F

F
B
a
j
c
a
d
n
u

K
K

REDAKCJA NAUKOWA:
Michał SkarzyĔski
ȱ
ȱ
ȱ

Poradnik został opracowany przez zespół ekspertów
Białostockiej Fundacji Kształcenia Kadr:
ROZDZIAŁY MERYTORYCZNE:

ac
nd
Fu

Anastazja Hykiel …………….……………………..…................……... (CzĊĞü 2)
Michał SkarzyĔski ………………………………..….......…... (CzĊĞü 1, CzeĞü 3)
OPISY PRZYPADKÓW:

Aleksandra Grabowska, Anastazja Hykiel, Małgorzata Mozerys,
Wojciech Romatowski, Małgorzata ĝwistak, Urszula Zadykowicz.

B
ja

FK

Copyright © by Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr
Białystok 2007
ȱ

K

ȱ

Publikacja przygotowana w ramach Działania 2. projektu „Elastyczny Pracownik Partnerska
Rodzina” realizowanego przy udziale Ğrodków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Niniejsza publikacja moĪe nie odzwierciedlaü poglądów Unii
Europejskiej lub rządu polskiego.

PRZYGOTOWANIE DO DRUKU
Andrzej Zubrycki

PROJEKT OKŁADKI
Michał SkarzyĔski

DRUK
Podlaska Spółdzielnia PHU ul. 27 Lipca 40/3 15-182 Białystok
tel. (085) 675 48 02, fax (085) 685 48 02

SPIS TREĝCI
Wprowadzenie ................................................................................. 11

K

FK

B
ja

ac
nd
Fu

CzĊĞü 1.
WORK ......................................................................... 15
1.1.
ElastycznoĞü pracy ............................................................ 18
1.1.1. Elastyczny pracodawca ..................................................... 23
1.1.2. Elastyczny pracownik ........................................................ 28
1.2.
Plusy i minusy elastycznych form pracy............................. 33
CzĊĞü 2.
LIFE ............................................................................ 53
2.1.
Poradnictwo psychologiczne.............................................. 56
2.1.1. Problematyka pomocy psychologicznej dla pracowników .. 57
2.1.2. Rozwój osobisty i zawodowy ............................................. 79
CzĊĞü 3.
BALANCE .................................................................. 91
3.1.
Poradnictwo zawodowe ..................................................... 95
3.1.1. Przedmiot poradnictwa zawodowego................................. 96
3.1.2. Nowe wartoĞci poradnictwa zawodowego........................ 102
3.2.
Poradnictwo interdyscyplinarne ....................................... 109
3.2.1. Poradnictwo IPD.............................................................. 111
3.2.2. Poradnictwo EFP............................................................. 112
3.2.3. Kompetencje doradcze poradnictwa
interdyscyplinarnego........................................................ 113
3.2.4. Poradnictwo interdyscyplinarne w praktyce społecznej.... 119
3.3.
Instrumenty badawcze i wdroĪeniowe.............................. 128
3.3.1. Ankieta monitorująca ....................................................... 129
3.3.2. Strategia budowania lokalnych koalicji............................. 143
3.4.
Opinie doradców.............................................................. 152
3.5.
Opisy przypadków ........................................................... 177
Literatura cytowana........................................................................ 222

3

4

F

F
B
a
j
c
a
d
n
u

K
K

SZCZEGÓŁOWY SPIS CZĉĝCI
CzĊĞü 1.

PRACA........................................................................ 15
ELASTYCZNOĝû PRACY ............................................. 18

1.1.1.

Elastyczny pracodawca................................................ 23

1.1.1.1.

Outsourcing i kontraktowanie pracy ................................ 23

1.1.1.2.

Praca tymczasowa.......................................................... 24

1.1.1.3.

Zadaniowy czas pracy .................................................... 24

1.1.1.4.

Praca na wezwanie......................................................... 25

1.1.1.5.
1.1.1.6.

WypoĪyczenie pracownika.............................................. 26
Praca na zastĊpstwo ...................................................... 26

1.1.1.7.

RównowaĪny czas pracy ................................................ 26

1.1.1.8.

Przerywany czas pracy ................................................... 27

B
ja

ac
nd
Fu

1.1.

Umowa zlecenie i o dzieło .............................................. 27

1.1.1.10.
1.1.2.

Work-sharing .................................................................. 27
Elastyczny pracownik................................................... 28

1.1.2.1.

Job-sharing..................................................................... 29

1.1.2.2.

Praca w niepełnym wymiarze.......................................... 30

1.1.2.3.

Praca weekendowa ........................................................ 30

1.1.2.4.

Ruchomy czas pracy ...................................................... 31

1.1.2.5.

Indywidualny rozkład czasu pracy................................... 31

1.1.2.6.

Telepraca........................................................................ 31

1.1.2.7.
1.2.

Samozatrudnienie........................................................... 32
PLUSY I MINUSY ELASTYCZNYCH FORM PRACY..... 33

K

FK

1.1.1.9.

5

CzĊĞü 2.

ĩYCIE .......................................................................... 53

2.1.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE .......................... 56

2.1.1.

Problematyka pomocy psychologicznej
dla pracowników........................................................... 57

2.1.1.1.

Zadania trenera osobistego ............................................ 58

2.1.1.2.

Problemy poradnictwa osobistego .................................. 63

ac
nd
Fu

2.1.1.2.1. Dyskryminacja kobiet ...................................................... 63
2.1.1.2.2. Rozwój duchowoĞci w równowadze Īyciowej.................. 65
2.1.1.2.3. Odpoczynek.................................................................... 67
2.1.1.3.

Konsekwencje zaburzonej równowagi miĊdzy pracą
a Īyciem ......................................................................... 68

2.1.1.3.1. Pracoholizm.................................................................... 68
2.1.1.3.2. Wypalenie zawodowe ..................................................... 70
2.1.1.3.3. Bezrobocie...................................................................... 72

B
ja

Działania równowaĪące Īycie zawodowe i rodzinne ....... 73

2.1.1.5.

Elastyczne formy zatrudnienia ........................................ 77

2.1.2.

Rozwój osobisty i zawodowy....................................... 79

2.1.2.1.
2.1.2.2.

Teorie rozwoju osobowoĞci............................................. 81
Teorie rozwoju zawodowego........................................... 85

K

FK

2.1.1.4.

6

CzĊĞü 3.

RÓWNOWAGA I ........................................................ 91
PORADNICTWO ZAWODOWE ..................................... 95
Przedmiot poradnictwa zawodowego ......................... 96

3.1.1.1.

Tradycyjne poradnictwo zawodowe ................................ 98

3.1.1.2.
3.1.2.

Poradnictwo kariery ...................................................... 100
Nowe wartoĞci poradnictwa zawodowego................ 101

3.1.2.1.

Transnacjonalizacja ...................................................... 103

3.1.2.2.

Postmodernizm............................................................. 103

3.1.2.3.
3.1.2.4.

RóĪnorodnoĞü .............................................................. 106
RównoĞü....................................................................... 106

3.1.2.5.

Równowaga.................................................................. 107

K

FK

B
ja

ac
nd
Fu

3.1.
3.1.1.

7

CzĊĞü 3.

RÓWNOWAGA II
PORADNICTWO INTERDYSCYPLINARNE ................ 109

3.2.1.

Poradnictwo IPD ......................................................... 111

3.2.2

Poradnictwo EFP ........................................................ 112

3.2.3.

Kompetencje doradcze poradnictwa
interdyscyplinarnego.................................................. 113

3.2.3.1.
3.2.3.2.

Poradnictwo zawodowe ................................................ 114
Doradztwo personalne .................................................. 116

3.2.3.3.
3.2.4.

Poradnictwo psychologiczne i rodzinne ........................ 118
Poradnictwo interdyscyplinarne w praktyce
społecznej ................................................................... 119

3.2.4.1.

Lokalne koalicje – godzenie Īycia zawodowego
i rodzinnego .................................................................. 120

3.2.4.2.
3.3.

Telepraca – godzenie Īycia zawodowego
i rodzinnego .................................................................. 124
INSTRUMENTY BADAWCZE I WDROĩENIOWE........ 128

3.3.1.

Ankieta monitorująca ................................................. 129

3.3.1.1.

Ankieta dla pracownika ................................................. 141

3.3.1.2.

Ankieta dla pracodawcy ................................................ 142

3.3.1.3.
3.3.2.

Ankieta dla partnera...................................................... 142
Strategia budowania lokalnych koalicji..................... 143

3.3.2.1.

Seminaria dla decydentów............................................ 143

3.3.2.2.

Szkolenia dla pracowników instytucji ............................ 146

3.3.2.3.

Karta klienta i schemat usług ....................................... 148

K

FK

B
ja

ac
nd
Fu

3.2.

3.3.2.4.

Umowa koalicyjna......................................................... 150

3.4.

OPINIE DORADCÓW................................................... 152

8

CzĊĞü 3.

RÓWNOWAGA III
OPISY PRZYPADKÓW ................................................ 178

3.5.1.

Zofia – szkolenia i poradnictwo
na urlopie wychowawczym ........................................... 179

3.5.1.1.

Grupowa i indywidualna sesja doradcza ...................... 178

3.5.1.2.

Sytuacja zawodowa ..................................................... 179

3.5.1.3.

Sytuacja rodzinna ........................................................ 180

3.5.1.4.

Oczekiwania i potrzeby szkoleniowe ............................ 182

3.5.1.5.

Etap szkoleĔ interpersonalnych ................................... 183

3.5.1.6.

Refleksje trenera osobistego ........................................ 184

3.5.1.7.

Refleksje klientki .......................................................... 189

3.5.1.8.

Podsumowanie ............................................................ 190

3.5.2.
3.5.3.

Maria i izolacja towarzyska........................................... 193

3.5.4.
3.5.5.

Luiza i niesystemtatycznoĞü ......................................... 198
Karolina i brak zaufania pracodawcy ........................... 200

3.5.6.

Barbara i poczucie faworyzowania ............................... 202

ac
nd
Fu

3.5.

FK

B
ja

Wiesław i unikanie pracy.............................................. 195

Stefan i brak oceny pracy............................................. 203
Mateusz i sceptycyzm pracodawcy .............................. 206

3.5.9.

Karol i spadek identyfikacji z firmą ............................... 208

3.5.10.

Krystyna i zła organizacja pracy w domu ..................... 210

3.5.11.

Jerzy i brak kontaktów.................................................. 211

3.5.12.
3.5.13.

Eliza i sformalizowanie relacjei ..................................... 213
Justyna i nadwyrĊĪone zaufanie.................................. 215

3.5.14.

Tadeusz i ingerencja partnera w pracĊ........................ 217

3.5.15.

Jagoda i nierówny podział ról w domu.......................... 219

3.5.16.

Aleksander i zła organizacja czasu pracy .................... 220

K

3.5.7.
3.5.8.

9

F

F
B
a
j
c
a
d
n
u

K
K

WPROWADZENIE

K

FK

B
ja

ac
nd
Fu

Wsparcie doradcze, odpowiadające na nowe wyzwania rynku pracy, istotnie wykracza dziĞ poza obszar tradycyjnego poradnictwa zawodowego orientującego siĊ na aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
czy reorientacji zawodowej osób zagroĪonych bezrobociem. Nowe
wartoĞci na rynku pracy oraz związane z nimi problemy w zarządzaniu
zasobami ludzkimi w firmie, wykonywaniem samej pracy, czy wreszcie
funkcjonowaniem rodziny pracownika powodują, iĪ tradycyjnie wykształcony doradca zawodowy musi poszukiwaü wsparcia specjalistów i nowych instrumentów w rozwiązaniu problemów swoich klientów.
Problemy bezrobocia, aktywizacji osób biernych zawodowo, czy
zmiany zawodu przestają juĪ byü meritum pracy ambitnych doradców
zawodowych, obserwujących z wnikliwoĞcią codzienne trudnoĞci swoich klientów. Niejednokrotnie bowiem wraz z nimi starają siĊ rozwiązywaü problemy związane z dyskryminacją na rynku pracy, godzeniem Īycia zawodowego i rodzinnego, czy wreszcie kwestią satysfakcji z pracy i spełnienia zawodowego. Coraz czĊĞciej teĪ klientem doradcy jest osoba nie tyle poszukująca pracy, co raczej sposobów jej
godzenia z obowiązkami i planami rodzinnymi oraz marzeniami osobistymi. Pracodawcy zaĞ poszukują dziĞ wsparcia doradczego wykraczającego poza tradycyjną rekrutacjĊ, a polegającego na proponowaniu rozwiązaĔ umoĪliwiających godzenie Īycia zawodowego i rodzinnego zatrudnionych osób. Mają one chroniü dobrych pracowników
przed odchodzeniem z organizacji, a takĪe wypaleniem zawodowym.
Firmy coraz czĊĞciej poszukują elastycznych rozwiązaĔ w organizacji
pracy, doskonaląc efektywnoĞü zarządzania lub budując wizerunek
firmy społecznie odpowiedzialnej.
Godzenie Īycia zawodowego i rodzinnego oraz związane z nim
elastyczne formy pracy są dziĞ faktem na rynku pracy, który jest
otwarty na europejskie wartoĞci, takie jak: równoĞü i równowaga. Odciskają one swoje piĊtno na przedsiĊbiorstwie, jako organizacji podejmującej wyzwanie wdroĪenia elastycznych form pracy, na pracow-
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niku, który musi zmierzyü siĊ z całkowicie nowymi wymaganiami elastycznej organizacji pracy, a takĪe na rodzinie, która powinna dostosowaü siĊ do nowej formuły zaangaĪowania i dyspozycyjnoĞci partnera czy rodzica.
Dlatego teĪ eksperci, realizujący innowacyjne projekty równowaĪące Īycie zawodowe i rodzinne, rekomendują poradnictwo interdyscyplinarne, czerpiące swą skutecznoĞü z typowych kompetencji psychologa, doradcy zawodowego oraz doradcy personalnego.
Zamysł redaktorski publikacji zakłada ukazanie problematyki godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego w kolejnych odsłonach, ukazujących dwa kluczowe wymiary równowagi: pracĊ i Īycie osobiste.
Równowaga, o której tu mowa, to człowiek balansujący pomiĊdzy pracą i rodziną. Tej właĞnie kompozycji odpowiadają kolejne czĊĞci poradnika dotyczące poradnictwa zawodowego i personalnego, obejmującego kontekst pracy oraz pomocy psychologicznej dla osoby i rodziny z uwzglĊdnieniem kontekstu Īycia prywatnego. Ostatni rozdział
prezentuje praktyczne rozwiązania dotyczące budowania równowagi
pomiĊdzy Īyciem prywatnym i zawodowym.
W tym sensie układ rozdziałów jest dosłownym omówieniem popularnego okreĞlenia work life balance, ukazującym teoretyczne i praktyczne rozwiązania tego zagadnienia. Poszczególne rozdziały poĞwiĊcone pracy, Īyciu i równowadze nie są wyczerpującym opracowaniem naukowym, lecz jedynie formą popularyzowania szerszej problematyki doradczej. Kierowana jest ona do specjalistów doradzających na współczesnym rynku pracy w duchu poradnictwa interdyscyplinarnego. Poznawanie innych kontekstów i punktów widzenia problemu doradczego, związanego z godzeniem Īycia zawodowego lub
konsekwencji wdraĪania elastycznych form pracy, inspirowaü ma doradców do opracowywania bardziej trafnych porad i sposobów rozwiązania zawodowych i jednoczeĞnie Īyciowych problemów klienta.
DziĊkując kolegom i koleĪankom praktykom za współpracĊ w przygotowaniu tego opracowania ĪyczĊ Czytelnikom wielu inspiracji w ich
działalnoĞci doradczej.
Michał SkarzyĔski
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Praca jest kluczowym kontekstem Īycia człowieka oraz jedną
z waĪniejszych jego aktywnoĞci w wieku dorosłym. Wokół niej orientuje siĊ wiĊkszoĞü decyzji Īyciowych, począwszy od wyboru szkoły po
miejsce zamieszkania. MoĪliwoĞü wykonywania pracy i związane
z tym finansowanie własnych działaĔ jest podstawowym kryterium
oceny realnoĞci Īyciowych marzeĔ i planów, nawet jeĪeli pozornie nie
mają wiele wspólnego z aktywnoĞcią zawodową. Kontekst pracy jest
wciąĪ obecny w rozwoju człowieka, nadając mu czĊsto jedyny
uchwytny i bliski sens. Praca jest równieĪ obecna w codziennym Īyciu, determinując plan kaĪdego dnia i sposób spĊdzania czasu wolnego. Człowiek zapewne nie moĪe byü wolny od pracy i nawet jeĪeli nie
jest zmuszony do zarabiania pieniĊdzy, podejmuje działania związane
z planowaniem, wytwarzaniem i kierowaniem. Poza kontekstem ekonomicznym niewiele róĪnią siĊ one od pracy zawodowej i podobnie
jak ona mogą wywieraü na Īycie człowieka presjĊ wymagającą podporządkowania. Dlatego teĪ praca, czĊsto przeklinana, jest ciągle obecnym partnerem człowieka, który rzadko kiedy deklaruje satysfakcjĊ
i szczĊĞcie jeĪeli jej nie posiada.
Praca determinuje szczĊĞcie człowieka i zaleĪnie od jego kondycji
społecznej pełni róĪne funkcje, od tej najprostszej bytowej w hali fabryki po wysublimowane akty duchowego rozwoju w pracowniach artystycznych czy gabinetach naukowych. Za kaĪdym razem wymaga
ona przezwyciĊĪenia oporu, poniesienia wysiłku i okazania twardoĞci
charakteru.
NaleĪy wskazaü, iĪ właĞnie ta najmniej uchwytna funkcja pracy,
związana z osobistym rozwojem i poczuciem przyjemnoĞci, porównywalnym do płyniĊcia na fali, jest najwiĊkszym zagroĪeniem dla człowieka, gdyĪ potrafi uzaleĪniü i ubezwłasnowolniü kaĪdego, nawet tego, który z ekonomicznego punktu widzenia nie musi juĪ pracowaü.
W innym przypadku, na najniĪszym bytowym poziomie człowieka,
praca niejednokrotnie zniewala, zmuszając go do wysiłku ponad siły

17

WORK

ELASTYCZNOĝû PRACY

K

1.1.

