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Spoštovani,

O projektu Vsi zmagujemo, ko sodelujemo
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v sodobnem delovnem okolju se delodajalci in delavci srečujejo s pospešeno digitalizacijo,
spremenjenimi delovnimi navadi in tudi staranjem populacije. Spodbujanje enakosti, raznolikosti
in vključenosti je zato visoko na agendi delodajalcev in kadrovskih strokovnjakov, ki prepoznavajo
potencial starostno mešanih ekip.

Predstavitev natečaja za priznanja MEGA
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Predstavitev nagrajenih praks na natečaju za priznanja MEGA 2022
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Prejemnici priznanja MEGA pospešek 2022: AMZS d.d. in Agitavit Solutions d.o.o.
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Prejemnica priznanja MEGA pospešek 2022: Elektro Ljubljana d.d.
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Prejemnica priznanja MEGA navdih 2022: Generali zavarovalnica d.d.
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Prejemnica priznanja MEGA navdih 2022: Ljubljanske mlekarne d.o.o.
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Prejemnica priznanja MEGA navdih 2022: Lek d.d.
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Prejemnica priznanja MEGA navdih 2022: Hisense Gorenje Europe d.o.o.
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Prejemnica priznanja MEGA navdih 2022: Iskra, d.o.o.
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Medgeneracijsko sodelovanje v delovnem okolju zadeva različne deležnike, med njimi delodajalce,
delavske organizacije, delovno aktivne prebivalce ter tudi študente in dijake, ki bodo na trg dela
šele vstopili. Le s krepitvijo sodelovanja se bodo starejši delavci pogosteje odločali za podaljševanje
delovne aktivnosti, delodajalci pa bodo v svoje ekipe vključevali tako starejše iskalce zaposlitve kot
delavce začetnike, ki bodo kos izzivom konkurenčnega okolja.
Pomembnost krepitve medgeneracijskega sodelovanja je rdeča nit pričujočega zbornika. V njem
so predstavljeni ukrepi delodajalcev, s katerimi ti gradijo mostove med različnimi generacijami
delavcev. Za predstavljene dobre prakse so bili delodajalci nagrajeni s priznanjem MEGA 2022.
Natečaj za medgeneracijsko aktivne delodajalce je bil spomladi 2022 izveden drugič v okviru projekta
Vsi zmagujemo, ko sodelujemo, ki ga sofinancirata Republika Slovenija prek Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija prek Evropskega socialnega sklada.
Projekt in natečaj potekata s podporo Gospodarske zbornice Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije in Slovenske kadrovske zveze.
Komu je zbornik namenjen? Predvsem delodajalcem in delavcem – na eni strani tistim, ki so že
prepoznali prednosti medgeneracijskega sodelovanja, in na drugi vsem ostalim, ki se z uvajanjem
ukrepov šele spogledujejo. Veliko vlogo pri vzpostavljanju takšnega okolja pa imajo predstavniki
vodstva, kadrovski strokovnjaki in vodje ekip. Če ste med njimi tudi vi, naj bo ta zbornik spodbuda,
da delovna okolja gradite kot prostor sprejemanja, sodelovanja in medsebojne pomoči – ne glede na
starost sodelavcev.
Delovno okolje, v katerem se ljudje počutijo sprejete, spodbuja inovativnost zaposlenih pri
iskanju rešitev na delovne izzive, motivira posameznike za karierno rast in pospešuje rast celotne
organizacije. Če boste tekom branja ugotovili, da imate tudi v vašem podjetju dobre medgeneracijske
prakse, svojo dobro prakso prijavite na prihodnji natečaj za priznanja MEGA. Na poti spodbujanja
medgeneracijskega sožitja naj bo vaše vodilo geslo projekta – vsi zmagujemo, ko sodelujemo!

Ekipa projekta Vsi zmagujemo, ko sodelujemo
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O PROJEKTU VSI ZMAGUJEMO, KO SODELUJEMO

PREDSTAVITEV NATEČAJA ZA PRIZNANJA MEGA

Z MEDGENERACIJSKIM SODELOVANJEM ZMAGUJEMO VSI

NAČRTUJTE, IZVAJAJTE, ZMAGUJTE.

