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εισαγωγή
Το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019 και για δεύτερη συνεχή χρονιά, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Women On Top πραγματοποίησε επιμορφωτική ημερίδα με τίτλο
“Women On Top in Business 2019: Ισότητα, από τη θεωρία στην πράξη” για το
σχεδιασμό καινοτόμων αλλά υλοποιήσιμων πλάνων με στόχο την ισότιμη συμμετοχή,
εκπροσώπηση και μεταχείριση των γυναικών στο εταιρικό περιβάλλον της Ελλάδας.
Η ισότητα στην αγορά εργασίας και ο ρόλος της οργανωσιακής κουλτούρας και των
εταιρικών πολιτικών σε αυτήν έχει αναδειχτεί, τα τελευταία χρόνια, σε μείζον θέμα διεθνώς, χωρίς ωστόσο η συζήτηση αυτή να έχει επιφέρει αξιοσημείωτες αλλαγές στα
ποσοστά συμμετοχής, εκπροσώπησης και διακρίσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μέσα στο εταιρικό περιβάλλον.
Παρότι αρκετές επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον τόσο τους κινδύνους που εγκυμονεί η μη αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων, όσο και τα οφέλη που μπορούν να
αποκομίσουν από την εξάλειψη των διακρίσεων και την επαγγελματική ενδυνάμωση
των γυναικών, πολλές από αυτές δεν διαθέτουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία που
θα τους επέτρεπαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να σχεδιάσουν υλοποιήσιμα πλάνα
για την εφαρμογή πολιτικών ισότητας σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς τους.
Αυτή τη δυσκολία αναγνωρίζει και έρχεται να αντιμετωπίσει με την ετήσια ημερίδα
του το Women On Top.
Με την υποστήριξη των PwC, Παπαστράτος, Microsoft Hellas και Commit, και αφού
το 2018 απαντήσαμε στο “γιατί” της ισότητας στην εργασία, επιχειρήσαμε φέτος να
δούμε πώς αυτή γίνεται πράξη μέσα στην καθημερινότητα μιας επιχείρησης.
Στο φιλόξενο χώρο του HIGGS, πάνω από 50 γυναίκες και άντρες από διαφορετικά
επαγγελματικά πεδία, δούλεψαν από κοινού, μέσα σε ειδικά σχεδιασμένες ομάδες
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εργασίας, και κατέληξαν σε συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις με στόχο την
εισαγωγή, σε εταιρείες και οργανισμούς, πολιτικών και εργαλείων με στόχο την ισότιμη
ένταξη και των δύο φύλων σε όλες τις βαθμίδες της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Όλες και όλοι ενεπλάκησαν από την αρχή ενεργά στη διαδικασία διατύπωσης των
προβλημάτων γύρω από την έμφυλη ισότητα και συνέβαλαν πολύ ενεργά στην εξεύρεση και παρουσίαση των κατάλληλων λύσεων - εξέφρασαν, μάλιστα, την ικανοποίησή τους τόσο από τον πρακτικό και διαδραστικό χαρακτήρα της διαδικασίας, όσο και
από το συνολικά υψηλό επίπεδο του κοινού με το οποίο συνεργάστηκαν.
Γι’ αυτό και μας χαροποιεί και μας κάνει ιδιαίτερα περήφανες το ότι μπορούμε σήμερα
να μοιραστούμε μαζί σας τις σκέψεις, τις ιδέες, τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους γύρω από τις ασυνείδητες προκαταλήψεις και τις πολιτικές προσλήψεων,
την πρόληψη και διαχείριση της σεξουαλικής παρενόχλησης, τις πολιτικές και δομές
συμφιλίωσης επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και την επικοινωνία των θετικών
δράσεων σε σχέση με την ισότητα.
Ελπίδα μας είναι να φτάσουν τα συμπεράσματα αυτά σε ολόκληρο το οικοσύστημα
των επιχειρήσεων, των οργανισμών, των κέντρων λήψης αποφάσεων και να δώσουν
σε όλες και όλους μας τις γνώσεις, την έμπνευση, τις ιδέες και τα εργαλεία που χρειαζόμαστε για να γίνουμε μέρος της αλλαγής για μια πιο ισότιμη αγορά εργασίας.

Εκ μέρους της ομάδας του Women On Top
Στέλλα Κάσδαγλη
Πηνελόπη Θεοδωρακάκου
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Η μεθοδολογία
Μέσα από ένα διαδραστικό παιχνίδι προσομείωσης και με όχημα συγκεκριμένες μελέτες περίπτωσης και καλές πρακτικές από τις εταιρείες - χορηγούς μας, οι συμμετέχοντες/ουσες της Ημερίδας WoT in Business 2019 δούλεψαν πάνω σε 6 άξονες - κλειδιά που καθορίζουν το πόσο ενεργά επενδύει μια επιχείρηση στην ισότητα των φύλων.
Στη διάρκεια της ημέρας και με την καθοδήγηση των ειδικευμένων εκπαιδευτριών
του Women On Top, κλήθηκαν, μέσα στις ομάδες τους, να συνεργαστούν και να σχεδιάσουν στρατηγικές, εργαλεία και λύσεις που θα κάνουν τον στόχο της ισότητας κάτι
παραπάνω από θεωρία: ένα καινοτόμο αλλά υλοποιήσιμο πλάνο από πρακτικά και
συγκεκριμένα βήματα, κατάλληλο για τον προοδευτικό και υπεύθυνο εργοδότη που
αναζητά η νέα γενιά ταλέντων.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι ομάδες παρουσίασαν στην ολομέλεια το
πλάνο και τις δράσεις στις οποίες κατέληξαν μέσα από τη δημιουργική σύνθεση των
απόψεών τους. Αυτά τα συμπεράσματα συμπεριλάβαμε στην έκδοση που έχετε μπροστά σας και πάνω σε αυτά φιλοδοξούμε να χτίσουμε όλοι μαζί τις προσπάθειες που θα
μας φέρουν πιο κοντά στο κοινό όραμά μας.

Μία μελέτη περίπτωσης
6 Άξονες - Κλειδιά για την ισότητα στις επιχειρήσεις
Διαχείριση ασυνείδητων προκαταλήψεων
Πρόληψη & διαχείριση εξουαλικής παρενόχλησης
Ισότητα στις προσλήψεις, την εξέλιξη & τις αμοιβές
Εργοδοτικό προφίλ, επικοινωνία & αντιμετώπιση κρίσεων
Συμφιλίωση επαγγελματικής/προσωπικής ζωής
Υποστήριξη εργαζομένων με εξαρτώμενα μέλη

ΗΜΕΡΙΔ Α WOT IN BUSINESS 2019

ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ

Οι 6 ομάδες εργασίας δούλεψαν επάνω σε συγκεκριμένα
ζητούμενα, πάντα με στόχο τη βελτίωση των δεικτών
Ποικιλομορφία / Ισότητα / Ισορροπία Επαγγελματικής
και Προσωπικής Ζωής για την επινοημένη μας εταιρεία.
Όνομα Επιχείρησης:

HerBeer

Αντικείμενο:

Παραγωγή οινοπνευματωδών ποτών με βότανα

Ανθρώπινο δυναμικό: 300 εργαζόμενοι, 200 άντρες, 100 γυναίκες
Μονάδες:

Κέντρο διοίκησης (150 άτομα)
Μονάδα Παραγωγής (110 άτομα)
Πωλητές (40 άτομα)
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τα συμπεράσματα των ομάδων
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Ομάδα Διαχείρισης
& Εξάλειψης Ασυνείδητων
Προκαταλήψεων
Το ζητούμενο
Το HR της HerBeer θέτει ως στόχο να μειώσει τα φαινόμενα ασυνείδητων
έμφυλων προκαταλήψεων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη κλίμακα σε όλες τις
βαθμίδες της ιεραρχίας.

