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BabySitting Service 
Корпоративна одговорност – бенефиции за вработените 

BabySitting Service обезбедува квалитетни и сигурни опции за згрижување и нега на деца и високи 
стандарди во воспитување и едукација на деца од предучилишна возраст. Услуги наменети за 
компании овозможуваат на вработените пристап до итни или last-minute решенија за згрижување 
на деца. Нашата цел е  да го намалиме стрес со кој се соочуваат вработените кога нивните деца не 
се во можност да присуствуваат во градинка или училиште.  

Специјализирани сме во делот на отворање и менаџирање на градинки во рамки на компании, 
outsourcing на сите опции за згрижување на деца, индивидуални пакети со услугите на дадилки и 
бејбиситери наменети за менаџери и вработените. 

За потребите на секоја компанија вршиме проценка и анализа на потреби на вработените, 
креирање на соодветен бизнис модел и неговата примена во компанија. Финансиска анализа, cost-
benefit анализа, правни совети и даночен консалтинг се услуги кои се креират според потребите 
на секоја клиент. Наш тим составен од искусни професионалци насочен е кон овозможување на 
висококвалитетни услуги и поддршка на компании и семејства.  
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Дадилки и 
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Ќе ни биде задоволство Во соработка со Вас да ги разгледаме сите можни опции кои би 
одговарале на Ваши бизнис потреби и кои би биле поддршка на вработените да ги 
надминат предизвици во згрижување на деца и унапредување на кариера. 

За дополнителни информации контактирајте не на 

Моб +389 72 697 481   Аминта Трети 58, 
Тел +389 2 3126 135   1000 Скопје 
Емаил:     Македонија 
Веб: 

 

BabySitting Service 
Ние се грижиме за иднина. 

 

КОМПАНИИ СО НАПРЕДНИ ПРОГРАМИ ЗА ЧОВЕЧКИ 

РЕСУРСИ РЕЗУЛТИРААТ СО ПОВИСОКИ ПРИХОДИ,  

ПОВИСОКА ПРОДУКТИВНОСТ И ИНВЕСТИРААТ ПОВЕЌЕ 

СРЕДСТВА ВО ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ.  КОМПАНИИТЕ 

КОИ ШТО КРЕИРААТ СТИМУЛАТИВНА РАБОТНА 

СРЕДИНА, ЗАБЕЛЕЖУВААТ РАСТ ВО ПРОДУКТИВНОСТ И  

ПРОФИТАБИЛНОСТ. 
 



  
  v  Субвенционирани услуги на Дадилки и 

Бејбиситери 
Услуги на дадилки и бејбиситери опфаќаат стандардни услуги на дадилки и 
бејбиситери, постпородилни дадилки, дадилки за деца со посебни потреби, 
итни ситуации и заменски опции, дадилки за патување, згрижување и 
воспитување на деца во текот на летен и зимски распуст. Услуги на дадилки 
и бејбиситери се целосно или делумно платени од страна на работодавач. 

Некои од позитивни ефекти се следни: 

- Намалување на непредвидени отсуства; 
- Зголемена стапка на враќање на работа после породилно; 
- Можност за вработени родители за бизнис патувања, тренинзи; 
- Попусти за вработените за краткорочни и долгорочни ангажмани. 

Балансирање помеѓу семеен и деловен живот е еден од најголемите 
проблеми на работна сила во денешно време. Субвенционирани услуги на 
дадилки се  ценовно прифатливи, веднаш достапни и високо квалитетни 
опции за згрижување и нега на деца на вработените. 

 

 

Градинка во рамки  на компанија  
 

Градинка во рамки на компанија е посебна форма на згрижување и нега на 
деца на вработените основна и управувана од работодавач (компанија) и 
лоцирана во просториите на компанија (или во близина на компанија). 
Градинка во рамки на компанија може да биде не само поттикнувач на 
целокупната благосостојба на заедница и општество, туку и водечки фактор 
на зголемување на профитабилност на компанијата. 

Следни позитивни ефекти се забележани: 

- Намалување на отсуствувања на вработените; 
- Висока стапка на задржување на вработените; 
- Намалување на флуктуација; 
- Зголемен потенцијал за привлекување на квалитетни кандидати; 
- Зголемување на продуктивност. 

Градинка во рамки на компанија е една од најмоќните бенефиции којашто 
може да им се понуди на вработените. Старт-уп трошоци поврзани со нови 
вработувања, изнајмување на простор, тековно управување и одржување 
се реални предизвици, но зголемување на продуктивноста е еднакво 
реална. 

 

Outsourcing на услугите за згрижување и нега на 
деца 
Outsourcing опфаќа услуги на згрижување и нега на деца, делумно или 
целосно платен од компанија, а управуван од сервис провајдер 
специјализиран во оваа област. Сервис провајдер прилагодува услугите и 
опции според потребите на вработените на одредена компанија.  

Позитивни ефекти од Outsourcing на услугите се: 

- Намален степен на отсуствувања на вработените; 
- Висока стапка на задржување на вработените; 
- Зголемен потенцијал за вработување на нови кадри; 
- Унапредување и зголемување на продуктивноста; 
- Нема старт-уп трошоци, административни работи, достапно како 

за мали и средни така и за големи компании. 

Креирање на работната средина каде што семејниот живот и работните 
обврски не се исклучуваат меѓусебно и каде што продуктивноста е во 
константен раст,  води кон профитабилноста и напредок на компанија од 
една и ефективни и задоволни вработени од друга страна. 

 

 

Дополнителни бенефиции 
Дополнителни бенефиции се различни видови на бенефиции креирани да 
излезат во пресрет на различни видови на опции за згрижување, 
воспитување, едукација и развој на други вештини кај децата од 
предучилишна и училишна возраст. Пакет на дополнителни бенефиции 
предвидува згрижување и воспитување на децата во текот на зимски и 
летен распуст, ваучери за различни активности – спорт, музика, танц, јазици, 
субвенционирано воспитни програми, активности пред и после училишни 
часови. 

Дополнителни бенефиции имаат позитивно влијание на: 

- Дополнителна сатисфакција на вработените; 
- Унапредување на team building и комуникација кон вработените; 
- Намалување на стрес поврзан со згрижување на деца во текот на 

зимски и летен распуст. 
- Достапни услуги и релативно ниски трошоци. 

Дополнителни бенефиции вклучуваат мајки и татковци и исто така машки и 
женски деца од сите возрасни групи. Кога ние познат број и возраст на деца 
на вработените, креирање на пакетот на дополнителни бенефиции ќе биде 
прилагоден кон индивидуални потреби на компанијата и вработените. 
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