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УВОДНА БЕЛЕЖКА
Работен пакет 3 "Жените в работата от разстояние: опитът на ЕС"
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ за действия, които да бъдат предприети за
насърчаване работата на жените от разстояние и участието им в
"Мобилност".

Работен етап 3 - "Жените в работата от разстояние: ЕС опит" - има за цел
да обърне темата на работата от разстояние в контекста на партньорските
страни във връзка: участието на жените на пазара на труда и на свързани
направления: политики за съвместяване на професионалния и личния
живот, използването на нови технологии от жените и нуждите от обучение
и квалификация. В същото време анализ има за цел определяне на
профила на работата от разстояние жена. INVESLAN (ES), заедно с
Инфоарт (BG) е бил водещ за координирането на този работен пакет.

Заключения и препоръки за действията, които трябва да бъдат предприети
за насърчаване на работата от разстояние и участието на жените и
"мобилност", са изготвени след внимателен и прецизен анализ на Австрия,
България, Великобритания, гръцки, румънски и испански националните
доклади. Националните доклади са били извършени в рамките на работен
пакет 3. Пълен окончателен доклад (ЖЕНИ В работата от разстояние:
сравнителен ЕС EXPIERENCE), включително и на националните опит и
казуси, може да се прочете и изтеглени от: www.women-in.eu

ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕПОРЪКИ за действия, които да бъдат предприети за
насърчаване работата на жените от разстояние и участието им в
"Мобилност".
Националните доклади показват, че скоростта и нивото на изпълнение на
работата от разстояние в анализираните страни варира, в съответствие с
фактите и цифрите, представени. Като цяло, ние откриваме, че практиката
на работата от разстояние е всъщност разработване, въпреки че не винаги
се прилагат формално. Преди всичко, това е вероятно да бъдат изпълнени
в големи или мулти-национални компании, когато компанията-майка
приема дистанционна работа практики. Също така е вероятно да бъдат
открити в предприятията, свързани с ИКТ, или в публичния сектор.
Друго предизвикателство се сблъскваме идентифицира профила на
дистанционна работа жени. Профилът на дистанционна работа жени се
оказа да бъде много разнообразна и включва различни възрастови групи,
професионални категории и т.н. Въпреки това, могат да се идентифицират
някои общи характеристики, като работа от разстояние жена е вероятно да
имат следните характеристики: възраст 40 с висше образование.
Основните констатации от националните доклади показват, че семейните
отговорности и грижите са основните причини, посочени за искане на
дистанционната работа. Това не е изненадващо, като се има предвид, че
съвременната майчинството все повече печелите и грижа елементи и че
грижата продължава да бъде свързана с женски идентичности и роли.
Срещаме се с подобни предизвикателства, ако се обърнем към анализира
основните пречки пред изпълнението и насърчаване на работата от
разстояние на бизнес ниво. Трябва да се добави, че не е нужно един
сценарий за изпълнението на работата от разстояние, тъй като методи на
работа от разстояние са пригодени да отговарят на изискванията на всяка
компания. Липсата на технически познания, лоша инфраструктура,
съществуващ бизнес култура, както и липсата на подкрепа бяха
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идентифицирани като основни пречки в приемането и прилагането на
дистанционната работа. Освен това, настоящата икономическа криза
насърчава

и

изисква

от

дружествата

да

търсят

алтернативи

за

намаляване на разходите, и това е мястото, където работата от
разстояние изглежда да намери своята ниша, въпреки че в същото време
живота програми за работа помирение не изглежда да е приоритет за
много компании .
Представяме за разглеждане следните препоръки за действия за
насърчаване на работата от разстояние и участие на жените и
"мобилност".
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Списъкът по-долу дава някои проблеми и възможните действия, които трябва да се считат за насърчаване на дистанционната работа:
ПРОБЛЕМ
Преобладаващите
стереотипи и
негативни конотации
по отношение на
работата от
разстояние
Липсата на ноу-хау

