление (10% жени, 90% мъже) и двe жени 12 мъже в 
Директорския Борд на Компанията (11% жени, 89% мъже). 
 
От две години функционира Схема за младите абсолвенти, предлагаща временно „стажанство” за 
младите абсолвенти. Това не само че ги импулсира към пазара на работната сила, но дава и на 
компанията Vattenfall достъп до нови знания и идеи. Компанията се ангажира да обезпечи 
представляване за 50/50 жени и мъже. През 2005г., 23 жени участваха в проекта, от общо 45 души, от 
които 37 в края на краищата бяха ангажирани от Vattenfall.   

ж)  Привличане на разнообразие от служители 
 
Много компании трябва да намерят нови начини за привличане на широко разнообразие от 
служители.  
 
Списък за проверяване на аспектите, които трябва да се имат предвид в привличането на 
разнообразие от служители 
 
� Предложете информации и повишавайте нивото осъзнаване относно работата в промишлеността 

на електро-енергията, с приоритетно информиране за момичетата и жените.  
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� Представяйте разнообразие от индивиди в материалите по маркетинг и реклама. Например, 
използвайте жените инженери като положителни модели на роли в материалите по маркетинг и 
реклама.  

 
� Намерете начини за повишаване интереса сред слабо представляваните групи в училищата и 

колегиите, например изнасяйки презентации в училищата и колегиите и по време на панаирите, 
посветени на кариерата. 

 
� Работете с агенции по заетостта, с университети, училища и офиси за развитие на кариерата за 

информиране на младите хора за възможностите за кариера, като се подчертава факта, че 
исканията от страна на широко разнообразие хора са приветствани от компанията.  

 
� Организирайте дни за набиране и подготвителни дейности. Това може да се осъществи в 

партньорство с местните общински организации и с организациите за жени.  
 
� Предлагайте сесии за презентация или информирания за трудови опити за младите хора. Те могат 

да включват практически и интерактивни дейности за слабо представляваните групи, което може 
да допринася за повишаване доверието в себе си за опитване на нови умения и също така, за 
промяна на поведението спрямо заемането на нетрадиционната работна сила.  

 
� Попитайте стажантите и начинаещите какво мислят те че може да се направи за привличане на 

по-широко разнообразие от служители.  
 

Statkraft 
Statkraft отваря все повече своите врати за по-широка и по-разнообразна група служители. Особено, 
своето международно разширяване и искането на правителството за насърчаване на набирането и 
интеграцията на етническите малцинствени групи, включващи първо, второ и трето поколение 
имигранти, доведе до редица инициативи относно разнообразието, включително реклама за тяхното 
включване и мерки за подкрепа на етническите малцинствени групи, работещи в компанията. От 
компанията се поиска да докладва на правителството постигнатият напредък в интеграцията на 
имигрантите в работната сила на компанията. 
 
Empower Training Limited 
Empower е организация за процесионално обучение със седалище във Великобритания, обезпечаваща 
обучението в енергийния сектор. Тя разработи редица инициативи и модули за подготовка на теми 
относно равенството и разнообразието и игра важна роля в поощряването на момичетата и жените в 
заемането на нетрадиционните работни места. Дейностите включват организирането на дните, 
посветени на кариерата и на съветването само за момичетата, с цел да им се покажат различните 
видове кариери, съществуващи на всички нива, от чиракуването до приключването на следването. 
Empower развива учебна програма за ангажиране за момичета с възраст между 12-14 години. Това е 
шест-седмична програма, проследяваща да привлече интересa на младите хора към инженерството и 
към сектора на електричеството. Програмата се развива в местен клуб за професионален футбол и се 
оказа много популярен сред момичетата и момчетата.  
  
British Gas Engineering 
Академията British Gas Engineering идентифицира училищата, родителите и други създатели на 
мнения като ключови прицели за повишаване нивото на осъзнаване посредством Стратегията за 
Равенството и Разнообразие. Образователен екип, съставен от четирима души (три жени и един мъж) 
бе назначен за прокарване на тази дейност. Техните специфични прицели са учениците около IX-ти 
клас, когато се обсъждат опициите за дисциплини и аспектите, свързани с кариерата. Това е 
дългосрочна инвестиция за окуражаване на младите хора да имат сериозно в предвид областта на 
инженерството (в рамките на тази област, промишлеността на газта). British Gas обсъжда, също така, 
аспекти, свързани с равенството и разнообразието с преподавателите за да се уверят, че училищните 
сесии окуражават момичетата да участват.  
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з) Интегрирайте равенството и разнообразието в услугите към клиентите 
 
Ангажирането на жените или на други слабо представлявани групи в услуги на първа линия 
може да помогне на компанията да подобри отношенията си с клиентите, особено с 
възрастните хора или с жените. Това е добър аспект за имиджа на компанията.  
 
Vattenfall 
Компанията смята, че работната сила би трябвало да бъде по-представителна за основата клиенти. В 
центъра за услуги за клиентите в рамките на Vattenfall в Берлин, Германия, персоналът бе набран на 
базата на познаването на езика и на културата, необходими за предоставянето на добра услуга за 
клиентите, произхождащи от разнообразие от среди.    
 
Списък за проверяване на аспектите, които трябва да се имат предвид в интеграцията на равенството и 
разнообразието в услугите към клиентите  
 
� Оценявайте услугите за клиентите, включително услугите, предоставени на жените, на клиентите 

с увреждания, на лицата от етническите малцинства или на по-възрастните хора.   
 
� Проверете дали предоставените от Вас услуги задоволяват нуждите на разнообразна база 

клиенти.  
 
� Уверете се, че персоналът на първата линия е подкрепен така че да може да координира 

равенството и разнообразието.  

и)  Създаване на социалното партньорство  
Синдикатите могат да играят проактивна роля в прокарването на равенството и на 
равновесието между половете. Намирането на общи решения може да доведе до ситуация на 
печалба, както за компанията, така и за персонала. 
 
Списък за проверяване на аспектите, които трябва да се имат предвид в постигането на подход към 
социалното партньорство 
 
� Информирайте синдикатите и увеличете нивото осъзнаване от страна на членовете относно 

политиките за равенство на синдикатите и на техните конфедерации.   
 
� Уверете се, че жените са представлявани в органите за взимане на решенията в синдиката, 

особено там, където се обсъждат програмите за значителни промени, изменения на шаблоните за 
преобразуване и организиране на труда.    

 
� Синдикатите и мениджмънтът могат да анализират Стратегията на Европейската Рамка относно  

Равенството на Джендера на ЕС през 2005г. (2005 Community Framework Strategy on Gender 
Equality), съгласувана от европейските социални партньори. Могат да се разработват специфични 
действия със следните четири заглавия: подход към ролите, свързани с джендера; прокарване на 
жените във взимането на решенията; подкрепа на равновесието труд-частен живот; и подход към 
разликите в заплатите, въз основа на джендера. 

  
� Предложете обучение на теми за равенството за синдикалните ръководители за да се подчертае 

начина, по който наличните структури, политиките или представляването на синдикатите на 
работното място могат да бъдат развити в бъдеще за подкрепяне на жените.  

 
По-подробен раздел относно ролята на социалното партньорство можете да намерите в 
Раздел 5.  
 
Астри Ботен Ларсен, инженер и представител на служителите в Statkraft Board, Норвегия 
Астри е представителка в Директорския Борд на Statkraft в Норвегия. Тя е един от тримата избрани 
представители в Съвета. Главен инженер е в Statkraft Energie, където отговаря за управлението на 
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енергийните централи. Това е, традиционно, област за заемане на мъжката работна сила и жените 
представляват 18% от работещите в тази част на компанията. Астри има две деца и успя много добре 
да съчетае труда със семейния живот, въпреки че признава, че когато се намираш извън пазара на 
труда поради отпуска по майчинство, това може да попречи на напредването в кариерата, поне за 
кратък срок. Тя осъзнава сревнователната среда в енергийния сектор и последствията на това върху 
интензивността и напрежението на труда.  
 
Астри бе номинирана от своя синдикат Tekna, синдикат който организира инженерите, да 
представлява персонала в Директорския Брод. Това е един от трите синдиката (другите са EI &IT и 
NITO), които отблизо сътрудничат в рамките на общ синдикат. Синдикатите заседават поне два пъти 
годишно заедно с екипа на висшето ръководство на компанията и отговарят за договарянето на 
споразумения на ниво компания относно ключови области, като например трудовите условията и за 
заплащане. Астри смята, че жените играят важна роля като представители на синдикатите, особено 
поради факта, че много сидикати са доминирани от мъжете, а жените могат да носят със себе си 
различна перспектива. Тя твърди, че понастоящем, за жените в компанията, равните шансове са 
действителност. 
   

Раздел 4: Равновесие труд – частен живот и гъвкаво работно 
време  
 

Въведение 
 
Постигането на равновесие между труда и други семейни или лични ангажименти, повечето 
пъти се намира в началото на списъка приоритети на служителите. Това може да бъде 
ключовият фактор в задържането на персонала, постигането на целите на компанията и 
ангажирането на продуктивен, мотивиран и задоволен персонал. Гъвкавите уреждания в 
труда са важни за подобряването на достъпа на жените при ангажирането до всички нива 
(включително на висшето управление) и също така предлага много възможности и култура 
на труда, отговаряща на стремежите на служителите да прекарват повече време със своите 
семейства.  
 
Компаниите, които имат гъвкав подход към трудовите часове имат, често пъти, персонал, 
който по-рядко взима отпуска по болест и по-квалифицирана и по-предана работна сила и 
следователно подобрява се производителността и конкурентноспособността на компаниите. 
Има значителни доказателства от страна на компаниите и проучвания относно служителите в 
Европа, изтъкващи факта, че равновесието живот-труд и особено уравновесяването на 
семейните отговорности със служебните, са ключови цели за значителен брой служители. 
Създаването на култура за равновесието живот-труд изисква, организациите да имат 
положителен подход спрямо гъвкавия труд.  
 
a) Кои са предимствата за работодателите и служителите ? 
 
За работодателите, гъвкавият труд помага за по-доброто използване на ресурсите и на 
наличната работна сила: 
 
• Въвеждането на промените чрез гъвкавия труд може да има положителен ефект над 

предоставянето на услугите и над Вашата конкурентноспособност. 
• Ако служителите се чувстват оценени, те ще бъдат по-мотивирани и ще има работна 

среда с по-малко стрес, с по-ниско ниво на отстъствие и заболяване и повишаване на 
производителността.  
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• Привличането на по-голяма група кандидати за нови работни места може да се 
осъществи чрез предлагането на гама опции гъвкави часове, като например програма с 
половин работно време, разделяне на работното място, намаляване на работното време по 
време на училищните ваканции и др. Това може да помогне за създаването на репутация 
на предпочитан работодател, на работодател първа опция.  

• Използването на по-добри предвиждания относно гъвкавия труд спрямо Вашата 
конкуренция може да създаде предимство, понеже можете да набирате и да запазите най-
добрият персонал – особено ценните жени.  

• Предвижданията, свързани с гъвкавия труд могат да Ви помогнат да спестявате време 
и ресурси в набирането и формирането на новия персонал, особено на жените, които 
остават в компанията след отпуската по майчинство.  

• Компаните могат да използват гъвкавите работни часове за разширяване на времето за 
опериране и по този начин да използват най-добре оборудването и да удължават 
работните часове с клиентите.  

• Отстъствията могат да се управляват по-ефикасно, което може да помогне за 
намаляване на отсъствията, особено когато родителите трябва да се освободят от работа 
за да се погрижат за болните децa.  

• Там, където персоналът работи с половин работно време или на работни места, които 
делят с някой друг, компанията може да се възползва от опита и компетентностите на 
двама души и същевременно, има по-добро покриване по време на ваканциите и пиковите 
часове за опериране.  