Το πρόβλημα
Όλοι επηρεαζόμαστε από βαθιά ριζωμένα στερεότυπα και ασυνείδητες έμφυλες
προκαταλήψεις, που, ειδικά όταν δεν αναγνωρίζονται, επηρεάζουν τη συμπεριφορά απέναντι σε συναδέλφους, υφιστάμενους και προϊστάμενους από όλες τις βαθμίδες της επιχείρησης. Οι προκαταλήψεις αυτές προοικονομούν ότι οποιοδήποτε
πλάνο και προσπάθεια να εξισωθεί η συμμετοχή και η εκπροσώπηση των γυναικών
σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας είναι καταδικασμένη να αποτύχει, εφόσον η διοίκηση της εταιρείας δεν την κατανοεί και δεν την αγκαλιάζει ουσιαστικά.
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Ομάδα Διαχείρισης & Εξάλειψης Ασυνείδητων Προκαταλήψεων

Βασικές Δράσεις
• Εντοπισμός αναγκών μέσα από συλλογή δεδομένων και βιβλιογραφική έρευνα
με στόχο το benchmarking και τη συλλογή best practices
• Καλλιέργεια ανοιχτού διαλόγου
• Δημιουργία, με τη συνεργασία όλων των τμημάτων, ενός κώδικα δεοντολογίας,
ο οποίος θα αποτελεί έργο σε εξέλιξη
• Υποχρεωτική εκπαίδευση των εργαζομένων κάθε βαθμίδας στον κώδικα
δεοντολογίας
Στη συνέχεια, προαιρετική και περιοδική σε βάθος εκπαίδευση στην ασυνείδητη
προκατάληψη και τις αποτελεσματικές παρεμβάσεις, η οποία σταδιακά θα επεκταθεί και σε συνεργάτες/προμηθευτές

Παράλληλες Δράσεις
• Ανάδειξη θετικών (γυναικείων και ανδρικών) προτύπων ηγεσίας μέσα
από εταιρικές ενέργειες και παραγωγή περιεχομένου
• Πολιτικές HR: κώδικας αμεροληψίας στις προσλήψεις, έμφυλη ισορροπία
στα βιογραφικά που αξιολογούνται, τυποποιημένη αξιολόγηση μέσω KPIs,
360° αξιολόγηση
• Lead by example: υποστήριξη γυναικείων συνεταιρισμών, επιχορήγηση φορέων
για την ισότητα, στρατηγική τοποθέτηση της εταιρείας σε σχέση με τον 5ο Στόχο
Βιώσιμης Ανάπτυξης για την έμφυλη ισότητα

8
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Ομάδα Διαχείρισης & Εξάλειψης Ασυνείδητων Προκαταλήψεων

Πιθανές Προκλήσεις
• Αδυναμία σύναψης συνεργασίας με γυναικείους συνεταιρισμούς → Συμβολαιακή
καλλιέργεια
• Μη ανταπόκριση εργαζομένων στις δράσεις → Συνεργασία με εξωτερικό φορέα –
Gamification – Mentoring για τη διαχείριση της αλλαγής
• Μη ανταπόκριση πελατών → Άνοιγμα και σε άλλα κοινά
• Έλλειψη πόρων → Υλοποίηση κατά κύματα

Αξιολόγηση
• Έρευνες ικανοποίησης και αφοσίωσης προσωπικού
• Αριθμητικά δεδομένα σε σχέση με τις προσλήψεις & τις προαγωγές
• Ενεργή συμμετοχή εργαζομένων στις εκπαιδεύσεις
• Αξιολόγηση ατόμων που επιλέγονται μέσα από τη νέα διαδικασία

Άτομα & Φορείς
• Task force: Cross-functional ομάδα με σπόνσορα κάποιο μέλος της διοίκησης
• Project manager: για την πρώτη διετία
• Εξωτερικοί φορείς: πχ. Women On Top ή κάποια εταιρεία συμβούλων

9
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Ομάδα Διαχείρισης & Εξάλειψης Ασυνείδητων Προκαταλήψεων

Χρονοδιάγραμμα
1ος χρόνος

ος χρόνος

Data collection

Επανάληψη / συνέχιση εκπαίδευσης

Δημιουργία κώδικα

Συνεχιζόμενη επικοινωνία

Εσωτερική επικοινωνία

Συνεχιζόμενες παράλληλες δράσεις

Βασική εκπαίδευση σε όλους

Επαναξιολόγηση δράσεων

Μία εξωτερική εκδήλωση
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Ομάδα Διαχείρισης & Εξάλειψης Ασυνείδητων Προκαταλήψεων

Το παράδειγμα της Microsoft
Η Microsoft είναι ένα ζωντανό παράδειγμα εταιρείας που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε
ανθρώπους με διαφορετικό υπόβαθρο και κουλτούρα. Σέβεται και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και αξιοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά που φέρνει ο κάθε ένας από τους
ανθρώπους της στον εργασιακό χώρο. Στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός
περιβάλλοντος, όπου όλοι οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν ότι η συνεισφορά τους εκτιμάται
και νιώθουν ότι είναι ελεύθεροι, να είναι ο εαυτός τους, να εκφέρουν τη γνώμη τους και
να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας. Η Microsoft εφαρμόζει την
«αρχή του αγνωστικισμού» στις προσλήψεις και της ισότητας στα βιογραφικά που αξιολογούνται. Δίνει έμφαση στην αξιολόγηση του κάθε εργαζόμενου/ης αλλά και στην αξιολόγηση των managers τους σε θέματα διακρίσεων και διαφορετικότητας. Η εταιρεία έχει
προχωρήσει σε συγκεκριμένες πολιτικές, όπως η υιοθέτηση maternal & Paternal leave,
η ίδρυση Women Chapter ανά χώρα, η εργασία από το σπίτι, προκειμένου να διατηρηθούν και να αναπτυχθούν οι καριέρες των γυναικών στη Microsoft . Η προσπάθεια αυτή
έχει οδηγήσει σε αύξηση των γυναικών στην εταιρεία, σε σχέση με το 2017, από 25,5% σε
26,6%. Επίσης, η τελευταία ετήσια δημογραφική έκθεση έδειξε ότι περισσότερες γυναίκες εξελίσσονται μέσα στην εταιρεία, από junior σε senior θέσεις. Παράλληλα, έχει αυξηθεί το ποσοστό των ασκούμενων γυναικών από 40,4% σε 42,5%. Τέλος, υπάρχει ασφαλής
και πλήρως θεσμοθετημένος τρόπος ανώνυμης καταγγελίας για περιστατικά διακρίσεων,
σεξουαλικής παρενόχλησης, σεξιστικών συμπεριφορών.
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2

Ομάδα Σχεδιασμού Πολιτικών
για την Ισότητα στις προσλήψεις,
την ανάπτυξη και τις αμοιβές

Το ζητούμενο
Το HR της HerBeer θέτει ως στόχο να δημιουργήσει μια νέα διαδικασία επιλογής
και ανάπτυξης προσωπικού, με δικλείδες που θα εξασφαλίζουν ότι η εταιρεία θα
μπορέσει να ανταποκριθεί στην πρόκληση της ισότητας ως το 2025.