ПРОБЛЕМ
Създаване и началото
на дистанционната
работа

ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ
ОПИСАНИЕ
ВЪЗМОЖНО ДЕЙСТВИЕ
Ние все още сме изправени пред
Кампании за повишаване на информираността и за облекчаване на
много преобладаващите стереотипи и информация или и двете, за фирми и потенциални работят
негативни конотации по отношение
дистанционно с цел насърчаване на културна промяна.
на работата от разстояние, най-вече
Работата от разстояние трябва да бъде съобщавана като програма за
поради липса на добри практики.
баланс между работата и личния живот.
Работата от разстояние следва да бъде насърчавано като средство за
поддържане на кариерите на жените.
Не всички фирми или служители
Компаниите трябва да бъде наясно с предимствата на работата от
знаят, че работата от разстояние е
разстояние и да знаят как да се приложи работа от разстояние в
вариант за тях.
рамките на техния бизнес.
Има възможности в работата от разстояние, които трябва да бъдат
подчертани и проучени.
Обучение и информация за фирми, може да бъде също толкова
необходими и полезни, тъй като тя е за служителите.
ПРЕПОРЪКИ ЗА ФИРМИЕ
ОПИСАНИЕ
ВЪЗМОЖНО ДЕЙСТВИЕ
Въвеждането на работата от
Членовете на пилотния проект не трябва да бъдат изолирани и те
разстояние следва да се основава на
трябва да бъдат назначени от същия отдел, където това е възможно.
пилотни проекти, и трябва да се
Изглежда, че е полезно да се създаде дистанционната работа отбори
изследва щателно преди да се
от групи, които вече работят заедно. В противен случай, риска от
продължи този режим на работа в по- неуспешен пилотен проект ще бъде високо.
общ план.
Отрицателна оценка на пилотен проект може да доведе до
Тъй като повечето компании все още
скептичните нагласи към работата от разстояние в продължение на
са неопитни в областта на работата от много години.
разстояние, въвеждането на
Обучението е не само необходимост за мобилните служители, но и за
дистанционната работа трябва да се
мениджърите, които са останали в рамките на традиционната
основава на доброволни пилотни
работното място. Ръководния персонал трябва да бъдат обучени в
проекти. Те трябва да бъдат оценени
ефективното използване на телекомуникациите и развитието на
от независими експерти, за да се
управление по цели.

Инфраструктура

Дистанционната
работа за лица с
увреждания

Здравни стандарти

създаде климат на доверие.
Изненадващо, не всички мобилни
служители получават оборудване,
необходимо за работата им като
мобилни служители.
Създаване на дистанционната работа
проекти за хора с увреждания, трябва
да се основава на колективно
обучение.

Съществуващите здравни стандарти
трябва да бъдат адаптирани, за да се
включи дистанционната работа.
Въвеждането на дистанционната
работа трябва да бъде свързана с
изискване на работодателя и
работника или служителя да бъдат
добре информирани за рисковете за
здравето и безопасността на ново
споразумение за работа. Това трябва
да включва необходимите минимални
стандарти за техническо оборудване,
както и условията на труд. Отделните
вътрешни или външни здравни

Дружествата биха могли да се въведат стимули, които предлагат
определени инфраструктури за мобилните служители, които все още
са рентабилни.
Работодателите трябва да бъдат информирани за начините, по които
работата от разстояние биха могли да отговорят на техните
вътрешни организационни въпроси, както и нуждите на хората с
увреждания.
Потенциални мобилните служители с увреждания трябва да бъдат
обучени в телецентровете, за да се гарантира, техните лични и
професионални умения са подходящи за предлаганата позиция.
Предпроектни проучвания и пробни периоди трябва да бъдат
планирани в съответствие с конкретната ситуация на всяка
teleworker.
Нови пазари и услуги, в които мобилните служители могат успешно
да се конкурират, да бъдат идентифицирани и развити, ако
изпълнението им става ограничен.
За здравето и безопасността на инспекторите, както и представители
на работническия съвет, трябва да имат право на достъп до
помещенията на работата от разстояние, със съгласието на
мобилните служители.
Съществуващите национални и европейски правни рамки за защита
на здравето и безопасността трябва да се проверява и, ако е
необходимо, се изменя, за да се включват аспекти на здравето и
безопасността в работата от разстояние. Тези разпоредби следва да
се отнася до условията на труд, както и с техническото оборудване.
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Аспекти на договорите
за работа от
разстояние

инспектори и безопасността може да
бъде отговорен за контрола на тези
стандарти.
Техническо оборудване в дома на
teleworker се предоставя от
работодателя. Тя е от един и същи
технически стандарт, оборудването,
което се използва на друго място в
рамките на компанията. Това е само за
професионална употреба и остава
собственост на работодателя. Ако
работата от разстояние Проектът
приключва или служителят напусне
заетост, оборудването трябва да
бъдат върнати на работодателя
веднага.