 
За служителите, гъвкавият труд може да подобри избирането и контрола над работното 
време и на личния живот. Сътрудничеството за съгласуване на урежданията относно 
гъвкавите работни часове, може да доведе до по-добри отношения между ръководството и 
персонала, до нарастване уважението към себе си, нa здравето и на доверието, на лоялността 
и на ангажираността, на задоволството за труда и по-добра работна среда. Служителите, 
които постигат равновесието труд-частен живот усещат по-малко стрес и напрежение на 
работното място.  
 
Крис МакЕлини, Мениджър, ESB, Ирландия 
Крис МакЕлини работи за ESB в Ирландия. Когато нейните четири деца започнаха занятията в 
училище, за нея бе все по-трудно да съчетва своята финансова работа със семейния живот. В резултат 
на това, тя поиска намалено работно време, в продължение на 5 дена седмично до 14.00 часа. Това й 
позволи да уважи своите служебни ангажименти, понеже отиваше на работа всеки ден и също така й 
позволи да прекарва достатъчно време със своите деца.  

Тя е съгласна, че някои мениджъри смятат трудно преминаването от намалено работно време на 
членовете на висшия ръководен екип, обаче подчертава че е имала късмет, понеже бе подкрепена от 
ръководството ESB. Всички длъжности, които е заемала от преминаването към намаленото работно 
време, преди това бяха с пълно работно време и Крис е съгласна, че това понякога се оказа сложно, 
особено по отношение на свободното време за работа в мрежа и др. Тя смята, че организацията 
необходимостта от запазване на персонала с ключови умения, особено през период, в който, от 
гледна точка на персонала, би могло да има значителни искания, свързани с времето. Тя врява, че 
ESB прави това преминаване и в степента, в която все повече висши ръководители се възползват от 
гъвкавия труд (особено мъжете), организацията ще види предимствата. Равенството труд-частен 
живот вече не представлява проблем само за жените или за лица с деца, в ESB се опитва да развие 
политика и практика на улеснения за различни групи.  

Освен това, компаниите, поддържащи необходимостта на техните служители за гледане на 
децата, запазват по-добре своя персонал. Организирането на ясли на работното място би 
могло да струва скъпо, но е ценно в привличането на жените. Все пак, имайте предвид един 
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координатор за гледането на децата на работното място, човек, който може да помогне в 
намирането на места за гледане на децата и за развитието на решения в местната общност.  
  
Данни за гъвкавия труд 
• Извършено в Европа проучване относно трудовите условия, публикувано през 2000г., констатира 

значителен растеж на интензивността на труда през последните 10 години. Повече от половина от 
служителите заявиха, че работят с по-гляма скорост и малки крайни срокове по време на една 
четвърт от тхното свободно време. (European Foundation, 2000г.)  

• 94% от работодателите смята, че хората работят по-добре когато могат да уравновесят труда с 
останалата част от техния живот (DTI, 2003). 71% от работодателите, които имат служители с 
гъвкаво работно време твърдят, че това има положителен ефект над отношенията ръководство -
служители, над мотивирането на служителите и ангажимента и флуктуацията на персонала.(DTI, 
2003г.) 

 
б) Какво може да се направи за прилагането на равновесието труд-частен живот? 
 
Създаването на култура на равновесието между труд и частния живот изисква от 
организациите да бъдат проактивни, творителни и новаторски в уравновесяването на 
потребностите и предпочитанията на служителите с нуждите на организацията. Важно е, 
мениджърите, особено от висшите длъжности, да вярват в предимствата на равновесието 
труд-частен живот. Ако го направят, ще го прокарват и прилагат.  
 
Някои предложения относно начина на осъществяване: 
 
• Дайте личен пример и уверете се, че има защитници на висшо ниво, които предават 

видно послание за подкрепа, включително в подхода към заместването на удълженото 
работно време с интелигентния труд.   

 
• Предложете обучение и подкрепа за мениджърите за ефикасно управление на гъвкавото 

работно време и представете решения за постигане на равновесието между труда и 
частния живот.  

 
• Провеждайте допитване сред персонала за да видите кои са неговите предпочитания по 

отношение на работното време. Можете да продължите с групи разговори и със срещи с 
персонала за анализиране на най-добрите варианти за задоволяване потребностите на 
персонала, както и на потребностите на компанията.  

 
За мениджърите, управляващи гъвкавите работни часове: 
 
• Бъдете с отворена мисъл и проучвайте всички възможности. В някои случаи, гъвкавите 

работни часове могат да означават намалено работно време, докато в другите работното 
време да бъде преорганизирано за да отговаря на потребностите на служителя.  

 
• Помислете как може да се изпълни работата по-скоро, отколкото при броя часове колкото 

трябва да се работят. Включете мерки, основаващи се на постижение, по-скоро отколкото 
за изработените часове или за присъствието на работното място.  

 
• Ако не сте сигурни за начина, по който ще функционира вариант, опитайте го за кратък 

период, преди да минете към постоянен вариант на работа.  
 
• Анализирайте и обсъждайте последствията от гъвкавото работно време с Вашия екип и 

посредством разговорите да намерите най-добрите ангажименти.  
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• Чрез предлагането на гъвкаво работно време за всички, можете да накарате всички да се 
чувстват ценни, а хората, които работят с пълна норма ще знаят, че това е опция за тях в 
бъдеще, ако тяхното положение се промени. Това може да помогне, също така и за 
промяна на културата посредством предаване на посланието, че гъвкавият труд е 
поощряван.  

 
Включвайте персоналът, който работи с гъвкаво работно време в програмите за обучение, 
професионално развитие и в срещите по екипи. Не трябва да предполагате, че ако един човек 
работи с гъвкаво работно време или с половин работно време е по-малко ангажиран спрямо 
своето работно място. 

в)  Ролята на социалните партньори  
 
Партньорството, което функционира между ръководството и синдикатите може да помогне 
на организациите да прилагат и да развиват една култура и практика на равенството и 
разнообразието и равновесие труд - живот. Работата в партньорство предполага общ 
ангажимент спрямо целите, задачите и успехът на организациите. Ключов резултат на 
работата в партньорство е постигането на общи решения посредством общи разговори, 
проекти и инициативи. Един начин за прокарване на тези аспекти е установяването на група 
за партньорство, с представители на синдикатите, персонала и мениджърите.   
 
• Прокарвайте партньорството и констатирайте как трудът в партньорство между 

синдикатите, персонала и мениджърите може да прокарва общи решения. Това може да 
помогне за създаването на организационен стил за разговори по-скоро, отколкото за 
преговори.  

 
• Предоставеното време за консултации между мениджърите, служителите и синдикатите 

може да доведе до ангажимент спрямо промяната на работните шаблони и до плавното 
въвеждане на промените. 

 

Кои са наличните опции за служителите относно работното време? 
 
Има голям брой различни налични опции за работно време за персонала. Най-използваните формули 
относно гъвкавите работни часове са описани както следва.  
 
Работно време/ брой работни часове: c пълно работно време, с половин работно време, разделянето 
на труда за няколко души, разписание в зависимост от училищните ваканции, гъвкаво пенсиониране 
и допълнително разписание.  
 
Работни часове/ кога работят хората: гъвкаво разписание, сгъстени часове, годишни часове, нощна 
смяна, графика за лична работа, допълнителни часове и банки време. 
 
Работни часове/ къде работят хората: в седалището на работодателите, работа на разстояние, 
работа у дома.  
 
Формули отпуска: краткотрайна и дълготрайна отпуска (платена и неплатена), прекъсване на 
кариерата, отпуска, отпуска по майчинство и родителска отпуска, семейна отпуска и за оказване на 
грижи. 
 
Други формули за обезпечаване на равновесието труд - живот: гледането на децата или на 
възрастните хора, здраве, фитнес и други спортни улеснения, обучение по време на целия живот, 
професионално развитие и подготовка.  
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г)  Разработването на политика на равновесие труд – живот  
 
Една политика на равенство труд – живот може да бъде полезна в установяването на ясни 
правила и на права, като в същото време се доказва, че организацията има ясен ангажимент 
спрямо равновесието труд-живот, което може да помогне за набиране на персонал. Важно е 
политиката да бъде съгласувана със синдикатите и с персонала, понеже това е област, с 
директен ефект върху професионалния живот на персонала.  
 
Предложения относно аспектите, които трябва да се включват в политика за равенство труд-
живот: 
 
• Идентифицирайте сферата, в която може да се прилага гъвкавият труд. Например, ако 

всички служители имат право да работят гъвкаво, е организацията способна да приложи 
на практика това. В болшинството случаи, политиките относно равенството труд – живот 
предвиждат, че исканията за гъвкав труд ще бъдат приложени в степента, в която не 
засягат отрицателно нуждите на работата. (В някои страни, особено във Великобритания, 
Германия и Холандия, има правото да се изискват промени по отношение на работните 
часове).   

• Установите опциите за гъвкав труд, които са налични за персонала и предложете кратки 
информации за тези права, например, колко дълго време един служител може да бъде 
включен в системите за гъвкаво работно време, колко време може да се спестява веднъж в 
една банка време или колко часа всекидневно, които могат да бъдат изработени за една 
сгъстена работна седмица. Важно е, тези права да бъдат установени в рамките на 
законодателството относно работното време. 

• Отнасяйте се до равни шансове в тази политика. Това може да включва специфични 
аспекти относно работното време, например, за възрастните служители, за служителите с 
увреждания, родители и гледачи.  

• Консултирайте се достатъчно с персонала и синдикатите и уверете се, че те изцяло са 
въвлечени в разработването на политиката.   

• Уверете се, че политиката широко е разпространена за целия персонал. Един наръчник за 
персонала или брошура, която да представлява политиката и наличните за пресонала 
опции представляват добра идея.  

 
Вижте модел гъвкаво равновесие труд – живот в Приложение 5.  

д) Консултации с персонала   
 
Консултациите с персонала могат да бъдат много ефикасен начин за откриване на 
възприятието по отношение на организацията от персонала и кои са неговите потребности и 
перспективи. Това може да се осъществи с помощта на различни методи, включително:  
 
• Проучвания на персонал, с анализ на резултатите, изпратен обратно до синдикатите, 

персонала и мениджърите.  
• Групи дебати с членовете на персонала, за да се запознават с поведенията, начина на 

разбиране и вижданията, което не би могло да бъде възможно посредством 
индивидуалните проучвания или разговори. Една група може да помогне за генериране 
на разговори и разнообразие от гледища и възприятия. 

• Семинари с персонала или с групи за дискусии, например по време на обедна почивка, с 
лектор, поканен за стимулиране на разговорите.  

Списък за проверяване на аспектите, които трябва да се имат предвид в осъществяването на 
проучване относно равновесието труд – живот във Вашата компания 
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� Кои са понастоящем работните часове (пълно работно време, половин работно време и т.н.)? 
 
� Имат ли служителите шансове да работят гъвкаво и ако да, по какъв начин? 
 
� Средно, кои са нормалните работни часове? Работят ли служителите редовно над тези часове? 

Удължават ли се заседанията извън нормалното работно време, усложнявайки пложението на 
родителите? 

 
� Какви опции за равновесие труд – живот са желани от служителите (например, гъвкаво работно 

време, разписание, приспособено към училищните ваканции, по-кратки работни часове, по-дълги 
работни часове, работа у дома и др.)? 

 
� Ако служителите променят своите работни шаблони, как ще засегнат новите формули на работно 

време колегите и обезпечаването на услугите? 
 
� Коя би била главната цел на промяната на работното време (например, прекарването на повече 

време със семейството, повече свободно време, хобита, професионално обучение и подготовка, 
подобряване на здравословното състояние и благосъстоянието, участите в политическата дейност 
или труд в полза на общността и др.)? 