FK

B
ja

ac
nd
Fu

i ramy czasowe, gwarantując Ğrodki na przetrwanie jego i rodziny.
Człowiek moĪe zatraciü równowagĊ pomiĊdzy pracą a Īyciem, niezaleĪnie od swojej pozycji społecznej, kaĪdorazowo poĞwiĊcając jej jakiĞ
alternatywny scenariusz własnego Īycia, którego z powodu nadmiaru
pracy nie moĪe zrealizowaü w pełni lub wcale.
NaleĪy podkreĞliü, iĪ poĞwiĊcanie scenariuszy własnego Īycia nie
zawsze jest aktem wyboru, jak w przypadku kobiety, która rezygnuje
z macierzyĔstwa dla kariery. Potrzeba godzenia Īycia zawodowego
i rodzinnego nie jest zatem charakterystyczna dla okreĞlonych grup
klientów i w równej mierze dotyczyü moĪe pracownika huty, kobiety na
urlopie macierzyĔskim, dyrektora banku czy teĪ pisarza. Ten fakt powinien mobilizowaü doradców i psychologów zajmujących siĊ tym zagadnieniem do ciągłego poszerzania wiedzy na temat alternatywnych
form pracy.
Z tego teĪ właĞnie powodu poradnik rozpoczyna czĊĞü poĞwiĊcona pracy, podkreĞlając, Īe w istocie ona powinna byü kluczowym
przedmiotem edukacji doradców i psychologów. Kompozycja poradnika zaczyna siĊ od pracy elastycznej i na niej koĔczy, ukazując trzy
równoległe konteksty pracy: pracodawcy, pracownika i jego rodziny
oraz sposób ich godzenia poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy.

W obliczu postĊpujących procesów globalizacji, unowoczeĞniania
rynku pracy poprzez wykorzystywanie najnowoczeĞniejszych technik
gromadzenia i przesyłania informacji kluczowym zagadnieniem i wyzwaniem rynku pracy stało siĊ podniesienie efektywnoĞci wydajnoĞci
pracy, przy jednoczesnym zauwaĪeniu wyzwolenia siĊ pracy z tradycyjnych ram miejsca i czasu. Wyznacznikiem okresu postindustrialnego stał siĊ brak obligatoryjnoĞci Ğwiadczenia pracy w jednym miejscu
i sztywnym przedziale czasowym. ElastycznoĞü stała siĊ kluczową
cechą nowoczesnego rynku pracy i strategii zarządzania zespołami
ludzkimi. Drogą do jej osiągniĊcia jest proces deregulacji rynku pracy.
Polega on na ograniczaniu ingerencji paĔstwa w jego funkcjonowanie
18
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i zwiĊkszaniu swobody podmiotów gospodarczych w kształtowaniu
warunków zatrudnienia i poziomu płac. UwzglĊdniają one przy tym
swoje potrzeby, celem przystosowania siĊ uczestników rynku pracy
(pracowników i pracodawców) do zmieniającej siĊ sytuacji (Jerzak M.,
2004, s. 6). Deregulacja oznacza zatem przekazanie społeczeĔstwu
pewnych kompetencji w zakresie stanowienia norm prawa, obejmujących stosunki pracy. Jednym z głównych obszarów deregulacji rynku
pracy jest ochrona stosunku pracy i stopieĔ regulacji rynku poprzez
elastyczne formy zatrudnienia i czasu pracy.
Niniejsze rozwaĪania, dotyczące elastycznych form zatrudnienia,
naleĪy zatem rozpocząü od zdefiniowania pojĊcia elastycznoĞü, którą
moĪna rozpatrywaü w szerokim aspekcie jako elastycznoĞü makro
i mikro oraz w ujĊciu wąskim. ElastycznoĞü w skali makro naleĪy
utoĪsamiaü z równowagą na rynku pracy, osiągniĊtą poprzez dostosowanie popytu na pracĊ do podaĪy pracy oraz płacy. W skali mikroekonomicznej elastycznoĞü definiowana jest jako moĪliwoĞü dostosowania przedsiĊbiorstwa w zakresie realizowanej polityki personalnej
wraz z jednoczesnym zaspokajaniem potrzeb pracowników i aktywnie
poszukujących pracy (WiĞniewski Z., 1999, s. 41-44). W ujĊciu wąskim elastycznoĞü oznacza zaĞ zdolnoĞü do szybkich przystosowaĔ
wynikających ze zmian warunków rynkowych i technologicznych
(Kwiatkowski E., 2003, s. 19). ElastycznoĞü w skali makro, czyli elastycznoĞü rynku pracy zawiera nastĊpujące elementy (Gawrycka M.,
2007, s. 235):
• elastycznoĞü zatrudnienia,
• elastycznoĞü czasu pracy,
• elastycznoĞü płac i podaĪy pracy.
ElastycznoĞü zatrudnienia to zdolnoĞü przystosowania liczby zatrudnionych w przedsiĊbiorstwie do zmieniających siĊ warunków gospodarowania. DuĪy wpływ wywiera na nią zastosowanie nietypowych
(atypowych) form zatrudnienia. Rozumieü ją moĪna jako elastycznoĞü
funkcjonalną, iloĞciową, czasową i przestrzenną. ElastycznoĞü funkcjonalna to szybkie zmiany zadaĔ i funkcji pracowników w ramach organizacji. ElastycznoĞü iloĞciowa polega na szybkim dostosowaniu
liczby pracowników (zwiĊkszenie i zmniejszenie) w zaleĪnoĞci od potrzeb organizacji. ElastycznoĞü czasowa to stosowanie zmiennego
grafika godzin pracy, zaĞ przestrzenna oznacza swobodĊ miejsca
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Ğwiadczenia pracy (Jarmołowicz W., Kalinowska-Nawrotek B., 2007,
s. 245).
ElastycznoĞü czasu pracy oznacza stosowanie nietypowej organizacji czasu pracy, która moĪe, ale nie musi wiązaü siĊ z alternatywnymi formami zawierania umowy o pracĊ, a pracownik pozostaje
w stosunku pracy, wykonując ją czĊsto nadal na pełnym etacie w ramach ruchomego czasu pracy w ciągu dnia, tygodnia lub miesiąca,
indywidualnego czasu pracy czy zmiennego wymiaru tygodniowego
czasu pracy w zakładzie.
ElastycznoĞü płac oznacza reakcjĊ płac na sytuacjĊ na rynku
pracy, wydajnoĞü pracy czy rentownoĞü przedsiĊbiorstwa, która w duĪej mierze zaleĪy jednak od siły związków zawodowych.
ElastycznoĞü podaĪy pracy, jako ostatnia kategoria elastycznoĞci rynku pracy, uzaleĪniona jest od wielu zmiennych m.in. relacji osób
aktywnych zawodowo do pozostałych, poziomu płac realnych, migracji
itp. Oznacza ona wraĪliwoĞü podaĪy pracy w szczególnoĞci na płacĊ,
jak i zdolnoĞü przystosowania podaĪy do popytu na pracĊ, czyli mobilnoĞü pracy w aspekcie (Puzio-Wacławik B., 2007, s. 148-149):
• przestrzennym – zmiana miejsca zamieszkania;
• strukturalnym czy zawodowym – zmiana zawodu.
Wymienione powyĪej elementy elastycznoĞci uzupełnia takĪe elastycznoĞü popytu na pracĊ, czyli zdolnoĞü pracodawców do dostosowania iloĞci pracy potrzebnej do wykonania danej działalnoĞci do
zmian warunków rynkowych, co prowadzi do racjonalnego wykorzystania zasobów pracy, niĪszych kosztów, a tym samym wyĪszej rentownoĞci.
Początki uelastycznienia form pracy siĊgają lat 80. XX w., kiedy to
nastąpił spadek zatrudnienia, wzrost bezrobocia. WysuniĊto wówczas
tezĊ, iĪ uelastycznienie form zatrudnienia przyczyni siĊ nie tylko do
utrzymania juĪ istniejących miejsc, ale takĪe do powstania nowych.
Wytyczne UE w zakresie zatrudnienia zachĊcały kraje członkowskie
do podejmowania inicjatyw i dialogu miĊdzy partnerami społecznymi,
aby w drodze negocjacji na róĪnych szczeblach, zawierały porozumienia i wdraĪały róĪnorodne formy zatrudnienia oraz czasu pracy.
Negocjacje dotyczyły jednak przede wszystkim skracania czasu pracy
przy zachowaniu dotychczasowego wynagrodzenia. Francja wprowadziła 35-godzinny czas pracy, w Belgii w 2000 r. wprowadzono plan
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globalnej reformy czasu pracy pt. „WiĊcej czasu dla siebie, wiĊcej
miejsc pracy dla wszystkich”. Program ten umoĪliwiał pracownikom
wybór najdogodniejszej dla siebie organizacji i wymiaru czasu pracy.
Wprowadzono wówczas m.in. 38-godzinny tydzieĔ pracy, moĪliwoĞü
korzystania z rocznego urlopu na podnoszenie kwalifikacji (kredyt
czasowy), skrócenie czasu pracy dla pracowników powyĪej 50 roku
Īycia (mniej chĊtnych na wczeĞniejszą emeryturĊ, zwiĊkszenie aktywnoĞci zawodowej). Niektóre kraje, jak Niemcy czy Holandia, na
podstawie stosownych ustaw wprowadziły w 2001 r. moĪliwoĞü wyboru przez pracowników dogodnego dla siebie wymiaru czasu pracy.
W Polsce, w wyniku zmian w prawie pracy (Kodeks pracy, art. 25; 292;
129; 130; 135-151), dopuszcza siĊ stosowanie w zasadzie wszystkich
atypowych form zatrudnienia. Usankcjonowano stosowanie takich
form, jak telepraca i wynajem pracowników. Wprowadzona została
nowa kategoria czasowego zatrudnienia, a mianowicie zatrudnienie
na czas zastĊpowania nieobecnego pracownika (np. przebywającego
na długotrwałym zwolnieniu lekarskim). Rozszerzono ponadto moĪliwoĞü, w drodze porozumienia zbiorowego lub za zgodą organizacji
związkowej, stosowania w niektórych firmach tzw. przerywanego czasu pracy i wydłuĪenie okresu rozliczeniowego (unikniĊcie wypłat za
godziny nadliczbowe). Ma to znaczenie dla wszystkich przedsiĊbiorstw (produkcja sezonowa, wahania koniunktury, przejĞciowe trudnoĞci), poniewaĪ umoĪliwia ekonomiczne gospodarowanie czasem
pracy. W praktyce jednak, poza umową o pracĊ na czas okreĞlony,
umową o wykonanie okreĞlonej pracy lub pracą stałą na czĊĞü etatu,
inne formy zatrudnienia nie są w Polsce zbyt czĊsto stosowane (Jerzak M., 2004, s. 9-10).
Z przedstawionych rozwaĪaĔ wynika, iĪ elastycznoĞü moĪe mieü
zatem odwołania do przepisów formalno-prawnych okreĞlających długoĞü trwania umowy (umowa tymczasowa/na czas okreĞlony/na czas
nieokreĞlony), godziny pracy (w pełnym wymiarze godzin/w niepełnym
wymiarze godzin) lub relacjĊ miĊdzy pracodawcą a pracownikiem
(pracownik najemny/samozatrudniony/outsourcing). Z drugiej strony,
elastycznoĞü definiuje siĊ teĪ jako negocjacyjne lub indywidualne podejĞcie do tradycyjnej formy zatrudnienia (w pełnym wymiarze godzin), co wiąĪe siĊ z dogodną organizacją pracy albo pracą w domu.
ElastycznoĞü pracy to zindywidualizowane, podlegające negocjacjom
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i zmianom warunki pracy, obejmujące przynajmniej jeden z trzech obszarów: warunki formalnoprawne, czas i miejsce (ElastycznoĞü pracy..., 2007, s. 3).
ElastycznoĞü zatrudnienia, rozumianą jako adaptacyjnoĞü podmiotów gospodarczych w zakresie zatrudnienia do warunków rynkowych, powinno zatem rozpatrywaü siĊ przede wszystkim jako elastycznoĞü w zakresie form zatrudnienia i czasu pracy.
Do nietypowych form zatrudnienia, które prowadzą do uelastycznienia, zgodnie z literaturą przedmiotu (m.in. Jerzak M., 2004, s. 1112; Gawrycka M., 2007, s. 236 i nast.; Jarmołowicz W., KalinowskaNawrotek B., 2007; Sadowska-Snarska C., 2007), zalicza siĊ:
• kontraktowanie pracy,
• pracĊ tymczasową (dorywczą),
• pracĊ na wezwanie,
• telepracĊ,
• samozatrudnienie,
• zatrudnienie w czĊĞciowym wymiarze czasu pracy,
• pracĊ na czas okreĞlony,
• pracĊ na zastĊpstwo,
• pracĊ weekendową,
• wypoĪyczanie pracowników,
• dzielnie siĊ pracą,
• umowy zlecenia i umowy o dzieło.
Do elastycznych form organizacji czasu pracy zalicza siĊ natomiast takie formy organizacji pracy, które związane są ze zmiennym
lub indywidualnym grafikiem pracy ułatwiającym pracodawcy lub pracownikowi dostosowanie siĊ do okolicznoĞci zewnĊtrznych. WĞród
tych form moĪna wymieniü:
• zadaniowy czas pracy,
• równowaĪny czas pracy,
• przerywany czas pracy,
• praca w ruchu ciągłym,
• ruchomy czas pracy.
PowyĪsze formy elastycznego zatrudnienia i czasu pracy moĪna
rozpatrywaü zarówno ze strony pracodawcy, jak i pracownika. Z uwagi
na to, Īe przy jednych, skłonnoĞü ich wykorzystywania jest wiĊksza
u pracodawców, a w przypadku innych, czĊĞciej inicjatywĊ wdroĪe-

22

PRACA

ac
nd
Fu

niową wykazuje pracownik, dalsze omówienie elastycznych form pracy podporządkowane bĊdzie osobno tym dwóm kontekstom, wyznaczającym obszar pracy doradców zawodowych i personalnych.
W pierwszej kolejnoĞci zaprezentowano zatem formy elastycznego
zatrudnienia, które są inicjowane przez pracodawcĊ i wynikają ze
specyfiki produkcji oraz pozostają w gestii pracodawcy. NastĊpnie
opisano te formy pracy elastycznej, na które szczególną uwagĊ zwróciü powinni doradcy zawodowi, mający na wzglĊdzie dąĪenie do godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego. Są to formy, których stosowanie w duĪej mierze zaleĪy od inicjatywy lub pisemnego wyraĪenia
woli przez pracownika.

1.1.1. ELASTYCZNY PRACODAWCA
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ElastycznoĞü form zatrudnienia to jeden z podstawowych elementów nowoczesnych strategii zarządzania. Powinno byü ono zatem rozwaĪane jako alternatywna forma realizacji celów organizacji w stosunku do tradycyjnych form, zarówno przez menedĪerów, jak i pracowników.