Το πρόβλημα
Οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να προσληφθούν σε θέσεις ευθύνης και πολύ
λιγότερο πιθανό να προαχθούν σε αυτές - για κάθε 100 άνδρες, προάγονται 79 γυναίκες. Σε μεγάλο βαθμό λόγω αυτών των ανισοτήτων, οι άνδρες καταλήγουν να
κατέχουν το 62% των θέσεων ευθύνης, ενώ οι γυναίκες το 38%. Οι μειωμένες πιθανότητες ανέλιξης και οι ανισότητες στις αμοιβές οδηγούν αρκετές γυναίκες εκτός
επιχειρήσεων, τη στιγμή που η ισότιμη συμμετοχή και εκπροσώπησή τους κρίνεται
απαραίτητη για την κερδοφορία, τη βιωσιμότητα και την υγιή κουλτούρα οποιουδήποτε οργανισμού.
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Ομάδα Σχεδιασμού Πολιτικών για την Ισότητα στις προσλήψεις, την ανάπτυξη και τις αμοιβές

Βασικές Δράσεις
• Διαμόρφωση & αναθεώρηση βασικών πολιτικών της εταιρίας
σε προσλήψεις, προαγωγές, αμοιβές
Κατάρτιση κώδικα δεοντολογίας | Πολιτικές αναφοράς περιστατικών διάκρισης
| Εκπαίδευση στελεχών
• Σαφής πολιτική επιλογής προσωπικού
Αναθεώρηση περιγραφών θέσεων εργασίας | Επικοινωνιακό πλάνο αγγελιών
πρόσληψης | Δομημένες Συνεντεύξεις & εκπαίδευση προσωπικού που θα
συμμετάσχει στην τελική επιλογή | Συμμετοχή του HR στις συνεντεύξεις
• Σαφής πολιτική αξιολόγησης προσωπικού & συνδεδεμένο σύστημα αμοιβών
Αξιολόγηση προσωπικού βάσει δεικτών επιτυχίας 360° | Αυτοαξιολόγηση
(προσωπικοί στόχοι, σχέδιο καριέρας) | Σύστημα προαγωγών & αμοιβών
συνδεδεμένο με το σύστημα αξιολόγησης | Bonus scheme (με δυνατότητα
επιλογής βάσει προσωπικών αναγκών π.χ χρήματα, δωροεπιταγές) |
Benchmarking βάσει αγοράς

Παράλληλες Δράσεις
• E-learnings στο ζήτημα των ασυνείδητων προκαταλήψεων
• Ερωτηματολόγια, ανοιχτή κατάθεση απόψεων, focus groups και για τα δύο φύλα
• Εκδηλώσεις
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Ομάδα Σχεδιασμού Πολιτικών για την Ισότητα στις προσλήψεις, την ανάπτυξη και τις αμοιβές

Πιθανές Προκλήσεις
• Έλλειψη budget → Χτίσιμο business case
• Πιθανή δημιουργία άλλων ανισοτήτων → Άρτια σταθμισμένες πολιτικές
• Μη αναγνώριση του προβλήματος → Βιωματική εκπαίδευση / εκπαίδευση
σε παρεμβάσεις / storytelling
• Αντίσταση στην αλλαγή → Συνεργασία με εξωτερικούς φορείς

Αξιολόγηση
Αντιλαμβανόμενα και αριθμητικά

Άτομα & Φορείς
• HR & Στελέχη
• Women On Top (ή άλλος συμβουλευτικός φορέας)
• Εξωτερικοί σύμβουλοι

14
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Ομάδα Σχεδιασμού Πολιτικών για την Ισότητα στις προσλήψεις, την ανάπτυξη και τις αμοιβές

Χρονοδιάγραμμα
1ο εξάμηνο

ο εξάμηνο

Ολοκλήρωση μελέτης αναγκών

Εφαρμογή αναθεωρημένων πολιτικών

& πρώτο πλάνο δράσεων

(επιλογής και αξιολόγησης) & πρώτα
ενδεικτικά αποτελέσματα

2ος χρόνος
Εφαρμογή όλων των νέων συστημάτων και πολιτικών

3ος χρόνος
Συνεχιζόμενη παρακολούθηση & συμμετοχή σε κλαδικά βραβεία

15
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Ομάδα Σχεδιασμού Πολιτικών για την Ισότητα στις προσλήψεις, την ανάπτυξη και τις αμοιβές

Το παράδειγμα της Παπαστράτος
Η Παπαστράτος έλαβε πρόσφατα την πιστοποίηση EQUAL-SALARY
και γίνεται έτσι ο πρώτος εργοδότης στην Ελλάδα που διαθέτει επίσημα αυτή την αναγνώριση. Η αξιολόγηση διενεργήθηκε από την
PricewaterhouseCoopers και η πιστοποίηση έγινε από το ανεξάρτητο,
μη κερδοσκοπικό ίδρυμα EQUAL-SALARY, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση τόσο της μητρικής εταιρείας Philip Morris International (PMI), όσο
και της Παπαστράτος, για την εξάλειψη του μισθολογικού κενού που
χωρίζει τις γυναίκες από τους άνδρες στην παγκόσμια αγορά εργασίας.
Με βασικό άξονα την παροχή ίσων ευκαιριών για όλους, η Παπαστράτος
εφαρμόζει πολιτικές που αποκλείουν τις διακρίσεις βάσει φύλου μέσα
στο εργασιακό περιβάλλον και διασφαλίζουν μισθολογική ισότητα
για την παροχή ίδιας εργασίας. Η πιστοποίηση EQUAL-SALARY της
Παπαστράτος είναι μέρος ενός ευρύτερου στόχου της PMI να αποτελεί
έναν ισότιμο χώρο εργασίας χωρίς διακρίσεις φύλων. Σήμερα, οι γυναίκες κατέχουν το 35% των διοικητικών ρόλων της PMI*, η οποία έχει θέσει ως στόχο να φτάσει το 40% μέχρι το 2022.

*PMI: Philip Morris International
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Ομάδα Σχεδιασμού Πολιτικών
& Παροχών για τη συμφιλίωση
επαγγελματικής / προσωπικής
ζωής
Το ζητούμενο
Το HR της HerBeer θέτει ως στόχο να διερευνήσει τρόπους που θα έκαναν
πιο φιλική την εταιρεία για νέες εργαζόμενες και γονείς, να βελτιώσει την
ικανοποίηση και τους δείκτες ευεξίας όλων των εργαζομένων και να εξαλείψει
τον παράγοντα work-life integration ως λόγο παραίτησης και πηγή εργασιακού
στρες.

Το πρόβλημα
Στα exit interviews, αλλά και στις ετήσιες έρευνες ικανοποίησης εργαζομένων,
οι εργαζόμενοι/ες αναφέρουν το work-life balance ως το νούμερο 1 λόγο παραίτησης και εργασιακού στρες. Παράλληλα, παρατηρείται ότι εργαζόμενες της εταιρείας
που φεύγουν με άδεια γονεϊκότητας, σε ποσοστό 40% παραιτούνται μετά τη λήξη
της άδειας τους.
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Ομάδα Σχεδιασμού Πολιτικών & Παροχών για τη συμφιλίωση επαγγελματικής / προσωπικής ζωής

Βασικές δράσεις
• Διαμόρφωση & προώθηση ενός πλήρους, πλαισιωμένου, θεσμοθετημένου οδηγού
πολιτικών, παροχών και δικαιωμάτων
• Ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με τη νέα πρωτοβουλία για εκ νέου
σχεδιασμού μέτρων και πολιτικών για τη συμφιλίωση επαγγελματικής / ιδιωτικής
ζωής
• Εκτίμηση αναγκών (ανοιχτό κάλεσμα για συμπλήρωση ανώνυμου
ερωτηματολογίου & εθελοντική συμμετοχή σε προσωπική συνέντευξη)
• Στρατηγικός σχεδιασμός με βάση:
- Τα αιτήματα των εργαζομένων
- Τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης
- Τα οργανωτικά resources
• Επιλογή και προβολή role models
• Ενημέρωση για το πρόγραμμα πολιτικών συμφιλίωσης επαγγελματικής –		
ιδιωτικής ζωής
• Εκπαίδευση σε δεξιότητες συμφιλίωσης επαγγελματικής – ιδιωτικής ζωής
• Εκπαίδευση στη χρήση τεχνολογίας για την εφαρμογή πρακτικών εξ αποστάσεως
εργασίας
• Επαγγελματική & προσωπική ενδυνάμωση μέσω ατομικών / ομαδικών coaching
workshops
• Θεσμοθέτηση ευέλικτης εργασίας σε τοποθεσία ή/και ωράριο:
Πιλοτικό πρόγραμμα εξ αποστάσεως εργασίας “BeerAway” | Eυέλικτο ωράριο |
Έγκαιρος σχεδιασμός βαρδιών στο εργοστάσιο
• Θεσμοθέτηση και οργάνωση αδειών πέρα από τις προβλεπόμενες από το νόμο:
Personal days (1 φορά το μήνα) | Ευελιξία στη χρήση άδειας | Επιπλέον άδεια
πατρότητας | Ενθάρρυνση χρήσης αδειών προς και από τα 2 φύλα | Πρόσθετες
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Ομάδα Σχεδιασμού Πολιτικών & Παροχών για τη συμφιλίωση επαγγελματικής / προσωπικής ζωής