Ali ste vedeli, da se v delovnih okoljih srečujejo štiri
ali celo pet generacij delavcev? Na delovnih mestih
se danes srečujejo delavci različnih starosti, z
različnimi izkušnjami, znanji in odgovori na delovne
izzive. Sobivanje različnih generacij lahko predstavlja
prednost, saj pripomore k bolj dinamičnemu in
konkurenčnemu delovnemu okolju z višjo stopnjo
zadovoljstva med zaposlenimi.
Za uspešno sodelovanje in vključenost vseh
sodelavcev je ključno usklajevanje njihovih
vrednot, prepričanj in pričakovanj. To pod pritiskom
produktivnosti in v času pospešene digitalizacije
predstavlja zahtevno nalogo za vodje in kadrovske
strokovnjake.

Več informacij najdete na: www.sodelovalnica.si

Z željo po ozaveščanju in izobraževanju ter
zagotavljanju ustrezne podpore tako zaposlenim
kot delodajalcem, je nastal projekt z geslom Vsi
zmagujemo, ko sodelujemo. Projekt, ki poteka od
2020 do 2022, je namenjen zmanjševanju in
odpravljanju medgeneracijskih stereotipov ter
spodbuja medgeneracijsko sodelovanje v delovnem
okolju. Projekt sofinancirata Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti
ter Evropski socialni sklad. Projekt podpirajo
Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška
zbornica Slovenije in Slovenska kadrovska zveza.

Ali v vaši organizaciji spodbujate medgeneracijsko
sodelovanje? Ne glede na to, kaj je vaš odgovor,
lahko svojemu delodajalcu podate pobudo bodisi za
začetek aktivnega spodbujanja medgeneracijskega
sodelovanja bodisi za prijavo vaših obstoječih
dobrih praks na natečaj za medgeneracijsko aktivne
delodajalce.
Na natečaju za priznanja MEGA lahko sodelujejo
vsa podjetja in organizacije, ki spodbujajo sožitje
različnih generacij sodelavcev ter uvajajo dobre
prakse medgeneracijskega sodelovanja v poslovne
procese. Natečaj se izvaja v okviru projekta Vsi
zmagujemo, ko sodelujemo. Namen natečaja je
prispevati k večji ozaveščenosti delodajalcev in vseh
generacij zaposlenih o pomembnosti medsebojnega

sodelovanja in vseživljenjskega učenja. Sodelovanje
na natečaju je priložnost za delitev dobrih
kadrovskih praks in krepitev ugleda delodajalcev,
ki s konkretnimi rešitvami gradijo mostove med
sodelavci. Delodajalci z dobrimi praksami prejmejo
priznanje MEGA.
Priznanje MEGA je pohvala za dobre prakse
delodajalcev na področju medgeneracijskega
sodelovanja v delovnem okolju. Nagrajenci imajo
pravico uporabljati naziv prejemnika priznanja
MEGA. V okviru širše komunikacijske kampanje Vsi
zmagujemo, ko sodelujemo so delodajalci z dobrimi
praksami javno izpostavljeni in so navdih drugim
podjetjem in organizacijam. Sodelovanje na natečaju
prispeva h krepitvi ugleda prijaviteljev kot družbeno
odgovornih delodajalcev.
Kako sodelovati? Spremljajte spletno mesto
natečaja. Tam bodo objavljene vse podrobnosti
prihodnjega natečaja za priznanja MEGA, ki bo
predvidoma jeseni 2022.

Več informacij najdete na: www.sodelovalnica.si/natecaj
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PREDSTAVITEV NAGRAJENIH PRAKS
NA NATEČAJU ZA PRIZNANJA MEGA 2022
PRIZNANJE MEGA 2022 JE PREJELO OSEM DELODAJALCEV
V delovnih okoljih se srečujejo različne generacije
delavcev, nadaljuje se trend digitalizacije, dodatno
pa so se delavci kot delodajalci v zadnjih dveh letih
soočali s spremembami v delovnih procesih in širše.
V teh razmerah se kažeta pomembnost medsebojne
komunikacije in nujnost spodbujanja vključenosti
delavcev vseh starosti.
Priznanje MEGA je zasnovano kot priznanje
za medgeneracijsko aktivne delodajalce. Na
spomladanskem natečaju za priznanja MEGA 2022, ki
je že drugič potekal v okviru projekta Vsi zmagujemo,
ko sodelujemo, so lahko sodelovala vsa podjetja oz.
organizacije iz gospodarstva, javnega in nevladnega
sektorja. Pogoj za sodelovanje delodajalcev je bil,
da so v letu 2021 spodbujali sodelovanje različnih
generacij sodelavcev ter uvajali dobre prakse
medgeneracijskega sodelovanja v poslovne procese.

