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Czas trwania warsztatu:
6 hours divided in two 3 hours meetings

1. Krótki opis:

Warsztat skierowany jest do osób z tej samej organizacji, które już doświadczają wypalenia. Prowadzi
przez proces wymiany doświadczeń i identyfikowania zasobów, podnosząc świadomość wpływu
wypalenia w zespole na organizację i jednostki w jej obrębie. Pomaga osobom uczestniczącym wspólnie
opracować ewentualne zmiany na małą skalę, które można zastosować natychmiast, a także spogląda
nieco dalej w przyszłości, aby zobaczyć, jakiej zewnętrznej pomocy można szukać. Zawiera również
sugestie, jak pomóc współpracownikom i współpracowniczkom przechodzącym przez wypalenie
zawodowe.

2. Cel warsztatu:

- uznanie faktu pojawienia się wypalenia zawodowego w organizacji;
- zapoznanie się z narzędziami działań krótkoterminowych;
- zapoznanie się z narzędziami do fundamentalnych / długofalowych zmian w organizacji;
- rozważenie możliwych źródeł zewnętrznej pomocy w eliminowaniu wypalenia.

3. Grupa docelowa warsztatu:

- członkowie i członkinie jednej organizacji (pracownicy i pracownice, wolontariusze i
wolontariuszki) bez kadry zarządzającej

- 10-15 osób

Wsparcie Komisji Europejskiej dla produkcji tej publikacji nie stanowi
poparcia dla treści, które odzwierciedlają jedynie poglądy autorów, a
Komisja nie może zostać pociagnięta do odpowiedzialności za
jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych.
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4. Program warsztatu

Czas trwania
poszczególnych
działań

cel opis działań (szczegółowy opis ćwiczeń)

DZIEŃ 1

1. Wprowadzenie
5 minut

Zdefiniowanie celów
warsztatu

Celem warsztatu jest rozmowa o osobie w organizacji,
która boryka się z wypaleniem. Na pierwszym miejscu
stawiamy pracę jednostek i praktykę działania
organizacji; ważne jest, aby zrozumieć, że nie jest to
atak na niczyje cechy osobowościowe. Cel jest wspólny
dla wszystkich uczestników i uczestniczek warsztatu,
ponieważ tylko zdrowe i sprawnie działające osoby
mogą tworzyć zdrową organizację.

2. Przełamanie
lodów: „Dwie
prawdy i
kłamstwo”.
15 minut

Stworzenie dobrej
atmosfery.

Osoby mówią o sobie dwie prawdy i jedno kłamstwo (w
dowolnej kolejności). Celem gry jest ustalenie przez
wszystkich innych, które stwierdzenie jest w rzeczywistości
fałszywe.

To gra zapoznawcza, ale sprawdza się również w zespołach,
które już się znają i pomaga ocieplić atmosferę.

3. Stan obecny
20 minut

Wymiana
doświadczeń,
przegląd wiedzy o
wypaleniu,
rozpoznanie sytuacji
między
uczestnikami.

Osoby  stoją w kręgu. Moderator/ka czyta
oświadczenia. Im bardziej uczestnik/uczestniczka
zgadza się z przeczytanym stwierdzeniem, tym bliżej
środka kręgu się zbliża.

Kończąc ćwiczenie, moderator/ka pyta, czy można
zidentyfikować jakiekolwiek wzorce na podstawie
wykonanych przez uczestników i uczestniczki ruchów
(np. wg rodzaju personelu, działu, pracy nad konkretnym
projektem, pracy z użytkownikami, w nadmiarze
biurokracji itp.).

Zestaw oświadczeń - patrz załączony materiał A

4. Czym jest
wypalenie?
5 minut

Przekazanie
podstawowej wiedzy
o wypaleniu.

Prezentacja video: link.

5. Posągi ciała
15 minut

Podnoszenie
świadomości wpływu
wypalenia na nasze
zdrowie.

Osoby stoją w sali, pozostawiając trochę miejsca
dookoła siebie. Celem ćwiczenia jest pokazanie, jak
nasze zdrowie i emocje wpływają na nasz organizm.
Moderator/ka wymienia emocje i stany fizyczne -
niektóre związane z wypaleniem - a uczestnicy i
uczestniczki będą musieli i musiały pokazać je swoją
postawą ciała.

https://youtu.be/mnpyulRxfJs
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Emocje/stany: radość, niepokój, zaskoczenie, ból głowy,
niska motywacja, problemy trawienne, podniecenie,
bezsenność, wysoka motywacja, przytłoczenie,
samorealizacja, bóle pleców, satysfakcja.

