
Burnout Aid delavnica za
posameznice_ke iz NVO–jev

Avtorici: Urška Jež in Tjaša Hauptman, Mesto žensk

Trajanje delavnice:
6 ur, razdeljenih na dve triurni srečanji

1. Kratek opis

Delavnica je namenjena vodjem organizacij. Zasnovana je kot preventivna delavnica. Udeležence vodi
skozi proces samorefleksije, v kateri se postopoma osredotočajo na svojo vlogo v organizaciji.
Spoznavali bomo, kako so lahko zgled ekipi in spremembe v organizaciji izpeljejo tako, da jim ostali
sledijo. Delavnica vsebuje kolaž dejavnosti, ki ozaveščajo o izgorelosti, ponujajo predloge za
reorganizacijo posameznih rutin in primere praktičnih vaj.

2. Cilji delavnice:

– ozaveščanje vodij, kakšne so njihove individualne prakse, in informiranje o tem, kako jih lahko
prenesejo na organizacijsko raven;
– opremiti voditelje z orodji, ki jim lahko pomagajo pri uvajanju sprememb na osebni in organizacijski
ravni.

3. Ciljna skupina delavnice:

– vodje nevladnih organizacij;
– 15 do 20 oseb.

Podpora Evropske komisije za pripravo teh gradiv ne pomeni potrditve
vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in Komisija ne more biti odgovorna
za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje .



4. Program delavnice

Trajanje
aktivnosti

Cilj Opis aktivnosti (podroben opis vaj)

1. dan

1. Uvod
15 minut

Prepoznavanje
izgorelosti, prikaz
stanja izgorelosti med
udeleženci.

Udeleženci stojijo v dveh vrstah ali krogu (odvisno od prostora),
obrnjeni drug proti drugemu. Moderator prebere izjave. Če se
udeleženec strinja z izjavo, naredi korak naprej.

Za izbrane izjave glejte gradivo A.

2. Osnovne
informacije o
izgorelosti
5 minut

Ozaveščanje o
izgorelosti.

Ogled videa What is burnout?
(moderator nastavi predvajanje slovenskih podnapisov)

3. Definiranje
osebnih ciljev
15 minut

Oblikovanje osebnih
ciljev za delavnico in
vzpostavljanje
zaupanja v skupini.

Udeleženci na lističe napišejo osebne cilje ali pričakovanja. Delijo
jih s skupino in jih nalepijo na steno.

Moderator udeležence opomni, da morajo osebni podatki, deljeni
znotraj skupine, ostati v varnem zavetju delavnice. Moderator
poudari, da je cilj te delavnice izmenjava osebnih izkušenj in težav,
zato je namen te zaveze k zaupnosti vzpostaviti varen prostor, ki
nam bo omogočil plodno izmenjavo in oblikovanje uporabnih
rešitev.

4. Individualna
samorefleksija
15 minut

Samorefleksija,
pisni/risani zemljevid
dneva, h kateremu se
lahko udeleženci
kasneje vrnejo.

Udeleženci na papirju opišejo svoj običajni delovni dan. Ob opisu
naj poskušajo oceniti tudi, koliko časa namenijo posameznim
dejavnostim.

5. Odmor
15 minut

7. Skupinska
refleksija
30 minut

Primerjati in izmenjati
osebne izkušnje, deliti
dobre prakse in se
učiti od drugih
udeležencev.

Individualnemu delu sledi izmenjava mnenj, razprava in skupno
oblikovanje predlogov. Pomembno je, da je vključen tudi
razmislek o hobijih. Moderator vodi pogovor na podlagi
priloženega seznama predlogov.

Glej priloženo gradivo B.

8. Dihalna vaja I
10 minut

Naučiti se praktičnih
vaj, ki jih lahko
uporabite pri delu.

Izvajanje preprostih gibov in dihalnih vaj. Vaje preizkusimo z
udeleženci, da jih praktično spoznamo.

V priloženem gradivu C najdete nekaj primerov dihalnih vaj
(moderator naj izbere eno) in primer preprostih gibov, ki se
uporabljajo med aktivnimi odmori.

9. Odmor
15 minut

10. Analiza
razporejanja
časa

Premik perspektive na
organizacijsko raven,
ozaveščanje o vplivu

Pogovorite se o tem, v katere aktivnosti na urniku jih silijo prakse
v organizaciji.

https://youtu.be/mnpyulRxfJs


20 minut osebnih praks na
delovanje organizacije
in obratno – kateri
elementi v urniku so
posledica praks v
organizaciji.

11. Ukrepi za
izboljšanje
organizacijske
klime
35 minut

Seznanitev s sklopom
sprememb na ravni
organizacije.

Moderator razdeli udeležence v štiri skupine. Vsaka skupina 5
minut razpravlja o enem od štirih ukrepov, predstavljenih v
gradivu D. Skupine delijo svoj ukrep s praktičnim primerom s
preostalimi udeleženci delavnice.

Glej priloženo gradivo D.

12. Zaključek
5 minut

Določanje osebnih
ciljev za naslednjo
sejo.

Vsaka oseba (anonimno) zapiše svoj osebni ukrep, ki ga je treba
sprejeti takoj, in ga odda v kuverto, ki jo bo hranil moderator.

2. dan

1. Ponovna
povezava
10 minut

Ponovno povezovanje
udeležencev.

Udeleženci stojijo v velikem krogu. Moderator glasno prebere
osebne cilje, zapisane ob koncu prvega dne – pri tem izloči
podobne/podvojene cilje. Osebe, ki so na podlagi prve delavnice
sprejele ukrepe, povezane s temi cilji, naredijo en korak proti
sredini kroga.

2. Risanje na temo
jasne
komunikacije
10 minut

Spoznavanje vpliva
komunikacije na
rezultate dela.

Udeleženci so razdeljeni v pare. Sedijo s hrbtom obrnjeni drug
proti drugemu. Prvi opiše sliko pred seboj, drugi na podlagi opisa
riše na prazen papir. Oseba, ki riše, ne sme govoriti ali postavljati
vprašanj. Za prepis slike imata na voljo 5 minut.

En par udeležencev ima nalogo motečih oseb. Par, ki riše, motijo
zvoki, vprašanja (npr. koliko je ura, povej mi, kdaj boš imel čas
zame, kdaj bo naloga opravljena, kako ti gre).

Po petih minutah sledi refleksija. Pari najprej delijo, kako je naloga
potekala zanje, koliko so si slike dejansko podobne, kaj je bilo
najtežje za osebo, ki opisuje, in osebo, ki riše.

Moderator na koncu postavi vprašanja:
Zakaj je enosmerna komunikacija neučinkovita, težka?
Kako so motilci vplivali na izvedbo naloge?
Ali lahko to prenesemo v okolje organizacije?

3. Učinkovita
komunikacija
20 minut

Spoznavanje osnovnih
smernic dobrega
komuniciranja.

Učinkovito komuniciranje je več kot le izmenjava informacij. Gre
za razumevanje čustev in namenov, ki se skrivajo za
informacijami. Poleg tega, da znate jasno prenesti sporočilo,
morate tudi poslušati tako, da boste v celoti razumeli pomen
povedanega in da se bo druga oseba počutila slišano in
razumljeno.

Učinkovito komuniciranje se zdi, kot da bi moralo biti instinktivno.
Vendar se vse prepogosto zgodi, da se pri komuniciranju z drugimi
ljudmi kaj zalomi. Rečemo eno, druga oseba sliši nekaj drugega in
pride do nesporazumov, razočaranja in konfliktov. To lahko
povzroči težave v odnosih doma, v šoli in na delovnem mestu.

Za jasnejše in učinkovitejše komuniciranje se moramo naučiti
nekaj pomembnih veščin. Ne glede na to, ali želite izboljšati
komunikacijo z zakoncem, otroki, šefom ali sodelavci, lahko z
učenjem teh veščin poglobite svoje stike z drugimi, vzpostavite



večje zaupanje in spoštovanje ter izboljšate skupinsko delo,
reševanje težav ter svoje splošno socialno in čustveno zdravje.

Udeleženci so razdeljeni v štiri skupine. Vsaka skupina ima 5

minut časa, da pripravi dvominutno predstavitev ene od

komunikacijskih veščin ostalim. Predstavitvam sledi kratka

razprava o tem, katera od veščin se udeležencem zdi najbolj

uporabna.

Oglejte si priloženo gradivo F – natisnite ga posamično kot

gradivo za udeležence.

4. Odmor
10 minut

5. Žongliranje z
baloni
20 minut

Krepitev kompetenc
delegiranja,
spoznavanje pomena
videnja širše slike.