 
� Какво е понастоящем задоволството на служителите относно равенството труд – живот? 
 
� Кои са главните причини за нарушаване на равновесието между труда и семейния живот 

(например, дълго работно време, отговорности, стрес у дома и други)? 
 
� Какво могат да направят работодателите за подобряване на равенството труд – живот за 

служителите? 
 
Statkraft 
Statkraft предлага система за гъвкава програма и възможността за спестяване на часове до три месеца. 
Положителен подход за работещите родители, чрез предоставянето на родителски отпуски и 
формули за гъвкав труд, като например работа у дома, това бе важен фактор, позволил на жените да 
съчетват труда със семейния живот. Мениджърите имат гъвкав подход, основан на доверие и 
признаване на факта, че има периоди, когато компанията може да подкрепи родителите. В Норвегия 
има уставно право на 42 седмици родителска отпуска с пълно заплащане и други 10 седмици със 
заплащане на 80% от заплатата, от която могат да се възползват двамата родители. Освен това, други 
10 свободни дена годишно могат да бъдат взети от всеки един от родителите до навършването на 10 
годишна възраст от детето. 
Грижата спрямо остаряването на работната сила и потребността от запазване на най-добрия персонал 
накараха компанията да подхожда към разнообразието от перспективата на възрастта. Въведена бе 
новаторска политика за цикъл живот за служителите с възраст от 62 години и над тази възраст с цел 
предоставянето на по-голяма гъвкавост и възможността за възрастните работници да намалят 
работното си време ешелонирано и да получават допълнителна платена отпуска без значителни 
последствия върху заплатата. Системата работи благодарение на факта, че служителите на възраст от 
62 години могат да намалят своето работно време с 10%, служителите с възраст 63 години с 20%, с 64 
години с 30%, а на 65 години с 40%. Това позволява на компанията да запази възрастните служители 
(които, в миналото се оттегляха от компанията на 62 годишна възраст), като им предлага повече 
опции за работа за по-дълъг период от време, с намален брой часове.   
 
Enel 
Едно проучване относно персонала бе разпределено посредством вестника на компанията и онлайн. 
830 души отговориха, сред които 57% жени. Ключов резултат на проучването бе въвеждането на 
нови стратегии на компанията относно управляването на работното време. Компанията призна, че 
има търговско досие за въвеждане на гъвкавите работни часове. Enel заяви, че не желае жените да 
бъдат на по-неблагоприятни позиции понеже работят по-малко часове. Въпреки че програмата с 
половин работно време е регламетирана в съответствие със закона и с колективните трудови 
договори, главният въпрос бе свързан със способността на мениджърите да се справят с исканията за 
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половин работно време или намалено работно време. Ключов аспект бе че програмата с половин 
работно време да бъде валидна за мениджърите и за професионалния персонал. В рамките на 
компанията, 2,4% от служителите са жени, работещи с половин работно време, в сравнение c 0,3% 
служители мъже.  
 
Един пример е на една жена, която работеше като надзорник, работеща пълно работно време и която 
пожела да намали работните часове, работейки от 9.00 – 15.00. Тя се споразуми със своя мениджър да 
организира своя труд и заседания в рамките на този промеждудък от време и нейните колеги се 
приспособиха, така че заседанията се провеждат сега само сутринта. Нейният труд не пострада и 
компанията се възползва от тази формула посредством задържането на този член на персонала, като 
му предложи подобрено равновесие труд - живот.  
 
Enel разработи наръчник относно семейната отпуска, предлагащ информации за шансовете, които 
законът и компанията ги предоставя на работещите родители. В случая на предвижданията, свързани 
с майчинството, служителите Enel, включени в националния колективен трудов договор за 
служителите в промишлеността на електрическата енергия, получават увеличени финансови 
предимства (надбавка по майчинство от 100% от заплатата, в сравнение с 80% от заплатата в 
съответствие със закона, както и увеличени предимства за шест месеца след отпуската по майчинство 
по устава). 
 
Равенството и разнообразието напреднаха посредством програмата People Care, създадена през 
2005г. Проучване на приоритетите и нуждите на персонала посочи факта, че женският персонал се 
възползва, особено, от инициативите за подобряване на равновесието между професионалния и 
частния живот, от въвеждането на гъвкавата програма и на субсидиите за използването на 
обществения транспорт, както и от мерки за подобряване на шансовете подвижност между 
различните локации на компанията. Втори етап се състои в групите дебати с персонала от 
регионалните офиси в страната, с цел определяне на потребностите на персонала. Главните 
идентифицирани аспекти бяха транспортът до и от работа и гледането на децата. Компанията 
разработва оперативен план за идентифициране на начините за разрешаване на тези проблеми за 
персонала, чрез удължаване на гъвкавите работни часове, например чрез въвеждането на банка време.  
 
ESB 
Гъвкавите работни формули са част на Политиката на Равните Шансове на компанията, въз основа на 
факта, че гъвкавостта на работното място позволяват на хората да съчетават труда със семейния 
живот и с други ангажименти и по този начин им помага да стигнат с най-голям потенциал като 
ценни слежители. Външен анализ на равенството в ESB, през 2002г., посочи, че болшинството 
служители оценяваха ESB като една от най-добрите компании, в която желаяха да работят в 
Ирландия, особено благодарение на шансовете да получат равенството труд-живот. 
 
Като част от тази политика, Съветът по Равенство на компанията, заедно с представители на 
синдикатите и на Групата за Мениджмънт в рамките на ESB се обединяват за подпомагане за 
разработването на подобна политика и информират относно практиките в компанията. Компанията 
има голяма разновидност от политики за равновесие труд - живот, включвайки гъвкавата програма, 
допълнителни предвиждания за отпуската по майчинство спрямо уставното право, с пет месечна 
неплатена отпуска, като през това време продължава заплащането на вноските за пенсията на 
служителя през периода на допълнителната отпуска по майчинство и по този начин не се стига до 
прекратяване на работата. Други предвижданията относно гъвкавите работни часове включват 
разделяне на работата с други сужители, намалени работни часове, прекъсване на кариерата, 
предвиждането относно ясли на работното място, където има над 65 деца, възпитателна основа и 
образователни центрове. Въведе се нова инициатива относно равенството труд – живот, наречена 
Време за уравновесяване на живота, предаставляваща даденият от ESB отговор за работата, 
приспособена към училищните ваканции. Предимството е че се прилага за целия персонал, не само за 
тези с деца и позволява на един член на персонала да си вземе до 20 седмици непралена отпуска за 
една година, когато се изпълняват определени условия и се осъществява адекватно информиране. 
Намалената заплата е разпределена за цялата година, през която се взима отпуската. 
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Раздел 5: Инструменти за равенство 

Въведение 
 
Този раздел представя някои практични инструменти за равенство, които бяха постигнати за 
въвеждане и управление на равенството и разнообразието на работното място. 
 
Те са както следва: 
 
� Анализи и одит относно равенството;  
� Мониторинг на равенството и разнообразието и събирането на данни; 
� Интегрирането на равенството, включително начина на оценяване на процедурите, 

политиките и дейностите, свързани с равенството. 

a)  Анализи по равенство и планове за действие 
 
В промишлеността на електрическата енергия, подобно на други сектори на икономиката, 
плановете по отношение на равенството на джендера стават все по обичайни. На практика, 
равенството на джендера се стреми да бъде включено в сектора на електричеството там, 
където има национално законодателство, изискващо планове за равенство между мъже и 
жени на работното място, например, в Швеция, Финландия, Франция и Белгия. В някои 
страни, те са включени в колективния трудов договор на ниво компания и участието на 
синдикатите е, по естествен начин, изискване, включено в разработените и 
мониторизираните планове.  
 
Плановете за равенство, които са включени в общата политика за човешки ресурси / 
персонал на работодателя са, по всички вероятности, добре разработени и включват 
служителите от всички подразделения на организациите. Осъществяването на плановете за 
действие относно равенството може да помогне на работодателите да спазват 
законодателството за равенство и да осъществяват промени в техните политики и структури 
за включване и прилагане на разнообразието. Важно е, че плановете за действие могат да 
бъдат интегрирани в планирането на бизнеса по-скоро, отколкото да въдат възприети като 
отделна дейност.  
 
Анализът на положението относно равенството и плановете за действие имат редица 
предимства, като например: използване потенциала на разнообразна работна сила; 
подобряване операциите на компанията; подобрен имидж за работодателя; способността да 
експлоатира пълната гама способности на всички служители; недостатъците в практиките в 
областта на човешките ресурси ще бъдат идентифицирани и обсъдени; и изграждането и 
подкрепата на консенсуса на работното място относно въпросите на равенството в труда.  
 
 Планове за действие относно равенството 
 
В някои страни има специфично законодателство, изискващо планове относно равенството (в държавния и 
частния сектори).  
 
• Австрия: Законът за Равно Поведение за Мъжете и Жените в Общинските Услуги предвижда 

преференциално за жените наемане на работа, поведение, прокарване и подготовка (по квоти).  
• Белгия: работодателите от частния сектор доброволно могат да приемат планове за действие относно 

равенството, а в случая на преструктурирането на компанията това е задължително. За всички 
работодатели в публичния сектор задължително е да разработват планове за действие относно 
равенството.  
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• Дания: законодателството изисква в публичния сектор, държавните институции и държавните 
компании да включват равните шансове в процеса на планиране и в управлението и да представят 
доклад относно равенството на всеки две години, там където има над 50 служители. 

• Финландия: на работодателите с над 30 служители от публичния и частния сектор им се изисква, по 
закон, да разработват планове за равенство на работното място и да въведат мерки за напредване на 
темата на равенството на джендера в годишните планове за персонал / обучение.  

• Франция: законодатлството въведено през 1983г. предлага законова рамка за доброволните планове за 
равенство, а законодателството прието през 2001г. изисква от компаниите с 50 или повече служители 
да разработват годишен доклад относно функциите на жените и мъжете; предвидено е специфичното 
преговаряне относно равенството на нивото на компанията.  

• Германия: приетото през 2001г. законодателство изисква от публичния сектор да разработва планове 
за равенство, които също така позволяват наличието на преференциално за жените поведение в 
области, където те са слабо представлявани, включително мерки за въвеждане на равенството на 
джендера. 

• Унгария: законодателството изисква от държаните компании с над  50 служители да разработват 
годишни планове относно равенството на джендера. 

• Италия: компаниите могат да изискват фондове за положителни планове за действие, докато в 
публичния сектор положителните планове за действие са задължение. 

• Норвегия: има общия дълг на работодателите за прокарване на равенството на джендера; компаниите 
трябва да докладват дейностите относно равенството в своите годишни доклади.  

• Словения: публичните власти трябва да разработват планове и доклади два пъти в годината относно 
прилагането на Националната Програма за Равни Шансове за Жените и Мъжете. 

• Швеция: законодателството изисква от всички работодатели с 10 или с повече служители да 
разработват годишни планове относно равните шансове.  

 
Ирландска Власт за Равенство 
Подходът към равенството на джендера и на разликите на джендера бе темата на три национални транс-
секторни споразумения. Практическият резултат бе създаването на Националния Рамков Комитет за Равни 
Шансове на Ниво Предприятие. Успешна инициатива бе разработването на одита относно развитието на 
равенството на работното място, предвидена в съответствие с Националния План за Развитие 2000-2006. 
Агенцията за Равенство разработи програма за анализ на равенството и на плановете за действие, 
съсредоточени върху деветте аспекти на равенството за отразяване на разнообразието в рамките на 
въпросите, свързани с джендера. Това е доброволна система за анализ на равенството и бе разработен 
шаблон за предоставяне на рамка за анализите, идентифициращи стратегически аспекти, анализират 
работната среда и организационната култура, както и приноса на политиката, на практиката, на 
процедурите и на възприятията на работното място за получаване на резултатите по отношение на 
равенството.  
 