Mateja Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti

Podelitev priznanj MEGA 2022 je potekala v okviru
Slovenskega kadrovskega kongresa – #loveHR
Summit 2022 v četrtek, 7. aprila 2022 v Grand
Hotelu Bernardin v Portorožu. Prijaviteljem sta bili
podeljeni dve različici priznanja: MEGA navdih in
MEGA pospešek.
Prejemnike priznanj je razglasil Gregor Rajšp,
predsednik Slovenske kadrovske zveze in član
strokovne komisije za podeljevanje priznanj
MEGA. Ob tem je povedal: »Letos smo prejeli
kar 15 dobrih praks delodajalcev. Prijave smo v
šestčlanski komisiji pregledali in sklenili, da si 8
delodajalcev zasluži priznanje MEGA 2022. Letos
smo prvič podelili obe vrsti priznanja: pet podjetij
je prejelo priznanje MEGA navdih za dobro prakso
medgeneracijskega sodelovanja, trije prijavitelji
pa so prejeli priznanje MEGA pospešek za
izjemne dosežke v medgeneracijskih aktivnostih,
povezovanju in sodelovanju v delovnem okolju.«
Osnova za podelitev priznanj MEGA je ocena
strokovne komisije. Ta je presojala, kakšne
medgeneracijske izzive so delodajalci naslavljali,
kakšne cilje so si zastavili, katere aktivnosti so izvedli
in s kakšnimi rezultati se lahko pohvalijo.

Podelitev priznanj MEGA 2022 je potekala v okviru Slovenskega
kadrovskega kongresa – #loveHR Summit.

»Povečan interes za sodelovanje na natečaju in
vsebina prijavljenih dobrih praks kažeta, da se
delodajalci zavedajo prednosti medgeneracijsko
mešanih ekip. Za vodje in kadrovske strokovnjake
to pomeni medgeneracijski management, torej da
vso to različnost, ki jo prinašajo delavci različnih
starosti, uglasijo z namenom doseganja strateških
ciljev organizacije,« je o prijavljenih dobrih praksah
povedal predsednik strokovne komisije za priznanja
MEGA doc. dr. Andrej Kohont s Katedre za razvoj
in menedžment organizacij in človeških virov na
Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ob
tem je pozval delodajalce: »Projekt Vsi zmagujemo,
ko sodelujemo se s koncem leta 2022 izteka, kljub
temu pa bodo delodajalci jeseni dobili še eno
priložnost za predstavitev dobrih praks. Naj bo to
spodbuda delodajalcem, da z medgeneracijskimi
aktivnostmi začnejo oziroma nadaljujejo, jih prijavijo
na natečaj ter tako prispevajo k izmenjavi kadrovskih
praks.«
Medgeneracijsko sodelovanje pomeni izmenjavo
izkušenj in spoznanj pa tudi druženje, učenje in
vzajemno pomoč posameznikov iz različnih generacij.
Različno stari ljudje prinašajo na delovno mesto
različne vrednote, imajo različne življenjske stile in se
z izzivi soočajo različno. Kateri so torej delodajalci, si
uspešno gradijo mostove med starostno raznolikimi
sodelavci?

Mateja Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu
za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, je na podelitvi priznanj izpostavila, da
s spodbujanjem medgeneracijskega sodelovanja
delodajalci ustvarjajo prijaznejše delovno okolje,
plemenitijo kompetence in izkušnje zaposlenih ter
gradijo vključujočo družbo znanja: »Na Ministrstvu
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
so spremembe del našega vsakdana, zato se
trudimo oblikovati odzivne politike in ukrepe. Veliko
pozornosti dajemo odzivnemu trg dela, ki je ena
osrednjih prioritet ministra Janeza Cigler Kralja.
Odziven trg dela pa pomeni tudi raznolikost in
vključenost vseh generacij zaposlenih. Na ministrstvu
zato financiramo oziroma sofinanciramo aktivnosti
in programe za spodbujanje medgeneracijskega
sodelovanja, eden večjih projektov je projekt
“Vsi zmagujemo, ko sodelujemo’’. Z njim želimo
spodbuditi dobre prakse sodelovanja zaposlenih
različnih starosti v delovnih okoljih.«
Gregor Rajšp, predsednik Slovenske kadrovske zveze in član
strokovne komisije za podeljevanje priznanj MEGA
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PREJEMNICE PRIZNANJA MEGA POSPEŠEK 2022

Priznanje MEGA pospešek 2022 so prejela tri podjetja.

