
Burnout Aid Delavnica za
posameznike_ce iz nevladnih
organizacij

Avtorici: Urška Jež in Tjaša Hauptman, Mesto žensk

Trajanje delavnic:
6 ur, razdeljenih na dve triurni srečanji

1. Kratek opis

Delavnica je namenjena posameznikom v isti organizaciji, ki se že soočajo z izgorelostjo. Vodi skozi
proces izmenjave izkušenj in mapiranja uvidov ter ozaveščanja o vplivu izgorelosti v timu na organizacijo
in posameznike v njej. Udeležence podpira pri skupnem razvijanju možnih sprememb manjšega obsega, ki
jih je mogoče uporabiti takoj, pa tudi pri pogledu nekoliko dlje v prihodnost, da bi ugotovili, kakšno
zunanjo pomoč je mogoče poiskati. Vključeni so tudi nekateri predlogi, kako pomagati sodelavcem_kam,
ki doživljajo izgorelost.

2. Cilji delavnice:

– prepoznavanje izgorelosti v organizaciji;
– seznanitev z orodji za kratkoročne ukrepe;
– seznanjanje z orodji za temeljne/dolgoročne spremembe v organizaciji;
– razmislek o možnih zunanjih virih pomoči pri odpravljanju izgorelosti.

3. Ciljna skupina delavnice:

– člani ene organizacije (zaposleni, prostovoljci) brez vodstvenega osebja;
– 10 do 15 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

Cilji Opis aktivnosti (podroben opis vaj)

1. dan

1. Uvod
5 minut

Opredelitev ciljev
delavnice.

Namen delavnice je spregovoriti o osebi v organizaciji, ki se sooča
z izgorelostjo. V ospredje postavljamo delo posameznikov in
prakse v organizaciji, pri čemer je pomembno razumeti, da ne gre
za napad na osebne značilnosti. Cilj je skupen vsem udeležencem
delavnice, saj so le zdravi in funkcionalni posamezniki gradniki
zdrave organizacije.

2. Dve resnici in
laž
15 minut

Vzpostavitev dobrega
vzdušja.

Udeleženci o sebi povedo dve resnici in eno laž (v poljubnem
vrstnem redu). Cilj igre je, da vsi ostali ugotovijo, katera izjava je
lažna.

To je spoznavna igra, ki pa se dobro obnese tudi v ekipah, ki se že
poznajo, in pomaga ogreti ozračje.

3. Trenutno
stanje
20 minut

Izmenjava izkušenj,
pregled znanja o
izgorelosti, prikaz
stanja med udeleženci.

Udeleženci stojijo v krogu. Moderator prebere izjave. Bolj kot se
udeleženec strinja s prebrano izjavo, bližje sredini kroga stopi.

Za zaključek vaje moderator vpraša, ali je mogoče na podlagi
gibanja udeležencev ugotoviti kakšne vzorce (npr. glede na vrsto
osebja, oddelek, delo na določenem projektu, delo z uporabniki,
birokracijo itd.).

Nabor izjav – glej priloženo gradivo A.

4. Osnovne
informacije o
izgorelosti
5 minut

Ozaveščanje o
izgorelosti.

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

5. Telesni kipi
15 minut

Ozaveščanje o vplivu
izgorelosti na naše
zdravje.

Udeleženci stojijo po sobi in imajo nekaj prostora za gibanje.
Namen vaje je pokazati, kako naše zdravje in čustva vplivajo na
naše telo. Moderator prebere čustva in telesna stanja, povezana z
izgorelostjo – udeleženci pa jih morajo prikazati s svojo telesno
držo.

Stanja: veselje, tesnoba, presenečenje, glavobol, nizka motivacija,
prebavne težave, navdušenje, nespečnost, visoka motivacija,
preobremenjenost, samouresničitev, bolečine v hrbtu,
zadovoljstvo.

Na koncu moderator postavi naslednja vprašanja:
Ali je bilo nekatere skulpture lažje ustvariti kot druge?
Katere?
Ali lahko rečemo, da so tiste, ki jih je bilo lažje prikazati, tiste, ki
ste jih osebno doživeli in se zdi, da je v vašem telesu mišični
spomin nanje?
Ali obstajajo kakšne, ki so skupne vsem udeležencem?
Ali lahko najdete druge povezave med tistimi, ki so doživeli ista

https://youtu.be/mnpyulRxfJs


čustva in zdravstvene težave (npr. delo na istem projektu,
sodelavci istega oddelka)?
Bi jih lahko povezali z izgorelostjo?