Eden od udeležencev dobi 2 balona. Naloga je, da ju s
poskakovanjem čim dlje obdrži v zraku. Drugi udeleženci mu
postopoma dodajajo balone. Cilj je, da ju obdrži v zraku, kakor ve
in zna, čim dlje.

Udeležencem boste dali 40 balonov. Vsaj 3 minute naj noben
balon ne pade na tla.

6. Refleksija
praktične vaje z
baloni
20 minut

Krepitev kompetenc
delegiranja,
spoznavanje pomena
videnja širše slike.

Moderator postavi naslednja osnovna vprašanja:

Kaj smo želeli pokazati s to vajo? (Odgovor: Oseba ima omejene

sposobnosti.)

Zakaj ji ni uspelo obdržati vseh balonov v zraku?

Ali je število balonov, ki jih oseba lahko obvladuje, univerzalno?

Kaj smo želeli pokazati z drugim delom? (Odgovor: Tudi

organizacija ima omejene zmogljivosti.)

Ali so med nalogo opazili, da je imela oseba težave ali da je

priskočila na pomoč drugi osebi? Kako je to vplivalo na izvedbo

naloge?

Kaj lahko iz tega sklepamo? (Kdo v organizaciji določa, kje je meja
zmogljivosti posameznika in organizacije? Kdo je odgovoren za
prepoznavanje situacije, ko nekdo ali organizacija ne zmore več
opravljati naloge? Kdo je odgovoren za zagotavljanje pomoči?)

7. Zmanjševanje
stresa na
delovnem
mestu
15 minut

Zagotavljanje
uporabnih nasvetov in
ukrepov za vodje.

Moderator skupini prebere naslednje nasvete, kako lahko vodje
zmanjšajo stres na delovnem mestu.

Delujte kot pozitiven zgled. Če lahko v stresnih situacijah

ostanete mirni, vam bodo zaposleni veliko lažje sledili.

Posvetujte se z zaposlenimi. Pogovorite se z njimi o posebnih

dejavnikih, zaradi katerih je njihovo delo stresno. Nekatere

stvari, kot so nedelujoča oprema, premalo osebja ali

pomanjkanje povratnih informacij od nadrejenih, je morda

razmeroma preprosto odpraviti. Z izmenjavo informacij z

zaposlenimi lahko zmanjšate tudi negotovost glede njihovih

delovnih mest in prihodnosti.



Z zaposlenimi komunicirajte na štiri oči. S pozornim

poslušanjem iz oči v oči se bo zaposleni počutil slišanega in

razumljenega. To bo pomagalo zmanjšati stres zaposlenega, tudi

če situacije ne morete spremeniti.

Konflikte na delovnem mestu rešujte na pozitiven način.
Spoštujte dostojanstvo vsakega zaposlenega; vzpostavite

politiko ničelne tolerance do nadlegovanja.

Delavcem omogočite, da sodelujejo pri odločitvah, ki vplivajo
na njihovo delo. Na primer, pridobite mnenje zaposlenih o

delovnih pravilih. Če bodo vključeni v proces, bodo bolj zavzeti.

Izogibajte se nerealnim rokom. Prepričajte se, da je delovna

obremenitev primerna sposobnostim in virom vaših zaposlenih.

Pojasnite svoja pričakovanja. Jasno opredelite vloge,

odgovornosti in cilje zaposlenih. Prepričajte se, da so ukrepi

vodstva pravični in skladni z organizacijskimi vrednotami.

Ponudite nagrade in spodbude. Ustno in v celotni organizaciji

pohvalite delovne dosežke. Načrtujte potencialno stresna

obdobja, ki jim sledijo obdobja z manj strogimi roki. Zagotovite

priložnosti za socialno interakcijo med zaposlenimi.

8. Odmor
10 minut

9. Situacijsko
igranje vlog
30 minut

Krepitev kompetenc
učinkovitega
komuniciranja.

Neučinkovita komunikacija vodij, na primer pri dajanju navodil,
kritiziranju in ocenjevanju dela, je lahko glavni dejavnik, ki vpliva
na izgorelost. Dva od udeležencev prosimo, da se prostovoljno
prijavita za nalogo. Vsak od njiju dobi svoj scenarij ali opis
situacije. Na voljo imata 5 minut, da prebereta svoje situacijsko
ozadje.

Na voljo imata 5 do 10 minut, da rešita dilemo ali se pogovorita o
opisani situaciji.

Ostali udeleženci molče opazujejo potek dialoga. Celotna skupina
15–20 minut razmišlja o učinkovitosti komunikacije,
najpogostejših napakah in poskuša poiskati boljše prakse.

Ponudimo jim nekaj usmerjevalnih vprašanj:
– S kom so se počutili povezane?
– Ali so se že kdaj znašli v podobnem pogovoru? Na katerem
koncu?
– Kaj je sprožilo njihovo razumevanje situacije? Kako jim je uspelo
razumeti obe stališči?
– Ali sta našla primernejšo rešitev?
– Ali so v komunikaciji opazili kakšne vzorce (nekatere stavke,
besede). Kako so vplivali na razpravo? Kako se je druga oseba
odzvala nanje?

Oglejte si priloženo gradivo G.



10. Zaključni
pregled
20 minut

Ugotoviti, ali je
delavnica izpolnila
pričakovanja
udeležencev.

Revizija ciljev, zastavljenih na začetku, razprava o njihovem
doseganju in predlogi za doseganje na podlagi vsebine delavnice
ali izmenjave osebnih izkušenj.

Več predlogov ponudite na spletni strani burnout-aid.eu, strani
Burnout Aid na Facebooku in/ali kanalu YouTube.

11. Sklepna
aktivnost
10 minut

Zaključiti s preprosto
dihalno vajo.

● Počasi izdihnite skozi usta in iz pljuč iztisnite ves kisik.

Osredotočite se na to namero in se zavedajte, kaj počnete.

● Počasi in globoko vdihnite skozi nos in pri tem v mislih počasi

štejte do štiri. Začutite, kako zrak polni vaša pljuča, en del za

drugim, dokler niso popolnoma polna in se zrak ne premakne v

trebuh.

● Zadržite dih in počasi štejte do štiri.

● Ponovno izdihnite skozi usta in počasi štejte do štiri ter pri tem

iztisnite zrak iz pljuč in trebuha. Zavedajte se občutka, kako

zrak zapušča pljuča.

● Preden postopek ponovite, ponovno zadržite dih in štejte do

štiri.

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

5. Pripomočki za delavnico:

– projektor, prenosni računalnik;

– samolepilni listki, bel papir formata A4, pisala, ena velika ovojnica;

– 40 balonov, merilec časa (štoparica, ura, telefon);

– tiskano gradivo, priloženo scenariju (število izvodov glede na število udeležencev).

6. Kontekst (seznam publikacij, filmov in predstavitev, ki si jih je vredno ogledati po delavnici)

Dodatne vaje:
https://www.webmd.com/balance/stress-management/stress-relief-breathing-techniques#1

https://www.uofmhealth.org/health-library/uz2255

https://www.urmc.rochester.edu/behavioral-health-partners/bhp-blog/april-2018/5-4-3-2-1-coping-tec

hnique-for-anxiety.aspx

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2016/09/DV-4-2015_Aktivni_odmori_na_delovnem_mestu.pdf

7. Pripombe/možne spremembe – predlogi za dodatne dejavnosti

Z določenimi spremembami dejavnosti je naloga primerna tudi za skupino posameznikov – vzgojiteljev,
mladinskih delavcev, mentorjev.

https://www.medicalnewstoday.com/articles/324417
https://www.webmd.com/balance/stress-management/stress-relief-breathing-techniques#1
https://www.uofmhealth.org/health-library/uz2255
https://www.urmc.rochester.edu/behavioral-health-partners/bhp-blog/april-2018/5-4-3-2-1-coping-technique-for-anxiety.aspx
https://www.urmc.rochester.edu/behavioral-health-partners/bhp-blog/april-2018/5-4-3-2-1-coping-technique-for-anxiety.aspx
http://www.zvd.si/media/medialibrary/2016/09/DV-4-2015_Aktivni_odmori_na_delovnem_mestu.pdf


GRADIVA

Gradivo A. Seznam izjav

✔ Z izgorelostjo sem se že srečal.

✔ Če bom še naprej živel tako hitro, me bo doletela izgorelost.

✔ Na delovnem mestu imamo veliko konfliktov.

✔ Na delovnem mestu se počutim premalo cenjenega.

✔ Pogosto delam nadure ali delam doma v »prostem« času.