Priznanje MEGA pospešek 2022 so prejele družbe:
AMZS in Agitavit Solutions, ki sta zasnovali skupen
program mentorstva in coachinga za dvig kompetenc
in profesionalne rasti svojih zaposlenih; in Elektro
Ljubljana, ki je primer uspešnega združevanja
znanja različnih generacij predstavila s projektom
‘Izkušnje na eni in mladost na drugi strani’.
Prejemniki priznanj MEGA navdih 2022 so: družba
Iskra, ki je izvedla projekt ‘Shadowboard’; družba
Hisense Europe, ki je zasnovala mentorski program;
podjetje Lek, ki je tudi lanskoletni dobitnik priznanja
in kjer si prizadevajo za Spodbudno, vključujoče
in vedoželjno delovno okolje za sodelavce vseh
generacij; Ljubljanske mlekarne, kjer so zasnovali
projekt Moč je v povezovanju; in Generali
zavarovalnica, ki je izvedla projekt Medgeneracijsko
sodelovanje skozi delavnice Vseživljenjski partner.

Prejemnice priznanja MEGA pospešek 2022 s podeljevalci (od leve proti desni):
Gregor Rajšp, predsednik Slovenske kadrovske zveze in član strokovne komisije za podeljevanje priznanj MEGA,
Vesna Petrović, vodja kadrovske službe (Elektro Ljubljana), Staša Jager, kadrovska poslovna partnerica (Agitavit
Solutions), Nastja Drolc, strokovna sodelavka za kadrovske zadeve (AMZS), Mateja Ribič, državna sekretarka na
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Peter Ribarič, direktor podjetja Planet GV
Pet delodajalcev je prejelo priznanje MEGA navdih 2022.

Želite izvedeti več? V nadaljevanju preberite kratek
povzetek dobrih praks z izjavami predstavnikov
podjetij.
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PREJEMNICI PRIZNANJA MEGA POSPEŠEK 2022

PREJEMNICI PRIZNANJA MEGA POSPEŠEK 2022

DRUŽBI AMZS D.D. IN AGITAVIT SOLUTIONS D.O.O.

DRUŽBI AMZS D.D. IN AGITAVIT SOLUTIONS D.O.O.

Dobra praksa: Uvedba programov mentorstva in coachinga za krepitev
kompetenc in profesionalne rasti
Priznanje: Priznanje MEGA pospešek 2022 za izjemne dosežke
v medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in sodelovanju
v delovnem okolju
Utemeljitev strokovne komisije:
Prijavitelja sta zasnovala inovativen program
medorganizacijskega sodelovanja s skupnimi cilji, ki
vključujejo elemente medgeneracijskega sodelovanja
v okviru izvajanja programov mentorstva in coachinga.
Projekt predstavlja sistemski ukrep ter nadgrajuje
obstoječe poslovanje in upravljanje kadrov v obeh
organizacijah. Dobra praksa predstavlja premišljen
pristop k spodbujanju medgeneracijskega sodelovanja
v delovnem okolju, saj spodbuja povezovanje
sodelavcev iz različnih timov in starostnih skupin. V
okviru dobre prakse so nastala inovativna orodja in
baze podatkov, kot so seznam mentorjev, mentorski in
coaching portal, opisi mentorjev in njihovih kompetenc.
Sodelavci, ki zaznajo potrebo po mentorju, lahko na
intranetu poiščejo mentorja z ustrezno kompetenco,
mentor pa jim pomaga pri projektu, usvajanju novega
znanja ali krepitvi kompetence.
Projekt je celostno zasnovan in ustrezno
komunikacijsko podprt, kar se kaže v rezultatih, učinki
pa so vidni tudi pri doseganju drugih strateških ciljev
obeh organizacij. S programom sta podjetji postavili
temelje za kontinuirano rast, učenje in napredovanje
sodelavcev tako pri osebnem kot profesionalnem
razvoju. Inovativnost dobre prakse se kaže v
povezovanju dveh različnih poslovnih subjektov pri
naslavljanju enakih ali podobnih izzivov. Razveseljiva
je tudi pripravljenost obeh podjetij za širjenje
izkušenj in razvitih orodij v druga delovna okolja oz.
širša izmenjava znanja. Prijavljena praksa izstopa na
področju medgeneracijskega in medorganizacijskega
sodelovanja ter si zasluži priznanje MEGA pospešek
2022 za izjemne dosežke v medgeneracijskih
aktivnostih, povezovanju in sodelovanju v delovnem
okolju.
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Nastja Drolc, strokovna sodelavka za kadrovske
zadeve v AMZS: »Štiri temeljne AMZS vrednote so
znanje, zaupanje, povezovanje in skrbnost. Skladno
z njimi in za njihovo krepitev smo lani vzpostavili
tudi program mentorstva in internega coachinga,
ki poleg vrednot krepi tudi medgeneracijsko
sodelovanje. Gre za odličen projekt, podkrepljen
z medorganizacijskim sodelovanjem s podjetjem
Agitavit Solutions, ki je bilo pobudnik za nastanek
naše skupne dobre prakse.«