1.1.1.1. Outsourcing i kontraktowanie pracy

K

Kontraktowanie pracy łączone jest ze strategią zarządzania zwaną
outsourcingiem, który oznacza wykorzystanie zasobów zewnĊtrznych
lub tez wydzielenie z dotychczasowej struktury organizacyjnej danego
podmiotu okreĞlonej funkcji i przekazanie jej jednostce zewnĊtrznej.
Zwykle dotyczy to zadaĔ pomocniczych, niezwiązanych bezpoĞrednio
z uzyskiwaniem dochodu. WspółczeĞnie bardzo czĊsto w ten sposób
pozyskiwane są usługi ochroniarskie, prawnicze, informatyczne, ksiĊgowe, utrzymywanie czystoĞci itd. Niektóre firmy idą znacznie dalej,
outsorcując np. support lub czĊĞü produkcji. WĞród duĪych zachodnich koncernów rozpowszechniła siĊ praktyka zlecania wykonania
znacznej czĊĞci produkcji firmom zlokalizowanym w krajach o taĔszej
sile roboczej. PowyĪsza metoda elastycznego zatrudnienia umoĪliwia:
optymalizacjĊ kosztów obsługi, podniesienie bezpieczeĔstwa organi-
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zacji, przyjmowanie bez ograniczeĔ dodatkowych zleceĔ, nieponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników oraz ich szkolenia,
obniĪenie kosztów zarządzania kontraktem, dostĊp do specjalistów
z wielu dziedzin, osiągniĊcie wyĪszej elastycznoĞü, zmniejszenie kontroli czasu pracy, a takĪe ograniczenie wydatków związanych z organizacją stanowiska pracy oraz utrzymaniem systemu bezpieczeĔstwa
i higieny pracy.

1.1.1.2. Praca tymczasowa
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Praca tymczasowa lub inaczej dorywcza naleĪy do kategorii pracy
nietypowej, pozwala dostosowaü liczbĊ zatrudnionych do aktualnych
potrzeb pracodawców bez koniecznoĞci tradycyjnego zatrudniania
i zwalniania. Charakterystyczną cechą pracy tymczasowej jest trójstronny charakter umowy, która zawierana jest pomiĊdzy przedsiĊbiorstwem zlecającym i agencją pracy tymczasowej na wykonanie
okreĞlonego zakresu pracy. Agencja z kolei zleca wykonanie usług
pracownikom tymczasowym dla przedsiĊbiorstwa zlecającego i z tego
tytułu wypłaca im wynagrodzenie. Agencja otrzymuje prowizjĊ za poĞrednictwo i organizacjĊ całego procesu wykonania pracy – usługi.
PrzedsiĊbiorstwo zlecające i agencja pracy tymczasowej są związani
umową o Ğwiadczenie pracy tymczasowej. Agencja natomiast z wynajmowanym pracownikiem tymczasowym moĪe podpisaü umowĊ
o pracĊ bądĨ umowĊ cywilnoprawną na wykonywanie okreĞlonego
zadania. Charakterystyczne jest to, Īe Īadna umowa nie wiąĪe pracownika tymczasowego z przedsiĊbiorstwem, na rzecz którego w rzeczywistoĞci Ğwiadczy on pracĊ (Gawrycka M., 2007).

1.1.1.3. Zadaniowy czas pracy
Wprowadzając zadaniowy czas pracy, pracodawca nie musi prowadziü ewidencji jego wykorzystania, a pracownikowi daje swobodĊ
w realizacji powierzonych zadaĔ w dowolnej i dogodnej dla siebie porze (pod warunkiem, Īe czas jest adekwatny do powierzonych zadaĔ).
NaleĪy podkreĞliü, Īe w zadaniowym czasie pracy nie chodzi o powierzanie pracownikowi doraĨnych zadaĔ, np. na poszczególne dni pra-
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cy, lecz konieczne jest okreĞlenie ich zakresu w akcie kreującym treĞü
stosunku pracy, najczĊĞciej w umowie o pracĊ lub w zakresie czynnoĞci danego pracownika. Zadaniowy czas pracy wprowadza siĊ w sytuacji, gdy:
• dla danej pracy jest utrudnione lub niemoĪliwe precyzyjne
okreĞlenie momentu jej rozpoczynania i zakoĔczenia;
• niemoĪliwa jest kontrola czasu wykonywania pracy;
• praca moĪe byü wykonywana poza normalnym rytmem funkcjonowania zakładu pracy;
• wykonanie pracy zaleĪy od zmiennych, trudnych do przewidzenia okolicznoĞci uwarunkowaĔ;
• zapotrzebowanie na daną pracĊ jest zmienne;
• decydującym czynnikiem dla wykonania pracy jest indywidualne zaangaĪowanie pracownika, a nie fakt jego uczestnictwa
w pracy zespołowej.
Zadaniowy czas pracy powinien byü stosowany tam, gdzie nie ma
potrzeby ustalania sztywnych granic czasowych przebywania pracownika na terenie zakładu pracy, a z uwagi na rodzaj powierzonej mu
pracy uzasadnione jest, aby on sam okreĞlał, w jakim czasie bĊdzie
realizował powierzone mu zadania. Decyzja o wprowadzeniu zadaniowego czasu pracy naleĪy do pracodawcy. Warunkiem wprowadzenia zadaniowego czasu pracy jest uprzednie porozumienie pracodawcy z pracownikiem i uzgodnienie czasu niezbĊdnego do wykonania
powierzonych zadaĔ. Dla pracownika taka forma umoĪliwia samodzielne wykonywanie powierzonych zadaĔ oraz elastyczny czas ich
wykonania (Klucz D., 2005).

1.1.1.4. Praca na wezwanie
Praca na telefon lub inaczej na wezwanie umoĪliwia pracodawcy
wezwanie pracownika do Ğwiadczenia pracy w dowolnym momencie.
Jest ona czĊsto oparta na kontrakcie okreĞlającym warunki zatrudnienia lub umowie zawierającej naleĪnoĞci oraz zobowiązania kaĪdej ze
stron. Praca taka wymaga od pracownika pełnej dyspozycyjnoĞci (Jerzak M., 2004).
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Nieodpłatne wypoĪyczenie pracownika stosowane jest w okreĞlonych sytuacjach, gdy przedsiĊbiorstwo oddaje swojego pracownika do
dyspozycji innego pracodawcy bezpłatnie, najczĊĞciej w ramach
współpracy. MoĪliwe jest równieĪ zawieszenie dotychczasowej umowy o pracĊ i podjĊcie jej na rzecz innego pracodawcy na podstawie
porozumienia pracodawców i za zgodą pracownika. W takiej sytuacji
na czas pracy u nowego pracodawcy pracownik i pracodawca zawierają terminową umowĊ o pracĊ.

1.1.1.6. Praca na zastĊpstwo
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Praca na zastĊpstwo wykonywana jest przez innego pracownika
przez okres długotrwałej, usprawiedliwionej nieobecnoĞci pracownika
(np. choroba, urlop macierzyĔski lub zdrowotny). Z reguły nie jest
okreĞlony czas zatrudnienia i zakoĔczenia pracy. Rozwiązanie umowy
nastĊpuje w dniu powrotu zastĊpowanego pracownika. Praca taka
umoĪliwia sprawne funkcjonowanie firmy, podczas długotrwałej absencji personelu (Kodeks Pracy, art. 25).

1.1.1.7. RównowaĪny czas pracy
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Do pracowników zatrudnionych przy dozorze mienia lub ochronie
osób, a takĪe pracowników zakładowych straĪy poĪarnych i zakładowych słuĪb ratowniczych stosowany moĪe byü system równowaĪnego
czasu pracy, w którym dopuszczalne jest przedłuĪenie dobowego
wymiaru czasu pracy do 24 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca (Kodeks Pracy, art. 137).
Przy pracach, które ze wzglĊdu na technologiĊ produkcji nie mogą
byü wstrzymane (praca w ruchu ciągłym), moĪe byü stosowany system, w którym jest dopuszczalne przedłuĪenie czasu pracy do 43 godzin przeciĊtnie na tydzieĔ w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach w tym okresie
dobowy wymiar czasu pracy moĪe byü przedłuĪony do 12 godzin. Za
kaĪdą godzinĊ pracy powyĪej 8 godzin na dobĊ w dniu wykonywania
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pracy w przedłuĪonym wymiarze czasu pracy pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia (Kodeks Pracy, art. 138).

1.1.1.8. Przerywany czas pracy
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W sytuacjach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją
moĪe byü stosowany system przerywanego czasu pracy według z góry ustalonego rozkładu, przewidującego nie wiĊcej niĪ jedną przerwĊ
w pracy w ciągu doby, trwającą nie dłuĪej niĪ 5 godzin. Przerwy nie
wlicza siĊ do czasu pracy, ale za czas jej trwania przysługuje pracownikowi prawo do wynagrodzenia w wysokoĞci połowy wynagrodzenia
naleĪnego za czas przestoju (Kodeks Pracy, art. 139).

1.1.1.9. Umowa zlecenie i o dzieło
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Umowy zlecenia stanowią atrakcyjną formĊ zatrudniania pracowników, ze wzglĊdu na jasny i precyzyjny kształt oraz okreĞlony czas
Ğwiadczenia pracy. Umowa ta nie musi byü wykonana osobiĞcie przez
zleceniobiorcĊ ani w miejscu wyznaczonym. Nie jest równieĪ wykonywana w warunkach podporządkowania słuĪbowego lub organizacyjnego. Umowa o dzieło daje moĪliwoĞü swobodnego organizowania
pracy i czasu na nią potrzebnego, zaĞ dla pracodawcy brak obowiązku organizacji miejsca pracy i duĪa moĪliwoĞü wpływu na jakoĞü pracy. Jest zawierana na wykonanie konkretnego dzieła.

1.1.1.10. Work-sharing
Dzielenie pracy – etatów (work-sharing) jest formą zatrudnienia
dwóch lub wiĊkszej liczby pracowników na stanowisku pracy przewidzianym przez pracodawcĊ dla jednego pracobiorcy. Stosowana jest
ona w celu łagodzenia skutków kryzysów i jest bardzo korzystna dla
pracownika, jak i pracodawcy. W okresie dekoniunktury umoĪliwia zatrzymanie pracowników sprawdzonych i wykwalifikowanych, zaĞ pracownikowi daje moĪliwoĞü stabilizacji i zachowania aktywnoĞci zawodowej. Work-sharing jest rozwiązaniem inicjowanym zazwyczaj przez
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paĔstwo i pracodawców, obejmując niekiedy znaczną liczbĊ pracowników w zakładach pracy. Work-sharing jest opcją przedstawianą jako
reakcja na bezrobocie i metoda rozdziału bezrobocia wĞród wszystkich pracowników w zakładach.

1.1.2. ELASTYCZNY PRACOWNIK
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Problematyka elastycznych form zatrudnienia i czasu pracy, z uwagi na silne związki miĊdzy elastycznoĞcią pracy a godzeniem Īycia
zawodowego i rodzinnego, powinna byü kluczowym zagadnieniem
bĊdącym w zainteresowaniu doradców zawodowych i psychologów,
udzielających porad pracownikom. Przemawiają za tym nastĊpujące
argumenty:
• praca wymaga od człowieka coraz wiĊcej czasu i zaangaĪowania, a Īycie prywatne i rodzinne pracowników jest naraĪone
na powstawanie presji, problemów i dylematów;
• pomimo zmian społecznych i prawnych w zakresie równoĞci
kobiet i mĊĪczyzn na rynku pracy, kobiety nadal muszą braü
na siebie „podwójny ciĊĪar” związany z pracą, prowadzeniem
domu i opieką nad dzieümi;
• pracujące matki obarczone są wiĊkszą presją społeczną, niemniej problem „nieobecnoĞci ojca” w domu równieĪ nabiera
coraz wiĊkszego znaczenia;
• brak moĪliwoĞci równowaĪenia pracy i Īycia rodzinnego skutkuje powstawaniem powaĪnych problemów społecznych: frustracji, wypalenia zawodowego, stresu, kryzysów rodzinnych,
„wypadaniem” kobiet z rynku pracy, obniĪeniem wzrostu demograficznego;
• uzyskiwanie równowagi miĊdzy obowiązkami związanymi
z pracą i rodziną wiąĪe siĊ ze zmianami społecznymi i prawnymi, dlatego moĪliwe jest tworzenie szans słuĪących godzeniu Īycia zawodowego i rodzinnego (ElastycznoĞü pracy...,
2007, s. 3).
Dlatego teĪ odpowiednie dobranie i wdroĪenie elastycznych form
zatrudnienia lub organizacji czasu pracy, z uwzglĊdnieniem interesów
i potrzeb pracownika, wydaje siĊ byü drugim aspektem pracy dorad28
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ców zorientowanych bardziej na rozwój osobisty i zawodowy pracownika niĪ kontekst zarządzania jego firmą. Dlatego teĪ opisane poniĪej
atypowe formy zatrudnienia wybrane zostały głównie ze wzglĊdu na
interes i naturalną inicjatywĊ pracownika poszukującego sposobów
godzenia Īycia zawodowego z rodzinnym i osobistym.

1.1.2.1. Job-sharing
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Dzielenie pracy lub inaczej job-sharing w odróĪnieniu od worksharing na ogół nie jest wykorzystywane w celu unikania zwolnieĔ
z pracy albo zwiĊkszania poziomu zatrudnienia. Job-sharing jest alternatywnym rozwiązaniem organizacyjnym, w ramach którego obowiązki i odpowiedzialnoĞü pracownika pełnoetatowego są dzielone
miĊdzy dwóch zatrudnionych w niepełnym wymiarze. KaĪdy tego typu
pracownik moĪe byü odpowiedzialny za całe stanowisko pracy
i wszystkie związane z nim zadania, albo alternatywnie niektóre funkcje i zadania mogą byü niezaleĪnie przypisane jednemu z nich. Obaj
pracownicy zatrudnieni w ramach systemu job-sharing rozliczani są
z wykonania swoich zadaĔ w ustalonym zakresie. Partnerzy pracują
w róĪnych porach dnia, choü są takie rozwiązania, w których przez
pewien czas pracują jednoczeĞnie. Zaletą tej formy zatrudnienia jest
równieĪ moĪliwoĞü uczenia siĊ od innych, wymiana pomysłów (wzajemne uczenie siĊ) oraz wspólne organizowanie czasu, zadaĔ i odpowiedzialnoĞci, co jest niezbĊdne w pracy w grupie oraz w kształceniu
umiejĊtnoĞci kierowniczych. Praca taka umoĪliwia przeznaczenie
wiĊkszej iloĞci czasu na obowiązki rodzinne i sprawy osobiste – nawet
w sytuacjach awaryjnych, gdyĪ istnieją tu wiĊksze moĪliwoĞci znalezienia zastĊpstwa wĞród osób dzielących to samo stanowisko pracy.
Job-sharing jest czĊsto opcją kierowaną do kobiet, pragnących poĞwiĊciü wiĊcej czasu obowiązkom rodzinnym, utrzymując jednak swoje kwalifikacje i miejsce na rynku pracy. Studenci i pracownicy pragnący podnosiü swoje kwalifikacje, pracujące małĪeĔstwa, osoby
w okresie przedemerytalnym oraz ludzie rozpoczynający działalnoĞü
biznesową widzą w tej opcji zwiĊkszone moĪliwoĞci prowadzenia poĪądanego stylu Īycia. DoĞü czĊsto osoby pragną skorzystaü z jobsharing, aby móc realizowaü swoje zainteresowania poza pracą. Job-
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sharing jest najbardziej popularny wĞród profesjonalistów, gdzie postrzegany jest jako rozwiązanie zapobiegające wypaleniu zawodowemu. Coraz wiĊcej ludzi w róĪnych zawodach zaczyna dostrzegaü
przydatnoĞü tego elastycznego rozwiązania.

1.1.2.2. Praca w niepełnym wymiarze
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Praca w niepełnym wymiarze pozwala na aktywizacjĊ zawodową
osób, które nie mogą pracowaü w pełnym wymiarze czasu pracy
z uwagi na sytuacjĊ rodzinną, podnoszenie kwalifikacji czy kontynuacjĊ nauki. JednoczeĞnie ułatwia przedsiĊbiorcom dostosowanie czasu pracy pracowników do aktualnych potrzeb firmy. Zapotrzebowanie
ze strony pracownika na pracĊ w niepełnym wymiarze uzaleĪnione
jest przede wszystkim od jego wieku i płci w powiązaniu z przyczyną
obiektywną, zaĞ ze strony pracodawcy od wykształcenia i rodzaju obsadzonego stanowiska. NajczĊĞciej zapotrzebowanie na taką formĊ
pracy zgłaszają kobiety (z uwagi na chĊü godzenia Īycia zawodowego
i rodzinnego – opieka nad dzieümi), rzadziej natomiast mĊĪczyĨni
(w przypadku np. kontynuowania kształcenia lub choroby). Ze wzglĊdu na kryterium wieku, najchĊtniej taką pracĊ podejmują ludzie młodzi, którzy pragną dalej kontynuowaü naukĊ oraz osoby starsze
z uwagi na choroby, niepełnosprawnoĞü itp. JeĪeli natomiast kryterium
jest wykształcenie, to pracodawcy w niepełnym wymiarze zatrudniają
raczej pracowników o Ğrednich kwalifikacjach, rezerwując pełne etaty
dla najlepszych.

