


Sumar ofertă

1.  Nevoia companiei: să ofere work – life balance, să 
creeze un mediu sigur și grijă pentru nevoile angajaților

2.  Soluția directă și simplă: acordarea de ajutor calificat 
pentru îngrijirea copiilor angajaților

3.  Serviciul de babysitting oferit de Crucea Roșie: are 
garanția unei organizații cu prestigiu social, siguranței și 
profesionalismului bonelor angajate legal

4.  Programare și cost: adaptate nevoilor angajaților cu 
copii mici



Constatări

ü Dificultatea concilierii vieții  profesionale                              
cu viața de familie

ü Preocuparea pentru binele angajaților

ü Nevoia de servicii sigure și profesioniste de babysitting



Soluția: Serviciile de babysitting 
Scufița Roșie

ü Pachet de ore de babysitting la dispoziția salariaților,
pentru îngrijirea copiilor lor (0 - 12 ani)

ü Bone calificate (360 ore de curs autorizat ANC),
angajate și garantate de Crucea Roșie



Cum funcționează serviciile de 
babysitting Scufița Roșie

ü Compania Dvs. contactează trimestrial un pachet de
ore de babysitting pentru copiii angajaților

ü Bonele Scufița Roșie răspund solicitărilor salariaților
pentru serviciile de babysitting ocazionale



Avantaje pentru companie

ü Diminuarea nivelului de stres datorat problemelor legate de
îngrijirea copiilor

ü O soluție pentru politicile de personal care vizează bunăstarea
familială a angajaților

ü Imagine pozitivă privind responsabilitatea socială a companiei

ü Buget fix pentru pachetul trimestrial de ore de babysitting
contractat în beneficiul angajaților proprii

ü Parteneriatul cu Crucea Roșie Română beneficiază de
experiență și credibilitate: 142 de ani de activitate în domeniul
umanitar

ü Promovarea companiei pe site-ul Crucii Roșii



Avantaje pentru angajaţi

ü Siguranță și încredere în serviciile de babysitting
furnizate de Crucea Roșie: părinții știu că lasă copiii în grija
unor bone profesioniste

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

ü Beneficiu extra-salarial util pentru angajații
care au copii mici



Valoare adăugată Scufiţa Roşie

ü Alternativă pentru practica „la negru” și necalificată a
serviciilor de babysitting, care amenință securitatea copiilor

ü Calitatea și siguranța serviciilor de
babysitting sunt garantate de calificarea
profesională și monitorizarea
permanentă a bonelor angajate legal de
Crucea Roșie

ü Soldul de ore de babysitting neutilizate de salariații Dvs.
se folosește în beneficiul programelor sociale ale Crucii Roșii



Servicii la îndemână

ü Angajații Dvs. iau contact rapid cu bonele
profesioniste angajate ale Crucii Roșii, în funcție de
nevoile copiilor lor, pe baza programării on-line și în
limita orelor disponibile



Servicii prompte şi monitorizate

ü Serviciile de babysitting sunt furnizate în baza
confirmării de către Crucea Roșie a programărilor făcute de
angajații companiei Dvs.

ü Contabilizarea orelor de babysitting utilizate este
prezentată lunar companiei Dvs. de Crucea Roșie, care
monitorizează serviciile de îngrijirea copiilor



Planificare și cost

Simulare pachet trimestrial servicii de babysitting

Zile disponibile Interval orar servicii Număr ore contractate*

Luni - Vineri 17:00 – 21:00 240 

Sâmbătă 16:00 – 24:00 96

Cost lunar servicii babysitting = 4.800 Lei

* Numărul de ore contractate trimestrial de compania Dvs. poate fi dimensionat în 
funcție de nevoile angajaților. Serviciile de babysitting sunt limitate la minim 2 ore 
consecutive și maxim 2  programări  simultane/zi.



Garanţia Crucea Roşie

ü Alte Societăți Naționale de Cruce Roșie 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

http://www.redcross.org/
http://www.redcross.ca/
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.redcross.ie/
http://www.croix-rouge-ge.ch/


Vă mulţumim pentru încredere!

ü Pentru informații suplimentare și contractarea serviciilor
de babysitting vă rugăm să ne contactați:

Crucea Roșie Română, Filiala Sector 6 București
Calea Plevnei nr. 204
Ana Derumeaux, Manager Scufița Roșie
Tel.: 021 31 31 499
Mobil: 0787 665 144
E-mail: office@scufitarosie.org
www.crucearosie6.ro/servicii/
www.scufitarosie.org

mailto:office@scufitarosie.org
http://www.scufitarosie.org/
http://www.scufitarosie.org/