Компаниите могат да имат финансиране за външен одитор от Агенцията за Равенство, която е 
финансирана от правителството, в съответствие с Националния План за Развитие. Анализите са 
преразгледани от Консултативен Комитет за Равенство, представляван от мениджъри, персонал и 
синдикати.  
 
ESB  
През 2003г., ESB поръчи външен одит, чиито резултати допринесоха за установяването на дневния ред за 
равенство, който е прилаган понастоящем. Ежегодно анализира се напредъка спрямо приетите планове за 
действие. Напредъкът и резултатите са представени пред Директорския Борд на ESB, през четвъртото 
тримесечие на всяка година. ESB се опита да се осигури, че равенството и разнообразието не 
представляват само аспект, който е защитаван от екипа от Човешки Ресурси и от назначените мениджъри, 
чиято цел е равенството и разнообразието и имат отговорности във всички области на организацията.  
 
Vattenfall  
В Швеция, законодателството по отношение на равенството предлага контекста за развитието на 
равенството в компанията. Имайки предвид, че е шведска компания, на Vattenfall му се иска да публикува 
в своя годишен доклад данни за позицията на жените в рамките на работната сила. Според 
предвижданията на Закона за Равните Шансове, Vattenfall е длъжен да реализира годишен план за 
действие относно равенството, в партньорство със синдикатите. Планът трябва да бъде мониторизиран и 
трябва да се представят доказателства за идентифицираните действия, предприети за регламентиране на 
неравенствата. Едно от предимствата на Закона за Равните Шансове e че изисква прилагането на ясни и 
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измерваеми цели. Положителният резултат се дължи на факта, че персоналът може да види компанията да 
прилага действията с положителни резултати, например, в областта на заплатата. Всяка търговска единица 
трябва да развива собствените си планове за действие относно равенството.  
 
Endesa 
Като част от стратегията за разнообразие на компанията предлага се годишен план за действие, с матрица 
показатели и измервания, които ще позволяват на компанията да измерва прогреса спрямо поставените 
задачи. За постигането на тази цел, предложи се създаване на екип мониторинг във всички области на 
управление, корпоратистката област и в търговските единици и компании, ръководен от заместник 
председателя по ЧР на компанията. Един Наблюдател ще действат като инструмент за установяването  и 
мониторинг на политиката, за създаване и разпространяване на знанията и развитие на начина на 
разбиране. Анализът на информациите от други компании, които са лидери в областта на разнообразието, 
по отношение на механизмите за прехвърляне на информации, може да помогне за идентификация на 
методите за прилагане и развитие на годишните приоритети.  
 
Развитието на план за действие относно равенството може да бъде полезно за събирането на 
данни и представянето на начина, по който равенството и разнообразието са координирани в 
една организация. Събирането на данните представлява централна точка на плана, като 
предлага необходимите за една организация доказателства за да развие собствения си план за 
действие в продхода към идентифицираните въпроси, свързани с липсата на равенство. Често 
пъти, плановете за равенство представят дискриминацията или неравенството на ниво 
заплата, например, когато жените са назначени на по-ниски позиции от гледна точка на 
заплатите в сравнение с мъжете или там където жените са платени по-малко за час отколкото 
мъжете, дори и когато извършват една и съща работа; често пъти, наименованието на 
работното място и на длъжността са различни.  
 
  
Стъпките в приготвянето на план за равенство: 
  
Стъпка 1: Какъв е съставът на джендера на Вашето работно място?   
Идентифицирайте процента жени и мъже във всяка група или категория на заетостта. Кои са 
работните места, в които преобладават мъжете (с над 70% мъже) и кои са преобладавани от жени (с 
над 70% жени). Представете аспекти, като например разпределянето на моделите на работното време, 
например, с нормално работно време, с намалено работно време, временни и постоянни работни 
места, нива на заплащане, възможности за развитие на кариерата и обучение за жени и мъже.  
 
Стъпка 2:Идентифицирайте къде има неравенства:  
От базата данни би могло да могат да бъдат идентифицирани специфичните области за липсата на 
равенство, например, неравното заплащане, заради бонусите, които се заплащат на служителите, 
работещи определен брой часове или определен труд или имат слаб достъп до повишаването в 
длъжност, до обучение и подготовка, усетен от служителите с намалено работно време или от 
жените.  
 
Стъпка 3: Разработването на редица действия за разрешаването на идентифицираните 
неравности:  
Те могат да вземат формата на план за действие, изтъкващ политиките, които трябва да бъдат 
развити, приоритетите, областите за действие, календар за прилагане на действията, кой е отговорен 
и необходимите ресурси за прилагане на действията.  
 
Стъпка 4: Консултирайте се с персонала: 
Организирайте групи за дебати, осъществявайте проучване или интервюта с персонала за отбелязване 
на поведенията и възприятията спрямо равенството и разнообразието на работното място и всякакъв 
опит на дискриминация или неравенство на работното място.  
 
Стъпка l 5: Мониторизирайте напредъка: 
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Редовно анализирайте постигнатият напредък в прилагането на действията и уверете се, че има 
система за годишно докладване, например, до Екипа на Вишето Ръководство и/или Директорския 
Борд.  
Вижте Приложение 6 за модела план за действие относно равенството. 

б) Мониторизирайте равенството и разнообазието и събирането на данните 
 
За постигането, на практика, на равенството и на разнообразието, абсолютно необходимо е 
да притежаваш подходящи и достъпни данни (от гледна точка на количеството и качеството). 
Данните са съществена част от плановете за действие относно равенството и позволяват 
установяването на основни позиции, проследяване и мониторинг на напредъка и отбелязване 
на тенденциите и промените. Данните могат да помогнат, също така, за промяна на 
стереотипите и на неправилните концепции спрямо положения от жените труд, като правят 
по-видим техния принос за икономическия растеж.  
 
Мониторингът на прилагането на програмите за равенство и разнообразие e важен за 
установяване на отговорностите и за измерване на ефекта и прогреса на политиките и 
инициативите. 
 
Списък за проверяване на данните  
 
• Разработвайте системи за управляване на данните за събиране на количествените данни относно 

функциите, заети от жените и от мъжете в рамките на организацията, включително за тяхното 
анализиране в годишната база (тя може да се включи в плановете за действие относно 
равенството, представени подробно по-горе). 

 
• Осъществявайте връзката между целите по равенство и разнообразие и мениджмънта на 

постиженията и системите за оценяване.  
 
• Разработвайте показатели за постижение относно равенството и разнообразието и анализирайте 

ги редовно. 
 
• Уверете се, че данните са изчерпателни и покриват всички аспекти относно труда на жените, 

формулите за възнаграждение и работното време. 
 
• Предложете сравними данни, така че съставът на работната сила да бъде подложен на 

мониторинг и сравнен във времето.  
  
• Актуализирайте редовно данните и проследете ги във времето, така че напредъкът в постигането 

на равенството да може да се мониторизира.  
 
• Представете данни по достъпен и ясен начин, така че да бъдат разбрани от служителите и от 

техните синдикати.  
 
• Разпространявайте широко данните за да се уверите, че могат да бъдат използвани като средство 

за прокарване на равенството.  
 
• Консултирайте се редовно със служителите, посредством групи за разговори и извършвайте 

проучвания на служителите за да получите обратна информация за организацията и нейните 
политики. Качествените данни, получени посредством групите за разговори, интервюта и 
проучвания на случай могат да помогнат, също така, за индентификация на опитите относно 
дискриминацията на жените, особено когато тя е косвена и скрита.  

 
• Консултирайте се със синдикатите относно проектирането и прилагането на системите данни. 
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• Установете реалистичен календар за събиране на данните и за докладване.  
 

Statkraft, заедно с други норвежски компании, трябва да докладва относно позицията на жените в 
компанията, включително данни за възнагражденията и стажа. Има раздел в годишния доклад на 
компанията, който представлява данни и постигнатият напредък по отношение на равенството и 
разнообразието. Друга важна област за оценяване е годишното проучване на персонала, осъществен с 
до 94% от персонала. Проучването анализира области като мениджмънтът, развитие на бизнеса, 
организиране на труда, компетентност, участие на персонала в осъществяването на целите на 
ведомството и на компанията и широка гама аспекти, включително тормозът на работното място. 
Докладвани бяха високи нива удовлетворение на персонала в области като работната среда и 
развитие на компетентностите. Персоналът изглежда по-доволен от работното място, а средата е 
повече или по-малко лишена от тормоз. Например, 86 % от персонала е значително ангажиран в 
положения труд (в сравнение с точката ориентир от 70% в Норвегия), а женският персонал е по-
доволен от компанията, отколкото от мъжкия персонал. Освен тормозът на работното място, 
аспектите по равенство и разнообразие не са представени специфично в проучването.  
 
Норвежкият Закон относно Равенството на Джендера (изменен през 2003г.) задължава 
работодателите да прокарват равенството на джендера. Водещите линии относно начина на 
прокарване на равенството са предоставени от обмудсмена по въпросите на равенството на джендера, 
а компаниите са помолени да представят данни за дейностите относно равенството в своите годишни 
доклади. Представените елементи се отнасят до възнаграждението и разликите в заплащането между 
мъжете и жените, трудовите условия, набирането, развитие на кариерата и стажа. Фактически, това 
означава че, на компаниите им се поиска да събират данни относно позицията на жените, да 
установят целите и да измерват постигнатият напредък по отношение на позицията на жените, да 
установяват целите и да измерват напредъка в постигането на равенството. Законодателството 
изисква, също така, поне 40% от представляването в Директорския Борд да бъде женско (Statkraft 
надвишава, понастоящем, този процент).  
                                                

в) Интегриране на равенството и разнообразието  
Интегриране на равенството и разнообразието означава, че се има предвид ефектите на една 
политика или дейност над определена група или групи, това би могло да предполага 
допълнителни или специфични действия, които да надвишават противния ефект. Имат се 
предвид съображенията относно равенството, които трябва да бъдат в центъра на процеса за 
взимане на решения и се обезпечава факта, че политиката и практиката в организацията 
допринасят за резултатите относно равенството и разнообразието, дори равенството да не е 
главната цел. Най-важното, един подход за интегриране позволява въвеждането и 
оползотворяването на разнообразието и наличието на необходимите за това ресурси.  
 
Един подход за интегриране предполага следното:  
 
• Ясни цели за равенство, с прицели и календар. 
• Един метод за оценяване на начина, по който едно политическо решение може да 

постигне целите по равенство и може да въведе в плана разнообразието. 
• Участие на групите, засегнати от решението в оценяването на ефекта. 
• Мониторинг на резултатите в плана на равенството, включително събиране и анализ на 

важните данни.  
 
Избирането на дейностите и интегрирането трябва да действат заедно, в двоен подход. 
Важно е да се отбележи, че инициативите, които се имат предвид могат да дойдат с 
информации и могат да моделират инициативите за интегриране, също така, посредством 
подход към положение на дискриминация в миналото.  
 
Един модел за оценяване можете да намерите в Приложение 7.  
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Как да прилагаме интегрирането на равенството между мъжете и жените  
 
Има няколко семпли стъпки, които могат да бъдат проследени за прилагане на подход към 
интеграция на аспектите, свързани с джендера.   
 
• Колко жени и колко мъже са засегнати от тази мярка и колко жени и колко мъже участват в нея? 
• Как се отпускат ресурсите на джендера (финансови, достъп до информиране и подготовка, 

използване на времето и др.)? 
• Кои са относителните предимства на специфичните мерки за мъже и жени? 
• Кои са причините за моделите за представляване на съществуващия джендера и на 

предоставянето на ресурси? 
• Какви са възможностите за промяна и как може да се постигне това? 
 