1.1.2.3. Praca weekendowa
Praca weekendowa oznacza Ğwiadczenie pracy w piątki, soboty
i niedziele oraz ĞwiĊta. System taki moĪe byü stosowany na pisemny
wniosek pracownika. Dopuszczalne jest w jego ramach przedłuĪenie
dobowego wymiaru czasu pracy, nie wiĊcej jednak niĪ do 12 godzin,
w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca (Kodeks
Pracy, art. 144).
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Ruchomy czas pracy oznacza system organizacji umoĪliwiający
rozpoczynanie i koĔczenie pracy w okreĞlonych przedziałach czasowych. Drugim charakterystycznym elementem tej formy pracy jest
przedział czasu (tzw. obecnoĞci obowiązkowej), w którym wszyscy
pracownicy muszą byü obecni w pracy. DługoĞü i rozkład okresów
obecnoĞci obowiązkowej uzaleĪnione są od warunków i potrzeb zakładu pracy, kategorii pracowników objĊtych systemem oraz rodzaju
wykonywanej pracy. Wprowadzenie takiego systemu uwarunkowane
jest pisemnym wnioskiem pracownika. Ułatwia on godzenie pracy
z Īyciem pozazawodowym pracowników, nie stwarza takĪe przymusu
zmiany zachowaĔ – pracownik moĪe przychodziü do pracy w tym samym czasie co dotychczas lub zmieniü godziny przyjĞü (SadowskaSnarska C., 2007).

B
ja

1.1.2.5. Indywidualny rozkład czasu pracy
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Indywidualny rozkład czasu pracy stosuje siĊ wówczas, gdy wykonywanie pracy w dotychczasowych godzinach staje siĊ dla pracownika utrudnione czy wrĊcz niemoĪliwe. Wynikaü to moĪe z róĪnych okolicznoĞci i najczĊĞciej polega na dostosowaniu do jego potrzeb godziny rozpoczĊcia i zakoĔczenia pracy. Ustalany jest on na pisemny
wniosek pracownika (Kodeks Pracy, art. 142).

1.1.2.6. Telepraca
Do coraz bardziej popularnych form pracy związanych z uelastycznieniem miejsca jej wykonywania zaliczamy telepracĊ. Jest to
forma organizacji pracy polegająca na wykonywaniu przez zatrudnionych obowiązków słuĪbowych poza tradycyjnym miejscem pracy przy
pozostawaniu przez nich w kontakcie z macierzystym biurem dziĊki
technicznym Ğrodkom telekomunikacji i zdalnemu dostĊpowi do sieci
komputerowej (Serwis internetowy Telepraca). Pomysł telepracy zrodził siĊ wraz z rozwojem nowych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych. Jest to forma organizacji i wykonywania pracy przy
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1.1.2.7. Samozatrudnienie
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wykorzystaniu technologii informatycznej w kontekĞcie umowy o pracĊ
lub stosunku pracy. Miejsce wykonywania pracy w przypadku tej formy znajduje siĊ poza przedsiĊbiorstwem, na rzecz którego jest ona
Ğwiadczona. WiąĪe siĊ to nie tylko ze zmianą miejsca wykonywania
pracy, ale takĪe zmianą sposobu organizacji i wykonywania zadaĔ
składających siĊ na procesy pracy. Pracownik wykonuje zlecone zadania na zewnątrz przedsiĊbiorstwa i rozliczany jest z nich przez pracodawcĊ. MoĪna wyróĪniü kilka rodzajów telepracy: telepraca domowa (pracownik wykonuje pracĊ w domu); telepraca mobilna (pracownik wiĊkszoĞü pracy wykonuje w siedzibach klientów przedsiĊbiorstwa); telecentra (praca zespołowa zorganizowana w formie wirtualnych biur); telechatki i telewioski (telecentra zlokalizowane na terenach wiejskich); telepraca „zamorska” (prowadzona poza terenem
zamieszkania). Taka forma pracy daje szansĊ zatrudnienia niepełnosprawnym, umoĪliwia elastyczną pracĊ, zwiĊksza szanse zatrudnienia, szczególnie dla osób obarczonych rodziną albo dojeĪdĪających,
zwiĊksza wpływ pracownika na rozkład pracy w ciągu dnia, pomaga
w równowaĪeniu pracy z obowiązkami pozazawodowymi, zwiĊksza
satysfakcjĊ z wykonywanych zadaĔ, przybliĪa usługi publiczne do
klienta w układzie przestrzennym, a takĪe daje moĪliwoĞci szerszej
rekrutacji pracowników bez ograniczeĔ geograficznych.

Samozatrudnienie polega na wykonywaniu prac prostych lub wysoko specjalistycznych przez osoby pracujące na własny rachunek.
Odbywa siĊ to poprzez wydzielenie czĊĞci zadaĔ wykonywanych
w przedsiĊbiorstwie i przekazanie ich do podmiotów zewnĊtrznych.
W związku z tym, Īe samozatrudnienie polega na Ğwiadczeniu usług
przez samodzielny podmiot prowadzący działalnoĞü gospodarczą nie
stosuje siĊ wobec niego prawa pracy, ale prawo cywilne. Samozatrudnienie jest dobrą formą w przypadku braku moĪliwoĞci znalezienia
zatrudnienia oraz potrzebie łączenia kilku stanowisk w jednym. Wyzwala u pracownika przedsiĊbiorczoĞü i odpowiedzialnoĞü za wykonanie pracy na własny rachunek.

32

PRACA

1.2.

ac
nd
Fu

Opisane powyĪej formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy posiadają zarówno zalety dla pracowników, jak i pracodawców. Powodzenie ich wprowadzenia w duĪej mierze zaleĪy od strategii zarządzania w organizacji oraz celów, jakie stawiane są do realizacji. Sukces uzaleĪniony jest takĪe od ĞwiadomoĞci pracowników, którzy powinni posiadaü wiedzĊ dotyczącą tego, co mogą osiągnąü, Ğwiadcząc
pracĊ w danej formie zatrudnienia. Nie do przecenienia jest zatem rola
doradców zawodowych i personalnych, którzy powinni uĞwiadamiaü
swoich klientów w zakresie pozytywnych i negatywnych aspektów poszczególnych form zatrudnienia oraz łączyü poszukujących pracy
z potencjalnymi pracodawcami.

PLUSY I MINUSY ELASTYCZNYCH FORM
PRACY
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Elastyczne formy zatrudnienia uwaĪane są za sprzyjające osiąganiu równowagi pomiĊdzy Īyciem rodzinnym a zawodowym. Pracodawca powinien jednakĪe zdawaü sobie sprawĊ z problemów, które
mogą siĊ pojawiü przy ich wdroĪeniu w zakładzie pracy. Typowym
przykładem pracy wykonywanej poza przedsiĊbiorstwem jest telepraca lub praca w domu. Telepracownik wykonuje swoje obowiązki czĊĞciowo lub w całoĞci w domu. W takiej sytuacji pracodawca jest zmuszony do zarządzania jego pracą w sposób nieosobisty, czĊsto za poĞrednictwem takich Ğrodków komunikacyjnych, jak telefon lub poczta
elektroniczna. Mając ograniczoną moĪliwoĞü komunikowania siĊ oraz
nadzoru i kontroli, pracodawca zarządza pracownikiem, dając mu duĪy „kredyt zaufania”. Ponadto, ich wzajemne oczekiwania i wyobraĪenia co do realizacji zawodowych zadaĔ nie zawsze odpowiadają rzeczywistoĞci. Innym przykładem problemu, który moĪe pojawiü siĊ podczas wykonywania telepracy jest organizacja stanowiska pracy. CzĊsto narzĊdzia pracy, które pracodawca przekazuje pracownikowi są
poza osobistym zasiĊgiem jego nadzoru, czyli nie jest on pewien, czy
pracownik uĪywa ich w odpowiedni sposób. Zatrudnienie osoby
w formie telepracy moĪe wiązaü siĊ z odczuwaniem przez niego braku
kontaktu z pracodawcą. Pracodawca powinien zadbaü zatem o umoĪ33

WORK

K

FK

B
ja

ac
nd
Fu

liwienie takiego kontaktu. Osoby pracujące czĊsto jako telepracownicy
odczuwają bowiem izolacjĊ oraz poczucie pozostawienia samych sobie. Wymogiem Ğwiadczenia pracy w tej formie jest wyposaĪenie odpowiednio stanowiska pracy oraz zapewnienie wszelkich niezbĊdnych
konserwacji i przeglądów sprzĊtu, bĊdącego fizycznie poza siedzibą
firmy.
Praca, która jest wykonywana w niepełnym wymiarze czasu pracy
powodowaü moĪe konflikty pomiĊdzy pracownikami zatrudnionymi
w tej formie a wykonującymi obowiązki tradycyjnie. Sytuacja taka wymuszaü bĊdzie na pracodawcy kształtowanie umiejĊtnoĞci rozwiązywania problemów oraz szybkiego podejmowania decyzji, poniewaĪ on
jako zarządzający organizacją moĪe wystĊpowaü w roli mediatora.
Praca w niepełnym wymiarze moĪe powodowaü, Īe pracownicy bĊdą
uwaĪali, Īe podział obowiązków jest niesprawiedliwy, np. niektórzy
mają ich zbyt wiele, a inni zbyt mało. Podobny problem moĪe ujawniü
siĊ przy innej formie pracy elastycznej – dzieleniu pracy (job-sharing),
gdzie praca jest podzielona miĊdzy wiĊkszą liczbĊ pracowników. Dlatego teĪ, w zarządzaniu pracownikami zatrudnionymi w taki sposób,
istotne jest dopracowanie struktury organizacyjnej przedsiĊbiorstwa ze
szczególnym uwzglĊdnieniem precyzyjnego okreĞlenia przez pracodawcĊ zakresu obowiązków i sposobu ich realizacji.
Innym przykładem zagroĪenia, z którego pracodawca powinien
sobie zdawaü sprawĊ, a które moĪe pojawiü siĊ przy stosowaniu elastycznych form zatrudnienia, jest przekazywanie przez pracowników
tajemnic zawodowych (transfer know-how). Pojawiü siĊ ono moĪe
przy stosowaniu zatrudnienia tymczasowego lub pracy dorywczej,
a takĪe przy zatrudnieniu w oparciu o umowy cywilnoprawne. Wskazane jest, aby pracodawca, zatrudniając pracownika sezonowo, pamiĊtał o zabezpieczeniu siĊ przed wypłyniĊciem z przedsiĊbiorstwa informacji, które są istotne dla funkcjonowania jego firmy. Taką moĪliwoĞü daje odpowiednio sformułowana umowa miĊdzy pracodawcą,
a agencją zatrudnienia oraz umieszczenie pracownika na takim stanowisku pracy, gdzie dostĊp do informacji firmy jest utrudniony lub nie
ma zagroĪenia wypłyniĊcia informacji z firmy. Pracodawcy, aby uniknąü takich sytuacji, korzystaü powinni ze sprawdzonych agencji i pracowników posiadających referencje. NajczĊĞciej jednak osoby zatrudniane w tej formie zajmują niskie stanowiska i nie posiadają dostĊpu
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do informacji kluczowych. Ponadto, zatrudnienie pracownika w takiej
formie, moĪe skutkowaü jego niskim zaangaĪowaniem siĊ w realizacjĊ
obowiązków oraz niską integracją z zespołem pracowniczym. Praca
tymczasowa nierozerwalnie łączy siĊ z małym stopniem integracji pracowników i pracodawca powinien zdawaü sobie sprawĊ, iĪ nie jest to
spowodowane złą wolą pracownika.
Praca na wezwanie (praca na telefon) jest z pewnoĞcią formą
sprzyjającą godzeniu Īycia rodzinnego z zawodowym, jednak moĪe
powodowaü takie problemy, jak: zbyt długie oczekiwanie na wezwanie
do pracy, dylemat, czy za czas pozostawania przez pracownika do
dyspozycji pracodawcy powinien on otrzymywaü wynagrodzenie (Sadowska-Snarska C., 2007, s. 31) oraz w jakiej sytuacji i do jakich zadaĔ moĪna wzywaü pracownika. Są to zagadnienia, które powinny byü
bardzo dobrze sprecyzowane w umowie o współpracy. Wskazane
jest, aby swoje propozycje przedstawiali zarówno pracodawca, jak
i pracownik.
Problem związany z zakresem zadaĔ oraz formą ich wykonania
moĪe pojawiü siĊ przy stosowaniu takich formach elastycznego zatrudnienia, jak: ruchomy, zadaniowy, równowaĪny, przerywany i indywidualny czas pracy oraz system skróconego tygodnia pracy i praca
weekendowa. KaĪdy z tych typów zmusza pracodawcĊ do zarządzania pracą pracownika w sposób nieosobisty, czĊsto za poĞrednictwem
takich Ğrodków komunikacyjnych, jak telefon lub poczta elektroniczna
(poniewaĪ pracownik wykonuje czĊĞü swoich obowiązków poza zakładem pracy). Ponadto, realizacja zadaĔ w formie innej niĪ tradycyjna
moĪe byü powodem konfliktów miĊdzy pracownikami. Pracownicy zatrudnieni w formie tradycyjnej, nie widząc wykonywania pracy przez
osoby zatrudnione w formie elastycznej, mogą uwaĪaü ich pracĊ za
nierzetelną oraz sądziü, Īe pracują oni w taki sposób, aby uniknąü
nadmiaru pracy i „zrzuciü” ją na nich.
W tabelach syntetycznie zaprezentowano zalety i wady stosowania elastycznych form pracy z punktu widzenia pracownika i pracodawcy.
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optymalizacja kosztów obsługi
podniesienie bezpieczeĔstwa organizacji
przyjmowanie bez ograniczeĔ dodatkowych zleceĔ
nieponoszenie ryzyka kosztów pozyskania pracowników
oraz ich szkolenia
niskie koszty zarządzania kontraktem
dostĊp do specjalistów z wielu dziedzin
wysoka elastycznoĞü
ograniczenie wydatków związanych z organizacją stanowiska pracy, systemu bezpieczeĔstwa i higieny pracy
zmniejszenie kontroli czasu pracy
niewystarczający stopieĔ znajomoĞci firmy przez usługodawcĊ, powodujący niedostosowanie oferowanych
ĞwiadczeĔ do jej specyfiki
małe doĞwiadczenie menedĪerów polskich firm związane
ze współpracą z firmami outsourcingowymi
nieumiejĊtnoĞü zawierania tego rodzaju umów i skutecznego egzekwowania ich realizacji
koniecznoĞü zatrudniania wewnątrz firmy osoby nadzorującej realizacjĊ usług outsourcingowych
trudnoĞci z egzekwowaniem jakoĞci oferowanych usług
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•
•
•
•
•
•

MINUS
•
•
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PRACOWNIK

wysoka elastycznoĞü
mniejsza kontrola czasu pracy pracownika
rozliczanie za efekty pracy
moĪliwoĞü pracy na wysoko specjalistycznym stanowisku
w wielu firmach
zmniejszenie kontroli czasu pracy
niewystarczający stopieĔ znajomoĞci firmy przez usługodawcĊ, powodujący niedostosowanie oferowanych przez
niego ĞwiadczeĔ do specyfiki organizacji
obniĪenie poziomu oferowanych usług
brak kontaktu ze zleceniodawcą zewnĊtrznym

PRACA

PRACA NA WEZWANIE
PRACODAWCA
PLUS
MINUS

MINUS

PRACOWNIK
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• pozwala pracodawcy wezwaü pracownika do Ğwiadczenia
pracy w dowolnym momencie
• moĪliwoĞü niestawiennictwa pracownika na wezwanie
• ograniczona liczba zawodów, w których moĪna zastosowaü tĊ formĊ
• moĪliwoĞü godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego
• praca wymagająca od pracownika pełnej dyspozycyjnoĞci
• brak gwarancji wezwaĔ i pracy oraz brak identyfikacji z firmą
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PRACA DORYWCZA
PRACODAWCA

