PETS AT WORK
PREZENTACJA

CZYM JEST PETS AT WORK?

• Pets at Work to program zaprojektowany,
aby pozwolić zwierzętom towarzyszyć
ludziom w miejscu pracy
• Wiele mówi się o nowoczesnych miejscach
pracy i w tym kontekście temat biur
przyjaznych zwierzętom się pojawia

VIDEO: Zwierzęta w biurze Nestle PURINA w Warszawie

CZYM JEST PETS AT WORK?

• Kilkunastoletnie doświadczenie Purina® z
programem Pets at Work inspiruje innych
pracodawców i przedstawicieli różnych firm
by otworzyć swoje podwoje na zwierzęta
• Program Pets at Work zachęca do
utrzymania zdrowej równowagi pomiędzy
życiem zawodowym, a prywatnym i niesie
za sobą liczne korzyści dla pracownika jak i
pracodawcy
ZDJĘCIE: Biuro Nestle Polska na ul. Domaniewskiej w Warszawie

HISTORIA PURINA

W Purina w Europie inicjatywa
Pets at Work jest możliwa od 2003
i obecnie jest jednym z kluczowych
elementów kultury korporacyjnej

Purina oficjalnie wprowadziła
politykę Pets at Work w Polsce w
Nestlé HOUSE w Warszawie
w marcu 2016 roku.

Na chwilę obecną do biura regularnie
przychodzi średnio 1 pies / tydzień.
Co 5 pracownik zarejestrował psa i
przeszedł szkolenie i okres próbny.
Przychodzi na zmianę 10 psów
(na ok. 40 pracowników na piętrze).

Zwierzęta pozytywnie wpływają na
stosunki między współpracownikami.
Jednak przyprowadzanie psa nie może
obniżać poziomu bezpieczeństwa w pracy
czy tez ograniczać swobody innych
pracowników, którzy mogą nie chcieć
kontaktu ze zwierzęciem.
VIDEO:
Dzień z życia Maxa w biurze w Gatwick (UK)

MARIOLA RAUDO
Kierownik działu spraw korporacyjnych PR
Nestlé POLSKA

ZDJĘCIE:
Darek z Roxy i Karolina z Pixie, które regularnie
przychodzą do biura Nestlé Purina w Warszawie

ROZWIĄZANIA W INFRASTRUKTURZE

Czytelne oznakowanie stref
psiolubnych i tam gdzie psy nie
mają wstępu.

Zabezpieczenie i oznakowanie
wszystkich potencjalnie
niebezpiecznych sprzętów.

Stworzenie systemu ewidencji wejść
i wyjść, procedury, skróconego
regulaminu do wiadomości
wszystkich pracowników firmy.

TO CO NAS POWSTRZYMUJE?

RAZEM SPRAWMY,
ABY TWOJA FIRMA STAŁA SIĘ
MIEJCEM PRAWDZIWIE
PRZYJAZNYM PSOM!

JAK MOŻNA WDROŻYĆ INICJATYWĘ?
Zanim wprowadzimy własną politykę Pets at Work,
jest kilka rzeczy które należy rozważyć:
Sprawdź czy do budynku można wprowadzać
zwierzęta
Wskaż osobę lub grupę projektową odpowiedzialną
za przeprowadzenie inicjatywy
Przeprowadź Psi Dzień w biurze
(informacyjny Dzień próbny)
Po dniu próbnym, zbierz opinie od pracowników
Dostarcz odpowiedzi pracownikom na postawione
pytania
W przypadku poszukiwania pomocy w organizacji i
szkoleniu pracowników, zasięgnij pomocy eksperta
Purina, który dostarczy niezbędnej pomocy i narzędzi,
oraz wskaże zaufanych partnerów do pomocy.

ZDJĘCIE:
Patrycja i jej dojrzały jednooki labrador Cyryl regularnie odwiedzający biuro.

KORZYŚCI
Purina przeprowadziła wywiady z 3,000 opiekunami psów zatrudnionymi na pełen etat, badając
postrzegane korzyści oraz zdanie pracowników na możliwość towarzyszenia psów w pracy.
Ankieta Pets at Work* wykazała:
Korzyści podkreślone przez pracowników
• Zmniejszenie poczucia winy z powodu
pozostawiania psa w domu
• Poprawia wizerunek pracodawcy
• Psy pomagają zmniejszać stres w pracy
• Stworzenie bardziej zrelaksowanego środowiska
• Poprawa w zachowaniu równowagi, między
pracą a domem
Korzyści dla firm
• Stworzenie przyjaznej atmosfery
• Postrzegane jako przywilej i benefit
• Sposób wyróżnienia się na rynku pracy
• Zachęca nowe talenty
• Przyszłościowe myślenie zorientowane na człowieka