✔ Nimamo jasno opredeljenih vlog, zato pogosto počnem stvari, ki naj ne bi bile moje delo.

✔ Od sebe (in drugih) zahtevam popolnost.

✔ Med delom čutim veliko stresa in napetosti.

✔ Ves čas imam občutek, da je pred mano še kup nedokončanih nalog.

✔ Imam težave s spanjem.

✔ Večino časa se počutim utrujenega.

✔ Ne znam postavljati mej.

✔ Ne vem, kako opustiti delo./Ves čas razmišljam o delu.

✔ Odnosi z mojimi bližnjimi se zaradi mojega dela slabšajo. / Ne vzamem si dovolj časa za svoje bližnje.

✔ Včasih raje ne bi vstal_a iz postelje in šel_a v službo.

✔ Premalo časa porabim za svoje hobije in dejavnosti, ki me osrečujejo.



Gradivo B. Kontrolni seznam trikov, ki omogočajo boljše strukturiranje časa, izogibanje motečim dejavnikom pri delu,
komuniciranje itd.

1) Metoda ABC za upravljanje časa

Metoda ABC je učinkovita tehnika določanja prednostnih nalog, ki jo lahko uporabljate vsak dan. Ta tehnika je

tako preprosta, da lahko z njeno uporabo postanete eden najbolj učinkovitih in uspešnih ljudi na svojem

področju.

Moč te tehnike je v njeni preprostosti. Deluje takole: začnemo s seznamom vsega, kar je treba storiti za

naslednji dan. Razmislite in si zapišite. Nato pred vsako točko na seznamu, preden začnete opravljati prvo

nalogo, postavite oznako A, B ali C.

1. Določite svoje najpomembnejše prednostne naloge

Postavka A je opredeljena kot nekaj, kar je zelo pomembno. To je nekaj, kar morate storiti. Če te naloge ne

opravite, ima lahko to resne posledice, na primer obisk ključne stranke ali dokončanje poročila za vašo šefico,

ki ga potrebuje za prihodnji sestanek upravnega odbora. To so žabe vašega življenja.

Če imate več kot eno nalogo »A«, te naloge razvrstite po pomembnosti tako, da pred vsako točko napišete A1,

A2, A3 itd. Naloga A1 je vaša največja in najbolj grda žaba med vsemi.

2. Odločite se o svojih sekundarnih nalogah

Postavka »B« je opredeljena kot naloga, ki jo morate opraviti. Če je ne opravimo, ima le blage posledice. To so

paglavci vašega delovnega življenja. To pomeni, da bo morda nekdo nezadovoljen ali bo imel neprijetnosti, če je

ne boste opravili, vendar nikakor ni tako pomembna kot naloga »A«. Vrnitev nepomembnega telefonskega

sporočila ali pregled elektronske pošte bi bila naloga »B«. Pravilo je, da nikoli ne smete opraviti naloge »B«, če

je ostala neopravljena naloga »A«. Nikoli se ne smete ukvarjati z glavonožcem, ko tam sedi velika žaba in čaka,

da jo pojeste.

3. Analizirajte posledice tega početja

Naloga »C« je opredeljena kot nekaj, kar bi bilo lepo opraviti, vendar ne bo nobenih posledic, ne glede na to, ali

jo boste opravili ali ne. Naloge »C« vključujejo telefoniranje prijatelju, kavo ali kosilo s sodelavcem ali

opravljanje nekaterih osebnih zadev med delovnim časom. Tovrstne dejavnosti nimajo nikakršnega vpliva na

vaše delovno življenje.

Ko boste na svojem seznamu uporabili metodo ABC, boste popolnoma organizirani in pripravljeni, da hitreje

opravite pomembnejše stvari.

2) Obvladajte poplavo informacij

● Optimizirajte komunikacijo z zmanjšanjem števila izmenjav. Primer: uporabite možnost »odgovori

vsem« le, če je to nujno potrebno.

● Poiščite svoje »odtoke« v komunikaciji: kdo nenehno klika na vas, zakaj vas še naprej kontaktira, kdo je

najzahtevnejši in zakaj? Razmislite, kako ukrepati, omejiti ali zajeziti te stike.

● Uporabite avtomatizirano odzivanje na elektronsko pošto, komunikacijske programe in aplikacije.

● Določite »uradne ure«, ko ste na voljo.



● Po potrebi dodajte povezavo do spletnega obrazca: tisti, ki želi nekaj od vas, naj izpolni, kaj bi dejansko

želel.

3) Digitalna dieta

● Uporabljajte aplikacije, ki spremljajo uporabo naprave, da lahko preverite, za kaj porabite največ časa.

● Telefon ne sodi k vzglavju postelje – kupite si budilko in poskrbite, da telefon ne bo prva in zadnja stvar,

ki jo vsak dan držite v rokah. Knjige so veliko boljši pripomoček.

● Določite prostor v stanovanju (vendar ne v spalnici), kjer hranite telefon ali tablični računalnik, in ju

tam polnite.

● Razmislite o urniku uporabe: naprave na primer ne uporabljajte ob določenih urah dneva, nato pa

izklopite vse zvočne signale, ki bi vas lahko opozorili na nove informacije. Enako velja za prostore v

stanovanju, kjer ne bo naprav, na primer za jedilno mizo, v postelji ...

● Pripravite večer družabnih iger.

● Začnite z nizkimi cilji in jih počasi stopnjujte: najprej 15 minut abstinence, nato 30 in tako naprej do

želenega časa. Za resnično pogumne in motivirane priporočam dan brez tehnologije. Presenečeni

boste nad novimi izkušnjami in odkritji.

● Pojdite na sprehod brez telefona in namesto korakov preštevajte lepe stvari, ki ste jih opazili na poti.

● Odjavite se iz aplikacij, da bo brskanje po spletu vsaj malo težje.

● Če se ne držite svojih pravil, lahko namestite aplikacijo, ki vam omeji dostop do interneta, iger, uporabo

drugih aplikacij.

● Spomnite se dejavnosti, ki jih radi počnete in ki zaposlujejo vaše roke in telo ter sproščajo vaš um:

kuhanje, telovadba, vrtnarjenje, ročna dela, risanje, slikanje ... Mnoge od njih vključujejo ponavljanje in

imajo zato zdravilni, meditativni učinek.

● Meditirajte.

Vir: https://www.briantracy.com/blog/leadership-success/practice-the-abc-method/

Gradivo C. Preproste gibalne in dihalne vaje

Dihalne vaje

1) Globoko dihanje

● Večina ljudi kratko in plitvo vdihne v prsni koš. Zaradi tega se lahko počutite tesnobno in izgubljate

energijo. S to tehniko se boste naučili, kako narediti večji vdih, vse do trebuha.

● Udobno se namestite. Lahko ležite na hrbtu v postelji ali na tleh z blazino pod glavo in koleni. Lahko pa

sedite na stolu, tako da so ramena, glava in vrat naslonjeni na naslonjalo stola.

● Vdihnite skozi nos. Naj se trebuh napolni z zrakom.

● Izdihnite skozi nos.

● Eno roko položite na trebuh. Drugo roko položite na prsni koš.

● Ob vdihu začutite, kako se trebuh dviguje. Ob izdihu začutite, kako se trebuh spušča. Roka na trebuhu

se mora premikati bolj kot tista, ki je na prsih.

● Naredite še tri polne, globoke vdihe. Vdihnite v trebuh, ki se z dihanjem dviguje in spušča.

2) Osredotočenost na dihanje

Med globokim dihanjem si v mislih predstavljajte sliko in besedo ali besedno zvezo, ki vam bo pomagala, da se

boste počutili bolj sproščeno.

https://www.briantracy.com/blog/leadership-success/practice-the-abc-method/


● Zaprite oči, če so odprte.

● Naredite nekaj velikih, globokih vdihov in izdihov.

● Vdihnite. Pri tem si predstavljajte, da je zrak napolnjen z občutkom miru in spokojnosti.

Poskusite ga začutiti po vsem telesu.

● Izdihnite. Pri tem si predstavljajte, da zrak odhaja skupaj s stresom in napetostjo.

● Zdaj z dihanjem uporabite besedo ali besedno zvezo. Med vdihom v mislih izrecite: »Vdihujem

mir in spokojnost.«

● Ko izdihnete, v mislih izrecite: »Izdihujem stres in napetost.«

● Nadaljujte 10 do 20 minut.

3) Modificiran levji dih

Med izvajanjem te vaje si predstavljajte, da ste lev. Z velikimi, odprtimi usti izpustite ves svoj dih.

● Udobno se usedite na tla ali stol.