Разходите, направени от teleworker (т.е. електроенергия, отопление,
телефон и част от наем и аренда) се заплащат от работодателя при
единна ставка.
Пътните разходи между дружеството и в дома на работника или
служителя, както и субсидиите за хранене, не са обхванати.
Телеработата от дома налага, следва да бъдат установени, когато
могат да се свържат teleworker, и как ще се измерва ефективността
на тяхната работа. Работник остава работника или служителя и е
защитена от: стандартни трудови закони, общественото осигуряване
и др.
Както работодател и работник има право да инициира или да
завършите работата от разстояние споразумение в подходящ срок на
предизвестие. Възможност за дистанционна работа не е правото на
работника или служителя.
На teleworker отговаря на организацията на работното време,
договорени в договора, които могат да бъдат споделяни между дома
работното място и собствените помещения на работодателя.
Електронно наблюдение на работното време не се допуска без
съгласието на работнически съвет / синдикатите.
Сигурност на данните са необходими специални мерки. Данните не
могат да бъдат прехвърлени на трето лице без разрешение.
Въпроси за предотвратяване на аварии, безопасността и
ергономията на мястото на дистанционната работа се обработват в
съответствие със съответните законови изисквания, действащи в
рамките на останалата част от компанията.
Представители на работодателя или на работническия съвет и
сигурност на данните или здравето и безопасността на инспекторите
имат право на достъп до работното място на дома, в споразумение с
работещ от разстояние (teleworker).
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ПРЕПОРЪКИ ЗА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ
ПРОБЛЕМ
Необходимите
лидерски умения за
управление на различни
екипи

Гъвкавост и сигурност

Участие и мотивация

ОПИСАНИЕ
Обучение на мениджъри и
супервайзъри / ръководители на
екипи могат да бъдат
идентифицирани като основен
елемент за ефективно изпълнение на
работата от разстояние. В Испания
например, културата на "контрол" е
все още преобладават служители са
строго контролирани и наблюдавани.
Напротив, тя е доказано, че
мобилните служители са склонни да
проявяват по-голяма лоялност и
ангажираност. Новите лидери трябва
да бъде в състояние да мотивира и
управление на виртуални екипи.
Постиженията на работниците трябва
да се измерва в съответствие с
постигнатите цели.
Един от горещите въпроси за
мобилните служители е фактът, че
работата им не изглежда да бъде
стабилна. Въпросът е: Как да
гъвкавост да се комбинира с поголяма стабилност за мобилните
служители, без да се отразява
отрицателно на работодателите?
Участието в и мотивация за работа от
разстояние все още е доста нисък.

ВЪЗМОЖНО ДЕЙСТВИЕ
Обучителни програми и действия за ръководителите на екипи, които
ги осигуряват с необходимите умения за управление на виртуални и
разнообразни екипи.
Ръководителите трябва да бъдат достатъчно добре обучени, където
нуждите на мобилните служители се отнася.
Мениджърите трябва да бъде наясно с предимствата на работата от
разстояние за служителите / работодателите.

Определете предложения за повишаване на сигурността и
стабилността, съчетана с гъвкавост.
- Събиране на най-добрите практики
- Посочване на примери
Следва да се прилагат програми за здраве и благополучие за
наблюдение на влиянието на работата от разстояние на мобилните
служители.
Предимствата трябва да се подчертае и да се насърчава.
Потенциални мобилните служители трябва да имат възможност да
придобият необходимите трудно умения.
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Кариерно развитие

Достъп до
квалификация и
обучение
Обучение за мобилните
служители

Мобилните служители често се
оплакват, че техният принос се
пренебрегва. Какво може да се
направи за подобряване на
кариерното развитие на мобилните
служители?
Мобилните служители често нямат
достъп до обучение в предприятия
или организации.
Те често не са официално въведени
стандарти (Dos и упътвания) на
работата от разстояние.
Въвеждането на дистанционната
работа трябва да се съчетае с
развитието на нова политика за
обучение във фирмата.
Образованието и обучението трябва
да бъде ориентирана към
самостоятелно учене. Трябва да има
анализ на търсенето на конкретни
мерки за квалификация и подготовка,
както и наличните ресурси.
Обучението трябва да осигури
възможност за текущи и взаимно
професионален обмен между
служителите, както и между
служителите и ръководството.