PLUS

PLUS

PRACOWNIK

moĪliwoĞü pracy u wielu pracodawców
moĪliwoĞü podreperowania domowego budĪetu
moĪliwoĞü godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego
utrzymanie kontaktu z rynkiem pracy
brak pełnego zaufania ze strony pracodawcy
brak zintegrowania z zespołem
brak „stałej” posady i związanych z tym ĞwiadczeĔ
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• przeniesienie obowiązku rekrutacji na wyspecjalizowane
firmy
• szybka moĪliwoĞü znalezienia pracownika w przypadku
nieoczekiwanych zdarzeĔ
• obniĪenie kosztów związanego z zatrudnieniem pracownika z uwagi, iĪ najczĊĞciej ma on wykonaü jednorazowe zadanie
• moĪliwoĞü zatrudnienia niewłaĞciwej osoby
• moĪliwoĞü wyniesienia know-how firmy
• brak zintegrowania pracownika z zespołem
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ZADANIOWY CZAS PRACY
PRACODAWCA

PLUS

ac
nd
Fu

MINUS

• brak koniecznoĞci prowadzenia przez pracodawcĊ ewidencji wykorzystania czasu pracy
• zwiĊkszenie efektywnoĞci pracowników
• podniesienie identyfikacji pracowników z celami strategicznymi firmy
• okreĞlenie zakresu tych zadaĔ w akcie kreującym treĞü
stosunku pracy
• nieracjonalne wykorzystanie czasu przez pracownika
• koniecznoĞü prowadzenia precyzyjnych systemów oceny
pracowników i rozliczania z powierzonych zadaĔ
• brak wywiązania siĊ z powierzonych zadaĔ

PRACOWNIK
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• moĪliwoĞü Ğwiadczenia pracy poza normalnym rytmem
funkcjonowania zakładu pracy
• brak potrzeby ustalania sztywnych granic czasowych przebywania pracownika na terenie zakładu pracy
• moĪliwoĞü samodzielnego ustalania przez pracownika
harmonogramu realizacji powierzonych do wykonania zadaĔ
• o wykonaniu pracy decyduje indywidualne zaangaĪowanie
pracownika a nie fakt jego uczestnictwa w pracy zespołowej
• swoboda w realizacji powierzonych zadaĔ w dowolnej i dogodnej dla siebie porze (pod warunkiem Īe czas jest adekwatny do powierzonych zadaĔ)
• moĪliwoĞü samodzielnego wykonywania powierzonych zadaĔ oraz elastyczny czas ich realizacji
• moĪliwoĞü godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego
• brak pełnego zaufania ze strony pracodawcy
• brak zintegrowania z zespołem
• zmienne zapotrzebowanie na daną pracĊ
• brak gwarancji i stabilnoĞci pracy
• brak stałej posady i związanych z tym ĞwiadczeĔ pracowniczych

MINUS
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WYPOĩYCZENIE PRACOWNIKA
PRACODAWCA
PLUS
MINUS

MINUS

•
•
•
•

jasno okreĞlone ramy czasowe pracy
bezpłatne pozyskanie odpowiedniego fachowca
brak integracji pracownika z zespołem
brak moĪliwoĞci nawiązania z pracownikiem długotrwałego
stosunku pracy

PRACOWNIK
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•
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moĪliwoĞü zdobycia nowego doĞwiadczenie
poznawanie kultury organizacyjnej innych firm
oddelegowanie do innego pracodawcy
moĪliwoĞü wystąpienia problemu z aklimatyzacją
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PRACA

PRACA NA ZASTĉPSTWO
PRACODAWCA
PLUS
MINUS

• umoĪliwia sprawne funkcjonowanie firmy, podczas długotrwałej absencji personelu
• brak integracji pracownika z firmą, gdyĪ pracuje na zastĊpstwo

PRACOWNIK

MINUS

• moĪliwoĞü zdobycia nowego doĞwiadczenia
• moĪliwoĞü pracy w ciekawym miejscu
• z reguły nieokreĞlony czas zatrudnienia i zakoĔczenia pracy
• moĪliwoĞü wystąpienia problemu z aklimatyzacją
• rozwiązanie umowy nastĊpuje w dniu powrotu zastĊpowanego pracownika
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RÓWNOWAĩNY CZAS PRACY
PRACODAWCA

PLUS

MINUS

MINUS

ac
nd
Fu

PLUS

• umoĪliwienie sprawnego funkcjonowanie firmy, uzaleĪnione cyklem produkcyjnym
• obniĪenie kosztów pracy pracownika, którego charakter
pracy wymaga czasowo wiĊkszego zaangaĪowania niĪ
oĞmiogodzinny okres pracy
• utrudnione rozliczanie czasu pracy

PRACOWNIK
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• umoĪliwia wykorzystanie przerw pomiĊdzy dyĪurami na załatwienie spraw rodzinnych, przez co zwiĊksza siĊ moĪliwoĞü godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego
• wydłuĪony czas pracy, zmĊczenie
• brak unormowanego, stabilnego grafiku pracy
• wysoka i zmienna dyspozycyjnoĞü uniemoĪliwiająca podejmowanie stałych terminowo zobowiązaĔ poza pracą
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UMOWA ZLECENIE LUB O DZIEŁO
PRACODAWCA
PLUS
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• brak obowiązku organizacji miejsca pracy i duĪa moĪliwoĞü
wpływu na jakoĞü pracy
• jasny i precyzyjny kształt oraz okreĞlony czas Ğwiadczenia
pracy
• zawieranie umów na wykonanie konkretnego dzieła
• normy czasowe jasno precyzujące czas pracy
• moĪliwoĞü niestawiennictwa pracownika na wezwanie

PRACOWNIK

• moĪliwoĞü elastycznego operowania czasem
• brak ĞwiadczeĔ pracowniczych
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WORK – SHARING
PRACODAWCA

PLUS

•
•
•
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MINUS

• moĪliwoĞü zachowania aktywnoĞci zawodowej
• czĊsto jest to ostateczna forma utrzymania pracy
• ewentualny brak jasno sprecyzowanego zakresu odpowiedzialnoĞci
• ograniczone moĪliwoĞci awansu i poczucie zagroĪenia stabilnoĞci
• rozmycie odpowiedzialnoĞci i poczucie niskiej przydatnoĞci
w firmie
• spadek motywacji
• obniĪenie identyfikacji z firmą
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umoĪliwia łagodzenie skutków kryzysów
obniĪa koszty pracy
umoĪliwia unikniĊcie zwolnieĔ grupowych
pozwala na budowĊ wizerunku społecznej odpowiedzialnoĞci biznesu poprzez sprawiedliwe rozłoĪenie na wiĊkszą
grupĊ osób kosztów kryzysu firmy
zwiĊksza wydajnoĞci pracy na jednym stanowisku
umoĪliwia zatrzymanie pracowników sprawdzonych i wykwalifikowanych
moĪliwoĞü wystąpienia braku jasno sprecyzowanego zakresu odpowiedzialnoĞci
trudnoĞci w ocenie i motywowaniu pracowników związanych z jednym stanowiskiem pracy obsługiwanym przez
kilku pracowników

PRACA

JOB – SHARING
PRACODAWCA
PLUS
MINUS

• umoĪliwienie zatrzymania pracowników sprawdzonych
i wykwalifikowanych
• trudnoĞci w jasnym sprecyzowaniu zakresu odpowiedzialnoĞci

PRACOWNIK
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• odpowiedzialnoĞü za całe stanowisko pracy i wszystkie
związane z nim zadania, albo alternatywnie niektóre funkcje i zadania mogą byü niezaleĪnie przypisane jednemu
z nich
• rozliczanie pracownika z wykonania jego zadaĔ w ustalonym zakresie
• praca partnerów w róĪnych porach dnia, chociaĪ wystĊpują
takie rozwiązania, w których obaj partnerzy pracują przez
pewien czas jednoczeĞnie
• moĪliwoĞü uczenia siĊ od innych
• moĪliwoĞü wymiany pomysłów (wzajemne uczenie siĊ)
oraz wspólnego organizowania czasu, zadaĔ i odpowiedzialnoĞci, co jest niezbĊdne w pracy w grupie i kształceniu
umiejĊtnoĞci kierowniczych
• moĪliwoĞü przeznaczanie wiĊkszej iloĞci czasu na obowiązki rodzinne i sprawy osobiste – nawet w sytuacjach
awaryjnych, gdyĪ istnieją tu wiĊksze moĪliwoĞci znalezienia zastĊpstwa wĞród osób dzielących to samo stanowisko
pracy
• pozwala na utrzymanie swoich kwalifikacji i miejsca na rynku pracy
• zwiĊkszone moĪliwoĞci realizacji celów osobistych dla studentów, pracowników podnoszących swoje kwalifikacje,
pracujących małĪeĔstw, osób w okresie przedemerytalnym
oraz ludzi rozpoczynający działalnoĞü biznesową
• moĪliwoĞü realizowania swoich zainteresowaĔ poza pracą
• zapobiega wypaleniu zawodowemu
• niĪsze zarobki, gdyĪ jest to praca w niepełnym wymiarze
godzin

MINUS
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PRACA W NIEPEŁNYM WYMIARZE CZASU
PRACODAWCA
PLUS
MINUS

• ułatwianie przedsiĊbiorcom dostosowania czasu pracy
pracowników do aktualnych potrzeb firmy
• generuje konflikty w pracy powodowane ograniczoną
współpracą i róĪnym podziałem zadaĔ

PRACOWNIK
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• umoĪliwia aktywizacjĊ zawodową osób, które nie mogą
pracowaü w pełnym wymiarze czasu pracy z uwagi na sytuacjĊ rodzinną, podnoszenie kwalifikacji czy kontynuacjĊ
nauki
• czĊste konflikty pracownicze miĊdzy pełno- a półetatowcami
• obniĪenie poziomu ĞwiadczeĔ pracowniczych, w tym urlopu
• mniejsze zarobki niĪ w przypadku pracy na pełen etat

46

PRACA

PRACA WEEKENDOWA
PRACODAWCA
PLUS
MINUS

• moĪliwoĞü uzupełnienia kadry przez osoby pracujące
w weekendy
• koniecznoĞü zapewnienia pracownikom dni wolnych

PRACOWNIK

MINUS

• wolny czas od poniedziałku do czwartku, umoĪliwiający
pracĊ u innych pracodawców oraz godzenie Īycia rodzinnego z zawodowym
• praca w ĞwiĊta i dni wolne
• weekendy są czĊsto jedynym momentem wspólnego funkcjonowania rodziny, dlatego teĪ ten charakter organizacji
pracy moĪe powodowaü wysokie koszty rodzinne i towarzyskie
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RUCHOMY CZAS PRACY
PRACODAWCA
PLUS
MINUS

MINUS
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PLUS

• moĪliwoĞü elastycznego dopasowania siĊ do potrzeb klientów
• moĪliwoĞü ustalenia długoĞci i rozkładu okresów obecnoĞci
obowiązkowej w zaleĪnoĞci od warunków i potrzeb firmy
• skrócony czas pracy do 4 godzin dla wszystkich zatrudnionych w firmie

PRACOWNIK

• moĪliwoĞü dostosowania godzin pracy do Īycia rodzinnego
• moĪliwoĞü samodzielnego podejmowania decyzji o godzinach pracy
• wystĊpowanie braku stabilnego harmonogramu pracy
utrudniającego podejmowanie zobowiązaĔ poza pracą
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PRACA

INDYWIDUALNY ROZKŁAD CZASU PRACY
PRACODAWCA
PLUS
MINUS

• zadowolenie pracownika wynikające z wpływu na czas
i organizacjĊ czasu pracy
• praca w innych godzinach niĪ pozostała czĊĞü załogi moĪe
powodowaü obniĪenie integracji oraz faworyzowanie

PRACOWNIK

MINUS

K

FK

B
ja

ac
nd
Fu

PLUS

• wykonywanie pracy w dotychczasowych godzinach staje
siĊ dla pracownika utrudnione
• moĪliwoĞü optymalnego dopasowania pracy do zobowiązaĔ poza pracą
• mniejsza integracja z zespołem
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TELEPRACA
PRACODAWCA
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• moĪliwoĞci szerszej rekrutacji pracowników bez ograniczeĔ
geograficznych
• przybliĪanie usług publicznych do klienta w układzie przestrzennym
• moĪliwoĞü współpracy ze specjalistami spoza miejsca siedziby firmy, spoza miasta i kraju
• moĪliwoĞü zatrudniania duĪej liczby osób bez posiadania
biura
• obniĪenie kosztów związanych z utrzymanie stanowiska
pracy
• miejsce wykonywania pracy znajduje siĊ poza firmą, co
skutkuje mniejszą kontrolą wykonywania pracy
• brak bezpoĞredniego nadzoru nad pracownikiem
• koniecznoĞü dostarczenia sprzĊtu i jego konserwacji
• zmiana sposobu organizacji i wykonywania zadaĔ składających siĊ na procesy pracy

PRACOWNIK

K

FK

• szansa zatrudnienia dla niepełnosprawnych
• umoĪliwia elastyczną pracĊ
• zwiĊksza szansĊ zatrudnienia, szczególnie dla osób obarczonych rodziną lub dojeĪdĪających
• zwiĊkszenie wpływu pracownika na rozkład pracy w ciągu
dnia
• pomaga pracownikom w równowaĪeniu pracy z obowiązkami pozazawodowymi
• umoĪliwienie współpracy z wieloma firmami
• umoĪliwienie współpracy z firmami spoza miejsca zamieszkania a nawet z innego kraju
• obniĪenie kosztów dojazdów do pracy
• zwiĊkszenie satysfakcjĊ z pracy
• brak integracji z zespołem
• brak nadzoru pracy
• rozluĨnienie kontaktów z pracodawcą
• zanik relacji towarzyskich ze współpracownikami
• trudnoĞü z podziałem czasu na czas zawodowy i rodzinny,
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PRACA

SAMOZATRUDNIENIE
PRACODAWCA

PLUS

FK

PRACOWNIK

moĪliwoĞü godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego
kształtowanie samodzielnoĞci i odpowiedzialnoĞci
rozwijanie przedsiĊbiorczoĞci
moĪliwoĞü samodzielnego ustalania czasu i rodzaju pracy
koniecznoĞü posiadania własnej działalnoĞci gospodarczej
odpowiedzialnoĞü za zdobycie zleceĔ
wystĊpowanie kosztów związanych z załoĪeniem i prowadzeniem formy
• brak przywilejów pracowniczych, takich jak w przypadku
umowy o pracĊ
• niskie moĪliwoĞci pracy zespołowej, praca samodzielna
• zagroĪenie finansowe związane z rozliczaniem działalnoĞci
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• przekazywanie wykonywania prac prostych lub wysoko
specjalistycznych przez osoby pracujące na własny rachunek
• wydzielenie czĊĞci zadaĔ wykonywanych w przedsiĊbiorstwie na podmioty zewnĊtrzne
• obniĪenie kosztów pracowniczych
• ułatwienie moĪliwoĞci zwolnienia pracownika poprzez rozwiązanie kontraktu
• stosowanie prawa cywilnego a nie prawa pracy
• moĪliwoĞü podjĊcia pracy z innym partnerem przez dobrych pracowników
• usamodzielnienie pracownika zmniejszające moĪliwoĞü ingerencji w sposób wykonania pracy oraz jej standard
• brak moĪliwoĞci wykorzystania walorów pracy zespołowej
i obniĪona kontrola pracy
• moĪliwoĞü monitorowania pracy i kontrolowania jej wydajnoĞci
• zwiĊkszone ryzyko przejĊcia wiedzy firmy i wykorzystania
jej w działalnoĞci na własny rachunek
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Poradnictwo psychologiczne w aspekcie godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego skupiaü siĊ moĪe zarówno wokół pracownika,
uwzglĊdniając jego ludzki, osobowoĞciowy, osobisty czy prywatny
aspekt lub wokół rodziny, jako systemu lub naturalnego obszaru sporu
pomiĊdzy tym, co zawodowe i rodzinne. ZwaĪywszy na fakt, iĪ kontekst pracownika jest standardowym obszarem działaĔ doradcy zawodowego, który w wiĊkszoĞci przypadków jest takĪe z wykształcenia
psychologiem, specjalizacja poradnictwa psychologicznego, traktowanego tu jako trzecia siła doradztwa na rzecz elastycznych form pracy,
powinno skupiaü siĊ z koniecznoĞci na rodzinie. Z drugiej strony, rodzina symbolizuje osobisty, prywatny, a nawet intymny obszar Īycia
pracownika, równowaĪący jego aktywnoĞü zawodową.
Dlatego teĪ ta czĊĞü poradnika koncentruje siĊ na wsparciu rozwoju osobistego człowieka oraz pomocy psychologicznej w momencie, w którym rozwój ten jest zagroĪony z uwagi na obowiązki zawodowe. Poradnictwo psychologiczne, dopełniające poradnictwo zawodowe i personalne, zajmowaü siĊ zatem powinno tym, co osobiste
i prywatne w trudnej kompozycji równowagi Īyciowej.
PoniĪsze rozwaĪania dotyczyü bĊdą praktycznego wymiaru pomagania ludziom w harmonijnym rozwoju. Pierwsze czĊĞci poradnika
koncentrowały siĊ na rolach doradcy personalnego, zatrudnianego
przez pracodawcĊ, oraz roli doradcy kariery, którego najczĊĞciej zatrudnia instytucja pomocowa. W tej czĊĞci bĊdzie natomiast podjĊta
próba ukazania, jak role te moĪe zintegrowaü psycholog, zatrudniony
bezpoĞrednio przez klienta, który pragnie rozwijaü siĊ harmonijnie
w zgodzie ze swoimi ambicjami, moĪliwoĞciami, jak i wyznawanymi
wartoĞciami, a takĪe wymaganiami otoczenia. WstĊp dotyczy ogólnego rozumienia pomocy psychologicznej oraz związanej z tym roli trenera osobistego dla osób pracujących lub/i chcących zmieniü swoją
sytuacjĊ zawodową i Īyciową. NastĊpnie omówione zostaną wybrane
zagadnienia związane z praktyką pomocy psychologicznej udzielanej