παροχές: δωρεάν μεταφορά από και προς την εργασία, εκπτώσεις/κουπόνια σε τοπικά
καταστήματα

Παράλληλες δράσεις
• Παροχές & δομές για εργαζόμενους/ες με εξαρτώμενα μέλη
• Ξεκάθαρη εσωτερική επικοινωνία (έντυπα & ηλεκτρονικά) μέσα από έναν επίσημο
δίαυλο
• Εξωτερική επικοινωνία δράσεων

Πιθανές προκλήσεις
• Έλλειψη budget → Χτίσιμο business case
• Αντίσταση στην αλλαγή → Συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες
(π.χ Women on Top)
• Στερεοτυπικές έμφυλες διακρίσεις → Συνεχιζόμενη εκπαίδευση
• Έλλειψη εμπιστοσύνης στο νέο σύστημα εργασίας → Συνεχιζόμενη αξιολόγηση
• Διακριτική μεταχείριση → Αλλαγή στον τρόπο εσωτερικής επικοινωνίας,
προσαρμογή πολιτικών σε διαφορετικά job roles

Αξιολόγηση
• Παρακολούθηση δεικτών ικανοποίησης & ευεξίας
• Παρακολούθηση ποσοστών παραμονής γυναικών μετά την άδεια μητρότητας
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Ομάδα Σχεδιασμού Πολιτικών & Παροχών για τη συμφιλίωση επαγγελματικής / προσωπικής ζωής

• Αύξηση εισροής βιογραφικών από νέα ταλέντα
• Μείωση ποσοστού παραιτήσεων
• Μείωση εργασιακού στρες
• Κλαδικά βραβεία

Άτομα & Φορείς
• Task force ανά μονάδα (εργοστάσιο, γραφεία, πωλήσεις)
• Δικτύωση με επιχειρήσεις που έχουν εφαρμόσει ανάλογες πολιτικές & ανταλλαγές
καλών πρακτικών
• Ομάδα IT για το σχεδιασμό και την υλοποίηση λύσεων
• Εξωτερικοί συνεργάτες

Χρονοδιάγραμμα
1ος χρόνος
Πιλοτική εφαρμογή

2ος χρόνος
Αξιολόγηση & επαναπροσδιορισμός
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Ομάδα Σχεδιασμού Πολιτικών & Παροχών για τη συμφιλίωση επαγγελματικής / προσωπικής ζωής

Το παράδειγμα της Commit
Η Commit προωθεί και επιβραβεύει τα μοντέλα ευέλικτης εργασίας επενδύοντας στην
ενδυνάμωση των ατόμων της μέσω της υιοθέτησης ενός μοντέλου στηριζόμενης αυτονομίας στην εργασία. Η ηγεσία της εταιρείας αναγνωρίζει ότι το ανελαστικό ωράριο
9.00-5.00 δεν είναι παραγωγικό και ευνοϊκό για τη δημιουργικότητα όλων, αλλά ούτε και
για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής - ιδιαίτερα σε
ομάδες που συνδυάζουν διαφορετικές ηλικίες και έχουν, κατά συνέπεια, διαφορετικές
ανάγκες και προκλήσεις. Παράλληλα καλλιεργεί συνειδητά μια κουλτούρα μη υπέρβασης του οκταώρου των εργαζομένων, ενώ είναι ανοιχτή και στη ρύθμιση ωραρίου ατόμων που συνεργάζονται με χώρες με διαφορετική ώρα. Τέλος, θέτει ως προτεραιότητα το
να γνωρίζουν οι εργαζόμενοί της τι παρέχει ως εταιρεία και να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες αυτές, ενώ φροντίζει εκείνοι που είναι στο γραφείο να περιλαμβάνουν και εκείνους/
ες που δουλεύουν από το σπίτι.
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Ομάδα Σχεδιασμού / Διαχείρισης Δομών & Παροχών για
την Υποστήριξη Εργαζόμενων
με Εξαρτώμενα Μέλη
Το ζητούμενο
Το HR της HerBeer θέτει ως στόχο να διερευνήσει τρόπους που θα έκαναν πιο φιλική την εταιρεία για νέες εργαζόμενες και γονείς και να βελτιώσει την ικανοποίηση
και αφοσίωση όλων των εργαζομένων, εφαρμόζοντας υποστηρικτικές λύσεις για τη
μέριμνα, φροντίδα και κάλυψη αναγκών των παιδιών και των εξαρτώμενων μελών
των εργαζομένων.

Το πρόβλημα
Οι εργαζόμενοι γονείς δέχονται μεγάλη χρονική, οικονομική και ψυχολογική πίεση.
Ειδικότερα οι Έλληνες κατέχουν την πρώτη θέση στην Ε.Ε. στη δυσκολία να συνδυάσουν το χρόνο εργασίας τους με άλλες εκτός εργασίας υποχρεώσεις. Οι επιπτώσεις
αυτής της πίεσης στην εργασία είναι πολυδιάστατες: τίθενται ζητήματα αφοσίωσης,
απόδοσης, παραγωγικότητας, υποχρεωτικές απουσίες, άγχος, αγωνία και πολυδιάσπαση. Για τους εργαζόμενους γονείς η διευκόλυνση της καθημερινότητας στον
τομέα της φροντίδας των παιδιών θα έκανε πραγματικά τη διαφορά στην ποιότητα
της ζωής και της εργασίας τους.
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Ομάδα Σχεδιασμού / Διαχείρισης Δομών & Παροχών για την Υποστήριξη Εργαζόμενων με Εξαρτώμενα Μέλη

Βασικές δράσεις
1. χωρικες παρεμβασεις
Παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας
Αποφασίστηκε από την ομάδα να διερευνηθεί η υπόθεση εργασίας για κάλυψη του
συνόλου των παιδιών των εργαζόμενων γονιών της εταιρείας και με πρόβλεψη για
αύξηση των αναγκών κατά 20%. Εξετάστηκε η εφικτότητα του σεναρίου, καθώς προκύπτει από τις εγκαταστάσεις των γραφείων της εταιρείας ότι υπάρχουν οι διαθέσιμοι
χώροι και πληρούνται οι προδιαγραφές που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Φυσικά, θα μπορούσε να εφαρμοστεί και ένα πιο περιορισμένης απήχησης σενάριο,
ανάλογα με τη στρατηγική της εταιρείας και τα επί μέρους δημογραφικά στοιχεία. Οι
χωρικές ανάγκες εξαρτώνται από τον αριθμό των παιδιών και την ηλικιακή διασπορά.
• Μελέτη και κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού για 56 παιδιά 2,5-6
και 13 βρέφη < 2,5 χρ. και αίθουσας μελέτης για 43 παιδιά 6-12 χρ.
- Καταγραφή αναγκών για κάλυψη όλων των παιδιών των εργαζομένων
με δείκτη πρόβλεψης 20%
- Διαμόρφωση εσωτερικού και υπαίθριου χώρου
Παρεμβάσεις μικρής κλίμακας
• Διαμόρφωση και αξιοποίηση των διαθέσιμων υπαρχόντων χώρων – ευέλικτη
χρήση κατ’ επιλογή με διαμόρφωση και πολυλειτουργικό εξοπλισμό.
- Αίθουσα εκδηλώσεων - συνεδριάσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως χώρος
για εικαστικά εργαστήρια, προβολή ταινιών
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Ομάδα Σχεδιασμού / Διαχείρισης Δομών & Παροχών για την Υποστήριξη Εργαζόμενων με Εξαρτώμενα Μέλη