● Vdihnite skozi nos. Z zrakom napolnite trebuh do konca.

● Ko ne morete več vdihniti, odprite usta, kolikor lahko. Izdihnite z zvokom »HA«.

● Večkrat ponovite.

https://www.uofmhealth.org/health-library/uz2255

4) Dihanje 4-7-8

Pri tej vaji uporabljate tudi trebušno dihanje, ki vam pomaga, da se sprostite. Vajo lahko izvajate sede ali leže.

● Za začetek položite eno roko na trebuh, drugo pa na prsni koš kot pri vaji trebušnega dihanja.

● Globoko in počasi vdihnite iz trebuha ter med vdihom tiho preštejte do 4.

● Zadržite dih in tiho preštejte od 1 do 7.

● Med tihim štetjem od 1 do 8 popolnoma izdihnite. Poskusite izpustiti ves zrak iz pljuč, preden

preštejete do 8.

● Ponovite 3- do 7-krat ali dokler se ne počutite mirno.

● Opazujte, kako se počutite ob koncu vaje.

https://www.urmc.rochester.edu/behavioral-health-partners/bhp-blog/april-2018/5-4-3-2-1-coping-techniq

ue-for-anxiety.aspx

5) Tehnika spoprijemanja s tesnobo 5-4-3-2-1

Ta vaja v petih korakih je lahko zelo koristna v obdobjih tesnobe ali panike, saj vam pomaga prizemljiti se v

sedanjosti, ko vaš um preskakuje med različnimi tesnobnimi mislimi.

Preden začnete izvajati to vajo, bodite pozorni na svoje dihanje. Počasno, globoko in dolgo dihanje vam lahko

pomaga ohraniti občutek miru ali se vrniti v mirnejše stanje. Ko boste našli svoj dih, preidite skozi naslednje

korake, ki vam bodo pomagali, da se ozemljite:

● 5: Zaznajte PET stvari, ki jih vidite okoli sebe. To je lahko pisalo, točka na stropu, karkoli v vaši okolici.

● 4: Zaznajte ŠTIRI stvari, ki se jih lahko dotaknete v svoji okolici. To so lahko vaši lasje, blazina ali tla pod

vašimi nogami.

https://www.uofmhealth.org/health-library/uz2255
https://www.urmc.rochester.edu/behavioral-health-partners/bhp-blog/april-2018/5-4-3-2-1-coping-technique-for-anxiety.aspx
https://www.urmc.rochester.edu/behavioral-health-partners/bhp-blog/april-2018/5-4-3-2-1-coping-technique-for-anxiety.aspx


● 3: Zaznajte TRI stvari, ki jih slišite. To je lahko katerikoli zunanji zvok. Če slišite, kako vam brbota v

trebuhu, to šteje! Osredotočite se na stvari, ki jih lahko slišite zunaj svojega telesa.

● 2: Zaznajte DVE stvari, ki jih lahko vonjate. Morda ste v pisarni in vonjate svinčnik ali pa ste v spalnici in

vonjate blazino. Če se morate na kratko sprehoditi, da bi našli vonj, lahko vonjate milo v kopalnici ali

naravo zunaj.

● 1: Zaznajte ENO stvar, ki jo lahko okušate. Kakšen okus ima notranjost vaših ust – po žvečilki, kavi ali

sendviču od kosila?

Aktivni odmor sede

RAZBREMENITEV HRBTENICE SEDE

a) Razbremenitev z oporo na rokah:

Z dlanmi se opremo na naslonjalo za roke in se dvignemo v vzravnani položaj. Roke potiskamo navzdol,

lopatice skupaj, hrbet poravnamo in sprostimo. Pogled je usmerjen naprej. Zadržimo nekaj sekund in se počasi

spustimo nazaj na stol. Nekajkrat ponovimo.

b) Razteg – trakcija hrbtenice sede:

Sedimo vzravnano. Prepletemo prste na rokah, jih usmerimo proti stropu in iztegnemo roke navzgor.

Istočasno z izdihom potisnemo prsni koš navzdol (aktiviramo trebušne mišice). S tem ustvarimo aktivno

raztezanje hrbtenice in preprečimo pretiran izteg v ledveni hrbtenici. Pri omejeni gibljivosti ramen usmerimo

roke nekoliko naprej. Položaj zadržimo 4–5 vdihov/izdihov.

c) Izmenično raztezanje leve in desne strani:



Sedimo vzravnano na stolu. Izmenično potiskamo levo in desno roko navzgor proti stropu. Pri tem ne

nagibamo trupa v stran. Aktivne so tudi trebušne mišice (prsni koš potisnemo navzdol). Pri omejeni gibljivosti

ramen ponovno prilagodimo naklon rok in ne dovolimo, da pride do pretiranega iztega v ledveni hrbtenici.

Več gibalnih vaj:
http://www.zvd.si/media/medialibrary/2016/09/DV-4-2015_Aktivni_odmori_na_delovnem_mestu.pdf

http://www.zvd.si/media/medialibrary/2016/09/DV-4-2015_Aktivni_odmori_na_delovnem_mestu.pdf


Gradivo D. Predlagani ukrepi na organizacijski ravni

Skupina 1: Dobro je občasno spremeniti način vodenja sestankov. Čim daljši so, tem manj dosežemo. Krajši in

učinkovitejši bodo, če jih bomo sklicali le po potrebi ter če bodo imeli določen dnevni red in cilje.

Tukaj je nekaj nasvetov za učinkovite sestanke:

● vnaprej določite trajanje sestanka (čim krajši),

● udeleženci med sestankom ne smejo brskati po mobilnih telefonih,

● s pisanjem zapisnika ne odlašajte predolgo, da lahko čim prej opravite tisto, kar je treba opraviti.

Skupina 2: Omejite čas pošiljanja službenih e-poštnih sporočil.

Skupina 3: Mirne ure, ko se lahko ljudje osredotočijo na svoje naloge. Morebitna vprašanja za sodelavce je

treba prihraniti za pozneje. Mogoče se je dogovoriti za fizični znak (Ne moti, nastavljene slušalke, zaprta vrata

itd.), ko kolegij ne sme biti moten.

Skupina 4: Sproščeni odmori. Zaposlene spodbujamo k aktivnim odmorom, morda lahko nekatere od njih

organiziramo in zapolnimo s preprostimi dihalnimi in gibalnimi vajami. Zagotoviti je treba ustrezen prostor za

odmor (kava, kosilo, miza za druženje).



Gradivo E. Predlagana slika za risanje po navodilih



Gradivo F. Veščine učinkovitega komuniciranja pri skupinskem delu

Veščina 1: postanite zavzet poslušalec

Ko komuniciramo z drugimi, se pogosto osredotočamo na to, kaj bi morali povedati. Vendar pa pri učinkovitem

komuniciranju ne gre toliko za govorjenje, temveč za poslušanje. Dobro poslušanje ne pomeni le razumevanja

besed ali sporočenih informacij, temveč tudi razumevanje čustev, ki jih želi govorec izraziti.

Obstaja velika razlika med zavzetim poslušanjem in preprostim poslušanjem. Ko resnično poslušate – ko se

ukvarjate s tem, kar vam nekdo govori – boste slišali subtilne intonacije v glasu, ki vam povedo, kako se ta

oseba počuti, in čustva, ki jih želi sporočiti. Ko boste zavzeto poslušali, ne boste le bolje razumeli druge osebe,

temveč se bo ta počutila slišano in razumljeno, kar lahko pomaga vzpostaviti močnejšo in globljo povezavo

med vama.

S takšnim načinom komuniciranja boste doživeli tudi proces, ki zmanjšuje stres ter podpira telesno in čustveno

dobro počutje. Če je oseba, s katero se pogovarjate, na primer umirjena, bo zavzeto poslušanje pomagalo

umiriti tudi vas. Podobno lahko, če je oseba vznemirjena, pripomorete k umiritvi tako, da jo pozorno poslušate

in ji omogočite, da se počuti razumljeno.

Če je vaš cilj popolnoma razumeti drugo osebo in se z njo povezati, bo zavzeto poslušanje pogosto

samoumevno. Če se to ne zgodi, poskusite z naslednjimi nasveti. Bolj kot jih boste prakticirali, bolj

zadovoljujoči in koristni bodo vaši stiki z drugimi.

Namigi, kako postati zavzet_a poslušalec_ka

● V celoti se osredotočite na govorca. Če nenehno preverjate telefon ali razmišljate o čem drugem, ne

morete zavzeto poslušati. Osredotočiti se morate na trenutno izkušnjo, da boste v pogovoru lahko

zaznali subtilne nianse in pomembne neverbalne signale. Če se težko osredotočite na nekatere

govorce, si v mislih ponavljajte njihove besede – to bo okrepilo njihovo sporočilo in vam pomagalo

ostati osredotočeni.