Staša Jager in Nastja Drolc

Staša Jager, kadrovska poslovna partnerica v
podjetju Agitavit Solutions: »Sodelovanje in stalno
učenje sodelavcev sta v osrčju naše kulture in nas še
bolj povezujeta. Priznanje MEGA 2022 je potrditev,
da z osredotočenostjo na ti dve vrednoti delamo
prave stvari, in nam vliva samozavest za oblikovanje
novih agilnih programov. Ponosni smo, da stalno
gradimo vključujoče delovno okolje za sodelavce,
v katerem lahko prav vsak prek povezovanja in
vseživljenjskega učenja izkoristi svoje potenciale.«

AMZS in Agitavit Solutions sta prejemnici priznanja MEGA pospešek 2022
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PREJEMNICA PRIZNANJA MEGA NAVDIH 2022

PREJEMNIKI PRIZNANJA MEGA NAVDIH 2022

DRUŽBA ELEKTRO LJUBLJANA D.D.

Prejemniki priznanja MEGA navdih 2022 s podeljevalci (od leve proti desni): Gregor Rajšp, predsednik Slovenske
kadrovske zveze in član strokovne komisije za podeljevanje priznanj MEGA, Paulina Pazio, direktorica Kadrov
(Novartis), Manca Bašelj, direktorica kadrovske službe (Iskra), Teo Ferfolja, kadrovski strokovni svetovalec
(Ljubljanske mlekarne), Stanka Pejanović, podpredsednica (Hisense International), Barbara Petančič, HR
direktorica (Generali zavarovalnica), Mateja Ribič, državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti, Peter Ribarič, direktor podjetja Planet GV

Dobra praksa: Primer uspešnega združevanja znanja: izkušnje na eni
in mladost na drugi strani
Priznanje: Priznanje MEGA pospešek 2022 za izjemne dosežke
v medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in sodelovanju
v delovnem okolju
Utemeljitev strokovne komisije:
Medgeneracijsko sodelovanje v podjetju ni
vprašanje izbire, ampak sestavni del delovanja
poslovnega modela in tako kot socialni dialog
sestavni del organizacijske kulture. Podjetje se
sooča z deficitarnimi poklici in izzivi zaradi fizičnega
dela, ki bremeni starejše delavce, zato je prenos
znanja na mlajše zaposlene izjemno pomemben. V
podjetju izkazujejo celovit in strukturiran pristop k
razvoju mentorstva pri praktičnem usposabljanju in
ga uspešno povezujejo z mentorstvom pripravnikov.
V središču je na eni strani mentorska vloga in
pripravljenost mentorjev za prevzem te vloge, na
drugi pa zaključevanje kariere ter pomen prenosa in
izmenjave dragocenega znanja s starejših sodelavcev
na mlajše in obratno. Mentorstvo uživa podporo
širokega kroga deležnikov, vključno s sindikatom in
svetom delavcev.

Vesna Petrović (v sredini) s sodelavkama

Dobra praksa temelji na
krepitvi ključnih vrednot
podjetja in pri tem krepi
timski duh ter utrjuje
pomen medgeneracijskega
sodelovanja, izobraževanja
in
usposabljanja
med
ekipami na terenu in širše.
Projekt daje dobre rezultate
in presega zastavljene cilje.
Dosežki se izkazujejo v
krepitvi medgeneracijskega
sodelovanja, pripravljenosti
za prevzemanje mentorske
vloge, visokem zadovoljstvu
udeleženih in usmerjenosti
podjetja
v
dolgoročni
Elektro Ljubljana je prejemnik
razvoj kadrov. Prijavljena
priznanja MEGA pospešek 2022
dobra
praksa
izstopa
na področju upravljanja mentorstev in si zasluži
priznanje MEGA pospešek 2022 za izjemne dosežke
v medgeneracijskih aktivnostih, povezovanju in
sodelovanju v delovnem okolju.
Vesna Petrović, vodja kadrovske službe v
družbi Elektro Ljubljana: »Veseli nas, da je
strokovna komisija prepoznala dobro prakso
medgeneracijskega sodelovanja med zaposlenimi
v družbi Elektro Ljubljana. Elektro Ljubljana
je eno najstarejših podjetij v Sloveniji s preko
125-letno tradicijo delovanja, zato se zavedamo
naše odgovornosti do prenosa znanj in izkušenj
med različnimi generacijami zaposlenih. Prejeta
nagrada je priznanje in obveza, da medgeneracijsko
sodelovanje krepimo ter nadgrajujemo tudi v
prihodnje.«
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DRUŽBA GENERALI ZAVAROVALNICA D.D.