Интегрирането на равенството на джендера би трябвало да означава, също така, не само 
индентифициране на това, което искаме да се случи, но и мониторинг и оценяване на резултатите от 
действията. За това ще се имат предвид следните аспекти: 
 
• Определете желаният резултат на едно действие. 
• Оценете значението по отношение на джендера на член от дневния ред. 
• Разработвайте опции, които помагат за подхождането към равенството на джендера. 
• Направете препоръки за промени в прилагането на равенството на джендера. 
• Въведете действия, които могат да доведат до равенството на джендера.  
• Мониторизирайте и оценете последствията от действието над равенството на джендера. 

Раздел 6: Равенството и разнообразието на работното място: 
ролята на социалните партньори  

Въведение 
Социалните партньори имат важна роля в прокарването равенството и разнообразието и има 
много добри примери относно начина, по който добър подход към социалното партньорство води до 
нови идеи и динамизъм за човешките ресурси.  
 
В този раздел на комплекта инструменти са представени практически предложения и 
примери на подход в рамките на социалното партньорство към равенството и разнообразието. 
Представят се практически напътствания за редактирането на споразумението и подход към 
партньорството за прокарване и координиране на равенството и разнообразието на работното 
място.  
 
Работата в партньорство за повишаване представляването на жените в областта на науката, 
инженерството и технологията  
 
Във Великобритания, докладът на Комисията за Жени и Труд на правителството (обнародван през 
февруари 2006г.) препоръчи редица мерки за подобряване представляването на жените в сектори и 
длъжности, където са слабо представлявани. В резултат на това, правителството бе съгласно да 
финансира редица проекти за партньорство за подход към слабото представляване на жените. 
Prospect, синдикатът организиращ персонала от областта на науката, инженерството и технологията, 
подготвя искане за проект за партньорство със Съвета на Сектора Квалификация за Науката, 
Инженерството и Производството във Великобритания за подпомагане развитието на плановете за 
кариера и увеличаване на възможностите за работещите в този сектор жени. Разработен бе проект за 
създаване на план за напредване в кариерата по време на живота, за подготовка и развитие на жените. 
Проектът има предвид поощряването промяната на културата в рамките на компаниите, така че 
уменията на жените да бъдат признати и те да имат възможности за напредване в кариерата. 
Компаниите, които през следващите години ще бъдат въвлечени в проекта ще действат като 
посланици и поддържащи за други компании. От тях ще се поиска да разпространяват ключови 
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послания до производствените и дистрибуторските вериги и да споделят най-добрите практики по 
отношение на развитието на жените и повишаване на тяхната квалификация.  
 

a)  Ролята на социалните партньори в равенството на джендера 
 
Ролята на социалните партньори в равенството на джендера 
 
Социалните партньори на национално и европейско ниво играха ключова роля в преговарянето на 
споразуменията относно равенството на джендера, включително на Директивите относно работата с 
половин работно време и родителската отпуска, както и на Рамката на Действията по Равенството на 
Джендера (2005г.). Европейската Федерация на Синдикатите от Обществените Услуги (FESSP) и 
Европейската Конфедерация на Синдикатите (CES) имат и двете Планове за действие за равенството, 
подчертаващи значението на подобряването представляването на жените в синдикатите и на 
работното място. 
 
Рамката действие за равенството на джендера  
 
През 2005г., Рамката на Действията по Равенството на Джендера, съгласувана между социалните 
партньори CES, CEEP и UNICE, определи специфични действия в четири области:  
• Подход към ролите, свързани с джендера; 
• Прокарване на жените в процеса на взимане на решенията; 
• Подкрепа на равенството труд – живот; 
• Подход към разликата в заплатите между мъжете и жените  
 
Тази рамка помогна за изтъкването знчението на действията, които трябва да се предприемат от 
работодателите, синдикатите и правителствата за постигане на равенството на джендера и 
изпълняването на целите на Лисабонската Стратегия (2000г.). Рамката представя колко важно е, 
социалните партньори да поемат отговорността от подход към разликите в заплащането и 
неравенството между мъжете и жените и да прокарват  по-уравновесено участие на жените и мъжете 
във взимането на решенията. От държавите членки ще се поиска да разработват годишен доклад 
относно прилагането на действията под четирите главни заглавия.  
 
 
Общата Декларация на социалните партньори в промишлеността на електроенергията  
 
Обща Декларация между социалните партньори2 в промишлеността на електроенергията относно 
равните шансове и разнообразието потвърди, че равните шансове и разнообразието в 
професионалния живот представляват една от главните цели в дейността на секторния комититет за 
социален диалог в сектора на електричеството. Социалните Партньори признават, че в 
промишлеността на електроенергията няма да се практикува дискриминацията срещу служителите по 
причини, свързани с възрастта, здравето, националния и етническия произход, пол, сексуални 
предпочитания, език, религия, мнение, семейни връзки, синдикална дейност, политическа дейност 
или всякакви подобни обстоятелства. Включените аспекти предполагат положителното действие за 
жени и мъже в нетрадиционни роли, подготовка и развитие, борба със сескуалния тормоз, 
равенството труд - живот, равно възнаграждение за труд с равна стойност.  
 
 
Има редица начини, по които равенството и разнообразието могат да се интегрират в 
колективните преговори и преговорите синдикат/работодател на работното място. Те 
сключват: 
  

• Интегриране: колективните преговори могат да бъдат използвани за интегриране на 
равните шансове в производствените отношения.  
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• Гъвкавост на пpоцеса на преговори позволява по-специфичен подход, „скроен” за 
аспектите на равните шансове. Скроен подход означава, че колективният договор ще 
бъде по-лесно за приемане от преговарящите страни.   

• Този мащабен дневен ред носи със себе си ново значение в синдикалните действия и 
привлича нови членове.  

• Гласът на жените: жените могат да допринасят, със специфичен опит и експертиза за 
разнообразието от занимания и трудови условия на жените, посредством „опити на 
живо”, които влияят преговорите и водят до по-ефективни колектични трудови договори. 

• Модернизиране на системата за колективни преговори, посредством осъществяването на 
промяната и чрез повишаване броя жени в европейската работна сила.   

• Икономически предимства: по-ефикасно използване на женската работна сила 
повишава конкурентноспособността.  

_____________________ 
2 Синдикатът от Промишлеността на Електроенергията - EURELECTRIC и EPSU/EMCEF, представляващ работодателите и съответно 
синдикатите. 

 
Мнозина синдикати в Европа въведоха структури за подобряване на представляването на жените, 
например, посредством стратегии за активно набиране на служителите жени с половин норма, 
квоти и пропорционални системи за представляване на жените в решаващите синдикални органи 
и посредством структури за колективни преговори, подготвителни курсове за синдикалните 
членове жени и структури за представляване интересите на жените посредством комитетите и 
органите за жени. Синдикатите използват все повече интеграцията на равенството на джендера 
като метод за интегриране на проблемите на жените в синдикалната политика.  
 
Директивата от 1976г. относно равното поведение на работното място, професионална 
подготовка, повишаване и трудови условия създаде нови напрежения над социалните партньори 
за въвеждане на предвиждания относно равенството. Преразглеждането на Директивата през 
2002 предлага рамка за събиране на данните, с които социалните партньори са поощрявани да 
подхождат към неравенствата. Одититите по равенство са препоръчвани като начин за прилагане 
на равенството на работното място посредством социалните партньори. Те могат да водят до 
политики, свързани с шансовете на равенство и разнообразие за компанията, като стават част от 
мисията на компанията. Други области на политиката на ЕС бяха важни в изтъкването на 
действието колективни преговори на темата на равенството. Например, Изявлението за 
Сексуалния Тормоз на работното място през 1996г. поиска от социалните партньори да въведат 
мерки за борба със сексуалния тормоз в процеса на колективните преговори.  
 
Сиобхан Брауне, Представител по Равенство, ESBOA, Ирландия 
Сиобхан е Представител по Равенство в своя синдикат, ESBOA, длъжност, в която бе избрана и която 
изпълни в продължение на две години. Тя бе освободена от длъжност от ESB за 1,5 дена седмично за 
да може да изпълнява синдикалните отговорности, които могат да бъдат много трудоемки. ESBOA  
представлява служителите в мениджърски длъжности, чиновници, административни и технически 
служители в ирландската компания за електричество, ESB. Сиобхан възприема ролята на 
Представител по Равенство като много важна за управляване на агендата за ESBOA. Синдикатът има 
Комитет за Равенство и има голям ангажимент спрямо равенството, който може да се види в 
тригодишния стратегическия план, съгласуван по време на Годишната Конференция на 
Делегатите. Сиобхан работи със отговорници и членове по въпросите на равенството и 
разнообразието и на ниво компания тя представлява своя синдикат в Общия Съвет за Равенство на 
ESB. Сиобхан представлява, също така, ESBOA, посредством CES, в Комитета за Социален Секторен 
Диалог за електричеството.  
 
Когато не изпълнява своите синдикални задължения, Сиобхан работи в ESB в административна 
длъжност. Миналата година се дипломира в Управлението на Човешките Ресурси и Социални 
Връзка. Понастоящем работи във временна длъжност в Отдел Стратегически Човешки Ресурси, 
допълнителна длъжност към своя синдикален труд. Тя твърди, че “човешките ресурси и 
синдикалните стратегии имат много сходни точки, само методологията и подходите са 
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различни”. Сиобхан признава, също така, стойността на партньорството, сключено между ESBOA и 
други синдикати и ESB. Тя вярва, че “общият подхрд за развитие на равенството бе полезна и за 
връзките на компанията и на синдикатите. Това повиши значението на равенството и разнообразието 
и ги постави на висока позиция на работния дневен ред”. Тя добавя, също така, че “това, което ми 
харесва повече при моето работно място е възможността да се срещна с други хора с един и същ 
начин на мислене на най-високо ниво в рамките на ESB и в други организации и моят труд с тях за да 
осъществявам целите по равенство и разнообразие, както и възможността да повлияя политиката на 
редица нива. Това е стимулиращ труд и изпълнен с удовлетворения.” 
 
 
 
Редица синдикати разработиха политики за интегрирането на равенството на джендера. 
Федерацията на Европейските Синдикати от Обществените Услуги (FSESP) има политика 
относно равенството на джендера, изтъкваща значението на равното представляване на 
жените и мъжете в структурите за взимане на решенията, равното разделяне на труда и 
семейния живот и значението на интегрирането на равенството на джендера във всички 
процеси и политически действия.  
 
Споразумение във френската промишленост на електроенергия  
През април 2004г. бе подписано междусекторно национално споразумение относно равенството на джендера и 
равновесието на джендера в състава на работната сила, от главните работодателски организации във Франция и 
синдикалните конфедерации. Това включва аспекти, като например намаляването на разликите в заплащането 
между мъжете и жените, защитата на жените от отрицателни последици в случая на отпуската по майчинство и 
подхождане към разделянето на пазара на работната сила. Споразумението се стреми да предлага рамка за 
преговори на по-ниско ниво и не установява цели или конкретни санкции. Редица неотдавнашни споразумения 
на секторно ниво и на ниво компания  имаха предвид подобни аспекти.  

На секторно ниво, в началото на месец март 2004г., две работодателски сдружения – Френски Съюз в областта 
на Електричеството (Union française de l’électricité, UFE) и Национален Съюз на Работодателите в 
Промишлеността на Газта (Union nationale des employeurs de l’industrie du gaz, UNEMIG) – и четири синдикати - 
CFDT, CFTC, CGT и CGT-FO – в промишлеността на електроенергията и газта подписаха споразумение за 
прокарване на равенството на джендера по отношение на възнагражденията, развитие на кариерата, набирането, 
работното време и подготовката.  