- Αίθουσες συναντήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι μελέτης –
απασχόλησης μικρού αριθμού παιδιών δημοτικού
- Αναξιοποίητοι χώροι ισογείου μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χώροι παιχνιδιού
– απασχόλησης παιδιών με επίβλεψη
- Χώρος ανάπαυσης για θηλάζουσες και εγκύους
- Διαμόρφωση χώρων γραφείων για συνύπαρξη γονιού με παιδί

2. μη χωρικές δράσεις
• Ευέλικτο ωράριο
• Δυνατότητα εργασίας από το σπίτι
• Συνεργασία εταιρείας με coworking space που προσφέρει απασχόληση για τα παιδιά
• Συνεργασία εταιρείας με κοντινούς παιδικούς σταθμούς και κέντρα δημιουργικής
απασχόλησης
• Επίδομα για υποστηρικτικές παροχές εργαζομένων με εξαρτώμενα μέλη
• Back up care – συνεργασία με δίκτυο διαθέσιμων παιδαγωγών και φροντιστών
για εργαζομένους

Πιθανές προκλήσεις
• Κόστος → Χτίσιμο business case
• Προδιαγραφές χώρων και γραφειοκρατικές / αδειοδοτικές διαδικασίες → επαρκές
χρονοδιάγραμμα, ευελιξία λύσεων
• Εταιρική κουλτούρα → Υποστήριξη στη διαχείριση της αλλαγής, δέσμευση διοίκησης
• Ζητήματα ισότιμης μεταχείρισης → Ευελιξία λύσεων για διαφορετικά job roles
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Ομάδα Σχεδιασμού / Διαχείρισης Δομών & Παροχών για την Υποστήριξη Εργαζόμενων με Εξαρτώμενα Μέλη

Αξιολόγηση
• Πόσοι εργαζόμενοι αξιοποιούν τις δράσεις και ποιες;
• Κόστος δράσεων
• Έρευνα ικανοποίησης εργαζομένων
• Δείκτης παραμονής εργαζόμενων γονιών στην εταιρεία
• Αξιολόγηση σε σχέση με την παραγωγικότητα και την κερδοφορία

Άτομα & Φορείς
• Εξωτερικοί συνεργάτες: σύμβουλοι χρηματοδότησης, αρχιτεκτονικό γραφείο τεχνική εταιρεία με εξειδίκευση στη θεματική, γραφεία υποστήριξης back up care
• Εσωτερικά τμήματα HR, IT, real estate, facility management
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Ομάδα Σχεδιασμού / Διαχείρισης Δομών & Παροχών για την Υποστήριξη Εργαζόμενων με Εξαρτώμενα Μέλη

Χρονοδιάγραμμα
Από ένα μήνα για τις ευέλικτες λύσεις έως 1,5 χρόνο για την υλοποίηση της ολοκληρωμένης φροντίδας βρεφών και παιδιών στον χώρο των γραφείων

Στάδια υλοποίησης
Καταγραφή αναγκών μέσω έρευνας
Διερεύνηση λύσεων και επιλογών
Αξιολόγηση – ανάλυση των προτεινόμενων επιλογών
Πιλοτική εφαρμογή ευέλικτων λύσεων
Οριστική εφαρμογή πλάνου μετά την αξιολόγηση
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Ομάδα Σχεδιασμού / Διαχείρισης Δομών & Παροχών για την Υποστήριξη Εργαζόμενων με Εξαρτώμενα Μέλη

Αυτό το ξέρατε;
Μία μεγάλης κλίμακας κτιριακή παρέμβαση
για τη δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού
και αίθουσας μελέτης εντός της εταιρείας έχει
κόστος αντίστοιχο με εκείνο που απαιτείται για τη
διαχείριση της κρίσης που μπορεί να προκαλέσει
ένα περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.

27

28

5

Ομάδα Πρόληψης
& Αντιμετώπισης
Σεξουαλικής
Παρενόχλησης
Το ζητούμενο
Μετά από ένα σοβαρό περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης, το οποίο διέρρευσε
στα ΜΜΕ, η διοίκηση της HerBeer, αναθέτει στο τμήμα HR και το Νομικό τμήμα να
αντιμετωπίσουν την κρίση, προκειμένου η εταιρεία να επανέλθει, όσο το δυνατόν
πιο σύντομα σε εύρυθμη λειτουργία. Τα μέτωπα που πρέπει να καλυφθούν είναι η
εσωτερική επικοινωνιακή διαχείριση του περιστατικού, η θωράκιση της εταιρείας
απέναντι σε αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον και η εποπτεία της εξωτερικής επικοινωνιακής διαχείρισης της κρίσης.

Το πρόβλημα
Η αξιοπρέπεια και η ασφάλεια στην εργασία - ανάγκη όλων των εργαζομένων - έχει
έρθει ακόμα πιο δυναμικά στο προσκήνιο τα τελευταία χρόνια, λόγω της ολοένα
εντεινόμενης συζήτησης για την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη.
Καθώς το θέμα ακουμπά σε βαθιά ριζωμένα ζητήματα κουλτούρας, επικοινωνίας και
σχέσεων εξουσίας, μας είναι συνήθως πιο εύκολο να τα αγνοούμε παρά να σχεδιάζουμε αποτελεσματικά για την πρόληψη και τη διαχείρισή τους, με καταστροφικά
αποτελέσματα για την οργανωσιακή κουλτούρα, την παραγωγικότητα και συχνά το
εργοδοτικό προφίλ της επιχείρησης.
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Ομάδα Πρόληψης & Αντιμετώπισης Σεξουαλικής Παρενόχλησης

Βασικές δράσεις
1. μέτρα πρόληψης
Α. Ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού σχετικά με:
- τη φύση της παρενοχλούσας συμπεριφοράς
- τις δυνατότητες αντίδρασης του παρενοχλούμενης/ου και των λοιπών
εργαζομένων
- την ενδυνάμωση των εργαζομένων -κυρίως των γυναικών - της επιχείρησης
- την Ειδική Ενδοεπιχειρησιακή Διαδικασία Καταγγελίας - Διερεύνησης
Β. Σχεδιασμός και θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών ηθικής συμπεριφοράς
στο χώρο εργασίας εντός και εκτός επιχείρησης
- Ρητή αποδοκιμασία και δήλωση Μηδενικής Ανοχής φαινομένων σεξουαλικής
παρενόχλησης - Non Tolerance Policy
- Φιλοσοφία ανοιχτής επικοινωνίας
- Καθιέρωση συνέντευξης αποχώρησης – επικέντρωση σε τυχόν περιστατικά
σεξουαλικής παρενόχλησης
Γ. Πρόβλεψη Ειδικής Ενδοεπιχειρησιακής Διαδικασίας για την Αντιμετώπισης
Σεξουαλικής Παρενόχλησης
- Υποδοχή παραπόνου
- Δυνατότητα καταγγελίας - Τμήμα HR, Τμήμα Compliance, ανώνυμα σε Help Line
- Έγκαιρος εντοπισμός φαινομένων και διαχείριση αρχικών διενέξεων - Τμήμα
Compliance ή / και Διαμεσολάβησης
- Θεσμοθέτηση φορέων διερεύνησης καταγγελιών – Ethics Committee,
Εξωτερικός Φορέας (όπως Women on Top in Business)
- Πρόβλεψη πειθαρχικών ποινών
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Ομάδα Πρόληψης & Αντιμετώπισης Σεξουαλικής Παρενόχλησης

2. μέτρα διαχείρισης
• Επικοινωνία με τα εμπλεκόμενα μέρη από την εργοδότρια εταιρεία
• Διερεύνηση του περιστατικού από εξωτερικούς συνεργάτες (π.χ. Women on Top)
• Επικοινωνία προς τους αναφορικά με το συμβάν και τη στρατηγική διαχείρισης
• Σχεδιασμός (αν δεν υπάρχει) ή επαναξιολόγηση πολιτικών πρόληψης και Ενδοεπιχειρησιακών Διαδικασιών για την Αντιμετώπιση Φαινομένων Σεξουαλικής
Παρενόχλησης
• Δημόσια ανακοίνωση – Συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων

Άτομα & Φορείς
Τμήμα HR | Τμήμα Compliance | Ειδική Επιτροπή Ethics Committee | Εξωτερικός
συμβουλευτικός φορέας | Εξωτερικός φορέας Διαμεσολάβησης
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6

Ομάδα Προώθησης
και Επικοινωνίας,
Εργοδοτικού Προφίλ
& Διαχείρισης Κρίσεων
Το ζητούμενο
Η διοίκηση της HerBeer αναθέτει στο τμήμα Επικοινωνίας να φροντίσει για τη διάχυση των θετικών δράσεων της εταιρείας για την έμφυλη ισότητα και ταυτόχρονα
να αντιμετωπίσει επικοινωνιακά, εσωτερικά και εξωτερικά, την κρίση που προέκυψε
από το παραπάνω περιστατικό σεξουαλικής παρενόχλησης.