6. Odmor
15 minut

7. Fotovizija
60 minut

Priprava načrta za
dolgoročne/temeljne
spremembe, določanje
meja znotraj podjetja in
za zunanje deležnike.

Fotovizija
Vsak udeleženec izbere 3 slike, ki predstavljajo: (1) pričakovanja
ob vstopu v organizacijo; (2) trenutno stanje; (3) idealno
prihodnost.
Udeleženci pregledajo izbor svojih fotografij, da ugotovijo, ali
obstaja razkorak med slikami, ki predstavljajo posamezne faze
njihovega sodelovanja z organizacijo. Kje je prišlo do odstopanja?

Ali je treba na novo opredeliti cilje/vrednote organizacije?
Usklajenost današnjih projektov z vizijo, ali nas vodijo v pravo
smer.
Kje je prišlo do odstopanja?
Zakaj?
Kako se bomo vrnili na pravo pot?

Na papirju navedite glavni sklep, ki bi lahko pomagal pri
oblikovanju smernic.
Gradivo C – fotografije.

8. Odmor
15 minut

9. Kratkoročne
spremembe
60 minut

Oblikovanje načrta za
kratkoročne
spremembe.

Udeleženci na lističe napišejo stresne situacije, situacije, v katerih
se počutijo nemočne, stvari, ki jim otežujejo delo, kaj prispeva k
nezadovoljstvu. Listki se anonimno odvržejo v škatlo, pripravljeno
v ta namen.

Moderator zbere listke in jih razporedi na tablo, pri čemer zbere
tiste, ki se ponavljajo. Skupina pregleda seznam in razpravlja o
možnih ukrepih/ureditvah za vsako od izpostavljenih vprašanj. V
pomoč je vnaprej pripravljen seznam (gradivo B).

Cilj naloge je oblikovati seznam/dogovor o ukrepih, določiti datum
za revizijo in morebitno prilagoditev seznama. Določi se »politika
izgorelosti«/zdravstveni tim /vsi člani tima/delovna skupina,
odgovorna za izvedbo revizije.

10. Dihalna vaja
5 minut

Wrap-up and tension
release.

Dihanje 4-7-8

Za uporabo tehnike 4-7-8 se osredotočite na naslednji vzorec

dihanja:

– izpraznite pljuča zraka;

– 4 sekunde mirno vdihujte skozi nos;

– zadržite dihanje za 7 sekund;

– sunkovito izdihnite skozi usta, pri čemer stisnite ustnice in

naredite zvok »whoosh« za 8 sekund.

Cikel ponovite do štirikrat.

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

2. dan

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


11. Ogrevanje
15 minut

Pregled učinkov prvega
dela delavnice in
ogrevanje.

Ogrevanje skupine  s kratko vajo »festival dobrih novic«, ki
udeležencem omogoči, da povedo, katere spremembe so uvedli v
svojo vsakodnevno rutino na podlagi dogovorjenega kontrolnega
seznama ukrepov s prvega srečanja.

Vsak_a od udeleženk_cev pove vsaj eno do največ tri dobre novice
– tj. prakse, uvedene v lastni vsakdan.

12. Krog nadzora
45 minut

Pridobivanje
perspektive, navdiha,
opolnomočenje.

Vaja »krog nadzora«

1. Predhodno natisnite plakat »Circles of Control«.
2. Na majhne samolepilne lističe ali lističe papirja zapišite vse

okoliščine/težave/probleme, ki vas vznemirjajo, in jih
postavite v »krog skrbi«. Na tej stopnji boste morda občutili
veliko stresa in tesnobe zaradi stvari, ki ste jih zapisali, in se vam
bo zdelo, da nad njimi nimate nikakršnega nadzora. To, da nimate
nadzora, je lahko zaskrbljujoče.