LIFE
osobom pracującym, miĊdzy innymi z uwzglĊdnieniem moĪliwoĞci wykorzystania elastycznych form pracy.
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Termin pomoc psychologiczna obejmuje szerokie spektrum oddziaływaĔ psychologów. MoĪna rozumieü ją jako szczególny rodzaj
czynnoĞci oraz relacji społecznej o charakterze profesjonalnym.
Wszelkie działania psychologa udzielającego pomocy nastawione są
na dobro drugiego człowieka lub grupy ludzi, zaspokojenie ich potrzeb
i spowodowanie korzystnych zmian w Īyciu.
Do form pomocy psychologicznej moĪna zaliczyü miĊdzy innymi:
psychoterapiĊ, interwencjĊ kryzysową, rehabilitacjĊ, psychoprofilaktykĊ, promocjĊ zdrowia, poradnictwo i treningi umiejĊtnoĞci. Podział ten
ułatwia niewątpliwie ich opis i analizĊ, jednak w praktyce psychologa
wszystkie te formy oddziaływaĔ psychologicznych przenikają siĊ i uzupełniają. Ze wzglĊdu na przeznaczenie niniejszej publikacji zaprezentowane zostaną te z nich, które stanowiły główne narzĊdzie oddziaływaĔ w kontakcie z uczestnikami projektu poĞwiĊconego godzeniu Īycia zawodowego i rodzinnego, czyli szeroko rozumianego poradnictwa
psychologicznego.
Poradnictwo psychologiczne to forma pomocy osobom zdrowym,
przeĪywającym kłopoty w adaptacji do nowych sytuacji, kryzysy rozwojowe lub inne trudnoĞci osobiste. Takie problemy ujawniają siĊ najczĊĞciej wtedy, gdy ludzie doĞwiadczają jakiejĞ zmiany Īyciowej. MoĪe to byü zmiana pracy, szkoły, ale teĪ związana z podejmowaniem
nowych ról Īyciowych, np. rodzica, dziadka, a takĪe sytuacja wypadania z ról, jak wówczas, gdy odchodzi siĊ na emeryturĊ lub traci pracĊ.
Podsumowując, są to takie sytuacje, które powodują przeciąĪenie
emocjonalne, zniechĊcenie, wątpliwoĞci. Pomoc psychologiczna moĪe
siĊ wtedy wiązaü z udzieleniem wsparcia psychologicznego, porady
czy teĪ z pracą nad poszukiwaniem bardziej efektywnych rozwiązaĔ.
Poradnictwo moĪe równieĪ spełniaü bardzo waĪną rolĊ wspomagającą ludzi w kierowaniu ich własnym rozwojem oraz uczyü, jak rozwiązywaü konkretne, trudne problemy, które stały siĊ Ĩródłem wewnĊtrz56
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nych konfliktów czy kryzysów. Tak pojmowane poradnictwo nie polega
na udzielaniu konkretnych porad wskazujących, co klient ma zrobiü.
Powinno natomiast nauczyü i ułatwiaü refleksjĊ nad samym sobą
i tym, jak rozwiązywaü aktualne problemy. JednoczeĞnie celem poradnictwa, jest ukierunkowanie na rozwój osobisty, tak aby klient był
bardziej Ğwiadom własnych potrzeb i mógł podjąü odpowiedzialnoĞü
za swoje Īycie oraz samodzielnie kierowaü własnym rozwojem.
Klient powinien poznaü i zrozumieü siebie, własną osobowoĞü,
funkcjonowanie, ale teĪ i swoje problemy oraz ograniczenia. Dopiero
przyjrzenie siĊ sobie i analiza problemu pozwoli na poszukiwanie konkretnych rozwiązaĔ. Poradnictwo w odróĪnieniu od psychoterapii jest
procesem krótkotrwałym, trwającym najczĊĞciej do kilkunastu spotkaĔ. Ich tematem moĪe byü wszystko, co wiąĪe siĊ z codziennym
funkcjonowaniem człowieka: problemy osobiste, rodzinne, zawodowe,
decyzyjne, adaptacyjne, rozwojowe, egzystencjalne, religijne, społeczne itp.
Poradnictwo moĪe siĊ równieĪ wiązaü z pomaganiem bliskim i rodzinie osób, które mają jakieĞ problemy, moĪe równieĪ pełniü funkcjĊ
profilaktyczną, czyli słuĪyü zapobieganiu problemom, chorobom, konfliktom. Poradnictwo psychologiczne ma przede wszystkim słuĪyü pomaganiu klientom w osiąganiu satysfakcji z Īycia i wspomagaü potrzebĊ samorealizacji przy zachowaniu równowagi Īyciowej (Grzesiuk
L., 1998).

2.1.1. PROBLEMATYKA POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
DLA PRACOWNIKÓW
Współczesny Ğwiat stawia przed człowiekiem bardzo wysokie wymagania. Dynamika i dostĊp do wiedzy ogólnej i specjalistycznej
sprawia, Īe jednym z podstawowych wyzwaĔ dla współczesnych ludzi
jest nabycie umiejĊtnoĞci lepszego korzystania z własnego potencjału
oraz stałe uczenie siĊ, pogłĊbianie własnej wiedzy, zmiany zawodu
i nabywanie nowych kompetencji. Szkoła i rodzina nie zawsze dają
moĪliwoĞci przygotowania siĊ do tych wyzwaĔ, dlatego teĪ liczni
uczący siĊ i pracujący poszukują specjalistów, którzy pomogliby im
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w tych zadaniach. NaleĪą do nich miĊdzy innymi trenerzy rozwoju
osobistego.

2.1.1.1. Zadania trenera osobistego
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Podstawowym zadaniem trenera osobistego w pomocy psychologicznej dla pracownika jest pomoc we wzmacnianiu i udoskonalaniu
jego działania, poprzez refleksjĊ nad tym, jak stosuje on konkretne
umiejĊtnoĞci oraz wiedzĊ w swoim Īyciu zawodowym i rodzinnym.
Opiera siĊ to na załoĪeniach dotyczących rozumienia rozwoju osobistego jako wkraczania ponad poziom, na jakim człowiek znajduje siĊ
obecnie. Rozwój jako nieprzerwany proces wzrostu i uczenia siĊ jest
koniecznoĞcią wynikającą choüby z faktu, Īe otaczający nas Ğwiat
zewnĊtrzny ciągle siĊ zmienia i stawia nowe wyzwania. Jest on związany z ciągłym zdobywaniem nowej wiedzy, umiejĊtnoĞci i zachowaĔ
albo na modyfikowaniu tych, którymi siĊ juĪ dysponuje (Thorpe S.,
Clifford J., 2006).
Doradztwo moĪe wiĊc byü jednym z narzĊdzi, którego moĪna
uĪyü, aby pomóc innym odkrywaü i lepiej wykorzystywaü swoje zasoby oraz moĪliwoĞci. Trener osobisty powinien pamiĊtaü, Īe ludzie odczuwają lĊk przed zmianą, nawet jeĪeli w przyszłoĞci ma ona przynieĞü pozytywne efekty. Jest to waĪne, gdyĪ proponując jakieĞ nowe
rozwiązania, naleĪy uwzglĊdniü ten naturalny opór, pozwalając klientowi na swobodną adaptacjĊ do nowych sytuacji. Trener osobisty powinien posiadaü wiedzĊ o funkcjonowaniu człowieka, o zasadach
uczenia siĊ i adaptacji do zmian. Tym bardziej, Īe rozwój to szeroko
pojĊty proces uczenia siĊ i zmiany postaw. ZnajomoĞü zagadnieĔ dotyczących tego tematu jest wiĊc waĪnym narzĊdziem w rĊkach trenera. Doradztwo jest procesem zastanawiania siĊ przez klienta nad własnym działaniem w konkretnym obszarze przy pomocy obiektywnej
osoby, znającej daną problematykĊ. Trener osobisty powinien w pierwszej kolejnoĞci skupiaü siĊ na wykorzystywaniu wiedzy i zasobów, które klient juĪ posiada, ale o nich nie wie lub nie potrafi z nich skorzystaü, a dopiero w nastĊpnej kolejnoĞci moĪna koncentrowaü siĊ na
uczeniu go nowych umiejĊtnoĞci.
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Zadaniem trenera jest pomoc w zintegrowaniu nowych doĞwiadczeĔ i zaadoptowaniu ich do potrzeb klienta, równieĪ w zgodzie z jego
wartoĞciami. Praca z klientem w zgodzie z nimi jest bardzo waĪna, nie
tylko z powodów etycznych, ale teĪ praktycznych. JeĞli trener próbowałby w pracy z klientem autorytarnie forsowaü własne przekonania
i pomysły na Īycie, spotka siĊ najprawdopodobniej z oporem. Trener
ma oczywiĞcie prawo, a nawet obowiązek, uĞwiadamiaü klienta, Īe
jego funkcjonowanie szkodzi jemu lub jego bliskim, nawet jeĞli jest
w zgodzie z wyznawanymi przez niego wartoĞciami. Przykładem moĪe byü sytuacja pracoholizmu, kiedy klient wyznając kult pracy i pieniądza dewaluuje inne sfery Īycia, szkodząc sobie i bliskim. Doradca
jest zobowiązany powiedzieü mu o tym, jak widzi jego obecne funkcjonowanie i jakie mu groĪą konsekwencje, jeĞli nic nie zmieni. W takich sytuacjach dobrym rozwiązaniem jest stosowanie zasady optymalnej róĪnicy, która polega na proponowaniu klientowi takiej zmiany,
która róĪni siĊ od dotychczasowych przekonaĔ i zachowaĔ, ale jednoczeĞnie róĪnica ta nie jest zbyt wielka, gdyĪ wtedy mogłaby byü odrzucona.
PoniewaĪ zakres problematyki projektów godzących Īycie zawodowe i rodzinne jest szeroki, wymaga od trenerów osobistych wiedzy
zarówno o człowieku jako jednostce, jak i o systemach rodzinnych,
pracowniczych oraz o szeroko pojĊtych zjawiskach rynku pracy. Trener osobisty nie moĪe oczywiĞcie wiedzieü wszystkiego, ale podstawowa orientacja w tych zjawiskach jest pomocna w okreĞleniu konkretnej ĞcieĪki rozwoju klienta i daje moĪliwoĞü skorzystania z pomocy
innych profesjonalistów, gdy zachodzi taka potrzeba.
Predyspozycje osobowoĞciowe trenera mają ogromne znaczenie
dla jego skutecznoĞci i powinien byü on wspierający, empatyczny,
cierpliwy, pozytywnie nastawiony, pewny siebie, wraĪliwy. Pomocne
jest równieĪ wewnĊtrzne przekonanie trenera, Īe wszyscy mogą siĊ
rozwijaü, jeĞli tego chcą oraz, Īe aby pomagaü innym w rozwoju, samemu trzeba stale siĊ rozwijaü.
Niezmiernie pomocne w kontaktach zarówno z pacjentami, jak
i klientami są postawy podkreĞlane głównie w podejĞciu humanistycznym i systemowym w psychoterapii. Są to przede wszystkim: szacunek, neutralnoĞü i ciekawoĞü.
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Szacunek do innych ludzi, ich odmiennoĞci, wyznawanych przez
nich wartoĞci jest właĞciwie fundamentem w zawodach związanych
z pomocą.
NeutralnoĞü rozumiana jest jako stała praca nad tym, aby nie
oceniaü klienta, nie angaĪowaü siĊ zbyt emocjonalnie w jego sprawy,
byü w metapozycji wzglĊdem otoczenia, w jakim on funkcjonuje. Neutralny trener nie ocenia, jaki jest klient, jego rodzina czy przełoĪeni
w pracy, próbuje dostrzec i uĞwiadomiü, do jakich sprzĊĪeĔ zwrotnych
dochodzi i jaki jest w tym udział klienta. DziĊki temu moĪna zastanowiü siĊ nad kryterium uĪytecznoĞci danego zachowania, postawy czy
stylu komunikowania siĊ oraz ewentualnie zaproponowaü nowe jego
formy.
CiekawoĞü pozwala trenerowi stale poszukiwaü róĪnych moĪliwoĞci rozumienia klienta, bez przywiązywania siĊ do własnych hipotez.
Pomaga byü bardziej otwartym na potrzeby klienta i widzieü go jako
indywidualną jednostkĊ, a nie kolejny przypadek z tym samym problemem.
NaleĪy rozumieü, Īe pewne cechy trenera nie są czymĞ wrodzonym, ale da siĊ je wykształciü i pielĊgnowaü, wraz ze wzrastającą samoĞwiadomoĞcią, wiedzą i doĞwiadczeniem. WaĪnym aspektem rozwoju osobistego dla wszystkich specjalistów zajmujących siĊ pomaganiem jest superwizja, czyli kontakt z własnym trenerem osobistym.
Daje to moĪliwoĞü zobaczenia i „przepracowania” własnych odczuü
i trudnoĞci w kontaktach z klientami.
Pierwszym zadaniem kaĪdego doradcy osobistego bĊdzie diagnoza potrzeb klienta, zakresu jego moĪliwoĞci, ograniczeĔ i podjĊcie decyzji o formie współpracy. Dotyczy to równieĪ okreĞlenia, czy klient
wymaga doradztwa, treningu, czy moĪe jego problemy kwalifikują siĊ
do psychoterapii. Przykładem moĪe byü czĊsta sytuacja z praktyki,
kiedy młodzi ludzie zgłaszają problemy związane z podjĊciem róĪnych
Īyciowych decyzji, mają poczucie zastoju, nie wiedzą, co zrobiü, aby
pójĞü do przodu, boją siĊ przejĞü do nastĊpnej fazy rozwojowej. Wszyscy ludzie mają liczne obawy przed wejĞciem w nowe sytuacje: przed
podjĊciem waĪnych Īyciowych decyzji, takich jak wybór zawodu, małĪeĔstwo, macierzyĔstwo. Doradca powinien odróĪniaü naturalne lĊki
i obawy od tych wynikających z głĊbszych zaburzeĔ rozwoju osobowoĞci.
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Trener osobisty moĪe pomóc klientowi dostrzec obawy, które go
trapią, mogą siĊ wspólnie zająü konkretnymi problemami do rozwiązania, np. poprzez psychoedukacjĊ, dyskusjĊ, pozytywne przeformułowania. CzĊsto ludzie dowiadując siĊ, Īe ich odczucia, myĞli są normalne i wynikają z naturalnych kryzysów rozwojowych, uspokajają siĊ
i sami idą do przodu. W takiej sytuacji postawa przyzwolenia na lĊk
i obawy oraz wsparcie i empatia bĊdą głównymi czynnikami wspierającymi zmianĊ u klienta. Warto dodaü, Īe jeĞli psycholog ma ĞwiadomoĞü i wiedzĊ o moĪliwych rozwiązaniach psychologicznych, ale
i prawnych, np. z zakresu łączenia Īycia zawodowego z rodzinnym,
moĪe przykładowo uspokoiü młodą kobietĊ, która obawia siĊ macierzyĔstwa. Praktyka wskazuje bowiem, Īe niewiele osób ma ĞwiadomoĞü, Īe istnieją elastyczne formy pracy.
Nawarstwiające siĊ problemy z wczeĞniejszych faz rozwoju osobowoĞci mogą objawiaü siĊ niedojrzałoĞcią emocjonalną, niedostosowaniem społecznym lub głĊbszymi zaburzeniami osobowoĞci. NajczĊstszą przyczyną trudnoĞci w załoĪeniu własnej rodziny jest niezakoĔczony proces separacji i indywiduacji. W takich sytuacjach bardziej
zalecane jest podjĊcie psychoterapii, która umoĪliwia przepracowanie
problemów.
Na podstawie wstĊpnej diagnozy problemów klienta, jego zasobów i ograniczeĔ, moĪna sformułowaü kontrakt. Jest to bardzo istotne,
aby trener z klientem ustalili cele swoich spotkaĔ, ich wstĊpną liczbĊ,
czĊstotliwoĞü, rodzaj komunikacji oraz warunki przerwania. Kontrakt
daje moĪliwoĞü póĨniejszej oceny skutecznoĞci doradztwa, pozwala
siĊ odwołaü do celów w chwilach zwątpienia oraz okreĞla zakres treĞci
spotkaĔ.
Kolejnym etapem doradztwa osobistego jest poszukiwanie sposobów rozwiązywania problemów. Technik przydatnych w procesie doradczym jest wiele. Wybiera siĊ te spoĞród nich, które uwzglĊdniają
przede wszystkim potrzeby i moĪliwoĞci klienta, ale muszą one byü
teĪ zgodne z temperamentem, wiedzą i doĞwiadczeniem samego doradcy. Praktyka i doĞwiadczenie wskazują, Īe bardzo pomocne są
techniki eksperymentu oraz wywodzące siĊ z podejĞcia poznawczobehawioralnego, zwłaszcza te, które zmierzają do poznania negatywnych i pozytywnych przekonaĔ klienta o sobie samym i Ğwiecie,
a mianowicie:
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Diagnoza negatywnych myĞli i przekonaĔ pomaga zorientowaü siĊ w barierach poznawczych, które mają decydujący
wpływ na sferĊ emocjonalną i wykonawczą funkcjonowania
człowieka.
Eksperyment słuĪy wypróbowywaniu nowych moĪliwoĞci, zachĊca siĊ wiĊc klienta do podjĊcia róĪnych zadaĔ i obserwacji
wyników. Przykładem jest propozycja przetestowania w ramach projektu elastycznych form zatrudnienia. Uczestników
zachĊcano do obserwacji, jak zmiana zatrudnienia wpływa na
ich funkcjonowanie osobiste, rodzinne i zawodowe.
ûwiczenia i zadania pisemne. Bardzo dobre rezultaty przynoszą wszelkie formy zadaĔ pisemnych, gdyĪ do omawianych
tematów, które są utrwalone na piĞmie, moĪna odnosiü siĊ ponownie, np. pokazując po kilku spotkaniach, co siĊ zmieniło na
liĞcie własnych moĪliwoĞci.
Genogram jako technika wywodząca siĊ z podejĞcia systemowego w terapii rodzin moĪe pomóc poznaü kontekst rodzinny klienta. Jest to tzw. mapa rodziny, drzewo rodziny, gdzie
klient umieszcza wszystkich jej członków, wraz z oznaczeniem
relacji miĊdzy nimi. Taka mapa rodziny pozwala równieĪ łatwiej odnieĞü siĊ do mitów i przekazów rodzinnych, a takĪe
przeanalizowaü modele funkcjonowania rodziny na przestrzeni
róĪnych faz cyklu jej Īycia.
Formy plastyczne, takie jak rysunek, kolaĪ, rzeĨba mogą słuĪyü nie tylko pogłĊbianiu diagnozy problemów klienta, ale
przede wszystkim po poddaniu ich refleksji pokaĪą klientowi
dotąd nieuĞwiadamiane potrzeby, marzenia, moĪliwoĞci czy
ograniczenia.
Odgrywanie ról jest techniką pomocną zwłaszcza w sytuacji
nieporozumieĔ w relacjach. Odegranie bliskiej osoby pozwala
czĊsto spojrzeü na sytuacjĊ z innej perspektywy, ułatwia zrozumienie jej stanowiska w danej sytuacji oraz osiągniĊcie porozumienia. Odgrywanie ról moĪe byü równieĪ wstĊpem do
eksperymentu, np. klient wciela siĊ w rolĊ przyszłego pracodawcy itp.
Wizualizacja jest najczĊĞciej traktowana jedynie jako forma
relaksacji, kiedy w rzeczywistoĞci moĪe równieĪ dostarczaü
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ogromnego materiału do pracy z klientem. DziĊki tej technice
moĪna dowiedzieü siĊ o tym, jak postrzega on siebie, czego
siĊ obawia lub pragnie, a w kolejnym etapie, poprzez wyobraĪenia powinno kształtowaü siĊ pozytywne zmiany.
Technik oddziaływania psychologicznego jest bardzo wiele i nie
jest moĪliwe poznanie ich wszystkich. Wydaje siĊ natomiast, Īe im
wiĊkszy zakres wiedzy na ten temat bĊdzie posiadał trener, tym wiĊkszą bĊdzie miał moĪliwoĞü indywidualnego ich stosowania w zaleĪnoĞci od potrzeb klienta i wymagaĔ danej sytuacji.
Ostatnią fazą pomocy psychologicznej jest wzmacnianie w pozytywnych zmianach, które udzielane moĪe byü w trakcie kontaktu psychologicznego. Na poziomie emocjonalnym znaczenie bĊdzie tu miała
postawa trenera związana z empatią, zaufaniem, szacunkiem i autorytetem. Na poziomie poznawczym bĊdzie to znajomoĞü wiedzy o uczeniu siĊ, postawach i przekonaniach. W praktyce nie łatwo jednak wyróĪniü poszczególne fazy poradnictwa psychologicznego. KaĪdy kontakt trenera osobistego z człowiekiem bĊdzie wyjątkowy i wymagający
indywidualnego podejĞcia.