Το πρόβλημα
Η στάση μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού απέναντι στην ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη συνδέεται στενά με την επικοινωνιακή του δραστηριότητα, ανεξάρτητα με το αν αυτή αφορά α) την επικοινωνία με το προσωπικό, β) τα προωθητικά μηνύματα για τα προϊόντα και τις υπηρεσιες του, γ) την επικοινωνία των
θετικών του δράσεων σε σχέση με τους δείκτες αυτούς, δ) τη διαχείριση κρίσεων,
όταν προκύπτουν στο εσωτερικό του ζητήματα που ζημιώνουν το κοινωνικά υπεύθυνο ή / και το εργοδοτικό του προφίλ. Οι παρεμβάσεις και στις 4 αυτές διαστάσεις
πρέπει να γίνονται με συνέπεια και ειλικρίνεια, έτσι ώστε να μην αποτελούν (και να
μην εισπράττονται ως) ενέργειες - πυροτεχνήματα αποκλειστικά επικοινωνιακού
χαρακτήρα.
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Ομάδα Προώθησης και Επικοινωνίας, Εργοδοτικού Προφίλ & Διαχείρισης Κρίσεων

Βασικές δράσεις
• Εσωτερική επικοινωνία
Συστηματική, έγκαιρη, ανοιχτή και αμφίδρομη επικοινωνία με τους εργαζόμενους
η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα τμήματα και όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας
του προσωπικού. Η επικοινωνία πρέπει να καλύπτει τόσο τις θετικές πρωτοβουλίες
όσο και τις προκλήσεις που πραγματοποιεί ή αντιμετωπίζει η εταιρεία στα θέματα
ισότητας, διαφορετικότητας και συμπερίληψης. Παράλληλα, θα πρέπει να πραγματοποιούνται ενέργειες με στόχο την ενίσχυση του Εmployer Βranding.
Ενέργειες για την επίτευξη των παραπάνω στόχων:
-

Ανοιχτή ανώνυμη γραμμή επικοινωνίας / ombudsmen

-

Τακτικές συναντήσεις με τα όλα τα τμήματα της επιχείρησης

-

Λεπτομερής διαφανής ενημέρωση των εργαζομένων για τις ενέργειες και
δράσεις της εταιρείας, η οποία θα πραγματοποιείται πριν από την επικοινωνία
αυτών σε εξωτερικά κοινά

-

Παραγωγή περιεχομένου από την πλευρά της επιχείρησης με την ενεργό
συμμετοχή των εργαζομένων

-

Εκπαίδευση προσωπικού, με τη βοήθεια εξωτερικού φορέα, σε θέματα που
σχετίζονται με την ισότητα, την διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη

-

Πλατφόρμες και δράσεις δικτύωσης του προσωπικού

-

Τακτικές έρευνες ικανοποίησης των εργαζομένων και γνωστοποίηση
των αποτελεσμάτων

-

Εκπαίδευση των front line εργαζομένων για την επεξεργασία και τη διάχυση
πληροφοριών στους άμεσους πελάτες και ενδιαφερόμενους, καθώς και για
τη λήψη ανατροφοδότησης από εκείνους.
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Ομάδα Προώθησης και Επικοινωνίας, Εργοδοτικού Προφίλ & Διαχείρισης Κρίσεων

• Εξωστρεφής επικοινωνία
-

Επανασχεδιασμός της στρατηγικής που αφορά στη δημιουργίας και έγκρισης
των διαφημιστικών μηνυμάτων και εκστρατειών, καθώς και όλου του εξωστρεφούς υλικού επικοινωνίας της εταιρείας (site, έντυπο υλικό κλπ), ώστε να
συμπεριλαμβάνει μέλη του προσωπικού που προέρχονται από διαφορετικές
ομάδες πληθυσμού και αντιλαμβάνονται με διαφορετικές ευαισθησίες το ύφος
και τη χροιά των επικοινωνιακών μηνυμάτων.

-

Επαναξιολόγηση της γλώσσας που χρησιμοποιείται στα βασικά κανάλια επικοινωνίας της επιχείρησης, ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο ισότιμη και συμπεριληπτική.

-

Συνεχής παρακολούθηση των απόψεων, στάσεων και αντιδράσεων του κοινού
στο brand image της εταιρείας.

-

Έλεγχος και αξιολόγηση της συνολικής επικοινωνίας από εξωτερικό φορέα,
επάνω στους άξονες της ισότητας, της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης.

• Επικοινωνία θετικών δράσεων
-

Σχεδιασμός και συστηματική επικοινωνία περιεχομένου σε σχέση με τις θετικές
δράσεις που αναλαμβάνουν τα τμήματα HR, Marketing, CSR κλπ, εντός ή εκτός
της επιχείρησης.

-

Συμμετοχή σε συνέδρια και κλαδικές εκδόσεις.
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Ομάδα Προώθησης και Επικοινωνίας, Εργοδοτικού Προφίλ & Διαχείρισης Κρίσεων

• Διαχείριση κρίσεων
-

Δημιουργία υλικού ερωταπαντήσεων και σεναρίου αντιμετώπισης κρίσης

-

Εταιρικές ανακοινώσεις στα ΜΜΕ για την ενημερότητα και την ετοιμότητα
της Επιχείρησης

-

Δημιουργία content library με εταιρικό factsheet στο οποίο θα παρουσιάζονται
το προφίλ της εταιρίας και οι θετικές της δράσεις ως τώρα

-

Δελτίο Τύπου (με έγκριση από το νομικό τμήμα) σχετικά με τις διορθωτικές
κινήσεις που κάνει η εταιρεία για τη διαχείριση της κρίσης

Παράλληλες δράσεις
Η HerBeer θα σχεδιάσει και δρομολογήσει καμπάνια ευαισθητοποίησης του κοινού,
η οποία θα έχει μακροχρόνιο σχεδιασμό και θα επιφέρει ουσιαστικό αντίκτυπο στην
κοινωνία. Η εταιρεία να σταθεί στο πλευρό των γυναικών ανά την Ελλάδα και να προβάλει στο κοινό το νέο «πρόσωπό» της.
«Η HerBeer αγοράζει βότανα από Συνεταιρισμούς Ελληνίδων
Γυναικών ανά την Ελλάδα»
Μέσω της επικοινωνίας, η εταιρεία προωθεί και επικοινωνεί τις συνεργασίες της και
την υποστήριξή της σε συλλόγους και συνεταιρισμούς γυναικών, αξιοποιώντας διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας και tacticals:
Social Media | Παραδοσιακά μέσα | Digital μέσα | B2B ενέργειες | Promotion σε
Super Market με στόχο την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού | Media event
για δημοσιογράφους και bloggers για παρουσίαση της καμπάνια και της γραμμής πα-
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Ομάδα Προώθησης και Επικοινωνίας, Εργοδοτικού Προφίλ & Διαχείρισης Κρίσεων

ραγωγής | Συνεντεύξεις γυναικών από συνεταιρισμούς και εκπροσώπων της HerBeer,
αρθρογραφία, Δελτία Τύπου