3. Oglejte si vse stvari, ki ste jih zapisali, in se odločite, katere
stvari lahko aktivno nadzorujete. Vse samolepilne lističe s
stvarmi, ki jih lahko aktivno nadzorujete, premaknite iz
zunanjega, velikega »kroga skrbi« v mali »krog nadzora«. Na tej
točki boste morda pomislili, da ni veliko stvari, ki jih lahko aktivno
nadzorujete. Morda je to res – ne morete jih nadzorovati, zato se
vprašajte: »Ali lahko nanje vplivam?«

4. Razmislite o načinih, kako bi lahko vplivali na stvari, ki so še
vedno v vašem »krogu skrbi«. Npr. ali bi lahko razvili boljši odnos
z osebo zunaj ekipe, ki postavlja nemogoče zahteve, in prišli do
temeljnega vzroka njenega vedenja? Preglejte vse zapiske, ki so
še vedno v vašem »krogu skrbi«, in jih poskusite premakniti v
»krog vpliva«. Ko jih boste podrobneje raziskali in o njih
razmišljali drugače, boste morda ugotovili, da lahko nekatere
skrbi preidejo naravnost v »krog nadzora«.

5. Ko ne boste mogli premakniti nobenega samolepilnega listka
več, zapišite okoliščine/probleme na dejanski plakat in ga
postavite na mesto, kjer ga boste vsak dan zlahka videli
(notranja stran vrat omare, ki jo odpirate vsak dan, je
uporaben prostor za namestitev plakata, če ne želite, da ga
vidi še kdo drug).

6. Plakat vas bo tako vsakodnevno opominjal na to, koliko lahko
nadzorujete in kam morate usmeriti svoj čas in energijo.

13. Odmor
10 minut

14. Helijeva
palica
15 minut

Vaja za dvig ravni
energije.

Igra s helijevo palico
Udeleženci stojijo v dveh vrstah drug proti drugemu (ali v krogu,
če gre za manjšo skupino). Na prste jim položimo dolgo palico.
Vsak član ekipe mora stati, začetna točka pa je višina prsi najvišje
osebe. (To pravilo morate določiti, sicer bodo vsi padli na kolena in
poskušali takoj goljufati.) Vsak član ekipe mora imeti oba kazalca
ves čas v stalnem stiku s palico. Če vsaj en član ekipe izgubi stik s
palico, mora ekipa začeti znova v višini prsnega koša. Palica lahko
počiva le na kazalcih. Člani ekipe torej ne smejo zaviti prsta čez
vrh palice ali drseti z nohti po palici itd. Cilj je spustiti palico
približno 20 cm nad tlemi.

http://www.clairenewton.co.za/posters-worksheets/circle-of-control-poster.html


15. Dolgoročne
spremembe
45 minut

Priprava načrta za
dolgoročne/temeljne
spremembe, določanje
meja znotraj podjetja in
za zunanje deležnike.

Vrnite se na seznam sklepov, ki ste ga pripravili na prvem srečanju
(vaja 7).

Udeleženci se razdelijo v manjše skupine (3–5 oseb) in oblikujejo 5
smernic. Po desetih minutah se poroča o rezultatih, sledi skupno
oblikovanje seznama na ravni celotne organizacije.

16. Odmor
10 minut

17. Protokol o
izgorelosti
30 minut

Oblikovanje
ukrepov/protokola za
zagotavljanje nujne
pomoči zaposlenim, ki
doživljajo izgorelost.

Protokol je zapisan na velikem plakatu. Ekipa določi dve osebi, ki
bosta zadolženi, da ga natipkata in omogočita dostop do njega
celotni ekipi (npr. da ga napišeta na tablo, da je vsem dostopen na
spletu).
Katere ukrepe lahko zapišemo kot tiste, ki se bodo izvajali od jutri
naprej?
Kdo bo spremljal vsakega od teh ukrepov?
Določite konkreten datum, ko bo potekal 90-minutni sestanek za
oceno ukrepov, in ponudite možnost prilagoditve ukrepov.

18. Zaključek
10 minut

Preverjanje, ali so bila
pričakovanja
izpolnjena, in slovo.

Vsak udeleženec navede eno ključno stvar, za katero meni, da mu
bo ostala v spominu.

5. Pripomočki za delavnico:

– projektor, prenosni računalnik;
– papirnati samolepilni lističi, pisala, zabojnik/kuverta/posoda za zbiranje lističev;
– dolga palica;
– velik plakat ali vsaj 2 lista papirja formata A3;
– natisnjen plakat »krog nadzora« (vaja 12).