Problemy poradnictwa osobistego

FK

K

PoniĪej omówione zostaną tylko nieliczne z wielu tematów, ujawniających siĊ w pracy trenera osobistego z osobami czynnymi zawodowo, które pragną zmieniü swoją sytuacjĊ zawodową i Īyciową. Wybór jest wynikiem doĞwiadczenia autora oraz obserwacji uzyskanych
w pracy z uczestnikami jednego z projektów, godzącego Īycie zawodowe i rodzinne, realizowane w ramach inicjatywy wspólnotowej
EQUAL. W kaĪdym z omówionych problemów moĪna, jako jedno
z narzĊdzi pomocy, wykorzystaü wiedzĊ o elastycznych formach zatrudnienia.
2.1.1.2.1. Dyskryminacja kobiet
W obecnych czasach praca zawodowa stanowi nieodłączny element Īycia społecznego. Coraz czĊĞciej kobiety wchodzą aktywnie na
rynek pracy nie tylko ze wzglĊdów ekonomicznych, ale przede
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wszystkim z potrzeby samorealizacji. Niestety nie zawsze mogą one
liczyü na równe szanse rozwoju kariery zawodowej. Polityka Unii Europejskiej (UE) akcentuje znaczenie wyrównywania szans wszystkich
osób pod wzglĊdem dostĊpu do pracy. Ze wzglĊdu na duĪe wymagania pracodawców i sytuacjĊ gospodarczą kraju pewne grupy społeczne mogą mieü utrudniony dostĊp czy teĪ utrzymanie siĊ na rynku pracy. Takim wymogom trudno jest sprostaü osobom, które zajmują siĊ
opieką nad dzieümi lub innymi osobami bliskimi, np. starszymi lub niepełnosprawnymi. Ze wzglĊdu na róĪne uwarunkowania ekonomicznospołeczno-kulturowe taką rolĊ w rodzinie pełnią najczĊĞciej kobiety, co
moĪe wiązaü siĊ z niekorzystnym wpływem na ich karierĊ zawodową.
Kobiety, które czasowo zrezygnowały z pracy ze wzglĊdu na poĞwiĊcenie siĊ obowiązkom domowym napotykają na szereg utrudnieĔ, kiedy podejmą decyzjĊ o powrocie do pracy. MiĊdzy innymi wiąĪe siĊ to
z dezaktualizacją kwalifikacji oraz kompetencji zawodowych wzglĊdem coraz wiĊkszych wymagaĔ pracodawców i wiĊkszej konkurencji.
Sytuacja ekonomiczna wielu rodzin nie pozwala na przeciwdziałanie
tym zjawiskom, choüby przez dokształcanie siĊ czy angaĪowanie odpłatnej opieki dla bliskich.
TrudnoĞci z powrotem do aktywnoĞci zawodowej, jak pokazują
liczne badania, wpływają na decyzje młodych kobiet związane z macierzyĔstwem. Z badaĔ (Fundacja ĝwiĊtego Mikołaja) wynika, Īe co
piąta kobieta odkłada urodzenie dziecka w obawie przed utratą pracy,
a co trzecia obawia siĊ kłopotów w pracy wynikających z zajĞcia
w ciąĪĊ. Jest to o tyle niepokojące, Īe Polki rodzą najmniej dzieci spoĞród kobiet w krajach Unii Europejskiej. Nie jest to wiĊc tylko problem
dyskryminacji, ale równieĪ problem w skali makro, dotyczący w niedalekiej przyszłoĞci funkcjonowania całego społeczeĔstwa.
NajczĊĞciej wymienianymi przez młode kobiety powodami obawy
przed zajĞciem w ciąĪĊ są:
• lĊk przed utratą pracy;
• zatrzymanie lub zakoĔczenie kariery zawodowej. Biologicznie
najodpowiedniejszy okres na ciąĪĊ wypada w wieku około
26 lat, czyli w momencie, kiedy młodzi ludzie najbardziej dynamicznie dąĪą do okreĞlenia siĊ na rynku pracy i nastawieni
są na osiąganie sukcesu. Kariera, w dobie silnej rywalizacji,
wymaga czasu, energii i znacznych nakładów finansowych.
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Tymczasem media promują kult wiecznej młodoĞci, reklamy
pokazują ludzi zdrowych, młodych i piĊknych. Ludzie chcą wierzyü, Īe mogą mieü wszystko, kobiety marzą o idealnej rodzinie i Īyciu w pełnej harmonii, jednoczeĞnie odwlekając decyzjĊ
o macierzyĔstwie;
• wzglĊdy finansowe. Wiele kobiet, i nie tylko, zatrudnionych jest
na umowy, które nie uprawniają do uzyskania urlopu macierzyĔskiego. NiezaleĪnie od ĞwiadczeĔ związanych z urlopem
macierzyĔskim pojawienie siĊ dziecka wiąĪe siĊ ze zwiĊkszeniem wydatków;
• obowiązki pielĊgnacyjne i opiekuĔcze związane z dzieckiem
spoczną tylko na kobiecie. Sytuacja ekonomiczno-społeczna
spowodowała znaczną migracjĊ, wiele osób przeprowadza siĊ
daleko od rodzin, co utrudnia skorzystanie z pomocy np. dziadków w opiece nad dzieckiem. Kobiety obawiają siĊ równieĪ, Īe
mĊĪowie nie bĊdą wystarczająco angaĪowali siĊ w opiekĊ nad
dzieckiem.
Trudniejsze połoĪenie kobiet zauwaĪalne jest równieĪ wĞród bezrobotnych. Nie wszyscy w tej grupie są osobami, które straciły pracĊ.
Znaczną ich czĊĞü stanowią osoby, głównie kobiety, które powracają
do pracy po dłuĪszej absencji zawodowej bądĨ podejmują ją po raz
pierwszy. Kobiety powracające do pracy po dłuĪszej nieobecnoĞci,
której przyczyną jest najczĊĞciej urodzenie oraz wychowywanie dziecka, stanowią w tej zbiorowoĞci znaczny odsetek.
Wszystkie wymienione wyĪej zjawiska wskazują na gorszą sytuacjĊ kobiet na rynku pracy.
2.1.1.2.2. Rozwój duchowoĞci w równowadze Īyciowej
KaĪdy pracujący człowiek w którymĞ momencie doznał napiĊcia
miĊdzy pracą a Īyciem osobistym i rodzinnym. Wielu ludzi bardzo duĪo czasu spĊdza w pracy. MoĪe to wynikaü z róĪnych czynników: lĊku
przed stratą zatrudnienia, ambicji, potrzeby spełnienia i kontroli, poczucia bycia niezastąpionym, kłopotów w rodzinie lub jej braku itp.
JednakĪe oprócz pracy człowiekowi potrzebny jest taki obszar, w którym bĊdzie mógł on Īyü tak po prostu i czuü, Īe Īyje. Funkcjonowanie
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w pełniejszej równowadze, z uwzglĊdnieniem róĪnych potrzeb i z szacunkiem dla własnych ograniczeĔ, bĊdzie pozytywnie oddziaływaü
równieĪ na pracĊ zawodową. W jej osiąganiu waĪne jest znalezienie
sposobu, nie na to, jak Īyü po pracy i mimo pracy, ale jak zaangaĪowanie zawodowe moĪe pomóc w rozwoju osobistym i pozytywnie oddziaływaü na Īycie rodzinne. Chodzi wiĊc nie o sztywne oddzielenie
Īycia zawodowego od osobistego, ale umiejĊtne wykorzystanie napiĊcia miĊdzy nimi, by czuü siĊ dobrze w obu obszarach.
W jaki sposób moĪna to osiągnąü? Na to pytanie próbują znaleĨü
odpowiedĨ liczni specjaliĞci: duchowni, psychologowie, lekarze, filozofowie i kaĪdy z nich proponuje róĪne rozwiązania. DuchowoĞü, nie tylko według duchownych, jest dobrym sposobem na radzenie sobie ze
sprawami codziennego Īycia. Rozumiana jest nie jako dodatkowy wysiłek, ale raczej jako Ĩródło, pozwalające czerpaü energiĊ do codziennych spraw. DuchowoĞci nie naleĪy myliü z religijnoĞcią, gdyĪ jest to
raczej szeroko rozumiana zdolnoĞü człowieka do zrozumienia własnej
tajemnicy. Tylko człowiek duchowy moĪe Ğwiadomie kierowaü własnym Īyciem. Nie ma zatem wolnoĞci bez duchowoĞci, a dąĪenie do
dojrzałoĞci w sferze duchowej jest nieodzownym elementem rozwoju
człowieka jako osoby. ĩyjemy w czasach, w których wiele osób zapomina o rozwoju duchowym, podejmując zwykle wysiłki w tym celu, by
staü siĊ bardziej bogatym materialnie niĪ duchowo. Tymczasem Ğwiadome i odpowiedzialne pokierowanie własnym Īyciem nie jest moĪliwe bez osiągniĊcia dojrzałoĞci i pogłĊbionego rozwoju w sferze duchowej. Podstawowe wartoĞci juĪ od czasów Arystotelesa to wolnoĞü,
samostanowienie, odpowiedzialnoĞü i szczĊĞcie, ale równieĪ sprawiedliwoĞü, umiarkowanie i roztropnoĞü. Wspierają one człowieczeĔstwo
oraz pomagają zarówno w działaniach zawodowych, jak i osobistych,
a takĪe sprawiają, Īe Īycie w ogóle ma sens. WartoĞci mogą byü Ĩródłem energii, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, mogą równieĪ
wskazywaü kierunki działaĔ. Oprócz tych uniwersalnych wartoĞci, wyznawanych przez wiĊkszoĞü ludzi, kaĪda osoba ma subiektywne wartoĞci, waĪne dla niej, nadające jej Īyciu kierunek i wartoĞü. Niekiedy
wartoĞci osobiste mogą staü w sprzecznoĞci z wartoĞciami pracodawcy czy firmy. Sytuacja taka wymagała bĊdzie od pracownika siły
i zdolnoĞci do niepoddawania siĊ. ĩycie w zgodzie ze wszystkimi waĪnymi wartoĞciami nie jest łatwe, jednak ĞwiadomoĞü, co jest dla czło-
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WaĪnoĞü odpoczynku w Īyciu kaĪdego człowieka podkreĞlało juĪ
Pismo ĝwiĊte. Wydaje siĊ, Īe rytm Īycia podany w Biblii, czyli szeĞü
dni pracy i dzieĔ wytchnienia sprawdza siĊ i najlepiej odpowiada organizmowi. Higiena psychiczna nakazuje umiejĊtnie rozłoĪyü czas
pracy i wypoczynku. Są czasem jednak sytuacje trudne, które wymagają od człowieka podjĊcia wiĊkszego wysiłku i nie ma wówczas czasu na wypoczynek. Sytuacja ekonomiczna rodziny niejednokrotnie
wymaga, aby pracowaü wiĊcej i dodatkowo dorabiaü. NaleĪy wówczas
tym bardziej zwróciü uwagĊ na takie rozłoĪenie proporcji miĊdzy pracą
a odpoczynkiem, Īeby nie doszło do przemĊczenia czy wrĊcz skrajnego wyczerpania.
Form odpoczynku jest wiele i kaĪdy indywidualnie, zaleĪnie od rytmu pracy, potrzeb i wymagaĔ, wybiera sposób regeneracji. Zaleca siĊ
zasadĊ tzw. płodozmianu, czyli dobieranie formy odpoczynku innej niĪ
charakter wykonywanej pracy, np. osoby pracujące fizycznie powinny
relaksowaü siĊ umysłowo i odwrotnie, pracujące na co dzieĔ umysłowo powinny podejmowaü aktywnoĞü fizyczną. Na pewno odpoczynkiem bĊdą te sytuacje, w których człowiek bĊdzie miał poczucie, Īe
nic nie musi, ale chce. DzieĔ czy dni wolne od pracy mogą równieĪ
słuĪyü pielĊgnowaniu wiĊzi i relacji z bliskimi zarówno z rodziny, jak
i przyjaciółmi. Spotkania towarzyskie, imprezy rodzinne, uczestniczenie w waĪnych rodzinnych rytuałach mogą wzmacniaü te wiĊzi i pozwolą nie zagubiü siĊ w pracy.
Sytuacja, gdy czĊsto człowiek czuje siĊ przytłoczony tym, co musi,
moĪe spowodowaü poczucie, Īe jest siĊ maszyną lub nawet jej małym
trybikiem. Regularny odpoczynek jest wiĊc niezbĊdny i przede
wszystkim pozwala byü bardziej wydajnym oraz zdrowym psychicznie
i fizycznie.
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Odpoczynek mógłby siĊ wydawaü czymĞ naturalnym, jednak w dzisiejszych czasach jest wrĊcz towarem luksusowym, a umiejĊtnoĞü odpoczywania zanika. ĝwiadczy o tym najwymowniej liczba szkoleĔ, warsztatów
na temat technik relaksacyjnych, dobrego wypoczynku czy zapobiegania
wypaleniu w pracy.
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2.1.1.3. Konsekwencje zaburzonej równowagi miĊdzy
pracą a Īyciem

