WYRÓŻNIENIE DLA
ORGANIZACJI,
KTÓRE STAWIAJĄ
CZŁOWIEKA W CENTRUM

WELLBEING
LEADER
CERTIFICATE
POTWIERDZENIE
WYSOKICH STANDARDÓW
W 6 OBSZARACH
WELLBEINGU

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI:
HTTP://WELLBEINGINSTITUTE.COM.PL
TELEFON: +48 791 598 888
EMAIL: INFO@WELLBEINGINSTITUTE.COM.PL

INFORMACJE O WELLBEING INSTITUTE
misja

Wspieramy i inspirujemy ludzi w organizacji w nieustanym doskonaleniu działań
związanych z ich dobrostanem, który przekłada się na sukcesy zawodowe i osobiste.

wizja
Chcemy by organizacje osiągały swoje cele biznesowe poprzez stawianie człowieka w
centrum Człowiek, który czuje się spełniony i zadowolony, staje się przez to bardziej
zaangażowany i odpowiedzialny za osiąganie sukcesów biznesowych i osobistych.

co oferujemy?
Wsparcie dla organizacji, które chcą podnosić swoją wartość i atrakcyjność na rynku i
przyciągać oraz utrzymywać właściwych pracowników.

Certyfikujemy organizacje, potwierdzając standardy wartościowego i atrakcyjnego pracodawcy
Certyfikujemy firmy, produkty i usługi, które podnoszą poziom wellbeingu ludzi i organizacji
Badamy poziom wellbeingu pracowników
Wspieramy HR we wdrażaniu wellbeingu poprzez doradztwo i szkolenia
Towarzyszymy liderom w rozwijaniu kompetencji z zakresu wellbeingowego przywództwa
Organizujemy konferencje, które stanowią przestrzeń do wymiany dobrych praktyk

kluczowe korzyści
Wsparcie w budowaniu kultury organizacyjnej
Zwiększanie zaangażowania i poprawa wydajności pracy
Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa
Efektywna organizacja pracy i zarządzanie czasem
Zmniejszenie absencji pracowników
Zmniejszenie rotacji kadry i większa retencja
Zmniejszeni kosztów pracy
Przyciągnięcie i utrzymanie właściwych pracowników
Poprawa atmosfery w pracy
Podniesienie motywacji i lojalności
Wzrost samodzielności i odpowiedzialności

INFORMACJE O CERTYFIKACIE
#1 cele i założenia
Certyfikacja Wellbeing Leader jest wyróżnieniem,
które dowodzi dobrych praktyk wellbeingowych
organizacji. Potwierdza, że organizacja stawia
człowieka w centrum, że dba o dobrostan
swoich pracowników i w porozumieniu z nimi
wdraża rozwiązania, które mają na celu
wesprzeć ich w codziennej pracy tak, aby mogli
czuć się dobrze i aby potrafili równoważyć swoje
życie na co dzień, ze szczególnym
uwzględnieniem wyzwań zawodowych.

Certyfikat Wellbeing Leader
potwierdza kompetencje organizacji
w zakresie wellbeingu w 6 kluczowych obszarach.

kluczowe korzyści dla organizacji
sprawdzenie aktualnej sytuacji w organizacji pod kątem wellbeingu
pracowników, ich zaangażowania, poziomu satysfakcji
identyfikacja mocnych stron organizacji w zakresie wdrożeń
wellbeingowych w 6 kluczowych obszarach
identyfikacja potencjału rozwojowego w zakresie wdrożeń wellbeingowych w
6 kluczowych obszarach
promocja organizacji jako wellbeingowej marki pracodawcy, rzetelnej i wspierającej
dostęp do najnowszej wiedzy i praktyk rynkowych - akademia certyfikacyjna
dostęp do platformy wymiany doświadczeń praktyków HR
doradztwo i wsparcie w zakresie wdrożeń
uznanie rynkowe i wzrost konkurencyjności i atrakcyjności marki
organizacyjnej i pracodawcy

INFORMACJE O BADANIU
#1 cele i założenia
Wellbeing Index Control (WIC) to polski, autorski program w formie ankiety elektronicznej.
Pracownicy wypełniają, a pracodawca dostaje wynik z sugerowanymi rozwiązaniami problemów.
Dzięki niemu organizacja i osoby nią zarządzające w prosty sposób sprawdzą, czy jej pracownicy są
zadowoleni i usatysfakcjonowani ze swojej pracy.