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

7. Pripombe/možne spremembe – predlogi za dodatne dejavnosti:



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 meja.

✔ 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. Seznam možnih ukrepov

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 krajše),

● udeleženci med sestankom ne smejo brskati po mobilnih telefonih,

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

2) Nekaj nasvetov za boljše ravnovesje med delom in zasebnim življenjem ter manj motečih dejavnikov med
delovnim časom

● Organizirajte sistem podatkovnih zbirk, v katerih so ključne informacije dostopne vsem, da se izognete

nepotrebnim nizom elektronskih sporočil, v katerih iščete informacije.

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

● Dogovorite se, da boste pošiljanje e-pošte načrtovali v dogovorjenem delovnem času, tudi če morate

delati zunaj njega.

● Vnaprej sporočite in se dogovorite s sodelavci, če jih zaradi narave projekta, roka ali kakšne druge

nujnosti potrebujete zunaj delovnega časa ali čez vikend/počitnice. Prepričajte se, da so te situacije

izjeme in ne reden pojav.

● Delite koledar in upoštevajte, kdaj so ljudje na sestanku, ali si rezervirajte nekaj časa za individualno

delo.

● Enkrat ali dvakrat na teden načrtujte prostočasne dejavnosti po delu s prijatelji kot trik za zaključek

delovnega dne.



3) Digitalna dieta

● Pojdite na sprehod brez telefona v žepu. Sprehod ni čas za klicanje sodelavcev in razpravljanje o

službenih težavah.

● Uporabite budilko in pustite telefon v drugi sobi, ko greste spat.

● Določite uro, po kateri ne boste gledali na zaslone (telefon, računalnik, tablični računalnik), da se

pripravite na spanje. Berite knjigo, poslušajte glasbo, rišite, kuhajte ali počnite druge sproščujoče

dejavnosti. Ponavljajoče se dejavnosti imajo meditativni učinek.

● Izzovite se tako, da med vikendom za nekaj ur izklopite telefon. »Pomembno je, da imate en dan, ko ste

popolnoma brez povezave, da lahko napolnite svoje umske, čustvene in duhovne rezerve« (Wilding).

● Elektronsko pošto preverjajte le nekajkrat na dan, ne pa da jo imate ves čas odprto na računalniku,

medtem ko delate.

● Na telefonu nastavite tihi način in izklopite obvestila, medtem ko ste na sestanku.

● Za poslušanje glasbe namesto telefona uporabljajte predvajalnik mp3. Za fotografiranje na počitnicah

uporabljajte fotoaparat.

4) Komunicirajte jasno

● Jasno določite svoje omejitve. Če na primer ne želite, da sodelavci in stranke stopijo v stik z vami ob

vsakem času, jim ustno povejte, ob katerih urah boste na voljo za pogovore v zvezi z delom (Hanks:

(The The Burnout Cure: An Emotional Survival Guide for Overwhelmed Women).

● Pomembno je, da razumete, kaj je in kaj ni nujna situacija, in to tudi jasno sporočite.

● Če potrebujete čas brez motenj za delo pri nekaterih zahtevnejših nalogah, to sporočite sodelavcem.

5) Ustvarite strukturo

Eden od načinov za vzpostavitev strukture – in s tem postavitev meje – je določitev dnevnega reda, tudi če gre

za sestanek med vami in vašim nadrejenim. Dnevni red je učinkovitejši in vas postavlja v vlogo strokovnjaka,

zlasti če vas ta oseba na neki način obravnava kot manjvrednega. Pri določanju dnevnega reda vključite čas

začetka in konca sestanka ter teme, o katerih se boste pogovarjali.

Drug način za vzpostavitev strukture je, da organizirate sestanek. Recimo, da ima vaš nadrejeni navado, da za

30 minut pride k vaši mizi in se z vami pogovarja. Namesto tega predlagajte 15-minutni tedenski kontrolni

sestanek. Predstaviti morate prepričljiv argument, ki bo pokazal, kakšne koristi ima to zanje. Lahko omenite,

da je takšen check-in učinkovitejši in jim prihrani čas z manj vračanja tja in nazaj.



Gradivo C. Izbor fotografij za fotovizijo

















Gradivo D. 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

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

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