Na koniec moderator/ka zadaje następujące pytania:
Czy niektóre rzeźby były łatwiejsze do wykonania niż
inne?
Które?
Czy możemy powiedzieć, że te, które były łatwiejsze do
pokazania, to te, których osobiście doświadczyłeś/łaś, a
ich pamięć mięśniowa wciąż jest obecna w twoim ciele?
Czy którekolwiek były wspólne dla osób
uczestniczących?
Czy możesz znaleźć inne powiązania między osobami,
które doświadczyły wspólnych emocji i problemów
zdrowotnych (np. praca nad tym samym projektem,
koledzy z tego samego działu)?
Czy możesz powiązać je z wypaleniem?

6. Przerwa
15 minut

7. Fotowizja
60 minut

Sporządzenie planu
długoterminowych /
fundamentalnych
zmian, ustalenie
granic
wewnętrznych i tych
dla zewnętrznych
interesariuszy.

Fotowizja

Każda osoba wybiera 3 zdjęcia przedstawiające: (1)
oczekiwania związane z przystąpieniem do organizacji;
(2) obecną sytuację; (3) idealną przyszłość. Uczestnicy i
uczestniczki analizują wybrane zdjęcia, aby określić, czy
istnieje luka między zdjęciami - symbolami kolejnych
etapów ich zaangażowania w organizację. Na czym
polega odstępstwo?

Czy konieczne jest przedefiniowanie celów / wartości
organizacji?
Spójność dzisiejszych projektów z wizją - czy prowadzą
nas we właściwym kierunku?
Gdzie następuje odstępstwo?
Dlaczego?
Jak mamy wrócić na właściwe tory?

Umieść główne wnioski, które mogą pomóc w
sformułowaniu wytycznych, na kartce.

Materiał C - zdjęcia.

8. Przerwa
15 minut

9. Zmiany
krótkoterminowe

Sporządzenie planu
zmian

Osoby zapisują na kartkach sytuacje stresujące,
sytuacje, w których czują się bezsilne; to, co utrudnia im



Burnout Aid Warsztat dla
zespołu NGO bez lidera/ki

60 minut krótkoterminowych. pracę, co przyczynia się do niezadowolenia. Zapisane
kartki wyrzuca się anonimowo do przygotowanego
pudełka.
Moderator/ka zbiera karty i układa je na tablicy,
grupując te, które się powtarzają. Grupa przegląda listę i
omawia możliwe środki zaradcze / ustalenia dotyczące
każdej z poruszonych kwestii. Pomocna jest
przygotowana wcześniej lista (Materiał B).

Celem zadania jest stworzenie listy / uzgodnień
dotyczących działań, ustalenie terminu rewizji i
ewentualnego dostosowania listy. Ustala się „politykę
wypalenia zawodowego” / zespół ds. zdrowia / grupę
roboczą odpowiedzialną za przeprowadzenie audytu.

10. Ćwiczenie
oddechowe
5 minut

Uwolnienie napięcia
i zakończenie.

Oddychanie 4-7-8:

Aby użyć techniki 4-7-8, skup się na następującym

schemacie oddychania:

● opróżnij płuca z powietrza;

● zrób wdech cicho przez nos przez 4 sekundy;

● wstrzymaj oddech na 7 sekund;

● zrób mocny wydech przez usta, zaciskając usta i

wydając „świszczący” dźwięk przez 8 sekund.

Powtórz cykl do 4 razy

https://www.medicalnewstoday.com/articles/324417

DZIEŃ 2

11. Rozgrzewka
15 minut

Rozgrzewka do ciągu
dalszego.

Osoby zostają zaproszone do celebracji „Święta
dobrych wiadomości”, podczas którego uczestnicy i
uczestniczki będą mogli i mogły podzielić się zmianami,
które wprowadzili i wprowadziły do swojej codziennej
rutyny na podstawie uzgodnionej listy kontrolnej
środków w sesji pierwszej.

12. Koło kontroli
45 minut

Zmiana
perspektywy;
inspiracja i
wzmocnienie.