WIC działa jak RENTGEN firmy. Szybko wyłapuje, gdzie leży problem.
Pozwala mu zapobiegać, ale też rozwijać się zgodnie z celami.
Dzięki WIC zareagujecie, kiedy coś jest nie tak i zminimalizujecie ryzyko odpływu pracowników.
WIC działa także w drugą stronę – kiedy chcecie coś poprawić, zrobić krok do przodu i cieszyć się
uznaniem pracowników. Czyli z jednej strony jest jak RENTGEN, a z drugiej jak NATURALNY
SUPLEMENT, który odżywi organizację.
Wellbeing Index Control to polskie narzędzie zbudowane między innymi dzięki stosowaniu
zarządzania ryzykiem w praktyce.

Co zawiera raport z badania?
sprawdzenie aktualnej sytuacji w organizacji pod kątem wellbeingu
pracowników, ich zaangażowania, poziomu satysfakcji
identyfikacja mocnych stron organizacji w obszarze zarządzania zasobami
ludzkimi w 6 kluczowych obszarach
identyfikacja słabych stron organizacji w obszarze zarządzania zasobami
ludzkimi w 6 kluczowych obszarach
wskazanie obszarów niskiego i wysokiego ryzyka z koniecznością działania
rekomendacje i możliwe rozwiązania, które przyczynią się do
poprawy sytuacji organizacji i rozwoju poziomu wellbeingu oraz
zadowolenia pracowników
pomoc we wdrożeniu oraz proces certyfikacji w
obszarze LIDERA WELLBEINGU

PROCEDURA CERTYFIKACYJNA
1 ETAP
WYPEŁNIENIE FORMULARZA ONLINE PRZEZ FIRMĘ
ANALIZA PRZESŁANYCH DANYCH
I KONSULTACJA AUDYTORSKA I OMÓWIENIE NADESŁANYCH PRAKTYK

2 ETAP
PRZESŁANIE DODATKOWYCH INFORMACJI, DOKUMENTÓW JEŻELI ZASADNE
PRZEPROWADZENIE ANKIETY WŚRÓD PRACOWNIKÓW JEŻELI PRZESŁANE DANE NIE
UWZGLĘDNIAJĄ DANYCH ZWIĄZANYCH Z BADANIEM PRACOWNIKÓW
LUB BADANIE KOMPLEKSOWE WELLBEING INDEX CONTROL

3 ETAP

3.5 ETAP

WIZYTA W SIEDZIBIE FIRMY
PRZYGOTOWANIE CASE STUDY Z DOBRYMI
PRAKTYKAMI
ZATWIERDZENIE CASE STUDY PRZEZ FIRMĘ
CERTYFIKOWANĄ

4

PUBLIKACJA CASE STUDY Z DOBRYMI PRAKTYKAMI
NA STRONIE WWW ORAZ W E-BOOKU Z DOBRYMI
PRAKTYKAMI RYNKOWYMI
WRĘCZENIE CERTYFIKATU I UDZIAŁ KONFERENCJI

ZAKOŃCZENIE PROCESU

POGŁĘBIENIE BADANIA POPRZEZ GRUPĘ
FOCUSOWĄ LUB WARSZTAT Z
PRACOWNIKAMI DOT. WELLBEINGU
(BADANIE POTRZEB I SZUKANIE
ROZWIĄZAŃ)
REKOMENDACJE WYNIKAJĄCE Z AUDYTU
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