DRUŽBA GENERALI ZAVAROVALNICA D.D.

Dobra praksa: Medgeneracijsko sodelovanje skozi delavnice
Vseživljenjski partner
Priznanje: MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega
sodelovanja v delovnem okolju
Utemeljitev strokovne komisije:
Dobra praksa podjetja odraža duh časa nove
realnosti dela na daljavo, s katero je bil naslovljen
tudi eden večjih medgeneracijskih izzivov, to je
pomanjkanje digitalnih veščin zaposlenih. V podjetju
so zasnovali sistematični »onboarding sistem« s
ciljem, da bi zaposleni usvojili kompetenčni model
štirih vedenj: odgovornost za uspeh, inovativnost,
poenostavljanje kompleksnosti in osebni pristop.
Zasnovali so celodnevne delavnice, s katerimi
so različnim generacijam zaposlenih omogočili
izmenjavo izkušenj in pogledov, ter na ta način krepili
temelje vključujočega delovnega okolja. Delavnice
so zaradi razmer namesto v živo izvedli preko spleta.
Ob tem so izkoristiti priložnost za krepitev digitalnih
veščin, še posebej med starejšimi sodelavci, pri
katerih v podjetju zaznavajo manjšo fleksibilnost pri
prilagajanju na spremembe.

prijavitelja
na
področju
medgeneracijskega
sodelovanja so skladna z natečajem, ki spodbuja
delodajalce h grajenju mostov med različnimi
generacijami delavcev. Podjetju se zato podeljuje
priznanje MEGA navdih 2022 za dobro prakso
medgeneracijskega sodelovanja v delovnem okolju.

Barbara Petančič

Barbara Petančič, HR direktorica v Generali
zavarovalnici, pojasnjuje: »Zavarovalništvo skozi
hitro odzivanje na spremembe in uvajanje novih
tehnoloških rešitev postaja vse bolj dinamična
panoga, kjer se srečujejo vse štiri generacije.
Verjamemo, da je ključ do uspeha sodobna,
k zaposlenim usmerjena kultura, ki temelji na
povezovanju različnih izkušenj, pristopov in
miselnosti – medgeneracijskem sodelovanju. V
luči nove normalnosti smo zasnovali program
vzajemnega učenja digitalnih veščin, ter na ta način
izboljšali izkušnjo učenja, omogočili učinkovito
delo na daljavo in medgeneracijsko sodelovanje kot
vrednoto zapisali v temelje organizacijske kulture.«

V podjetju se zavedajo, da so starejši zaposleni s
svojim znanjem neprecenljiva zakladnica izkušenj,
ki jih morajo prenašati na mlajše generacije. Hkrati
so v podjetju prepoznali izziv, da za starejše delo na
daljavo predstavlja dodaten stres. S serijo dogodkov,
namenjenih krepitvi tehnoloških spretnosti ter
veščin uporabe aplikacij in sodelovalnih orodij,
so v podjetju izboljšali izkušnjo in usvajanje
vsebine samih delavnic, ob tem pa so izpolnili
še višji cilj, to je dolgoročno učinkovito delo na
daljavo. Z dobro prakso podjetje aktivno prispeva h
gradnji medgeneracijskega dialoga, saj so starejši
opolnomočeni za učinkovito delo v digitalni realnosti.
Hkrati lahko še naprej sodelujejo v mentorskih
aktivnostih ter prenašajo znanje in izkušnje mlajšim
generacijam, ne da bi se počutili depriviligirani
zaradi pomanjkanja digitalnih veščin. Prizadevanja
Generali je prejemnik priznanja MEGA navdih 2022
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DRUŽBA LEK D.D.

DRUŽBA LEK D.D.