Ćwiczenie: koło kontroli

1. Wydrukuj plakat „Circles of Control”.
2. Na małych karteczkach lub kawałkach papieru

zapisz wszystkie okoliczności / problemy, które Cię
niepokoją i umieść je w kręgu Kręgu trosk (Circle
of Concern).

Na tym etapie możesz odczuwać duży stres i niepokój
związany z zapisanymi rzeczami i możesz czuć, że nie
masz nad nimi żadnej kontroli. Brak kontroli może być
niepokojący.

http://www.clairenewton.co.za/posters-worksheets/circle-of-control-poster.html
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3. Spójrz na wszystkie zapisane przez siebie rzeczy i
zdecyduj, nad którymi możesz aktywnie
zapanować. Przenieś wszystkie karteczki
samoprzylepne ze sprawami, które możesz
kontrolować, z zewnętrznego, dużego Kręgu trosk,
do małego Kręgu kontroli (Circle of Control).

W tym momencie możesz pomyśleć, że nie ma zbyt
wielu elementów, którymi możesz aktywnie sterować.
Może to prawda - nie możesz ich kontrolować, więc
zadaj sobie pytanie: „Czy mogę na nie wpłynąć?”

4. Zastanów się, w jaki sposób możesz wpłynąć na
sprawy, które nadal są w Twoim Kręgu trosk.

Na przykład: czy mógłbyś/mogłabyś rozwinąć lepsze
relacje z osobą spoza zespołu, która stawia
niemożliwe wymagania i dotrzeć do pierwotnej
przyczyny jej zachowania?

Przejrzyj wszystkie kartki, które wciąż znajdują się w
twoim Kręgu trosk i spróbuj przenieść je do Kręgu
wpływów (Circle of Influence).

Gdy dalej będziesz je analizować i zaczniesz myśleć o
nich w inny sposób, może się okazać, że niektóre z
nich mogą trafić prosto do Kręgu kontroli.

5. Kiedy wypracujesz już ostateczne ułożenie
karteczek na kołach, zapisz okoliczności /
problemy na rzeczywistym plakacie i umieść go w
miejscu, w którym możesz go łatwo zobaczyć
każdego dnia. (Wnętrze drzwi szafki, którą
otwierasz codziennie, może być odpowiednim
miejscem do umieszczenia plakatu, jeśli nie
chcesz, aby ktokolwiek go widział).

6. Twój plakat będzie wtedy codziennie przypominał,
jak wiele możesz kontrolować i gdzie musisz
skoncentrować swój czas i energię.

13. Przerwa
10 minute

14. “Patyk z helem”
15 minut

Energetyk Osoby stoją w dwóch rzędach naprzeciw siebie (lub w
kółku, jeśli mała grupa). Na ich palcach kładzie się długi
kij. Wszyscy stoją, a punktem wyjścia jest wysokość
klatki piersiowej najwyższej osoby. (Musisz ustanowić tę
zasadę, inaczej wszyscy uklękną i będą próbować
oszukiwać). Każda osoba musi przez cały czas
utrzymywać oba palce wskazujące w stałym kontakcie z
kijem. Jeśli choćby jeden członek lub jedna członkini
zespołu straci kontakt, zespół musi zacząć od nowa na
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wysokości klatki piersiowej. Kijek może spoczywać tylko
na palcach wskazujących. Nie można zaginać palca na
kijku ani przesuwać po nim paznokciami itp. (Nie można
na siłę naciskać kijka). Celem jest obniżenie drążka na
wysokość około 20 cm nad ziemią.

15. Zmiany
długoterminowe
45 minut

Sporządzenie planu
długoterminowych /
fundamentalnych
zmian, ustalenie
granic
wewnętrznych i tych
dla zewnętrznych
interesariuszy.

Wróć do listy wniosków sporządzonej w Sesji 1
(ćwiczenie 7).

Osoby są podzielone na mniejsze grupy (3-5 osób) i
tworzą 5 wytycznych. Po dziesięciu minutach raport
zostaje złożony, po czym następuje wspólne utworzenie
listy na poziomie całej organizacji.

16. Przerwa
10 minut

17. Protokół
wypalenia
30 minut

Zaprojektowanie
zestawu środków /
protokołu udzielania
pomocy doraźnej
pracownikom i
pracownicom
doświadczającym
wypalenia
zawodowego.