● Dajte prednost desnemu ušesu. Naj se sliši še tako čudno, v levi polovici možganov so glavni centri za

obdelavo govora in čustev. Ker je leva stran možganov povezana z desno stranjo telesa, vam lahko

dajanje prednosti desnemu ušesu pomaga bolje zaznati čustvene odtenke tega, kar nekdo govori.

● Izogibajte se prekinitvam ali poskusom preusmerjanja pogovora na vaše težave z besedami, kot so: »Če

misliš, da je to slabo, naj ti povem, kaj se je zgodilo meni.« Poslušanje ni isto kot čakanje, da pridete na

vrsto za pogovor. Ne morete se osredotočiti na to, kaj nekdo govori, če že oblikujete, kaj boste rekli

naslednjič. Pogosto lahko govorec prebere vašo obrazno mimiko in ve, da so vaše misli drugje.

● Pokažite, da vas zanima, o čem govori. Občasno prikimajte, se osebi nasmehnite in poskrbite, da bo

vaša drža odprta in vabljiva. Govorca spodbudite k nadaljevanju z majhnimi besednimi pripombami, kot

sta »da« ali »mhm«.

● Poskusite odložiti presojanje. Ni treba, da vam je oseba všeč ali da se strinjate z njenimi idejami,

vredotami ali mnenji. Vendar pa se morate vzdržati sodbe in kritike, pa tudi občutek krivde, ker osebe

ne morete v celoti razumeti, je odveč. Najtežja komunikacija, če je uspešno izvedena, lahko pogosto

privede do neverjetne povezave z nekom.

● Zagotovite si povratne informacije. Če se zdi, da je prišlo do neskladja, s parafraziranjem razmislite o

tem, kaj je bilo povedano. »To, kar slišim, je …« ali »Sliši se, kot da pravite …« sta odlična načina za

povratno refleksijo. Ne ponavljajte dobesedno tega, kar je govorec povedal – tako boste zveneli

neiskreno ali nerazumljivo. Namesto tega izrazite, kaj vam govornikove besede pomenijo. Postavljajte

vprašanja, da pojasnite določene točke: »Kaj ste mislili, ko ste rekli ...« ali »Ali ste mislili to?«.

Veščina 2: bodite pozorni na neverbalne znake



Način, kako gledate, poslušate, se premikate in odzivate na drugo osebo, ji pove več o vaših občutkih, kot lahko

povedo besede. Neverbalna komunikacija ali govorica telesa vključuje obrazno mimiko, gibe in geste telesa,

stik z očmi, držo, ton glasu ter celo napetost mišic in dihanje.

Razvijanje sposobnosti razumevanja in uporabe neverbalne komunikacije vam lahko pomaga pri navezovanju

stikov z drugimi, izražanju resničnih misli, obvladovanju zahtevnih situacij ter vzpostavljanju boljših odnosov

doma in v službi.

Učinkovito komunikacijo lahko izboljšate tako, da uporabljate odprto govorico telesa – rok ne prekrižajte,

stojte z odprto držo ali sedite na robu sedeža ter vzdržujte očesni stik z osebo, s katero se pogovarjate.

Govorico telesa lahko uporabite tudi za poudarjanje ali izboljšanje besednega sporočila – na primer, če

prijatelja potrepljate po hrbtu, medtem ko ga pohvalite za njegov uspeh, ali če s pestmi udarite po telesu, da

poudarite svoje sporočilo.

Izboljšajte branje neverbalne komunikacije

● Zavedajte se individualnih razlik. Ljudje iz različnih držav in kultur običajno uporabljajo različne geste

neverbalne komunikacije, zato je pomembno, da pri branju znakov govorice telesa upoštevate starost,

kulturo, vero, spol in čustveno stanje. Ameriški najstnik, žalujoča vdova in azijski poslovnež bodo na

primer neverbalne signale verjetno uporabljali drugače.

● Neverbalne komunikacijske signale si oglejte kot skupino. Posamezni gesti ali neverbalnemu znaku ne

pripisujte preveč. Upoštevajte vse neverbalne signale, ki jih sprejemate, od očesnega stika do tona

glasu in govorice telesa. Vsakomur lahko občasno spodrsne in na primer izpusti očesni stik ali na kratko

prekriža roke, ne da bi to želel. Da bi osebo bolje razumeli, upoštevajte signale kot celoto.

Izboljšajte lastno neverbalno komunikacijo

● Uporabljajte neverbalne signale, ki se ujemajo z vašimi besedami in jim ne nasprotujejo. Če govorite

eno, govorica telesa pa govori nekaj drugega, se bo poslušalec počutil zmedenega ali bo posumil, da ste

nepošteni. Če na primer sedite s prekrižanimi rokami in stresate z glavo, se to ne ujema z besedami, s

katerimi sporočate drugi osebi, da se strinjate s tem, kar govori.

● Svoje neverbalne signale prilagodite glede na kontekst. Ton vašega glasu mora biti na primer drugačen,

če nagovarjate otroka, kot če nagovarjate skupino odraslih. Podobno upoštevajte čustveno stanje in

kulturno ozadje osebe, s katero komunicirate.

● Izogibajte se negativni govorici telesa. Namesto tega z govorico telesa izražajte pozitivna čustva, tudi

če jih v resnici ne doživljate. Če ste nervozni zaradi neke situacije – na primer razgovora za službo,

pomembne predstavitve ali prvega zmenka – lahko s pozitivno govorico telesa sporočite, da ste

samozavestni, čeprav tega ne čutite. Namesto da negotovo vstopate v sobo s sklonjeno glavo,

odvrnjenimi očmi in zdrsnete na stol, poskusite stati pokončno, z rameni nazaj, se nasmehniti in

vzdrževati očesni stik ter odločno stisniti roko. Tako se boste počutili bolj samozavestno in pomagali

drugi osebi, da se pomiri.

Veščina 3: nadzorujte stres

Kolikokrat se vam je že zgodilo, da ste bili zaradi nesoglasja z zakoncem, otroki, šefom, prijatelji ali sodelavci

pod stresom, nato pa ste rekli ali naredili nekaj, kar ste pozneje obžalovali? Če se lahko hitro znebite stresa in

se vrnete v mirno stanje, se ne boste le izognili takšnemu obžalovanju, ampak boste v mnogih primerih

pomagali pomiriti tudi drugo osebo. Šele ko boste v mirnem in sproščenem stanju, boste lahko vedeli, ali

situacija zahteva odziv ali pa signali druge osebe kažejo, da bi bilo bolje molčati.



V situacijah, kot so na primer razgovor za službo, poslovna predstavitev, sestanek pod visokim pritiskom ali

predstavitev družine ljubljene osebe, je pomembno, da obvladate svoja čustva, razmišljate sproti in učinkovito

komunicirate pod pritiskom.

Učinkovito komuniciranje z ohranjanjem mirnosti pod pritiskom

● Uporabite taktiko zavlačevanja, da si vzamete čas za razmislek. Preden se odzovete, prosite za

ponovitev vprašanja ali pojasnilo izjave.

● Naredite premor, da zberete svoje misli. Molk ni nujno slaba stvar – zaradi premora se lahko zdite bolj

nadzorovani kot zaradi hitrega odgovora.

● Izpostavite eno točko in navedite primer ali podporno informacijo. Če je vaš odgovor predolg ali če

govorite o več točkah, lahko izgubite zanimanje poslušalca. Eni točki sledite s primerom in nato ocenite

odziv poslušalca, da ugotovite, ali morate podati drugo točko.

● Jasno se izražajte. V mnogih primerih je lahko način, kako nekaj poveste, enako pomemben kot to, kar

poveste. Govorite jasno, ohranite enakomeren ton in vzpostavite očesni stik. Govorica telesa naj bo

sproščena in odprta.

● Zaključite s povzetkom in se ustavite. Povzemite svoj odgovor in nato prenehajte govoriti, tudi če v

prostoru nastane tišina. Tišine ni treba zapolniti z nadaljnjim govorjenjem.

Hitro lajšanje stresa za učinkovito komunikacijo

● Ko se pogovor začne zaostrovati, potrebujete nekaj hitrega in takojšnjega, da zmanjšate čustveno

intenzivnost. Z učenjem hitrega zmanjševanja stresa v trenutku lahko varno ocenite vsa močna čustva,

ki jih doživljate, uravnavate svoja čustva in se primerno obnašate.