Dobra praksa: Spodbudno, vključujoče in vedoželjno delovno okolje
za sodelavce vseh generacij
Priznanje: MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega
sodelovanja v delovnem okolju
Utemeljitev strokovne komisije:
Podjetje je predstavilo večplasten pristop k
upravljanju medgeneracijskega sodelovanja tudi
glede na duh časa, ki se odraža v večjem obsegu dela
na daljavo. S predstavljenimi ukrepi za zaposlene
si v podjetju prizadevajo soustvarjati spodbudno,
vključujoče in vedoželjno delovno okolje. Zaznati
je veliko pomembnost tematike medgeneracijskega
sodelovanja in zavezanost podjetja k reševanju
izzivov in priložnosti v povezavi z raznolikostjo in
vključenostjo vseh zaposlenih.
Podjetje je nanizalo številne ukrepe, še posebej pa
izpostavilo program za razvoj novih načinov dela.
V okviru slednjega uvajajo inovativne rešitve, ki
sodelavcem omogočajo več izbire pri tem, kje, kdaj
in kako delajo, ter jim s tem dajejo možnost za
prilagoditev obveznosti individualnim prioritetam
glede na življenjsko obdobje posameznika.
Prizadevanja prijavitelja skozi širok spekter aktivnosti,
katerih rezultati so opisno nakazani, odražajo
pomembnost
spodbujanja
medgeneracijskega
sodelovanja. To je tudi skladno z natečajem, ki
spodbuja delodajalce h grajenju mostov med
različnimi generacijami delavcev. Podjetju se zato
podeljuje priznanje MEGA navdih 2022 za dobro
prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem
okolju.
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Paulina Pazio

Paulina Pazio, direktorica Kadrov za Novartis v
Sloveniji, katerega del je družba Lek: »Ljudje so v
središču vsega, kar počnemo, zato sta raznolikost
in vključenost eni glavnih Novartisovih vodil
pri ustvarjanju navdihujočega, vedoželjnega in
spodbudnega delovnega okolja, ki sodelavcem
omogoča, da izkoristijo svoj polni potencial.
Prav njim gre danes zahvala, saj z ustvarjanjem
vključujoče kulture, sodelovanjem in povezanostjo
z našim poslanstvom vsak dan prispevajo k
izboljševanju delovnega okolja. Veseli smo, da je
žirija nagrade MEGA 2022 letos ponovno prepoznala
naša prizadevanja in se obenem zavezujemo, da
bomo še naprej stremeli h kadrovski odličnosti in
ustvarjali skupnost, v kateri so ljudje zavzeti in imajo
priložnosti za rast.«

Lek je prejemnik priznanja MEGA navdih 2022
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DRUŽBA HISENSE GORENJE EUROPE D.O.O.

DRUŽBA HISENSE GORENJE EUROPE D.O.O.

Dobra praksa: Mentorski program
Priznanje: MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega
sodelovanja v delovnem okolju

Stanka Pejanović

Utemeljitev strokovne komisije:
Podjetje je zasnovalo sistem mentorstva, ki
povezuje mlade talente, direktorje, strokovnjake
in poslovodstvo. Primarni cilj programa je prenos
znanja, saj podjetje želi sodelavcem omogočiti
osebni in strokovni razvoj. S spodbujanjem intenzivne
izmenjave znanja med delavci različnih starosti pa
program vključuje tudi vidik medgeneracijskega
sodelovanja. Rezultati izvajanja projekta kažejo
pozitivne učinke tako za udeležence kot podjetje na
splošno.

S tem programom je podjetje doseglo spodbudne
rezultate, ki se kažejo v vzpostavitvi organizacijske
kulture, ki spodbuja deljenje znanja, sodelovanju
sodelavcev na različnih položajih in področjih,
krepitvi zadovoljstva ter ne nazadnje skozi prispevek
k dodatnemu motiviranju in ohranjanju najboljših
kadrov. Prizadevanja prijavitelja na področju
medgeneracijskega sodelovanja so skladna z
natečajem, ki spodbuja delodajalce h grajenju mostov
med različnimi generacijami delavcev. Podjetju se
zato podeljuje priznanje MEGA navdih 2022 za dobro
prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem
okolju.

Stanka Pejanović, podpredsednica Hisense
Europe: »Mentorski program v Hisense Europe
odraža koncept mednarodnega, medkulturnega
in medgeneracijskega sodelovanja sodelavcev.
Z mentorstvom našim sodelavcem omogočamo
pridobitev številnih novih znanj in izkušenj ter je
odlična priložnost za krepitev kulture, ki v podjetju
spodbuja odprtost za učenje, širjenje znanja,
sprejemanje različnosti in omogoča osebni kot
poklicni razvoj posameznikov.«

Stanka Pejanović (v sredini) s sodelavci

Hisense Gorenje Europe je prejemnik priznanja MEGA navdih
2022
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DRUŽBA LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O.

