


Constatări

 Dificultatea concilierii vieţii  profesionale                              
cu viaţa de familie

 Dificultatea înlocuirii unui salariat absent

 Preocuparea pentru binele angajaţilor

 Nevoia de servicii sigure şi profesioniste de babysitting



Soluţia: Serviciile de babysitting 
Scufiţa Roşie

 Pachet de ore de babysitting la dispoziţia salariaţilor
pentru îngrijirea copiilor lor (0 - 12 ani)

 Bone calificate (360 de ore curs autorizat) angajate şi
garantate de Crucea Roşie



Cum funcţionează serviciile de 
babysitting Scufiţa Roşie

 Compania contractează anual un pachet de ore de

babysitting pentru copiii angajaţilor

 10 Bone Scufiţa Roşie răspund solicitărilor salariaţilor
pentru servicii de babysitting



Avantaje pentru companie

 Diminuarea nivelului de stres şi absenteismului datorat
problemelor legate de îngrijirea copiilor

 O soluţie pentru politicile de personal care vizează bunăstarea
familială a angajaţilor

 Imagine pozitivă privind responsabilitatea socială a companiei

 Buget anual fix pentru pachetul de ore de babysitting
contractat în beneficiul angajaţilor

 Parteneriatul cu Crucea Roşie Română beneficiază de
experienţă şi credibilitate: 135 de ani de activitate în domeniul
umanitar

 Promovarea companiei pe site-ul Crucii Roşii şi prin
comunicate de presă



Avantaje pentru angajaţi

 Siguranţă şi încredere în serviciile de babysitting
furnizate de Crucea Roșie: părinţii ştiu că lasă copiii în grija
unor bone profesioniste. Raportul dintre persoanele care
acordă îngrijire copiilor şi părinţi sunt determinante pentru
bunăstarea familiei.

 Creşterea calităţii vieţii de familie, o mai
mare disponibilitate şi motivaţie pentru muncă,
îmbogăţirea experienţei parentale

 Argument în plus la negocierea pachetului
salarial



Valoare adăugată Scufiţa Roşie

 Alternativă pentru practica „la negru” şi neprofesionistă a
serviciilor de babysitting, care ameninţă securitatea copiilor

 Calitatea şi siguranţa serviciilor de
babysitting Scufiţa Roşie sunt garantate de
calificarea profesională şi monitorizarea
permanentă a bonelor

 Soldul de ore de babysitting neutilizate de salariaţii dvs.
se foloseşte în beneficiul programelor sociale ale Crucii Roşii,
pentru familii monoparentale cu venituri mici



Servicii la îndemână

 Salariaţii dvs. iau contact cu bonele profesioniste

angajate ale Crucii Roşii, în funcţie de nevoile copiilor lor

 Crucea Roşie constituie un dosar personal confidenţial
privind cerinţele de îngrijire a copiilor, împreună cu
părinţii acestora şi bonele Scufiţa Roşie



Servicii prompte şi monitorizate

 Serviciile de babysitting sunt furnizate în maxim 2 ore

de la momentul solicitării de către părinţi (în caz de
îmbolnăvire a copilului, situaţii neprevăzute, etc.)

 Contabilizarea orelor de babysitting utilizate este
prezentată lunar companiei dvs. de Crucea Roşie, care
monitorizează serviciile de îngrijirea copiilor



Evaluare şi costuri

Grilă pentru elaborarea ofertei de 
pachete orare de babysitting

Grupe de vârstă Nr. copii
(X)

Tarif orar
(Y)

Nr. ore pachet
(Z)

Cost pachet ore babysitting
(X * Y * Z)

0 – 2 ani 25 Lei min. 8 ore/lună/copil

2 – 6 ani 20 Lei min. 8 ore/lună/copil

6 – 12 ani 20 Lei min. 4 ore/lună/copil

TOTAL Lei

 Căsuţele galbene se completează de companie cu numărul de copii ai angajaţilor proprii

 Căsuţele albastre se completează de Crucea Roşie, în vederea încheierii contractului
pentru servicii de babysitting



Garanţia Crucea Roşie

 Alte Societăţi Naţionale de Cruce Roşie care oferă
servicii similare de babysitting sau calificare pentru bone

American Red Cross 
www.redcross.org

Canadian Red Cross 
www.redcross.ca

Croix-Rouge française
www.croix-rouge.fr

Irish Red Cross
www.redcross.ie

Croix-Rouge genèvoise
www.croix-rouge-ge.ch
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Vă mulţumim pentru încredere!

 Pentru informaţii suplimentare şi contractarea serviciilor
de babysitting vă rugăm să ne contactaţi:

Crucea Roşie Română, Filiala Sector 6 Bucureşti
Calea Plevnei nr. 204
Ana Derumeaux, Manager Scufiţa Roşie
Tel.: 021 31 31 499
GSM: 0770 920 856
E-mail: office@scufitarosie.org
www.scufitarosie.org
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