Πιθανές προκλήσεις
• Αντίσταση στην αλλαγή νοοτροπίας → Διαχείριση της αλλαγής με τη συνεργασία
εξωτερικού φορέα
• Δυσκολία αποδοχής από τη διοίκηση της ανάγκης για χρηματοδότηση
και πραγματοποίηση των δράσεων → Χτίσιμο business case
• Ελλιπής ή μη έγκυρη πληροφόρηση → Εκπαίδευση των εμπλεκόμενων τμημάτων
για την αναγκαιότητα της ανοιχτότητας και της ειλικρίνειας
• Μηνύσεις/νομικά θέματα → Πρόληψη και συμμόρφωση
• Αρνητική αντιμετώπιση / δημοσιότητα → Συστηματικότητα στις συνεργασίες
και τις θετικές δράσεις

Αξιολόγηση
Εργαλεία παρακολούθησης:
• Αποδελτίωση με προσπάθεια μείωσης της αρνητικής δημοσιότητας και αντίστοιχα
αύξηση της θετικής
• Έλεγχος και καταγραφή πωλήσεων για την παρακολούθηση αυξομειώσεων
σε περιόδους θετικών δράσεων ή κρίσεων
• Ερωτηματολόγια σε εργαζόμενους - συνεργάτες – πελάτες
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Άτομα & Φορείς
• Crisis Management – PR Agency
• Εργατολόγοι
• Εξωτερικοί φορείς εκπαίδευσης και συμβουλευτικής
• Εταιρία ερευνών για την αξιολόγηση
• Γυναικείοι οργανισμοί και συνεταιρισμοί

Χρονοδιάγραμμα διαχείρισης κρίσης
24 ώρες
Άμεσες ενέργειες εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
(Ανακοίνωση, καθησυχαστικό mail)

1ος μήνας
Έρευνα και διορθωτικές ενέργειες
Επικοινωνία 2ου σταδίου εσωτερική – εξωτερική με τις διορθωτικές κινήσεις
(Δελτίο Τύπου, ενημέρωση ανά τμήμα σε εργαζόμενους, Social Media)
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2ος μήνας
Εσωτερικά | Εκπαιδεύσεις με εξωτερικό φορέα
Εξωτερικά | Λανσάρισμα καμπάνιας

Στη συνέχεια (και χωρίς ημερομηνία λήξης)
Θετικές δράσεις
Έρευνες για την αξιολόγηση των δράσεων και τον αντίκτυπό τους
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Ομάδα Προώθησης και Επικοινωνίας, Εργοδοτικού Προφίλ & Διαχείρισης Κρίσεων

Το παράδειγμα της PwC
Στην PwC, στόχος μας είναι να χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης στην κοινωνία και να
επιλύσουμε σημαντικά προβλήματα. Ο στόχος μας αποτελεί μερος της στρατηγική μας
για το Ανθρώπινο Δυναμικό. Καλλιεργούμε ένα περιβάλλον ίσων ευκαιριών, χωρίς περιορισμούς, που περικλείει όλους και αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα. Κατά το Οικονομικό
Έτος 2019, οι γυναίκες αποτέλεσαν το 52% του ανθρωπίνου δυναμικού μας, το 47% των
ανωτέρων στελεχών και το 50% των νέων προσλήψεων. Από τα σημαντικότερα προγράμματα ανάπτυξης των εργαζομένων μας είναι το «Power & Influence» για την ενδυνάμωση των γυναικών Manager και το «You Lead» για την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων σε
νέους Manager. Τον Ιούνιο 2018 συμμετείχαμε στον Παγκόσμιο Έλεγχο Μισθοδοσίας του
διεθνούς δικτύου της PwC (Global Pay Equity Review). Ο έλεγχος επαναλαμβάνεται σε διετή βάση. Πρόκειται για μία αυστηρή εσωτερική διαδικασία με στόχο να διασφαλίσει ότι
δεν υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις βάσει του φύλου των εργαζομένων, με KPI Διαφορετικότητας. Στην Ελλάδα τα αποτελέσματά μας ήταν θετικά και πάνω από τον μέσο όρο
του διεθνούς δικτύου. Παράλληλα, με το πρόγραμμα ευεξίας “Be well, work well” υποστηρίζουμε την αυτοβελτίωση επαγγελματικά και προσωπικά, καθώς και πολιτικές ευελιξίας όπως το «Work from home» που επιτρέπει στους εργαζομένους μας να δουλεύουν
μία ημέρα την εβδομάδα από το σπίτι.

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α W O T I N B U S I N E S S 2 0 1 9 | Τα Αποτελέσματα

39

Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α W O T I N B U S I N E S S 2 0 1 9 | Οι Συντελέστριες

40

Οι συντελέστριες
οργανωτική ομάδα										
Στέλλα Κάσδαγλη

Συνιδρύτρια Women On Top

		

Συντονίστρια Ομάδας Διαχείρισης & Εξάλειψης

		

Ασυνείδητων Προκαταλήψεων

Πηνελόπη Θεοδωρακάκου

Συνιδρύτρια Women On Top					

		

Συντονίστρια Ομάδας Σχεδιασμού Πολιτικών

		

& Παροχών για τη συμφιλίωση επαγγελματικής /

		

προσωπικής ζωής

συντονίστριες										
Εύα Καραμαργιού

HR Consultant

		

Συντονίστρια Ομάδας Σχεδιασμού Πολιτικών

		

για την Ισότητα στις προσλήψεις, την ανάπτυξη

		

και τις αμοιβές

Λυδία Μανιτσίδου

Αρχιτέκτονας - Ειδική στο σχεδιασμό χώρων εργασίας

		

Συντονίστρια Ομάδας Σχεδιασμού / Διαχείρισης Δομών

		

& Παροχών για την Υποστήριξη Εργαζόμενων

		

με Εξαρτώμενα Μέλη
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Ντόρα Μπουγιούκα

Account Director, V+O Communication

		

Συντονίστρια Ομάδας Προώθησης και Επικοινωνίας,

		

Εργοδοτικού Προφίλ & Διαχείρισης Κρίσεων

Άννα Παπανικολάου

Δικηγόρος

		

Συντονίστρια Ομάδας Πρόληψης & Αντιμετώπισης

		

Σεξουαλικής Παρενόχλησης

Ελένη Πλέσσα

Δικηγόρος - Διαμεσολαβήτρια

		

Συντονίστρια Ομάδας Πρόληψης & Αντιμετώπισης

		

Σεξουαλικής Παρενόχλησης

εθελόντριες										
Χρύσα Γιαννούλη
Τόνια Ζηλιαναίου
Τζίνα Θεοφιλίδου
Ελένη Καλαντζή
Μαρία Αρτεμησία Νικολαΐδου
Κωνσταντίνα Παγώνη
Ευδοκία Πεχλιβανίδη
Ισαβέλλα Φραντζή
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χορηγοί												