● Prepoznajte, kdaj ste pod stresom. Vaše telo vam bo dalo vedeti, ali ste pod stresom, ko boste

komunicirali. So vaše mišice ali želodec napeti? Ali imate stisnjene roke? Je vaše dihanje plitvo? Ali ste

»pozabili« dihati?

● Preden se odločite, ali boste nadaljevali pogovor ali ga preložili, si vzemite trenutek, da se umirite.

● Na pomoč naj vam priskočijo vaša čutila. Najboljši način za hitro in zanesljivo razbremenitev stresa so

čutila – vid, zvok, dotik, okus, vonj ali gibanje. V usta lahko na primer vtaknete poprovo meto, v žepu

stisnete stresno žogico, nekajkrat globoko vdihnete, stisnete in sprostite mišice ali si preprosto

prikličete pomirjujočo, čutno bogato sliko. Vsak človek se na čutne dražljaje odziva drugače, zato

morate najti mehanizem za spopadanje s stresom, ki vas pomirja.

● V situaciji poiščite humor. Če je humor ustrezno uporabljen, je odličen način za lajšanje stresa pri

komuniciranju. Ko začnete vi ali vaši bližnji jemati stvari preveč resno, poiščite način, kako izboljšati

razpoloženje, tako da z njimi delite šalo ali zabavno zgodbo.

● Bodite pripravljeni na kompromis. Včasih lahko, če se oba nekoliko prilagodita, najdeta srečno srednjo

pot, ki zmanjša raven stresa za vse vpletene. Če se zavedate, da je drugi osebi za neko vprašanje veliko

bolj mar kot vam, bo kompromis morda za vas lažji in dobra naložba za prihodnost razmerja.

● Če je potrebno, se dogovorite, da se ne boste strinjali, in si vzemite čas za odmik od situacije, da se

lahko vsi umirijo. Če je mogoče, se sprehodite zunaj ali nekaj minut meditirajte. Telesno gibanje ali

iskanje mirnega kraja, kjer lahko ponovno vzpostavite ravnovesje, lahko hitro zmanjša stres.

Veščina 4: potrdite se

Neposredno in asertivno izražanje omogoča jasno komunikacijo ter lahko pripomore k izboljšanju samozavesti

in sposobnosti odločanja. Asertivnost pomeni, da svoje misli, občutke in potrebe izražate odprto in pošteno, se

vzamete zase in spoštujete druge. Asertivnost NE pomeni, da si sovražen, agresiven ali zahteven. Pri

učinkovitem komuniciranju gre vedno za razumevanje druge osebe in ne za zmagovanje v prepiru ali

vsiljevanje svojega mnenja drugim.

Za izboljšanje asertivnosti:



● Cenite sebe in svoje zmožnosti. So prav tako pomembne kot zmožnosti drugih.

● Spoznajte svoje potrebe in želje. Naučite se jih izraziti, ne da bi pri tem kršili pravice drugih.

● Negativne misli izražajte na pozitiven način. V redu je, da ste jezni, vendar morate ostati tudi spoštljivi.

● Pozitivno sprejemajte povratne informacije. Pohvale sprejemajte prijazno, učite se na svojih napakah

in prosite za pomoč, kadar je to potrebno.

● Naučite se reči ne. Prepoznajte svoje meje in ne dovolite, da bi vas drugi izkoriščali. Poiščite druge

možnosti, da se bodo vsi dobro počutili glede izida.

Razvijanje asertivnih komunikacijskih tehnik

● Empatična trditev izraža občutljivost za drugo osebo. Najprej prepoznajte položaj ali občutke druge

osebe, nato pa izrazite svoje potrebe ali mnenje. »Vem, da si bil v službi zelo zaposlen, vendar želim, da

si vzameš čas tudi za naju.«

● Stopnjevanje trditve lahko uporabite, kadar vaši prvi poskusi niso uspešni. Sčasoma boste postali vse

bolj odločni, kar lahko vključuje tudi posledice, če vaše potrebe ne bodo izpolnjene. Na primer: »Če se

ne boste držali pogodbe, bom prisiljen sprožiti pravni postopek.«

● Vadite asertivnost v situacijah z manjšim tveganjem, da si okrepite samozavest. Ali pa vprašajte

prijatelje ali družino, ali lahko tehnike asertivnosti najprej vadite na njih.



Gradiva G. Predzgodbe za igranje vlog

Igra vlog #1

Informacije za vodjo

Predpostavimo, da ste vodja v agenciji in da je Maria, koordinatorka usposabljanja, ena od vaših zaposlenih.

Maria je začela delati za vašo agencijo pred približno 15 meseci in njeno delo v bistvu vključuje usklajevanje

vseh usposabljanj v agenciji in opravljanje nekaterih dodatnih raziskav v vašo podporo (glejte priloženi opis

dela). Predpostavimo, da ste se z Mario v njenem prvem tednu dela sestali, da bi se pogovorili o njenem opisu

dela in dodatno pojasnili njena pričakovanja glede dela. Žal naslednjih nekaj mesecev niste imeli veliko

priložnosti za neposredno delo z Mario, saj ste bili izredno zaposleni z odmevnim projektom za izvršnega

direktorja, nato pa ste si morali vzeti nekaj tednov dopusta zaradi operacije.

To je pomenilo, da ob koncu Mariinega poskusnega obdobja niste imeli veliko priložnosti, da bi pregledali njeno

uspešnost ali ji dali veliko povratnih informacij. Ker pa se je zdelo, da v zvezi s tem ni bilo nobenih resnih težav,

je uspešno prestala poskusno dobo in določili ste nekaj predhodnih ciljev za naslednje leto. Ti cilji so bili

naslednji:

– ohraniti sedanjo raven zadovoljstva strank;

– izboljšati raziskovalne spretnosti;

– izogibati se zamujanju.

Kadarkoli ste imeli priložnost, ste se z Mario neformalno pogovarjali o njenem napredku pri doseganju teh

ciljev, žal pa zaradi lastnih delovnih pritiskov temu niste posvetili toliko časa, kot ste upali. Vendar pa je zdaj

čas, da se z Mario ponovno usedete in opravite uradni pogovor o oceni delovne uspešnosti.

Zaradi vsega tega ste nekoliko nervozni, saj veste, da ste pri uvajanju zamudili priložnost za povezovanje z

Mario na osebni ravni. Vendar pa se zdi, da je precej sposobna, tako da v resnici niste imeli potrebe po tem, da

bi jo bolj usmerjali ali ji veliko pomagali.

Na začetku je imela Maria nekaj težav z zamujanjem, vendar se zdi, da je bilo to povezano z nekaterimi

osebnimi težavami v tistem času in Mariinim nerazumevanjem vaših pričakovanj glede njene vloge pri

usposabljanju. Od začetka pa se je zdelo, da se je precej dobro odrezala tudi pri delu s strankami – čeprav se je

tudi tu zdelo, da je imela na začetku malo težav. To pa ni bilo posledica pomanjkanja zanimanja ali navdušenja z

njene strani – agencija je uvedla nekaj sprememb, o katerih vaše stranke in druge agencije niso bile dobro

obveščene, zato je Maria nosila breme njihove jeze in zmedenosti.

Edino področje, ki se zdi problematično, je podpora pri raziskovanju, ki bi vam jo morala nuditi. Na tem

področju sploh ni pokazala nobene pobude – vsaj ne od nekaterih prvih dni dela, ko je poskušala opraviti nekaj

stvari in se jih ni lotila tako, kot bi si vi želeli. V resnici je lahko resnična težava v tem, da preprosto niste imeli

časa, da bi se z njo usedli in se o tem podrobno pogovorili. Zato bo današnji dan dobra priložnost.

Upate, da bo šlo danes dobro – Maria je dovolj prijetna mlada ženska in na splošno ste z njenim delom precej

zadovoljni. Na tem delovnem mestu ste že imeli nekaj ljudi in težko bi bilo, če bi jo morali zamenjati.

Koordinator_ica usposabljanja

Namen delovnega mesta:
Pomoč pri usklajevanju programov usposabljanja ter zagotavljanje podpore vodji v smislu raziskovalne

podpore in administrativne pomoči.

Primeri bistvenih odgovornosti in dolžnosti:



Uporaba podatkovnih zbirk in akademskih knjižnic za pridobitev ključnih člankov, kadar je to zahtevano.

Koordinacija raziskovalcev in izvajanje raziskovalnih projektov in/ali ocenjevanje potreb po usposabljanju.

Uporaba bibliografskih programov za upravljanje virov znanja programa za krepitev zmogljivosti.