DRUŽBA ISKRA, D.O.O.

Dobra praksa: Moč je v povezovanju
Priznanje: MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega
sodelovanja v delovnem okolju

Dobra praksa: Shadowboard
Priznanje: MEGA navdih 2022 za dobro prakso medgeneracijskega
sodelovanja v delovnem okolju

Utemeljitev strokovne komisije:

Utemeljitev strokovne komisije:

V podjetju so zasnovali strategijo medgeneracijskega
sodelovanja z geslom Moč je v povezovanju. Ta
zajema analizo stanja in različne ukrepe, katerih
jedro je sklop delavnic in izobraževanj v različnih
heterogenih skupinah sodelavcev. V podjetju
se zavedajo doprinosa starejših zaposlenih, saj
ti pomenijo dragoceno zakladnico izkušenj ter
akumuliranega znanja. Spodbujanje sodelovanja
z mlajšimi delavci je ključen za prenos znanja. S
projektom so želeli opolnomočiti starejše zaposlene,
da so kos izzivom današnjega konkurenčnega okolja.

Teo Ferfolja, kadrovski strokovni svetovalec v
Ljubljanskih mlekarnah: »Verjamemo, da povezovanje
različnih generacij bogati organizacijsko kulturo
in ustvarja dobro klimo med zaposlenimi. Ponosni
smo, da smo za projekt ‘Moč je v povezovanju’
prejeli priznanje MEGA navdih 2022. V okviru
projekta smo izvedli več kot 50 delavnic vrednot,
komunikacije, digitalnih kompetenc, vodstvenih
in strokovnih vsebin za vseh 600 zaposlenih, ki so
iniciativo sprejeli kot priložnost za rast, izboljševanje
komunikacije in medgeneracijsko povezovanje.«

Projekt je bil dobro sprejet med zaposlenimi in
dosegel visoko vključenost. Rezultati aktivnosti
imajo tudi širše učinke, denimo na zavzetost
zaposlenih. Prizadevanja prijavitelja na področju
medgeneracijskega sodelovanja so skladna z
natečajem, ki spodbuja delodajalce h grajenju mostov
med različnimi generacijami delavcev. Podjetju se
zato podeljuje priznanje MEGA navdih 2022 za dobro
prakso medgeneracijskega sodelovanja v delovnem
okolju.
Teo Ferfolja

Po vpeljavi dobre prakse na ravni uprave jo je
podjetje uvedlo tudi v drugih enotah znotraj
celotnega podjetja. Hkrati dobra praksa obeta
izboljšanje poslovanja v mednarodnem prostoru, saj
je naslednji korak implementacija prakse v drugih
izpostavah znotraj skupine. Prizadevanja podjetja na
področju medgeneracijskega sodelovanja so skladna
z natečajem, ki spodbuja delodajalce h grajenju
mostov med različnimi generacijami delavcev.
Podjetju se zato podeljuje priznanje MEGA navdih
za dobro prakso medgeneracijskega sodelovanja v
delovnem okolju.

Manca Bašelj, direktorica kadrovske službe v
podjetju Iskra: »Prejem priznanja MEGA 2022 nam
veliko pomeni. Je pokazatelj, da v podjetju Iskra
soustvarjamo trende na kadrovskem področju.
Tovrstna prepoznava naših kadrovskih prizadevanj
prispeva tudi k temu, da smo kot delodajalec
še bolj zanimivi za mlade talente. V okviru
našega nagrajenega projekta krepimo vodstvene
kompetence mladih, ki samozavestneje prevzemajo
nove odgovornosti in kasneje tudi vodstvene
položaje. Hkrati zavzeti mladi starejšim generacijam
omogočajo dostop do svežih idej in širijo pogled na
dejavnike, ki bodo krojili prihodnost.«

Iskra je prejemnica priznanja MEGA navdih 2022

Ljubljanske mlekarne so prejemnik priznanja MEGA navdih
2022
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Podjetje je predstavilo inovativno prakso upravljanja
talentov ‘Shadowboard’ oziroma mlado upravo
podjetja.
Projekt
vključuje
medgeneracijsko
sodelovanje in ima elemente mentorstva in
obrnjenega mentorstva ter je skladen s strateškimi
usmeritvami podjetja. Dobra praksa gradi na
notranjih virih in organizacijski kulturi ter daje
velike razvojne učinke navznoter, kot je na primer
oblikovanje novega modela nagrajevanja.

Manca Bašelj
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Kako naprej?
Navdih za medgeneracijsko sodelovanje
najdete na www.sodelovalnica.si.
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