Vattenfall 
Компанията има добро отношение със сидикатите и разви открит диалог между служителите, колегите, 
заинтересованите фактори и клиентите. Има четири главни синдикати в компанията. Националният колективен 
трудов договор предвижда рамка за равенство и разнообразие за компаниите в сектора, а синдикатите активно 
са ангажирани в прокарване на равенството и разнообразието посредством консултации за годишните планове 
за действие относно равенството (организират се две официални заседания годишно). Според Мениджъра по 
Разнообразност във Vattenfall, Законът за Равните Шансове “ни доближи до синдикатите, понеже има изискване 
синдикатите да участват в процеса на разработване и мониторинг на плановете за действие относно 
равенството”. Синдикатите виждат, също така, положителната роля в усвояването на различни перспективи и 
на нови идеи. В частност, синдикатите могат да помогнат за импулсирането на промените и могат да 
упражняват натиск над компанията да прилага нови решения. 
Освен това, компанията вече няма комитет за равни шансове, благодарение на факта, че бе въведен процес на 
интегриране на равенството на джендера за обепечаване на аспектите на джендера да бъдат включени във 
всички преговори и разговори със синдикатите във всяка търговска единица (там, където има общ комитет). 
Докато тя отразява направлението на политиките и практиките по равенство на джендера в Швеция, има 
определени опасения сред синдикатите, че елементите, свързани с джендера не им се оказва достатъчен 
приоритет, като често пъти равенството на джендера се намира на последното място на дневния ред. В този 
смисъл, синдикатите играят жизнена роля в поставянето на аспектите, свързани с равенството на джендера на 
дневния ред на заседанията и на преговорите.  
 
Синдикатите в компанията имат и собствените си политики, които са помогнали за подобряване изостряне 
съзнанието и разбирането на неравенствата, свързани с джендера. Равенството на джендера е голям приоритет 
във всички синдикални политики и стратегии и се стреми към движение за подобряване на представляването на 
жените във взимането на решенията посредством квоти, интегриране на равенството на джендера във всички 
политики и разработването на стратегии за равенство.  
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Statkraft 
По инициатива на синдикатите от енергийния сектор, Statkraft, заедно с други три компании, разви проект 
заедно със синдикатите за набирането на няколко души сред етническите малцинства в длъжностите сини яка. 
Проектът назначи петима стажанти във всяка компания и им предостави на разположение шестмесечен курс за 
първоначално обучение в училище за интеграция (с програма, включваща датски език, счетоводство, 
управляване на транспортни средства и специфични умения за работа в електрическите централи). Обучението 
бе последвано от разпределянето, в продължение на шест месеца, на работа в компанията. Ефектът на това 
обучение бе че стажантите станаха по-квалифицирани, отколкото болшинството набрани хора в компанията, a 
65% от тях бяха ангажирани от компаниите с пълно работно време. Проектът има много добра реакция от 
страна на стажантите и компанията обмисля възможността за разширяване на проекта към други слабо 
представлявани групи.  
Въпреки че в компанията нямаше специфични споразумения относно равенството, ролята на законодателството  
относно равните шансове даде важен тласък на развитието на политиката на персонала и други политики, 
свързани с нея, чието развитие предполага участието и консултациите със синдикатите. Стратегията относно 
човешките ресурси на компанията бе разработена посредством консултации със синдикатите. Синдикатите 
вярват, че тази компания взима насериозно представляването на синдикатите, a гласът на избраните в Съвета  
представители създадоха положителна среда и консенсусен подход относно професионалните отношения. 
Жените играха, също така, важна роля като представители на синдикатите и често пъти създадоха перспектива, 
основана на своите опити относно неплатения труд, особено в семейството.  
 
Enel  
Участието на синдиката в Enel е голямо – това се дължи, частично, на представляването на синдикатите в 
Комитета за Равни Шансове и интегрирането на равенството в колективните трудови договори. Има мащабна 
подкрепа за въпросите на равенството и разнообразието и признаването на потребността от по-голямо участие 
на жените на висшите нива на синдиката, особено в преговарянето на функциите на национално ниво. 
Синдикатите се виждат, играейки важни роли в разрешаването на проблемите, заедно с мениджмънта и в 
намирането на общи решения. Те биха искали да видят повече курсове за обучение на темите за равенството в 
синдикатите, както и интегрирането на равенството в Европейските Комитети на Труда в рамките на Enel.   
 
 
В Enel бе създадена инициатива на социалното парнтьорство, FISDE, за обезпечаване на допълнителна 
медицинска помощ. Разработена бе инициатива за подкрепа на хората с увреждания в рамките на компанията и 
в общността. На работното място има специални програми за обучение и разпределяне на работни места за 
хората с увреждания, с особено акцент върху възможността на хората с увреждания да имат шансове за 
повишаване. Един пример в този смисъл е една програма за обучение за незрящите служители, работещи като 
телефонни оператори и които имаха шанса да се преквалифицират за да станат компютърни оператори, 
използвайки инструменти в азбуката Брайл и чрез синтетизиране на гласа. В компанията се оказва помощ и 
услуги за децата с увреждания и трудности в изучаването, чиито родители работят в Enel. Има услуги за 
възстановяване, специализирани ваканции и предвиждания за програми за обучение за младите хора с 
увреждания.   
 
ESB 
Общият Съвет за Равенство в ESB бе създаден за предоставянето на социално партньорство в развитието на 
равенството. Той заседава два пъти месечно и има равно представляване, установено от петте големи синдиката 
на компанията и мениджърите. Мениджърът по Равенство участва, също така, в заседанията, председателствани 
от външен председател. Той създаде обща визия над равенството за равенството и всички членове са защитници 
на равенството в своята област. Според членовете на Общия Съвет за Равенство, това е много добър пример за 
партньорство и се оказа систематичен и планиран подход към равенството. Той позволи на синдикатите и 
мениджърите да работят заедно за иницииране, развитие и наблюдаване на плановете, политиките и 
процедурите, одити, проучвания относно равенството труд-живот, обезпечавайки по този начин общата 
интеграция на равенството за цялата компания. 
 
 “Ние се опитваме да постигнем най-добрите практики в организацията, а Общият Съвет за Равенство, с 
представители от страна на синдикатите и мениджмънта, представлява много важна част на този план. Работим 
ръка в ръка със синдикатите и това е много важен форум за прогрес по отношенията на аспектите, свързани с 
равенството и разнообразието. Персоналът е, наистина, важен и съществен за успеха на ESB. Синдикатите бяха 
важни защитници на този аспект в Съвета. Разнообразието е много мащабен елемент; има различни становища 
на различни нива на организацията. Важно е, всеки поотделно да се чувства полезен и част на организацията и 
да има възможността, собствените си гледни точки да бъдат представлявани”. Джон Кампион, Изпълнителен 
Директор Човешки Ресурси и Корпоратистки Дела, ESB 
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б)  Равенството в Европейските Комитети за Предприятие  
  
Жените могат да предоставят добавена стойност на Европейските Комитети за Предприятие 
(ЕКП). Участвайки в качеството си на преговарящи, жените могат да помогнат за 
хуманизиране на процеса на информиране, консултации и преговори и за представляването 
на интересите на жените в ЕКП. Интегрирането на равенството в дейността и 
функционирането на ЕКП означава, че равенството на джендера може да има ефект над 
всички области на преговаряне, информиране и консълтинг.  

Развитие на инициативите в ЕКП: няколко примера  
 
Има няколко примера на добри практики в развитието на инициативи за равенство, особено на тези в 
промишленостите или секторите, в които преобладават жените. Някои ЕКП направиха ангажименти 
изрично за подобряването на представляването на жените и за напредъка по въпросите за равенство и 
разнообразие. 
 
• Промишлената Федерация UNI-Europa съгласува комплект управляващи  линии за финансовия 

сектор за подобряване участието на представителите жени в ЕКП и в директорските комитети и 
за предоставяне на приоритет на равните права за жените и мъжете в компанията. 
Присъединените членове са помолени да се погрижат и съставът на ЕКП да отразява 
разпределението на основата на джендера на работната сила в съответната компания. (UNI-Europa 
Финанси Управляващи линии относно Европейските Комитети за Предприятие. Управляващи 
линии за ЕКП – Реализиране на най-добрите практики). UNI има, също така, един План за 
Действие за Жените: Установяване на Равенството между жените и Мъжете и Отстраняване 
на Всички Форми на Расизъм и Дискриминация.  

• Споразумението относно равните шансове в Danone предвижда, че във всяка една от страните 
/всяка работна група в компанията, съставена от представители на работодателя и на 
служителите, трябва да има предвид аспектите, които биха могли да не бъдат в полза на жените, 
да се съгласуват мерките, с които да се действа в полза на жените и редовно да се анализира 
успеха на мерките на национално ниво и в ЕКП.  

• В Nestlé, се постигна споразумението, във всички случаи, в които принципът на равната заплата 
за равен труд фактически е нарушен, да бъдат представени на дневния ред на ЕКП.  

• ЕКП Unilever установи работна група на темата на разнообразието за подход към равните 
шансове, включително за интегриране на равенството в организацията, в термините и условията 
за ангажиране, в мениджмънта и културата на човешките ресурси. Unilever лансира план, който 
търси да увеличи представляването на жените на висши нива на организацията. Равенството бе на 
дневния ред на ЕКП Unilever по няколко повода. Unilever вярва, че разнообразието може да 
повиши потенциала на една организация. По-разнообразна работна сила е възприета като важна 
за отразяването на базата клиенти, която е предимно женска. Това може да се постигне чрез 
промяна на културата на организацията и въвеждането на схеми за подкрепа на кариерата, 
гъвкави работни часове и други политики за подкрепа на повишаване на жените във висши 
позиции.  

• Ericsson публикува брошура, която подчертава положението на заетостта при жените, тяхната 
професионална подготовка и квалификацията, професионалната кариера на жените, аспекти 
свързани с майчинството и защита на майчинството и мерките относно равенството труд-семеен 
живот в клоновете Ericsson във всяка страна. Делегатите жени в ЕКП поискаха редица мерки за 
оценяване позицията на жените в компанията и за въвеждане на действия за подобряване на 
равенството на джендера, назначаването на експерт по проблемите на равенството на джендера в 
комитета и годишен бюджет за дейностите по равенство и по-добрата работа в мрежа между 
делегатите.  

 
Европейският Комитет за Предприятие в компанията Suez: равенство и разнообразие 
 
ЕКП в компанията Suez e добър пример за интегриране на равенството и разнообразието в 
дейностите на компанията, включително в развитието на рамка политика относно равенството и 
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разнообразието. Това е важно понеже има много променливи в една и съща компания между 
страните, като някои вече имат разработени планове за равенство в сътрудничество със синдикатите, 
включително санкции в случай на неспазване на предвижданията, докато други нямат. С развитието 
на последователен подход спрямо равенството и разнообразието посредством ЕКП,  компанията Suez 
може да бъде възможен върховен пример за други компании, както по отношение на процеса, така и 
на съдържанието.  
 
Политиката на компанията Suez относно Социалната Отговорност представлява основата за 
развитието на политика относно равните шансове и разнообразието. Има три основни принципа: 
ангажимент, постижение и отговорност. Равенството бе включено като принцип в Международната 
Социална Харта (1998г.), Етическа Харта (1998г.) и ангажимента спрямо Правото на Възпитание през 
целия живот и обучение (2004г.) и Хартата за Разнообразие (2004г.). В рамките на компанията Suez се 
проведоха редица разговори относно бъдещото развитие на равенството в харта на равенството и/или 
политика на равенството, която ще включва всички мотиви за равенство и ще се отнася до начина, по 
който компанията може да прокарва разнообразието и равните шансове. Представляваните в ЕКП 
синдикати упражняват натиск за конкретни и задължителни мерки, както и план за равенство и 
споразумение относно равенството и разнообразието. 
 