Upravljanje administracije programa usposabljanja:

● skrb za logistiko delavnic;

● odgovarjanje na vprašanja;

● spremljanje registracije;

● skrb za pripravo prostora in naročanje osvežilnih pijač;

● preverjanje in usklajevanje tiskanja diapozitivov in gradiva za delavnice za moderatorje;

● zagotavljanje nastavitve projektorja;

● upravljanje registracije in plačevanja pristojbin;

● zagotavljanje, da so osvežilne pijače na voljo ob predvidenem času;

● zbiranje ocen;

● zbiranje ocen v poročilih za vodjo;

● zagotavljanje spremljanja in dokumentiranja usposabljanja, ki ga je opravil vsak udeleženec programa,

za spremljanje napredka pri pridobivanju certifikatov;

● spodbujanje programov usposabljanja, kadar je to potrebno;

● izvedba raziskav ter priprava, razvoj in izvajanje delavnic usposabljanja v sodelovanju s pogodbenimi

izvajalci usposabljanja za izpolnitev ugotovljenih potreb po usposabljanju;

● izbira, spremljanje in ocenjevanje dela pogodbenih trenerjev;

● zagotavljanje plačila pogodbenim trenerjem;

● usklajevanje rednih sestankov pogodbenih izvajalcev usposabljanja.

Vzpostavljanje odnosov z lokalnimi podružnicami in povezovanje pri različnih organizacijskih pobudah,

povezanih z usposabljanjem ali promocijskimi dejavnostmi.

Po potrebi opravlja povezane naloge in odgovornosti.

Kvalifikacije

Poznavanje:

● načel in tehnik načrtovanja in vodenja programov usposabljanja;

● teorije učenja odraslih;

● načel usposabljanja zaposlenih, kot so motivacija, sprejemanje odločitev, določanje ciljev in vodenje

skupin;

● načel izvajanja anket, analize potreb po usposabljanju in organizacijskih ocen;

● virov in opreme za usposabljanje;

● sistemov in tehnologije za upravljanje učenja;

● analitičnih in statističnih metod;

● načel javne uprave in neprofitnega upravljanja;

● raziskovalnih metod in načrtovanja ter uporabe raziskav pri razvoju programov.

Zmožnosti:

● učinkovita uporaba pisnih in ustnih komunikacijskih spretnosti;

● učinkovito organizirati in uporabiti prispevke iz različnih virov za doseganje ciljev programa;

● načrtovati, organizirati, spodbujati in ocenjevati programe usposabljanja;

● natančno analizirati podatke in situacije ter sprejeti ali priporočiti učinkovit način ukrepanja;

● uspešno sodelovati z osebami iz različnih družbenih, kulturnih, ekonomskih in izobrazbenih okolij;

● upravljati računalnik in različne programe, vključno z Microsoftovim pisarniškim paketom;



● omogočati načrtovanje s sodelovanjem, oblikovanje skupin in programov usposabljanja.

Prejeti in opravljeni nadzori:

● To delovno mesto je pod neposrednim nadzorom vodje.

Delovni čas:

Od 9.00 do 17.00 v pisarni v Torontu ali na zahtevo vodje za programe ali dejavnosti zunaj kraja, ki se

izvajajo zunaj običajnega delovnega časa.

Informacije za zaposlenega:

Predpostavimo, da vam je ime Maria in da ste v tej agenciji že malo več kot leto dni zaposleni kot
koordinatorka usposabljanja (opis vašega delovnega mesta je priložen). Vaša vodja je znana kot Zmajevka, zato
se imate za srečnico, da ste sploh preživeli tako dolgo na tem delovnem mestu. Pravzaprav sploh ni tako slaba
– zdi se, da je nikoli ni v bližini.

Nekaj mesecev po tem, ko ste se pridružili agenciji in se je iztekla vaša poskusna doba, sta se na hitro
pogovorili. Vodja vam je povedala, da od vas pričakuje izpolnitev naslednjih ciljev:

– ohraniti sedanjo raven zadovoljstva strank;

– izboljšati raziskovalne spretnosti;

– izogibanje zamujanju.

Niste prepričani, kaj lahko danes pričakujete. Po eni strani menite, da si zaslužite medaljo ali vsaj povišico za
nekatere fiaske pri delu s strankami, s katerimi ste se morali soočiti. Večinoma so jih povzročile spremembe, ki
jih je uvedla agencija, ne da bi o tem obvestila vas ali kogarkoli od prizadetih. Posledica tega je bila popolna
zmeda, vsi pa so se razjezili in se izživljali nad vami. Na srečo je to vaša močna stran – radi se ukvarjate z
razburjenimi ljudmi in jih umirjate, da lahko rešite zadeve in ohranite odnos. O vseh teh stvareh se niste
potrudili povedati šefinji – tako ali tako je nikoli ni zraven. Upate pa, da je videla nekaj zahvalnih pisem in
elektronskih sporočil; nikoli prej jih ni omenila ali se zares zahvalila.

Veste, da vaša šefinja sovraži zamujanje – na začetku ste imeli nekaj težav z zamujanjem, deloma zato, ker
niste razumeli, kaj od vas pričakuje na usposabljanjih, deloma pa zato, ker ste takrat imeli staro kripo, ki vas je
vedno znova pustila na cedilu. Toda zdaj že celo večnost niste zamujali, tako da glede tega ne more reči
ničesar!

Edino področje, za katero si želite, da bi vam dovolila več, je raziskovanje. Na začetku ste ji malo pomagali,
vendar se ni zdela preveč zadovoljna s tem in se ni obrnila na vas, da bi storili več. Čeprav v tej službi zelo
uživate pri delu s strankami, je to lahko dolgočasno, raziskovalni vidik pa je tisti, ki vas je najprej pritegnil k
temu delu.

Toda kako lahko to sploh omeniš Zmajevki? Zdi se, da so vsi, ki so opravljali to delo pred vami, že odšli ali bili
odpuščeni, zato se odkrito bojite povedati karkoli, kar bi lahko povzročilo težave.

Hkrati pa, če se stvari ne bodo kmalu spremenile – bodisi da boste dobili več priznanja za svoje delo bodisi da
boste imeli kaj bolj zahtevnega –, se boste morda začeli ozirati za čim drugim ...

Koordinator_ica usposabljanja

Namen delovnega mesta:
Pomoč pri usklajevanju programov usposabljanja ter zagotavljanje podpore vodji v smislu raziskovalne

podpore in administrativne pomoči.



Primeri bistvenih odgovornosti in dolžnosti:
Uporaba podatkovnih zbirk in akademskih knjižnic za pridobitev ključnih člankov, kadar je to zahtevano.

Koordinacija raziskovalcev in izvajanje raziskovalnih projektov in/ali ocenjevanje potreb po usposabljanju.

Uporaba bibliografskih programov za upravljanje virov znanja programa za krepitev zmogljivosti.

Upravljanje administracije programa usposabljanja in:

● skrb za logistiko delavnic;

● odgovarjanje na vprašanja;

● spremljanje registracije;

● skrb za pripravo prostora in naročanje osvežilnih pijač;

● preverjanje in usklajevanje tiskanja diapozitivov in gradiva za delavnice za moderatorje;

● zagotavljanje nastavitve projektorja;

● upravljanje registracije in plačevanja pristojbin;

● zagotavljanje, da so osvežilne pijače na voljo ob predvidenem času;

● zbiranje ocen;

● zbiranje ocen v poročilih za vodjo;

● zagotavljanje spremljanja in dokumentiranja usposabljanja, ki ga je opravil vsak udeleženec programa,

za spremljanje napredka pri pridobivanju certifikatov;

● spodbujanje programov usposabljanja, kadar je to potrebno;

● izvedba raziskav ter priprava, razvoj in izvajanje delavnic usposabljanja v sodelovanju s pogodbenimi

izvajalci usposabljanja za izpolnitev ugotovljenih potreb po usposabljanju;

● izbira, spremljanje in ocenjevanje dela pogodbenih trenerjev;

● zagotavljanje plačila pogodbenim trenerjem;

● usklajevanje rednih sestankov pogodbenih izvajalcev usposabljanja.

Vzpostavljanje odnosov z lokalnimi podružnicami in povezovanje pri različnih organizacijskih pobudah,

povezanih z usposabljanjem ali promocijskimi dejavnostmi.

Po potrebi opravlja povezane naloge in odgovornosti.