Protokół spisuje się na dużym plakacie. Zespół
wyznacza dwie osoby, które będą odpowiedzialne za
przepisanie go i udostępnienie całemu zespołowi (np.
umieszczenie na tablicy, udostępnienie online dla
wszystkich).
- Jakie środki możemy zacząć wdrażać już od jutra?
- Kto będzie monitorował każdy z tych środków?
- Określmy konkretną datę, kiedy odbędzie się

90-minutowe spotkanie oceniające nasze postępy,
ew. adaptujące dostosowanie środków.

18. Zakończenie
10 minute

Sprawdzenie, czy
oczekiwania zostały
spełnione i pożegnanie
się.

Uczestnicy i uczestniczki wymieniają jedną kluczową rzecz,
która - uważają - zostanie z nimi na dłużej.
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5. Materiały do warsztatu:

- projektor, laptop
- papier, kartki, karteczki samoprzylepne, długopisy, pojemnik / pudełko do zbierania karteczek
- długi kij
- duży plakat lub co najmniej 2 arkusze A3

ZAŁĄCZNIKI:

ZAŁĄCZNIK 1. Lista stwierdzeń:

✔ Miałem/miałam już styczność z wypaleniem.

✔ Jeśli będę kontynuował/a życie w takim tempie, stanę w obliczu wypalenia.

✔ Mamy wiele konfliktów w miejscu pracy.

✔ W pracy czuję się niedoceniany/a.

✔ Często pracuję w nadgodzinach lub w czasie “wolnym” w domu.

✔ Nie mamy jasno określonych ról zawodowych, więc często robię rzeczy, których nie

powinienem/powinnam.

✔ Wymagam od siebie (i innych) wykonywania pracy perfekcyjnie.

✔ Gdy pracuję, odczuwam duży stres i napięcie.

✔ Przez cały czas mam wrażenie, że mam masę niedokończonych zadań do zrobienia.

✔ Mam kłopoty ze snem.

✔ Zwykle czuję się zmęczony/a.

✔ Nie wiem, jak stawiać granice.

✔ Nie umiem zapomnieć o pracy. / Cały czas myślę o pracy.

✔ Relacje z moimi bliskimi pogarszają się z powodu mojej pracy. / Nie poświęcam wystarczająco dużo

czasu moim bliskim.

✔ Czasami wolał(a)bym nie wstawać z łóżka i nie iść do pracy.

✔ Za mało czasu poświęcam swojemu hobby i zajęciom, które sprawiają mi radość.
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Załącznik 2. Lista kontrolna możliwych środków zaradczych:

1) Dobrze jest co jakiś czas zmieniać sposób prowadzenia spotkań. Im są dłuższe, tym mniej osiągamy. Będą

krótsze i skuteczniejsze, jeśli organizowane będą tylko wtedy, gdy to konieczne, mając określony program i

cele.

Oto kilka wskazówek dotyczących efektywnych spotkań:

● ustal z góry (jak najkrótszy) czas trwania spotkania,

● uczestnicy i uczestniczki nie powinni i nie powinny przeglądać telefonów komórkowych w trakcie

spotkania,

● nie trać zbyt wiele czasu na spisywanie protokołu, aby to, co trzeba zrobić, było zrobione jak

najszybciej.

2) Kilka wskazówek dotyczących lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym i unikania
rozpraszania się w czasie pracy

● Zorganizuj system baz danych, w których kluczowe informacje są dostępne dla każdej osoby, aby

uniknąć niepotrzebnych ciągów e-maili w poszukiwaniu informacji.

● Ustaw „godziny pracy”, kiedy jesteś dostępny/a dla swojego zespołu.

● Umów się na wysyłania e-maili w ustalonych godzinach pracy, nawet jeśli musisz pracować poza nimi.

● Ogłoś z wyprzedzeniem i uzgodnij ze swoimi współpracownikami i współpracowniczkami, że możesz

ich potrzebować poza godzinami pracy lub przez weekend / święta ze względu na charakter projektu,

termin lub inną sytuację awaryjną. Upewnij się, że te sytuacje są wyjątkami, i nie występują regularnie.

● Udostępnij swój kalendarz (miejcie wspólnie dzielony), i uszanuj, że ktoś jest na spotkaniu lub

zarezerwował trochę czasu na pracę indywidualną.

● Zaplanuj wolny czas po pracy z przyjaciółmi raz lub dwa razy w tygodniu jako odreagowanie na

zakończenie dnia pracy.