χορηγοί επικοινωνίας										

υποστηρικτές											

HIGGS
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Τα επόμενα βήματα
Η υπερηφάνεια και η ικανοποίηση που μας έδωσε η επιτυχία και τα ουσιαστικά αποτελέσματα της Ημερίδας WoT in Business 2019 μας εξοπλίζουν με ακόμη περισσότερη
δύναμη, εργαλεία και έμπνευση για να συνεχίσουμε, ως οργανισμός, την προσπάθειά
μας για τη συστηματική επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και την ουσιαστική ισότητα στην αγορά εργασίας.
Μέσα από τα προγράμματα του Women On Top και του Women On Top in Business,
θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις και φορείς που επενδύουν
στην ισότητα, την ποικιλομορφία και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, και να μοιραζόμαστε το όραμα και την τεχνογνωσία μας για να τους
υποστηρίξουμε στο να πετύχουν ακόμα πιο ουσιαστικό αντίκτυπο -τόσο μέσα στους
κόλπους τους όσο και στην κοινωνία που τους περιβάλλει.
Παραμένουμε, ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ανοιχτές σε προτάσεις, ιδέες και
παρατηρήσεις που μπορούν να μας φέρουν ένα ακόμα βήμα πιο κοντά στο όραμά μας
και βασιζόμαστε σ’ εσάς, τα μέλη μας και τους υποστηρικτές του έργου μας, για να
βάλετε κι εσείς σταδιακά σε εφαρμογή τις ιδέες και τα εργαλεία που αναδύονται μέσα
από τις δράσεις μας, στο εργασιακό περιβάλλον όπου δραστηριοποιείστε.
Θα χαρούμε να το κάνουμε και μαζί.
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Το Women On Top
Το Women On Top είναι ένας οργανισμός με στόχο την επαγγελματική ενδυνάμωση των
γυναικών και την ισότητα στην εργασία. Ιδρύθηκε το 2012 και από τότε έχει δημιουργήσει και παρακολουθήσει πάνω από 450 συνεργασίες mentoring προς όφελος άνεργων
γυναικών, γυναικών που θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση ή που θέλουν
να εξελιχθούν μέσα σε ανδροκρατούμενα επαγγέλματα, γυναικών που θέλουν να επιχειρήσουν κ.ά., και έχει εκπαιδεύσει πάνω από 700 άνεργες, μισθωτές και αυτοαπασχολούμενες γυναίκες σε σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης, προσφέροντας ταυτόχρονα και δημιουργική απασχόληση στα παιδιά όσων από αυτές είναι μητέρες.
Παράλληλα, μέσα από την πρωτοβουλία Women On Top in Business, παρέχει εκπαίδευση, συμβουλευτική και υπηρεσίες διαχείρισης έργου σε επιχειρήσεις και οργανισμούς που επιθυμούν να κάνουν πράξη την ισότιμη εκπροσώπηση των γυναικών στην
αγορά εργασίας, μέσα από την ενίσχυση της ποικιλομορφίας και της ισορροπίας επαγγελματικής / προσωπικής ζωής για τις/τους εργαζόμενες/μένους τους. Στο πλαίσιο
αυτό έχει ήδη συνεργαστεί με οργανισμούς όπως η PwC, η Παπαστράτος, η Microsoft
Hellas, η Vodafone Greece, η Mastercard και η Accenture, καθώς και με δομές όπως
ο Δήμος Αθηναίων.
Το Women On Top υποστηρίζεται από τη θερμοκοιτίδα HIGGS για την ανάπτυξη
των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στην Ελλάδα.

→ facebook
→ linkedin
→ twitter
→ instagram
Βίκτωρος Ουγκώ 15, 104 37, Αθήνα

→ youtube

info@womenontop.gr | womenontop.gr

→ medium
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«Στην Commit υποστηρίζουμε την ενδυνάμωση των γυναικών, μέσω ευέλικτων πλάνων
εργασίας και μέσω της υποστήριξης δράσεων όπως η Ημερίδα του WoT in Business, με
σκοπό να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή τους όσον αφορά τις ικανότητες και τις προοπτικές τους στον επαγγελματικό στίβο και να καταρρίψουμε την υποχρεωτική επιλογή του
ενός εκ των δύο όταν τίθεται το ερώτημα «καριέρα ή οικογένεια».

Βάσω Πουλή, CEO, Commit

«Στόχος μας στην PwC είναι να δημιουργούμε ένα περιβάλλον
ίσων ευκαιριών για τους ανθρώπους μας, επενδύοντας συνεχώς
σε πρωτοβουλίες που αφορούν στην επίτευξη αυτού του στόχου.
Η Ημερίδα του WoT in Business είχε στόχο την εξερεύνηση της
ουσιαστικής ισότητας των φύλων στις επιχειρήσεις, ένα θέμα που
αποτελεί σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής μας, και γι’ αυτό το
λόγο επιλέξαμε να την υποστηρίξουμε ενεργά.»

Βίβιαν Τσαμαδού
Corporate Responsibility, Senior Manager,
PwC Greece
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«Πριν λίγους μήνες επέστρεψα μόνιμα στην Ελλάδα μετά 3,5 χρόνια έντονης ζωής και εργασίας στη Νότια Γαλλία. Έψαχνα ένα κίνητρο για την επάνοδο και την επανένταξη μου. Μία
συνάντηση με μια καλή φίλη μου έδωσε «τυχαία» την πληροφορία. Η ζωή μας άλλωστε είναι
γεμάτη από «τυχαία» γεγονότα που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάποια στιγμή συνειδητοποιούμε πόσο σημαντικά είναι. Από τα πρώτα λεπτά της ημερίδας ένιωσα ότι ανήκω κάπου.
Υπήρχε ένας κοινός τόπος που μας συνέδεσε: η συνειδητοποίηση ότι η ενδυνάμωση μας για
ό,τι επιθυμούμε βρίσκεται στις προσωπικές μας επιλογές. Και πως οι επιλογές μας θα πρέπει
να στοχεύουν πάντα πρώτα στη χαρά και μετά στην κορυφή. Μπορούμε περισσότερα, εάν
πιστέψουμε πως τα αξίζουμε και τα δικαιούμαστε. Φεύγοντας, είχα βρει το κίνητρό μου.
«Τυχαία»; Δεν νομίζω.»

Βίβιαν Φατούρου
Νομική Σύμβουλος | Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

«Η συμμετοχή μου στην Ημερίδα του WOT in Business με γέμισε
χαρά και αισιοδοξία. Χαρά, γιατί είδα με πόση επιμέλεια, σκέψη
και γνώση είχαν οι διοργανώτριες ετοιμάσει τις εισηγήσεις τους,
τα case studies και την συνολική ροή του προγράμματος.
Αισιοδοξία για το μέλλον της γυναικείας ηγεσίας, καθώς όλες οι
συμμετέχουσες είχαν ενδιαφέρον, ενθουσιασμό και ωραίες ιδέες
τις οποίες δούλεψαν και παρουσίασαν ομαδικά. Εξαιρετική και
πολύ χρήσιμη εκδήλωση. Συγχαρητήρια. «

Νάνσυ Παπαλεξανδρή
Ομότιμη Καθηγήτρια Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου
Αθηνών
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«Η ημερίδα του Women on Top ήταν ξύπνημα για μένα. Πολλές φορές
πιάνω κι εγώ τον εαυτό μου να σκέφτομαι ότι ίσως έχουμε «λύσει τα θέματα ισότητας». Η ημερίδα όμως ανέδειξε αυτό και μια σειρά από άλλα
στερεότυπα που πρέπει να καταπολεμήσουμε ως επαγγελματίες και ως
πολίτες. Η συζήτηση ανέδειξε εκείνες τις μικρές ασυνείδητες προκαταλήψεις που δε μας αφήνουν να διακρίνουμε το πρόβλημα και να το φέρουμε στην επιφάνεια, όπως π.χ. το πως συνηθίζουμε να αξιολογούμε με
διαφορετικούς όρους την επαγγελματική πορεία ανδρών και γυναικών.
Είναι λοιπόν καιρός να πάψουμε να υπερασπιζόμαστε τα «κουτάκια» μας
και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με όρους πλήρους και ειλικρινούς ισότητας. Έτσι θα γίνουμε καλύτεροι, στο χώρο εργασίας και στη ζωή μας.»

Πάκης Παπαδημητρίου
Corporate Quality Manager, AIA | Chair CSR Committee American Hellenic
Chamber of Commerce | Αντιπρόεδρος ΔΣ CSR Hellas

«H ενδυνάμωση της γυναίκας αποτελεί για την Παπαστράτος σταθερό πυλώνα δράσης στην πολυετή ιστορία
της. Έχουμε αναπτύξει πολιτικές και ενέργειες προς
αυτή την κατεύθυνση, τόσο στο εσωτερικό της εταιρείας
όσο και στην κοινωνία ευρύτερα. Θεωρούμε πώς εκδηλώσεις όπως η Ημερίδα WoT in Business αναδεικνύουν
τα θέματα των ίσων ευκαιριών και ξεκινούν έναν γόνιμο
κοινωνικό διάλογο.»

Χριστίνα Ακουρή
Διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας, Παπαστράτος
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