
Реинтеграция на жени след отпуск по майчинство 

 

Пример за добра практика, реализирана от Чешки работодател: Пивоварна „Старопрамен“ 

Целта на проекта е да намали рисковете и разходите, свързани с реинтеграция на жени, използвали 
отпуск по майчинство. Шестмесечен отпуск по майчинство, обикновено продължен с родителски отпуск, 
докато детето навърши три години, което е стандарт в Чехия, е сравнително дълго отсъствие. Това води 
до прекъсване и често затруднява завръщането на жените в компанията. Мениджърите се притесняват да 
вземат на работа жени, които са ползвали отпуск по майчинство, заради възможността те да отсъстват по-
често поради заболяване на детето, да отказват да полагат извънреден труд по същата причина, както и 
да са изгубили професионални умения и знания по време на майчинството. Причина е също и 
предположението, че жените се връщат на работа главно поради финансови причини – изпълнение, 
себереализация, професионалното и кариерно развитие се подценяват. 
 
В рамките на проекта компания „Старопрамен“ решили да предприемат следните конкретни решения: 
 
 
1. Не забравят за майките и бащите през отпуска по майчинство: 
 

 Провеждане на информационни интервюта с жените в отпуск по майчинство – жените са 
информирани за правата им по време на майчинството, за връщането на работа, за 
възможностите за сътрудничество по това време, като всичко е записано в карта. 

 Поддържане на социални контакти с компанията – например участие в корпоративни срещи, 
спортни и социални събития. 

 Бизнес приемственост по време на майчинството – заместване на колега, ползващ отпуск или 
болничен, анализ, превод, участие при организиране на фирмени събития. Бъдещите 
възможности включват: непълно работно време (1 ден в седмицата) и постепенно увеличаване в 
съответствие с нуждите на компанията и семейните задължения. 

 Обучение и усъвършенстване – жените в отпуск по майчинство имат достъп до образователни и 
корпоративни дейности. 

 Придобивки, които не са свързани с трудовата дейност: родителите имат право да участват в 
културни и спортни събития, възползвайки се от отстъпки за служители. 

 Споделяне на информация за основни корпоративни промени, като промяна в собствеността, 
организационната структура и т.н.  

 
2. Създава се предварителна подготовка за завръщане на майките в сътрудничество с мениджърите 

 Година по-рано се отразява намерението на ползващия отпуск по майчинство да се върне на 
работа – целта е промяната да е включена в бюджета. 

 Вътрешно набиране – според нуждата на компанията и квалификацията на служителя в отпуск по 
майчинство се предлага подходяща работа дори и в момент, в който служителят не е обявил 
желание за връщане на работа. Целта е да се даде възможност на ползващия отпуск по 
майчинство да оцени привлекателността на офертата и евентуалното преосмисляне за срока на 
отпуска по майчинство. 

 Мениджърите редовно се информират за изискванията и нуждите на майките и тяхната 
квалификация. 

 Компанията е в постоянен контакт с майките и ги информира за възможностите за използване на 
уменията им в предприятието. 

 
3. Преди завръщането и когато започнат работа: 

 На родителите се дава възможност да изберат детска градина. 
 Родителите имат право да се включат в начално обучение или в друга форма опресняваща 

знанията им. 
 
4. Ако връщането не е възможно (например работната позиция не съществува вече, родителят не иска да 
пътува, и т.н.): 

 Внимателен подход и евентуално финансово обезщетение при прекратяване на трудовия 
договор. 

 Консултиране, даване на съвет, подкрепа при съкращаване 
 

Свързани документи/сайтове: 
http://www.diversity-management.cz/uspesne_priklady.php?id=120  
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