3) Cyfrowy detoks:

● Idź na spacer bez telefonu w kieszeni. Spacer to nie czas na telefonowanie do współpracowników i

omawianie spraw związanych z pracą.

● Użyj budzika i zostaw telefon w innym pokoju, idąc spać.

● Określ godzinę, po której nie będziesz patrzeć na żadne ekrany (telefon, komputer, tablet), aby

przygotować umysł do snu. Czytaj książkę, słuchaj muzyki, rysuj, gotuj lub wykonuj inne relaksujące

zajęcia. Powtarzające się czynności mają efekt medytacyjny.

● Podejmij wyzwanie, wyłączając telefon na kilka godzin w weekend. „Ważne jest, aby mieć jeden dzień,

w którym jesteś całkowicie offline, aby móc uzupełnić rezerwy mentalne, emocjonalne i duchowe”

(Wilding).

● Sprawdzaj e-maile tylko kilka razy dziennie, nie miej otwartej poczty na komputerze przez cały czas

podczas pracy.

● Przełącz telefon w tryb cichy i wyłącz powiadomienia podczas spotkań.

● Użyj odtwarzacza mp3 do słuchania muzyki zamiast telefonu. Użyj aparatu do robienia zdjęć na

wakacjach.
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4) Komunikuj się jasno.

Jasno określ swoje granice. Na przykład, jeśli nie chcesz, aby Twoi koledzy i koleżanki oraz klienci

kontaktowali się z Tobą o każdej porze, powiedz im, w jakich godzinach będziesz dostępny/a do rozmów

związanych z pracą. (Hanks: The The Burnout Cure: An Emotional Survival Guide for Overwhelmed Women).

Ważne jest, aby zrozumieć, co jest, a co nie jest sytuacją awaryjną, i również jasno o tym poinformować.

Jeśli potrzebujesz czasu bez zakłóceń na pracę nad bardziej wymagającymi zadaniami, poinformuj o tym

współpracowników i współpracowniczki.

5) Utwórz strukturę.
Jednym ze sposobów tworzenia struktury - a tym samym ustanowienia granic - jest ustalenie agendy

spotkania, nawet jeśli jest to spotkanie z Twoim przełożonym/przełożoną. Agenda podnosi skuteczność narad

i ukazuje Cię jako profesjonalist(k)ę, zwłaszcza w oczach osoby, która ma do Ciebie negatywny stosunek.

Ustalając taki plan, uwzględnij godzinę rozpoczęcia i zakończenia oraz tematy do omówienia.

Innym sposobem na tworzenie struktury może być samo umówienie spotkania. Powiedzmy, że Twój szef/owa

ma zwyczaj podchodzenia do Twojego biurka na pół godziny, aby porozmawiać. Zamiast tego zaproponuj

cotygodniową planowaną 15-minutową naradę. Musisz przedstawić przekonujące argumenty, wskazując na

korzyści dla drugiej strony. Możesz wspomnieć, że taka forma rozmów jest bardziej wydajna i wszystkim

oszczędzi czas.
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Załącznik 3. Wybór zdjęć do fotowizji
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Załącznik  4. Przykład formularza ewaluacyjnego

Burnout Aid – international project on professional burnout in non-governmental organizations

Po warsztacie prosimy o podzielenie się z nami swoimi przemyśleniami, abyśmy mogli rozwijać ten projekt.

Data i miejsce warsztatu:

Jakie treści lub działania podczas warsztatu były dla Ciebie najbardziej przydatne i dlaczego?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy poleciłbyś/ poleciłabyś ten warsztat? Jeśli tak, to komu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jak oceniasz prawdopodobieństwo wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej codziennej pracy?

(w skali od 1 do 5)

1.- bardzo niskie 2 niskie 3 - średnie 4 - wysokie 5 - bardzo wysokie

Czy czas trwania warsztatów był odpowiedni?

1 - zbyt krótki, 2 - doskonały, 3 - zbyt długi

Czy liczba uczestników była odpowiednia?

1 - wolałbym mniejszą grupę,

2 - było idealnie

3 - większa liczba uczestników nie wpłynęłaby na dynamikę warsztatu

Czego brakowało Ci podczas dzisiejszego warsztatu?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jak możemy ulepszyć ten warsztat?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Inne uwagi, które chciałbyś/chciałabyś zgłosić?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….…………………………………………………