Kvalifikacije

Poznavanje:

● načel in tehnik načrtovanja in vodenja programov usposabljanja;

● teorije učenja odraslih;

● načel usposabljanja zaposlenih, kot so motivacija, sprejemanje odločitev, določanje ciljev in vodenje

skupin;

● načel izvajanja anket, analize potreb po usposabljanju in organizacijskih ocen:

● virov in opreme za usposabljanje;

● sistemov in tehnologije za upravljanje učenja;

● analitičnih ih in statističnih metod;

● načel javne uprave in neprofitnega upravljanja;

● raziskovalnih metod in načrtovanja ter uporabe raziskav pri razvoju programov.

Zmožnosti:

● učinkovita uporaba pisnih in ustnih komunikacijskih spretnosti;

● učinkovito organizirati in uporabiti prispevke iz različnih virov za doseganje ciljev programa;

● načrtovati, organizirati, spodbujati in ocenjevati programe usposabljanja;

● natančno analizirati podatke in situacije ter sprejeti ali priporočiti učinkovit način ukrepanja;

● uspešno sodelovati z osebami iz različnih družbenih, kulturnih, ekonomskih in izobrazbenih okolij;



● upravljati računalnik in različne programe, vključno z Microsoftovim pisarniškim paketom;

● omogočati načrtovanje s sodelovanjem, oblikovanje skupin in programov usposabljanja.

Prejeti in opravljeni nadzori

● To delovno mesto je pod neposrednim nadzorom vodje.

Delovni čas:

Od 9.00 do 17.00 v pisarni v Torontu ali zunaj kraja na zahtevo vodje za programe ali dejavnosti, ki se

izvajajo zunaj običajnega delovnega časa.

Igra vlog #2

Informacije za vodjo

Ste Raj Chauhan, vodja agencije, in se boste resno pogovorili s problematičnim zaposlenim. Z delavcem, ki vas

pravzaprav spravlja ob živce. Leon je v agenciji verjetno dlje kot vi in ne morete si predstavljati, kako mu je

uspelo zdržati tukaj, ne da bi se pred tem soočili z njegovim delom. Pravzaprav ne veste, kako mu je sploh

uspelo, da so ga zaposlili.

No, morda je to nekoliko pretirano. Je v neposredni službi in to delo opravlja že vrsto let. V bistvu lahko

opravlja to delo. Pozna posel in ima veliko izkušenj. Torej težava ni v neznanju.

Gre le za to, da je takšen lenuh! Vedno dela najmanj – samo toliko, da se preživi. In pri tem se prikrade. Zdi se,

da nikoli ni na voljo, ko je veliko dela ali ko vi ali kdo drug potrebuje par rok. V resnici ne zavrača dodatnega

dela, vendar se tudi nikoli ne javi kot prostovoljec, in če ga neposredno prosiš, naj pomaga, ko imaš veliko dela,

ima vedno kakšen razlog, zakaj mora narediti kaj drugega, ali pa je tako počasen, da vse, kar je treba narediti,

vedno opravi kdo drug. Ali pa preprosto slabo opravi svoje delo. Na primer, ne izpolni pravilno svojih poročil,

zato ga morate preganjati, da jih izpolni pravilno, na koncu pa si želite, da bi jih izpolnili sami!

Vsi so jezni nanj. Kljub temu da se zdi, da nikoli nima časa, da bi opravljal svoje delo, vsakič, ko ga vidite, bodisi

kadi bodisi govori po mobilnem telefonu. Očitno se ukvarja s kakšno postransko dejavnostjo – rabljenimi

avtomobili ali starinskimi vozili ali čim podobnim, in če ga vidiš, kako se smeje in šali s prijatelji, ne bi nikoli

vedel, da je tako počasen pri delu.

Stranke so se vam že nekajkrat pritožile – a nikoli ni šlo za kaj takega, zaradi česar bi Leona lahko uradno

kaznovali. Pravijo, da ne odgovarja na telefonske klice, da jih pusti čakati ali da je nekoliko »iz sebe«. Vse to je

zelo nejasno.

V resnici nimate pojma, kako ravnati v tej situaciji. Težava je v tem, da ni veliko stvari, na katere bi lahko

pokazali s prstom, saj nikoli zares ne stori ničesar groznega. Vsi že leta vedo, da je Leon suha veja, vendar so to

očitno prezrli in ljudje so ga preprosto obšli. To ni pošteno do preostalega osebja, ki dela kot ekipa in si

pomaga, ko je veliko dela – kar se zdi, da se v zadnjem času dogaja skoraj vsak dan! Poleg tega vas preprosto

razjezi, da nekdo dobi polno plačo za tako malo dela. Življenje v tej agenciji je preprosto preveč stresno, da bi

imeli na plačilni listi nekoga, ki ne dela polni delovni čas!

Tu ste šest mesecev, vendar ste se odločili, da boste res morali prijeti bika za roge. Šefica je na vaši strani in se

strinja, da je čas, da se nekaj naredi. Vendar vam ni pomagala s konkretnimi idejami – razen tega, da vam je

predlagala »pogovor o uspešnosti«. Zato se morate na ta sestanek nekako pripraviti ...

Informacije za zaposlenega



Ste Leon Sawesky, izkušeni delavec v neposrednih storitvah v eni največjih agencij v mestu. To področje

poznate kot lasten žep in na njem delate že vrsto let. A nadrejeni Raj Chauhan, ki je tu šele šest mesecev, želi z

vami opraviti manjši »pogovor o uspešnosti«. Kakšna šala! Menda jih to učijo na programih usposabljanja na

inštitutu Wellesley!

Kako naj bi se »pripravili« na ta »pogovor«? Kaj naj rečete? Vsak dan pridete v službo. Greste domov. Vsakih

štirinajst dni prejmete plačo. To je to – to je delo!

Nedvomno se bo pojavilo vprašanje »timskega dela«. Že ob misli na to se vam postavijo lasje pokonci. To je

najnovejša modna muha, ki jo je Raj očitno izrekel, in odkrito povedano, mislite, da je to nesmiselno! Kako naj

boš član ekipe, če imaš toliko dela, da bi lahko zadušil vola?

Tudi to je vedno slabše. To delo opravljate že več let, kot bi želeli šteti, in v zadnjem času je pritisk večji kot

kdajkoli prej. Zahtevne stranke. Zahteve po poročilih agencij za financiranje vsakič, ko pomežiknete. Vsak

teden več pravil in politik agencij ...

Vaša žena meni, da vas bo stres ubil. In da bi morali oditi. Toda kam boste šli? To delo opravljate že vrsto let in

pri vaših letih ni lahko najti nečesa novega.

Zato se trudite, da vas to ne bi prevzelo. Opravljajte delo, spoštujete tok, nikomur se ne postavljajte po robu in

skušajte to na koncu dneva pustiti za seboj. Poleg tega imate svoj mali posel. Ne prinaša veliko denarja, je bolj

hobi. Vendar lahko nekaj svojih osebnih stroškov prenesete na podjetje in si s tem zagotovite manjšo davčno

olajšavo. Poleg tega je zabavno! Veliko bolj zabavno kot to delo. In ni veliko dela. Nekaj telefonskih klicev na

mobilni telefon, ko si privoščite odmor za kajenje, ostalo pa ob koncih tedna. Tudi vaša žena pomaga in misli, da

bo to velika vstopnica za udobno upokojitev. Kdo ve? Morda ima prav.

V vsakem primeru se morate nekako pripraviti na srečanje z Rajem. Morda imate čas, da pred začetkom

sestanka opravite nekaj klicev ...



Gradivo H. Primer evalvacijskega obrazca

Burnout Aid – mednarodni projekt o poklicni izgorelosti v nevladnih organizacijah

Po delavnici nam sporočite svoje misli, da bomo lahko ta projekt nadaljnje razvijali.

Datum in kraj delavnice:

Katera vsebina ali dejavnosti na delavnici so bile za vas najbolj koristne in zakaj?

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

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

Bi to delavnico priporočili? Če da, komu?

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

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

Kako ocenjujete verjetnost uporabe pridobljenega znanja in spretnosti pri vsakdanjem delu?  (na lestvici od 1

do 5)

1– zelo nizka, 2 – nizka, 3 – srednja,  4 – visoka, 5 – zelo visoka

Ali je bila dolžina delavnice primerna?

1 – prekratka, 2 – ravno prav dolga, 3 – predolga

Ali je bilo število udeležencev primerno?

1 – raje bi imel manjšo skupino

2 – bilo je popolno

3 – več udeležencev ne bi vplivalo na dinamiko delavnice

Kaj ste pogrešali na današnji delavnici?

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

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

Kako lahko izboljšamo to delavnico?



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

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

Druge pripombe, ki jih želite podati

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

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


