Felelős Foglalkoztatás (FF)
Feltételezhető, hogy azok a szervezetek, amelyekre nem jellemző a felelős foglalkoztatói magatartás,
lemaradnak versenytársaik mögött. A felelős foglalkoztatás és annak minősítési rendszere hozzásegíti a
szervezeteket a munkaerőpiaci alkalmazkodó- és versenyképességük növeléséhez, a fenntartható fejlődéshez
való hozzájárulásban és a társadalmilag is felelős munkáltatói magatartás megvalósításában.
A Felelős Foglalkoztatói minősítés visszajelzést, útmutatást és irányvonalat ad a felelős foglalkoztató
elveinek szervezeti integrációjához. Legfontosabb célja, hogy egy szakmailag megalapozott, objektív
szempontrendszer alapján osztályozza, minősítse a vállalatok felelős foglalkoztatói tevékenységeit, HR
stratégiáját.
A felelős foglalkoztatói jó gyakorlatok és a minősítés megszerzése különböző, realizálható előnyökkel
járhat. Többek között a minősített szervezet számára elérhető lesz az alprojekt további szolgáltatása, a
Felelős Foglalkoztatói Uniós tagság lehetősége, ami egy tanulásra, tapasztalatcserére, együttműködések
kialakítására létrehozott online munkáltatói közösség (e-learning, chat funkció, fórum beszélgetések).
A minősítésen megfelelt szervezetek pályázhatnak „Az Év Minősített Felelős Foglalkoztatója” címért. A
pályázat összegyűjti és díjazza azokat a hazai munkáltatókat, valamint közzéteszi azokat a jó gyakorlatokat,
melyek hozzájárulnak e terület fejlődéséhez, kiemelkedő és iránymutató tevékenységet folytatnak a
foglalkoztatás területén.
Pályázatot adhatnak be a következő formában működő gazdasági társaságok:
 egyéni vállalkozások,
 betéti társaságok,
 közkereseti társaságok,
 korlátolt felelősségű társaságok,
 részvénytársaságok,
 nonprofit szervezetek,
 valamint közigazgatási szervek.
A minősítési folyamat
A felelős foglalkoztatói minősítési rendszer, önértékelésen alapuló teljesítményértékelő eszköz, melynek
célja az egyes munkáltatók felelős foglalkoztatási teljesítményének mérése.

A minősítési keretrendszer az alábbi három alapelv mentén kívánja vizsgálni a foglalkoztatók
szemléletmódját és alkalmazott gyakorlatait:
A. Törekvés az emberekbe való befektetésre
B. Törekvés munkahelyi jól-lét megteremtésére
C. Törekvés a foglalkoztatásban az egyensúlyi állapot fenntartására
A minősítés során mindhárom alapelvhez 3-3 dimenziót rendeltünk, mely dimenziókhoz kapcsolódóan kell a
pályázati adatlapot kitölteni a releváns válaszokkal. Így összesen 9 dimenzió mentén zajlik a minősítési
eljárás.

A) Törekvés az emberekbe
való befektetésre

B) Törekvés munkahelyi jól-lét
megteremtésére

C) Törekvés a
foglalkoztatásban az
egyensúlyi állapot
fenntartására

A1. Bérezés

B1. Munkakörnyezet
fejlesztése

C1. Rugalmasság a
foglalkoztatásban

A2. Béren kívüli juttatások

B2. Fizikai és mentális
egészségi állapot megőrzése
B3. Munkahelyi közösségi és
társadalmi jól-lét támogatása

C2. Részvétel az irányításban

A3. Tudástranszfer

C3. Visszacsatolás és értékekés

A felelős foglalkoztatók vallják, hogy a folyamatos minőségjavítás a kötelességük, tudatosan alkalmazzák az
önértékelés és a külső audit elemeit is ennek érdekében. A projekt keretei között egy 1+3 lépésből álló,
egymásra épülő és folyamatosan mélyülő minősítési rendszerről beszélünk.

0. szint - Előminősítés, önértékelés (tanulószervezet):
Az előminősítést az online felületen önállóan is be lehet küldeni, azonban a tanácsadó, igény szerint
személyes látogatást követően segítséget nyújt az önértékelési anyag elkészítésében.
Az eljuttatott adatok feldolgozását szintén a tanácsadó végzi, melynek a kimenetén vagy a pályázat
benyújtására való biztatás áll, vagy szakértői munka felajánlása a vállalkozás számára, hogy képes
legyen pár hónapi közös fejlesztés után benyújtani a pályázatát.
A közös fejlesztő munka eredménye lehet:
1. szint - Felelős Foglalkoztató (egy csillagos szint):
2. szint –Kiváló Felelős Foglalkoztató (két csillagos szint)
3. szint –Felelős Foglalkoztató Mentor (három csillagos szint)
Alkalmazott tanácsadói eszközök (szintenként eltérő):