Мобилните служители трябва да се предложи времето за управление
и самостоятелно мотивационно обучение.
Мобилните служители трябва да бъдат напълно информирани за
проблемите на работата от разстояние.
Оферта обучение, което увеличава личен и професионален
"стойност" на мобилните служители, така че работата им става все
по-ценен от работодателите. (напр. работа, ефективност, гъвкавост,
ИКТ и др.)
Обучението трябва да бъдат проектирани (или предлагани от
ръководството) по такъв начин, така че тя да стане достъпна за
всички членове на персонала.
Създаването на стандарти, насоки и препоръки, как да се приложи и
изпълнение на работата от разстояние може да бъде много полезно
за бизнеса и работят дистанционно. Мобилните служители трябва да
получават подробна и непрекъснато обучение в нови технологии в
подкрепа на работата от разстояние.
Създаването на постоянен орган, който да контролира тази област,
съставена от представители на ръководството, работниците,
работнически съвет и външни специалисти, се препоръчва.
Освен от участие във вътрешните мерки за обучение, по време на
работещи служители час трябва да бъде предоставено право на
минимален период на освобождаване на всяка година за външни
дейности по обучение, с цел предотвратяване на рисковете от
деквалифициране.
В случай на недостиг на вътрешни ресурси за обучение, компаниите
трябва да си сътрудничат тясно със специализирани центрове за
обучение. В допълнение тези центрове могат да: поеме надзора и
поддържаща роля в областта на обучение и личностно развитие, за
работа от разстояние, и служат като компетентност орган за
въвеждането и прилагането на Н.Пр. дистанционна работа процеси.
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Чувство на изолация
Лично взаимодействие
Социалните връзки

Поради естеството на работата си
мобилните служители са далеч от
офиса голямата част от времето. Те
често се чувстват изолирани и може
да има много свободна връзка със
своите работодатели.
Telework изисква методи за новите
системи за комуникация и
взаимодействие между мобилните
служители, служители и
работодатели.

Популяризира идеята, следва да се предвиди, че определена степен
на време за лично взаимодействие. Това засилва връзката между
работника и работодателя и им помага да се чувстват по-малко
изолирани.
Мобилните служители трябва да се дава подкрепа и насоки, за да
преговаря за границите между работата и дома.
Въвеждането на дистанционната работа трябва да се основава на
задълбочена оценка на социалните и психологическите аспекти на
децентрализираното работа, предприета използването на
информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Това основно
трябва да включва: ясно дефиниране на нови роли и условия на
взаимодействие между мобилните служители и служителите в
централния офис; анализ на различните комуникационни нужди,
както и последствията за използването на ИКТ в работните задачи
трябва да бъдат изпълнени. Това трябва да стане в сътрудничество с
външни консултанти и с участието на представители на
работническия съвет.
Редовни срещи трябва да се провеждат, за да се даде възможност за
непрекъсната оценка ofany проблеми, произтичащи от teleworkeris
комуникация (както във вътрешен, така и в рамките на компанията
и външно). Мобилните служители трябва да имат право на достъп до
подходящи комуникационни линии с висока спецификация, за да се
осигури лесен и пряк контакт с колегите. Редовни срещи трябва да се
провеждат в работно време или в офиса, или чрез използване на
двупосочни телекомуникационни връзки, за да се даде възможност
на работници и ръководители, за да обсъдят проблемите с
комуникацията.

Page 10 of 11

WOMEN IN - Telework for life-work reconciliation in EU: promoting women participation and
mobility, ref. 2011-1-ES1-LEO05-36491.
This project has been funded with support from the European Commission. This publication
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information contained there.