За напредването на аспектите относно равенството посредством ЕКП, Suez създаде три комитети, 
като един от тях е комитет за социалното партньорство на теми относно равенството и 
разнообразието. Другите два комитета бяха за мениджърите в компанията, като един се 
съсредоточава върху аспектите на разнообразието и другият за жените, във Франция и в Белгия. 
Комитетът по Равенство и Разнообразие има представители мъже и жени в компанията и от 
представляваните в ЕКП синдикати в Германия, Холандия, Испания, Норвегия, Белгия и Франуция. 
Един експерт по въпросите на равенството на джендера от EPSU помага на комитета. Комитетът се 
съсредоточи върху установяването на основните данни за идентифициране дали има равенството в 
поведението спрямо жените и мъжете. 
 
Един План за Действие относно Равенството на Джендера, 2005г.-2006г., съгласуван от Комитета 
по Равенство и Разнообразие, установява мерките за прокарване и постигане на равенството на 
джендера на ниво група. Това включва установяването на комплект общи принципи относно 
равенството на джендера, събиране на данните относно равенството на джендера, разпространяване 
на информациите, създаване на мрежда за равенството в Suez и конференция, предложена на темата 
на равенството на джендера. Предложи се тази компания да осъществи годишен одит относно 
равенството и качествено проучване относно равенството на джендера в компанията.   
 
Един списък за проверяване на събирането на данни бе разработен от социалните партньори, като 
част на плана за действие. Целта е той да води до данни, които да показват ограничаването на 
сегрегацията в компанията. Събирането на данните е възприето като необходима стъпка за 
развитието на равенството на работното място и представлява ключов-инструмент за 
идентифициране на всякакви разлики заради джендера. Списъкът на проверяване включва аспекти, 
като например заетостта и набирането, трудовите договори, достъп до повишаване и обучение, 
работно време, отпуски и аспекти, свързани с организирането на труда и възнаграждението.  
 
Предложен ангажимент за прокарване на равенството и разнообразието в рамките на компанията 
Рамков проект относно равенството и разнообразието бе предложен от мениджмънта въз основа на 
резултатите на трите комитета. Политиката ще трябва обсъдена и съгласувана със синдикатите в 
ЕКП. Предложената политика покрива всички аспекти на равенството и ще установи ангажимента на 
компанията да предлага повече равни шансове и равенството в области като например набирането, 
прокарването и достъпа до обучение и механизми за мониторнг на политиката посредством мрежа на 
разнообразието и годишен доклад. Представителите на синдикатите следва да участва в 
мониторизирането на прилагането на политиката.  
 
Така както твърди Надя Салсон, експерт по въпросите на равенството от страна на персонала на 
ЕКП: “Двустранният комитет за равенство и разнообразие в Suez е правилната структура за 
напредване на дневния ред по равенство в Suez. Участието на синдиката от началото на разговорите е 



Окончателен вариант Maрт 2007г.  

съществено за да се имат предвид интересите на всички служители в компанията, не само на 
мениджмънта. Разработването на правилна политика е само първа стъпка. Синдикатите в ЕС, на 
национално ниво и на работното място ще играят ключова роля в разпространяването, прилагането и 
ако е необходимо, в подобряването на съгласуваните мерки”. 
 
Интегрирането на равенството на джендера в дейностите на Евроейските Комитети за 
Предприятие означава прилагането на измерение на равенството на джендера на всички 
проблеми, които възникват на дневния ред, въпреки че първоначално те не изглеждат 
задължително свързани с джендера. Ето няколко примера аспекти, които възникват редовно 
на дневния ред на ЕКП и как могат те да бъдат анализирани за своя ефект над въпросите на 
джендера: 
 
� Обучение: Кой се възползва от програмите за обучение? Възползват ли че жени по равен 

начин с мъжете? Ако не, как може компанията да поправи това? Служителите с половин 
работно време включени ли са в програмите за обучение? Организират ли се програмите 
за обучение в удобни за жените периоди от време?   
 

� Преструктуриране: Какви групи служители ще бъдат засегнати? Какви мерки за 
преквалификация са запланувани? Приспособени ли са те към положението на жените?  

� Здравеопазване и безопасност: Кои са аспектите с ефект над жените и мъжете? Обсъждат 
ли се специфичните въпроси, свързани със здравето и безопасността относно бременните 
жени и кърмящите жени? 

 
� Промени в организирането на работата или на работните методи: Какъв е техният 

ефект върху участието на жените в работната сила? Ще окуражават ли те или 
обезкуражат участието на жените? В каква степен са въвлечени жените в разговори за 
организиране на труда? 

� Затваряне или съкращения: Какви са предсрочните последици за жените? Кой ще бъде 
по-засегнат? Има ли специални мерки, които да бъдат въведени за подкрепа на 
професионалната подготовка на засегнатите жени? 

 
� Време и места за срещи: Кои са главните елементи, отразяващи заниманията на жените? 

Дали са въпросите, свързани гледането на децата или моментите, в които се провеждат 
програмираните заседания, така че да се провеждат по удобно за жените време? 
Подготвени ли бяха жените да участват в ЕКП ? 

 
 
Списък за проверване на практическите предложения за напредъка на равенството в 
ЕКП 
 
• Организирайте подготвителна програма на темите на равенството на джендера за възможните 

членове жени в ЕКП.  
 
• Въведете система за мониторинг на броя жени и мъже в ЕКП и в Специалната Организация за 

Преговаряне.  
 
• Организирайте заседание на темите за равенство преди заседанията на ЕКП.  
 
• Създадете специални места за жените в ЕКП или установявайте цели за осъществяването на 

представляването на жените до определена дата; това би трябвало да бъде пропорционална с 
представляването на жените и мъжете в сътветната промишленост или сектор . 
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• Въведете подход за интеграция на аспектите на джендера, така че едно измерение на равенството 

да може да бъде интегрирано в колективните преговори и да бъдат установени и обсъдени 
приоритерите за действия относно равенството на джендера.  

 
• Разработвайте методи за оценяване и проследяване прилагането на решенията относно 

равенството на джендера. 
 
Синдикатите: 
 
• Създадете комитет по равенството на ниво Европейска Федерация на Промишлеността за да се 

уверите, че въпросите на равенството на джендера са обсъдени.  
 
• Уверете се, че там, където има един представител мъж, неговата алтернатива е една жена; това 

може да бъде много полезно, жените да придобиват опит в участието в ЕКП. 
 
• Назначете съветник за равенство в ЕКП. 
 
• Въведете правила да действие за определени избрани комитети и уверете се, че има време за 

подготвителните заседания и назначаването на синдикалните експерти.  
 

Приложение 1: Политиката на ЕС относно равенството и 
антидискриминацията 
Забраняването на дискриминацията по мотиви, свързани с пола и прокарването на 
равенството на джендера са включени в Членовете 21 и 23 на Хартата на Основните Права на 
Европейски Съюз. Член 3(2) на Договора установява целите за отстраняване на неравностите 
между жените и мъжете. Специфичните инициативи относно равенството на джендера 
включват директиви, интегриране на равенството на джендера и рамка действия относно 
равенството на джендера, предвиждаща интегриран подход и програма за действие, 
съгласувана между социалните партньори (CES, CEEP и UNICE), програми за действие за 
изостряне съзнателността и изграждане на способността. Особено внимание се оказва на 
сътрудничеството със социалните партньори за избягване сегрегацията на базата на 
джендера на пазара на труда и за намаляване на разликите в заплатите между жените и 
мъжете; подход към проблемите, свързани с гледането на децата, уравновесяване между 
труда и семейния живот, системите за пенсии в бъдеще; нарастване участието на жените на 
пазара на труда; прокарване ангажирането на имигриращите жени; и прокарване на мерките 
за борба с насилието срещу жените (CEC 2005г.).  
 
Директиви 
a)  Равно поведение спрямо жените и мъжете  
75/117/EEC хармонизиране на законите на държавите членки с оглед прилагането на принципите на 
равното заплащане за мъже и жени. 

76/207/EEC прилагане на принципа на равно поведение спрямо жените и мъжете по отношение на 
достъпа до наемане на работа, професионална подготовка и повишаване и трудовите условия.  

79/7/EEC прогресивно прилагане на  принципа на равното поведение спрямо мъжете и жените по 
отношение на социалната сигурност. 

86/378/EEC прилагане на принципа на равно поведение за мъже и жени в схемите по заетостта за 
социална безопасност  

86/613/EEC прилагане на принципа на равно поведение за мъже и жени, ангажирани в дейности на 
собствена сметка, включително в земеделието и защита на жените, работещи на собствена сметка по 
време на бременността и майчинството 
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92/85/EEC въвеждане на мерките за окуражаване на подобренията по отношение на безопасността и 
здравето на работното място за бременните служителки и за служителите, които отскоро са родили 
или които кърмят. 

96/34/EC рамковото споразумение относно родителската отпуска 

96/97/EC прилагане на принципа на равно поведение за мъже и жени в схемите по заетостта за 
социална безопасност  (поправка към Директивата 86/378) 

Директивата 96/34/EC относно рамковото споразумение относно родителската отпуска, сключено 
между UNICE, CEEP и CES  

97/80/EC задача за доказване в случай на дискриминация на базата на джендера 

2002/73/EC прилагане на принципа на равно поведение за мъже и жени по отношение на достъпа към 
ангажиране, професионална подготовка и работни условия  

б)  Раса 

2000/43/EC прилагането на принципа на равно поведение между хората, независимо от техния расов 
или етнически произход  

в)  Религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация  

2000/78/EC установяването на обща рамка за равното поведение при ангажирането и в професията 
(религия или вероизповедание, увреждания, възраст или сексуално ориентиране).  
 

Приложение 2: Източници на информации  
 
a)  Контактни информации за проучванията на случай на компаниите, съдържани в 
Комплекта Инструменти   
 
ESB, Ireland: Freida Murray, Equality Officer, ESB.  Freida.Murray@esb.ie 
 
Enel, Italy: Cristina Cofacci, Industrial Relations Manager cristina.cofacci@enel.it; Paola Raffaella 
Giannone, Diversity Manager paolaraffaella.giannone@enel.it 
 
Endesa Spain: Arantxa Balsón Yarritu, Diversity Manager, arantxabalson@endessa.es 
 
Vattenfall, Sweden: Lena Ohlsson, Diversity Officer, Vattenfall. lena.ohlsson@vattenfall.com 
 
Statkraft Norway: Erik Norberg, Human Resources Director. erik.norberg@statkraft.com 
 
Energie E2 Denmark: Lars P Breusch, Human Resources Manager,  lpb@e2.dk 
 
Empower Training Ltd UK: Elaine Clarke, Director. elaine.clark@empower-training.com 
 
EON Hungary: Gazdag Ildikó, Manager. ildiko.gazdag@eon-hungaria.com 
 
DEMASZ Hungary: Tóth József, Director of Human Resources, tothj@demasz.hu 
 
б)  Организации 
 
EURELECTRIC http://www.eurelectric.org/ 
 
EPSU www.epsu.org 
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EMCEF www.emcef.org 
 
Европейско Лоби на Жените (английски и френски езици) http://www.womenlobby.org 
 
Европейски Съюз (всички официални езици на ЕС) http://europa.eu.int/ 
 
Европейска Комисия – равни шансове (всички официални езици на ЕС) 
http://europa.eu.int/pol/equopp/index_en.htm 
 
Европейския Наблюдател за Връзки за Сътрудничество http://www.eiro.eurofound.eu.int/ 
 
Европейска Конфедерация на Синдикатите (английски и френски езици) http://www.etuc.org 
 
Европейска Фондация за Подобряване на Условията на Живот и Труд http://www.eurofound.ie 
(английски и френски езици) 
 
Жените в Науката и Технологията - WISE  www.wisecampaign.org.uk 
 
Проект GERI (Равенство на Джендера и Включване на Расата) www.geriproject.org 
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в)  Публикации 
 
Съвместна Декларация на EURELECTRIC и EPSU/EMCEF относно Равните шансове и 
Разнообразието, Изтеглете от www.eurelectric.org 
 
Равни шансове и Разнообразие: Изменение на Моделите на Заетостта в Промишлеността на 
Електро-Енергията. 2005. By P. Fairbrother, Cardiff University. Публикуван от EURELECTRIC. 
Изтеглете от www.eurelectric.org 
 
За Разнообразие срещу Дискриминация. Европейска Комисия – информации и ресурси относно 
антидискриминацията: (наличен на всички официални езици на ЕС, публикуван от Европейската 
Комисия).  http://www.stop-discrimination.info 
 
Търговско Досие за Разнообразие: Добри Практики на Работното Място. Наличен на всички 
официални езици на ЕС, публикуван от Европейската Комисия. Изтеглете от http://www.stop-
discrimination.info/4586.0.html 
 
Управляване на Разнообразието: какво представлява то за бизнеса. Наличен на всички официални 
езици на ЕС, публикуван от Европейската Комисия. Изтеглете от http://www.stop-
discrimination.info/4586.0.html 
 
Какво могат да правят работодателите за подхождане към дискриминацията и прокарване на 
разнообразието? Наличен на всички официални езици на ЕС, публикуван от Европейската Комисия. 
Изтеглете от   
http://www.stop-discrimination.info/4586.0.html 

Добри Практики на Работното Място (публикуван от Европейската Комисия, oктомври 2005г. 
Само английски език. Изтеглете от http://www.stop-discrimination.info/2851.0.html#32660) 

Прокарване на равенството на джендера на работното място 2002г. Публикуван от 
Европейската Фондация за Подобряване на Условията за Живот и Труд. Само английски език. 
Изтеглете от http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef0161.htm). 