Online, KarrierM portál felületén elérhető, önértékelési adatlap
Felelős Foglalkoztató Tanácsadói Teszt, nyitott kérdőív alapján készül el, mely gyakorlatilag
irányított kérdésekre ad választ a kilenc dimenzió vonatkozásában.
Helyszíni látogatás, ellenőrzés
o Vezetői és HR interjúk, riportok készítése;
o Munkavállalói interjúk, fókuszcsoportok készítése;
o Interjúk készítése az érdekképviselettel, szakszervezettel
Összesítés, riport készítés, döntés meghozatala.
Felkérés Felelős Foglalkoztatói Únióhoz történő csatlakozáshoz

Időszakos felülvizsgálat: a minősített szervezet a felelős foglalkoztatói címet két évre kapja meg. A
minősítéstől számított első éven az OFA Nonprofit Kft. Felelős Foglalkoztatói Tanácsadói időszakos írásos
jelentést kérnek a pályázótól programjuk aktuális állásáról, az elvégzett fejlesztésekről, valamint személyes
konzultációkra is sor kerülhet.
E-learning tananyag és annak célja:
A portál felületén egyfajta zárt rendszerben, a felelős foglalkoztatói unió tagjai számára rendelkezésre áll
egy, a felelős foglalkoztatással kapcsolatos ismeretanyag e-learning formában, melynek tartalma a felelős
foglalkoztatóvá válás első lépéseitől akár az év felelős foglalkoztató díj elnyeréséig ad támpontot.
Az ismeretanyag:
Az ismeretanyag interaktív, élményalapú szolgáltatás, ahol hanggal támogatott prezentációs blokkok,
tudásellenőrző tesztek vagy felhasználói előrehaladást támogató gamification elemek igénybevételére van
mód és lehetősége az FF Unió tagjai számára.
Jelenleg a tananyag az alábbi témaköröket foglalja magába:











CSR (vállalati társadalmi felelősségvállalás) alapismeretek
Jelenlegi és várható trendek a CSR területén
A felelős foglalkoztatás filozófiája és irányelvei
A felelős foglalkoztatás szerepe a vállalati HR stratégia kialakításában
Jó gyakorlatok és példák bemutatása
A felelős foglalkoztatás hatásának és eredményének mérési módszertana
Felelős foglakoztatói stratégia, terv készítési módszertan
A felelős foglalkoztatás és a vezetői ismeretek
A munkáltatói márkaépítés és a felelős foglalkoztatás
Kapcsolódó hazai és nemzetközi pályázati rendszerek rövid bemutatása

A felelős foglalkoztató számára a vállalat legfontosabb erőforrása az ember. Olyan eszközöket alkalmaz és
tevékenységeket folytat, amelyek a munkavállalók elkötelezettségét és elégedettségét növelik. Fontosnak
tartja a minőségi munkahelyek megteremtését, a munka-magánélet egyensúly elősegítését, a család-barát
hozzáállást, a közösségteremtést, a fejlődési és előre lépési lehetőséget, a képzést és fejlesztést, a
csapatépítést, az egészségmegőrzést, a helyi közösségek és az egész társadalom fejlődését, valamint a

környezet védelmét.
Fenti elvárások függvényében az e-learning tananyag alkalmas arra, hogy a célcsoport megfelelő ismeretet
szerezzen a témáról.
További tananyag és ismeretanyagok, illetve egyéb, a felelős foglalkoztatás mentén hasznos tartalmak
folyamatosan frissülnek a felületen, ezzel is segítve a csatlakozott szervezetek fejlődését a megkezdett,
felelős foglalkoztatói úton.
Az „Év Minősített Felelős Foglalkoztatója 2021” pályázatunk idén szakít az előző évek hagyományaival.
A pályázható kategóriák nem változnak, de pályázatot csak azon szervezetektől fogadunk el, amely
szervezetek részt vettek a Felelős Foglalkoztató Minősítési Rendszer előminősítő folyamatában, mely
minősítés önértékelésen alapul.
A minősítést a régiós szinten elérhető felelős foglalkoztató tanácsadó kollégák igény szerint segítik, akik az
önértékelés benyújtásától, a döntés meghozataláig együttműködnek a pályázni kívánó szervezetekkel.
Amennyiben a pályázni kívánó szervezet rendelkezik olyan munkaerővel, akinek már van tapasztalata
hasonló pl.: CSR, EFQM minősítési folyamatokban, illetve annak dokumentációjában, ők kezdeményezhetik
az előminősítést önállóan, a KarrierM portál felületén történő regisztrációval, regisztrációt követően, a
Felelős Foglalkoztatói menüpontok használatával.
Napjainkban a munkaerőpiac újabb és újabb kihívásokkal szembesíti a piac résztvevőit, így a felelős
foglalkoztatás jelenléte a szervezetek életében még nagyobb jelentőséggel bír, mint eddig.
A felelős foglalkoztatói jó gyakorlatok feltárása, az attitűd elmélyítése minden szervezet érdeke kell legyen.
Tegyünk együtt a felelős foglalkoztatásért.