Zwierzęta pomagają
OBNIŻAĆ ciśnienie krwi
oraz poziom cholesterolu2
Zwierzęta zmniejszają
uczucie samotności i
poprawiają SAMOOCENĘ4
Opiekunowie psów
SPACERUJĄ średnio 79%
więcej tygodniowo3
Ludzie z psami są mniej
narażeni na rozwinięcie się
DEPRESJI1

ZGODNIE Z NAJNOWSZĄ ANKIETĄ,
68% ZATRUDNIONYCH OPIEKUNÓW
PSÓW W EUROPIE, MAJĄC WYBÓR,

PRZYCHODZIŁOBY DO PRACY Z PSEM*

tylko

1 10
na

pracowników obecnie
pracuje w biurach
przyjaznych zwierzętom

1 Research from Virginia Commonwealth University, 2012. 2 CDC (Center for Disease Control and Prevention). 3 100 simple secrets why dogs make us happy, David Niven. 4 Saint Louis and Miami University Studies. *The research for Purina was carried out by Engage Research as a Pets at Work Benchmark Study, Omnibus and Qualitative Research, in May 2016. Sample size 1093.
*Ipsos conducted the survey on behalf of Purina, distributing 3,221 total online interviews among the population respondents, all of them were dog owners and in full-time employment. 400 were participants from the UK, France, Germany, Russia, Italy and Spain and 200 were participants from Switzerland and Portugal, based on the survey criteria. The survey excluded those in the pet-food industry or with
a pet-related occupation, such as veterinarians or breeders. An additional 80 millennial participants (18-34) in UK, France, Germany, Russia, Italy, Spain and Switzerland were selected for the interview. The survey was conducted in 2017.

KORZYŚCI
Badanie PAWrometer w USA z udziałem 1,200 opiekunów psów zatrudnionych na pełen etat,
którym mogą towarzyszyć psy w pracy podkreśla wiele korzyści.
Ankieta PAWrometer* wykazała:
REDUKCJA STRESU
PRACOWNIKÓW

PONAD 90% PRACODAWCÓW, KTÓRZY
OTWORZYLI SWOJE BIURA DLA

WIĘKSZA RÓWNOWAGA
ŻYCIE-PRACA

ZWIERZĄT ZAONBSERWOWAŁO
WZROST MORALE I SPADEK POZIOMU

WIĘKSZA LOJALNOŚĆ
DO PRACODAWCY

STRESU WŚRÓD PRACOWNIKÓW.

POPRAWA RELACJI
WŚRÓD WSPÓŁPRACOWNIKÓW

aż

WZROST SATYSFAKCJI
Z PRACY Z PRODUKTEM
ZWIĘKSZONA
PRODUKTYWNOŚĆ

firm w USA otwartych na
zwierzęta, zauważyło wzrost
LOJALNOŚCI pracowników.

ZDOLNOSC DO PRACY
W NADGODZINACH

Odpowiedź „Zgadzam się” pracowników

91%

Odpowiedź „Zgadzam się” osób decyzyjnych w HR

CZYM JEST SOJUSZ
Pets At Work Alliance ?

Purina zachęca przedstawicieli firm i
organizacji w Europie do przyłączenia się do
sojuszu Pets at Work Alliance i czerpania z
tego korzyści w postaci pozytywnego wpływu
zwierząt na środowisko pracy.
W Purina, wierzymy że ludziom i zwierzętom
razem żyje się lepiej i wiemy z doświadczenia,
że przebywanie ze zwierzętami w pracy ma
istotny wpływ na zdrowie pracowników
zarówno fizyczne jak i psychiczne.

Pets at Work Alliance to zrzeszone firmy i
organizacje, które podobnie jak Purina, wierzą że
ludziom i zwierzętom razem żyje się lepiej –
oddani tej idei wprowadzają politykę Pets at Work,
z założeniem, że do 2020 roku
uda się zebrać 200 organizacji.

JAK MOŻNA DOŁĄCZYĆ DO SOJUSZU
Pets At Work Alliance?

Organizacje i firmy zainteresowane
ustanowieniem polityki Pets at Work
i przyłączeniem do sojuszu Pets at Work Alliance
zachęcamy do odwiedzenia strony:

www.petsatworkalliance.com
Zachęcamy do kontaktu
dr n. wet. Sybilla Berwid-Wójtowicz
sybilla.berwid-wojtowicz@pl.nestle.com
w celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia.

Linki do filmów:
https://www.youtube.com/watch?v=1Lthjt3Cn30
https://www.youtube.com/watch?v=KvVbzEq-tTk