Качеството на Труда на Жените и Заетостта – Средства по Заетостта (от Европейската 
Фондация. 2002г. Публикуван от Бюрото за Официални Публикации на Европейските Общности: 
Люксембург) 

Времето за Равенството в Труда 2002г. Публикуван от Международната Организация на Труда: 
Женева. Изтеглете от 
http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.GLOBALREPORTDETAILS?var_language=EN&v
ar_PublicationsID=116&var_ReportType=Report)  

Трудът в наша полза: Национална стратегия за работното място Доклад на Форума за Работното 
място на Бъдещето. 2005г. Публикуван от NCPP: Dublin. 

Прокарване на Равенството на Джендера на работното Място на Olgiati, E. и Shapiro, G. 2002. 
Публикуван от Бюрото за Официални Публикации на Европейските Общности: Люксембург 

FTSE Index 2005 Feminin de Singh V и Vinnicombe S. 2005. Публикуван от Cranfield School of 
Management: London  
 
Жените в Ръководни Функции: Practitioners Report by CSR Europe, B2B Working Group, CSR Europe: 
Brussels 
 
Управляване на Равенството и разнообразието на работното място: Справочник на Работодателя 
за Ресурси, публикуван от TRED Equal Project Dublin. www.tred.ie 
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Жените на Работа:подобряване на представляването на жените на работното място където са 
слабо представлявани¸ от Jane Pillinger. 2006г. Публикуван от Dublin Bus, An Post и Iarnrod Eireann, 
Dublin 
 
Предизвикателни Времена: Новаторски пътища за организиране на работното време: ролята на 
синдикатите. 2006г. Публикуван от ETUC, Brussels.
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Приложение 3: Списък за Проверяване на Равенството 
 
Създаване на организация, основана на равенството 
 

• Имате ли декларация за равенство, която ангажира организацията в прокарването на 
равенството и подкрепването на разнообразиетo в своите структури, политики и услуги? 

• Имате ли политика за равенство и разнообразие, която да включва мотивации относно 
джендера или други мотивации на равенство, като например раса, увреждания и възраст? 

• Има ли ангажимент на висшето ръководство спрямо защитата на равенството и 
разнообразието в рамките на организацията? 

• Равенството и разнообразието представляват ли те цел на компанията? 
• Включени ли са инициативите за равенство и разнообразие от гледна точка на разходите 

в процесите за съставяне на бюджетите на организацията? 
• Има ли ефективни процеси за управляване на равенството и разнообразието в рамките на 

структурите на организацията? 
• Имате ли политика относно равенството и разнообразието в услугите за клиентите? 
• Познава ли персоналът политиките за равенство и разнообразие? 
• Има ли механизми за да се осигури, че аспектите, свързани с равенството и 

разнообразието са съобщени ясно на персонала? 
• Обучен ли бе персоналът по въпросите на равенството и разнообразието?  
• Участват ли синдикатите и персонала в развитието на действията за равенство и 

разнообразие в организацията? 
• Помислихте ли да осъществите одит по въпросите на равенството или да анализирате 

вътрешната структура на заетостта и своите услуги? 
 
Интегриране на Равенството в Предоставянето на Услугата 

• Как оценява организацията начина, по който да обслужва най-добре клиентите, 
включително жени, родители, лица с увреждания, възрастни хора и хора, принадлежащи 
към етническите малцинства? 

• Включени ли са визията, планирането и процесите на услугите? 
• Бяха ли включени равенството и разнообразието в предоставянето на услугите на първата 

линия и в услугите за клиентите? 
• Предоставят ли се услугите по такъв начин, че да задоволяват нуждите на разнообразни 

клиенти? 
• Осъзнават ли доставчиците от първата линия положенията, в които стават 

дискриминации? 
• Стимулиран и подкрепен ли е персоналът за прокарване въвеждането на равенството и 

разнообразието? 
Данни 
 

• Мониторизират ли се набирането и наличните функции в компанията по джендер, 
възраст, увреждания и етнически произход? 

• Събирането на данни провежда ли се по деликатен и съгласуван с персонала начин ? 
• Данните относно постиженията предадени ли са и на персонала? 
• Използват ли се данните и резултатите за оценяване на политиките по равенство? 
 
Подкрепа на Равенството  
 

• Има ли краткосрочни и дългосрочни цели за прокарване на многогодишна програма за 
подобряване? 

• Има ли достатъчни финансови и човешки ресурси за обезпечаване на трайността на 
програмите за равенство? 
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• Има ли група за експертиза за равенството в рамките на организацията? 
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Приложение 4: Моделирайте политиката за равно 
възнаграждение  
 
(приспособен по Комисията за равни Шансове от Великобритания, Кодекс за Добри Практики относно 
Равното Възнаграждение) 
 
Декларация на Равно Възнаграждение  
 
Тази организация подкрепя принципа на равните шансове в труда и вярва, като част от този 
принцип, че мъжкият и женският персонал би трябвало да получат равно възнаграждение за 
един и същи положен труд или много сходен труд, за труд, оценен за еквивалент и за труд с 
равна стойност. В интерес на компанията и на добрата делова практика, възнаграждението да 
се предоставя честно и справедливо. Компанията признава, че за постигане на равно 
възнаграждение на служителите, които полагат равен труд, трябва да се използва прозрачна 
система за заплащане, основана на обективни критерии. 
 
Действие за Прилагане на Равното Възнаграждение  
 
За прилагане на практика на нашия ангажимент спрямо равното възнаграждение ще: 
 
� Анализираме нашите съществуващи и бъдещи практики за възнаграждение за всички 

служители, включително за тези, които извършват нестандартни работи и тези, които 
липсват поради наличие на бременност или понеже са в отпуска по майчинство; 

� Осъществяваме периодичен мониторинг на ефектите на нашите практики; 
� Информиране служителите за начина, по който функционират тези практики и как се 

стига до собственото си възнаграждение; 
� Предлагаме обучение и напътстване за мениджърите и персонала за наблюдение, 

участващи във взимането на решения относно възнагражденията и предимствата;  
� Обсъждаме и съгласуваме политиката за възнаграждение със служителите, синдикатите 

или представителите на персонала, в зависимост от случая. 
 
Посредством изложените по-горе действия възнамеряваме да избягваме неправилната 
дискриминация, правилно да възнаграждаваме способностите, опита и потенциала на целия 
персонал и по този начин да повишим ефективността, производителността и 
конкурентноспособността и да повишим репутацията и имиджа на организацията.  



 

  

Приложение 5: Модел гъвкава политика относно 
равенството труд - живот  
 
 
• Политическа декларация 

 
Организацията е ангажирана да обезпечи най-широката гама опции гъвкав труд за 
служителите, c цел запазване на ценна, ангажирана и квалифицирана работна сила. 
Организацията признава стойността, която може да има за персонала равновесието 
труд-живот, което му позволява да уравновеси семейният живот и отговорностите за 
оказване на грижи, да постигне личните си интереси и за забавление, да участва в 
рамките на своите общности и да обезпечава достъпа до личното развитие и 
изучаването в продължение на целия живот за всички. Организацията признава, също 
така, че равновесието труд-живот е важно за запазване на добро здраве и 
благосъстояние. Организацията обезкуражава практиката на дългите работни часове.  
 
• Принципи 
 
Политиката позволява на всички служители да имат право на гъвкаво работно време и 
да сменят работните часове в договора. Всяка подадена молба ще бъде изцяло 
анализирана и всякакъв отказ ще бъде съпроводен от изчерпателно писмено 
обяснение.  
 
Политиката включва равни шансове въз основа на факта, че няма да се направят 
дискриминации, преки или косвени, по причини, свързани с пола, расата, етническия 
или националния произход, сексуално ориентиране, гражданско състояние, религия 
или вероизповедание, възраст или увреждания. 
 
Всички служители имат право да бъдат съпроводени от синдикалните представители 
или от колеги по време на всякакъв етап на тази процедура.  
 
Политиката периодично ще бъде анализирана в светлината на законодателните 
преобразувания.  
 
• Примери на гъвкав труд  
 
Освен съществуващите формули за предоставяне на отпуска и помощ за ваканции, 
отпуска по майчинство, родителска отпуска и за оказване на грижи, служителите 
могат да се възползват от следните опции за гъвкав труд: 
• Труд с намалено работно време  
• Разделен труд 
• Работна програма, в съответствие с училищните ваканции 
• Гъвкава работа, включително различни часове за започване и приключване на 

програмата 
• Отпуска за подготовка и обучение  
• Неплатена отпуска и прекъсване на кариерата  
• Събрани за една година часове  
• Сгъстени часове 
 
• Процедура 



 

  

 
Молба за гъвкав труд трябва да се подаде от служителя писмено и трябва да се 
уточнява: 
• Промяна на работните часове, на работното време или работното място и 

предложената дата за започване  
• Идентифициране на предвидения ефект за организацията и как може той да се 

разреши в екип. 
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Приложение 6: Модел оценяване на равенството  
 
Дейност или 
аспект на 
организацията, 
избрани за 
оценяване на 
равенството  

Цел Има ли 
разлики 
между 
групите 
прицел и 
населението, 
въобще? 
 

Какъв ефект 
има 
предложеното 
действие над 
равенството? 

Бяха ли 
консултирани 
представителите 
на персонала от 
групите 
прицели? 

Предложено 
действие за 
разрешаването 
на което и да е 
идентифицирано 
неравенство 

Какви 
ресурси са 
необходими? 

Произлезли от 
перспективата 
на целта за 
постигане на 
равенството  

Как са 
мониторизирани 
тези действия? 
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Приложение 7: Модел за План за Действие относно Равенството   
 
 
План за Действие за Равенство и Разнообразие  
 
Приоритет 
 

Област на 
дейност 

Действия Календар 
време 

Отговорност Ресурси Мониторинг 
/баланс 

1. 
 

      

2. 
 

      

3. 
 

      

4. 
 

      

5. 
 

      

 
 
Резюме на областите, които имат нужда от действие Резюме на планираните действия 
1. 1. 
2. 2.  
3.   3. 
4. 4. 
5. 5. 
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