2.1.1.3.1. Pracoholizm
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PoniĪej opisane zostaną skrajnie niekorzystne zjawiska psychologiczne związane z zaburzeniem równowagi miĊdzy dąĪeniem do
spełnienia zawodowego a realizowaniem zadaĔ rodzinnych, przy
uwzglĊdnieniu wymagaĔ rynku pracy i zmian społecznych. Mimo, Īe
zjawiska te właĞciwie związane są z pracą psychologów klinicznych
i psychoterapeutów, to uznano, Īe omówienie ich moĪe pomóc trenerom osobistym szybciej i trafniej je rozpoznaü, Īeby odpowiednio
wczeĞnie włączyü oddziaływania prewencyjne lub naprawcze. Omówienie to wynika równieĪ z głĊbokiego przekonania, Īe wdraĪanie elastycznych form pracy, przynajmniej czĊĞciowo, mogłoby pomóc w ich
zapobieganiu, a to zdecydowanie wchodzi w kompetencje trenerów
rozwoju osobistego.

Pracoholizm jest podstawowym problemem w pomocy psychologicznej dla pracowników i wiąĪe siĊ zachowaniem autodestrukcyjnym,
związanym z zaburzeniem równowagi pomiĊdzy pracą zawodową
a innymi waĪnymi sferami Īycia, takimi jak rodzina, zainteresowania,
zabawa i inne. Pracoholik, czyli osoba uzaleĪniona od pracy, to najczĊĞciej przedstawiciele tzw. klasy Ğredniej, którzy nie są zmuszeni do
nadmiernej pracy z powodów finansowych. Pracoholik nie pracuje tak
po prostu, miejsce pracy jest rodzajem poligonu, na którym ciągle
trzeba siĊ sprawdzaü i stawiaü czoło nowym wyzwaniom. Problem ten
wynika z perfekcjonizmu i skłonnoĞci do rywalizacji. Pracoholik to
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osoba, która coraz bardziej ogranicza swoje Īycie emocjonalne i uzaleĪnia siĊ od kontroli i władzy, stale dąĪy do uzyskania aprobaty i podziwu. Praca w takiej sytuacji wiąĪe siĊ z ciągłym niepokojem, Īe nie
sprosta siĊ wymaganiom, co jest Ĩródłem uczucia gniewu, projektowanego nastĊpnie najczĊĞciej na innych, których obwinia siĊ za własne niepowodzenia. Praca staje siĊ formą ucieczki od relacji z bliskimi, dlatego pracoholizm jest czĊstą przyczyną rozpadu związków, np.
małĪeĔskich. Z czasem praca moĪe staü siĊ jedyną i najwyĪszą wartoĞcią. Osoba taka bĊdzie ciągle myĞleü o sprawach zawodowych,
o tym, co niezałatwione, i o tym co naleĪy zrobiü w przyszłoĞci. Człowiek zapomina wówczas o tym co waĪne w Īyciu, o samorozwoju
i rodzinie, przestaje mieü marzenia, a staje siĊ coraz bardziej draĪliwy
i mniej kreatywny. Stopniowo pracoholik myĞli tylko o tym, co musi i co
powinien zrobiü. Pracoholizm, jak kaĪdy inny nałóg pełni funkcjĊ zastĊpczą, w pewnym sensie wypełnia wewnĊtrzną pustkĊ. Praca nieĞwiadomie traktowana jest jako kompensacja braku miłoĞci, akceptacji, satysfakcji w relacjach interpersonalnych, jest formą ucieczki od
bliskoĞci (Killinger B., 2007).
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Przykładem moĪe byü lekarz, który zgłosił siĊ do gabinetu z Īoną na wyraĨną jej proĞbĊ, a wrĊcz szantaĪ. W trakcie konsultacji małĪeĔskiej Īona
opisała funkcjonowanie mĊĪa: przebywa w pracy Ğrednio 14 godzin dziennie, a czasem wiĊcej, kiedy dyĪuruje. W domu bywa goĞciem, jest napiĊty,
draĪliwy, strofuje ją i dzieci, Īe nie dają mu odpocząü po ciĊĪkiej pracy.
Od kilku lat, od kiedy został ordynatorem, sytuacja siĊ pogorszyła, właĞciwie przestał uczestniczyü w Īyciu rodziny. ĩona i dzieci stopniowo uczyli
siĊ Īyü bez niego. Momentem wyzwalającym ostry kryzys była sytuacja,
gdy mąĪ nie zjawił siĊ na zarĊczynach córki, bo nie mógł wyrwaü siĊ
z pracy. W przeciwieĔstwie do Īony pan Leszek nie widział Īadnego problemu, nie mógł zrozumieü jak Īona i dzieci mogą nie doceniaü jego poĞwiĊcenia. Praca z tą parą trwała prawie dwa lata i początkowo opierała
siĊ głównie na motywacji Īony i jej głĊbokiej miłoĞci do pana Leszka. On
sam dopiero w wyniku spotkaĔ terapeutycznych usłyszał od Īony, jak odczuwała ona jego zachowanie, jak bardzo ją to raniło, a takĪe jak negatywnie praca wpłynĊła na Īycie całej rodziny. Ostatecznie udało siĊ w tej
rodzinie przywróciü wiĊkszą równowagĊ i harmoniĊ, mimo Īe praca nadal
pozostała bardzo istotną wartoĞcią w Īyciu lekarza.
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Przyczyn pracoholizmu moĪe byü wiele, np, zaburzenia osobowoĞci, trudnoĞci rodzinne, nieumiejĊtnoĞü radzenia sobie w sytuacjach
trudnych itp. KaĪda z teorii psychologicznych akcentuje inny aspekt
funkcjonowania człowieka, który moĪe predysponowaü do pracoholizmu. Niewątpliwie jednak problem ten moĪe mieü daleko idące niekorzystne konsekwencje dla tej osoby i jej bliskich. Przede wszystkim
bĊdą to problemy rodzinne, małĪeĔskie, rodzicielskie, mogące prowadziü nawet do rozpadu rodziny. Pracoholizm daje fałszywe poczucie
wartoĞci, władzy i kontroli, aĪ w konsekwencji przejmuje kontrolĊ nad
człowiekiem, jego rodziną i całym funkcjonowaniem. Jest on bardzo
groĨnym nałogiem, tym bardziej, Īe cieszy siĊ wielkim poszanowaniem społecznym i akceptacją. Etos pracy jest obecnie bardzo silny.
2.1.1.3.2. Wypalenie zawodowe
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Kolejnym czĊstym problemem pomocy psychologicznej dla osób
pracujących jest wypalenie zawodowe. Istnieje wiele definicji tego
terminu, a bardzo ogólnie oznacza ono, Īe zuĪyło siĊ całą energiĊ
psychiczną, próbując podtrzymaü swój zapał Īyciowy. Ten kryzys
energii nastĊpuje wtedy, kiedy wymagania przewyĪszają psychiczne
moĪliwoĞci. DoĞwiadczany jest jako stan wyczerpania fizycznego,
umysłowego i emocjonalnego, spowodowany długotrwałym udziałem
w sytuacjach wymagających duĪego wysiłku emocjonalnego. Towarzyszą mu róĪne objawy: fizyczne wycieĔczenie, poczucie bezradnoĞci i beznadziejnoĞci, utrata złudzeĔ, negatywne wyobraĪenie o sobie
oraz negatywne postawy wobec pracy, ludzi i Īycia. Ogólna zdolnoĞü
radzenia sobie z wymaganiami Ğrodowiska staje siĊ powaĪnie ograniczona.
NiebezpieczeĔstwo wypalenia wydaje siĊ wyĪsze tam, gdzie obowiązują wysokie wymagania związane z nieprecyzyjnymi oczekiwaniami lub brakiem odpowiednich zasobów. W miejscu pracy ludzie
czĊsto czują siĊ bezsilni, zwłaszcza w zawodzie, w którym ciągle muszą sobie radziü z sytuacjami kryzysowymi i cały czas utrzymują organizm w stanie podwyĪszonej gotowoĞci.
MoĪna wyróĪniü piĊü faz procesu wypalenia, które warto identyfikowaü poprzez charakterystyczne objawy:
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I faza – fizyczna. Odczuwa siĊ jakby ciało stało siĊ przeszkodą wystĊpują małe bóle i choroby, które nie ustĊpują. Regularnie zauwaĪa siĊ zmĊczenie, z którego ciĊĪko siĊ otrząsnąü
oraz uczucie wyczerpania. Istnieje tendencja do nadmiernego
pobłaĪania sobie np. w iloĞci spoĪywanego jedzenia i pitego
alkoholu, liczbie wypalanych papierosów oraz długoĞci snu.
II faza – społeczna. Zaczynają siĊ problemy dotyczące związków. Pojawia siĊ draĪliwoĞü, tendencja do izolowania siĊ od
innych, szczególnie od ludzi, których uwaĪa siĊ za wyczerpujących. Człowiek traci poczucie humoru, pojawiają siĊ konflikty
i awantury.
III faza – intelektualna. Pojawia siĊ poczucie przeładowania
i przytłoczenia oraz unikanie działaĔ umysłowych. Z tego powodu zaczyna siĊ zawalaü terminy i trudno jest siĊ skoncentrowaü, są problemy z utrzymaniem uwagi wystarczająco długo, by skoĔczyü czynnoĞü. Człowiek staje siĊ bardziej obserwatorem Īycia niĪ jego aktywnym uczestnikiem.
IV faza – emocjonalna. Emocje opadają do takiego poziomu,
w którym zaczyna siĊ doĞwiadczaü czegoĞ podobnego do paranoi i całkowitego przytłoczenia. Brakuje zainteresowania
uczuciami zarówno swoimi, jak i innych. Człowiek czuje siĊ
wyobcowany od ludzi i zadaĔ. Unika siĊ nawet tych osób,
z którymi dobrze czuł siĊ w przeszłoĞci, w ten sposób pogłĊbia
siĊ izolacja. Dominuje uczucie stałego znudzenia.
V faza – duchowa. Osoba czuje siĊ jakby mu „złamano ducha”. Potrzeby innych ludzi stanowią zagroĪenie, wiĊc przestaje siĊ ona angaĪowaü i robiü wysiłki w kierunku nawiązania relacji z innymi. Pojawia siĊ zwątpienie w to, co jest dla niej waĪne, jak wartoĞci i przekonania, a to prowadzi do uczucia beznadziejnoĞci i bezradnoĞci. Sprawy wczeĞniej waĪne tracą na
znaczeniu.
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Praktyka kliniczna pokazuje, Īe wiele osób pracujących zmaga siĊ z problemem wypalenia zawodowego. CzĊsto są one zatrudnione w tzw. słuĪbach mundurowych i ratowniczych. WiąĪe siĊ to ze stałym kontaktem
z ludzkim nieszczĊĞciem i cierpieniem. MoĪe powodowaü narastające poczucie własnej bezradnoĞci, beznadziejnoĞci i frustracji. Dodatkowo jest to
nasilone niskimi zarobkami, wielogodzinnymi, w tym nocnymi dyĪurami,
konfliktami z przełoĪonymi oraz sztywną strukturą firm paĔstwowych. Konsekwencje długotrwałego obciąĪenia psychicznego i fizycznego mogą byü
bardzo groĨne, tym bardziej, Īe na tych ludziach ciąĪy czĊsto odpowiedzialnoĞü za Īycie innych.

Wypalenie zawodowe moĪe mieü powaĪne konsekwencje zdrowotne i społeczne. Kryzys w pracy bardzo szybko przenosi siĊ na Īycie prywatne, rodzinne, towarzyskie. Konsekwencje zdrowotne mogą
byü bardzo powaĪne, np. wyniszczenie organizmu, powaĪne choroby,
takĪe psychiczne.
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2.1.1.3.3. Bezrobocie
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Bardzo czĊstym problemem przewijającym siĊ w tle pomocy psychologicznej dla pracowników jest perspektywa bezrobocia. WiĊkszoĞü ludzi sytuacjĊ utraty pracy traktuje jako katastrofĊ Īyciową. Tym
bardziej jeĞli trwa ona długo. W okresie początkowym bezrobocie wiąĪe siĊ głównie z obniĪaniem siĊ ekonomicznego poziomu Īycia, co
powoduje uczucie dyskomfortu i liczne obawy związane z poczuciem
bezpieczeĔstwa własnego i rodziny. Osoby bezrobotne stopniowo odczuwają obniĪające siĊ poczucie własnej wartoĞci, mają poczucie nieuĪytecznoĞci, winy i krzywdy, pojawia siĊ lĊk o przyszłoĞü. Frustracja
związana z utrzymującym siĊ bezrobociem moĪe wpływaü na nasilenie siĊ nałogów jako narzĊdzia słuĪącego do rozładowania napiĊcia
i zapomnienia o problemach. Osoby bezrobotne czĊĞciej zapadają na
depresjĊ i choroby somatyczne, co moĪna wiązaü ze złą kondycją
psychiczną i jej wpływem na obniĪenie siĊ odpornoĞci fizycznej.
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Pan Adam zgłosił siĊ do Poradni Zdrowia Psychicznego po tym, jak skierował go lekarz kardiolog. Od kilku miesiĊcy odwiedzał róĪnych lekarzy
specjalistów, uskarĪając siĊ na liczne dolegliwoĞci somatyczne. Badania
diagnostyczne nie pozwalały zdiagnozowaü Ĩródeł złego samopoczucia,
dlatego zalecono konsultacjĊ psychologiczną. W trakcie wywiadu szybko
okazało siĊ, Īe dolegliwoĞci zaczĊły siĊ tuĪ po utracie pracy, którą pan
Adam wykonywał od 23 lat. Był zatrudniony w paĔstwowym zakładzie, który w wyniku zmian został zamkniĊty. Dopiero spotkania terapeutyczne
z psychologiem pozwoliły mu uĞwiadomiü uczucia związane ze stratą pracy i odreagowaü je w bezpiecznej atmosferze. W tym przypadku stan bezrobocia nie trwał długo. Pan Adam, znany jako dobry fachowiec dziĊki właĞciwym kontaktom z ludĨmi, po 3 miesiącach znalazł nowe zatrudnienie.
Niestety w sytuacji chronicznego stanu bezrobocia duĪo wiĊcej czasu
i wysiłku trzeba włoĪyü, Īeby wywołaü pozytywne zmiany w zakresie myĞlenia, emocji i działania.
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Zjawisko bezrobocia silnie oddziałuje na rodzinĊ. Po okresie
wsparcia i współczucia dla osoby bez pracy stopniowo nasilają siĊ
konflikty, pretensje, co przy długotrwałym okresie wystĊpowania problemu moĪe doprowadziü do dezintegracji i rozpadu rodziny.

2.1.1.4. Działania równowaĪące Īycie zawodowe
i rodzinne

K

Podstawą przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, a w szczególnoĞci wypalenia i pracoholizmu jest przede wszystkim dbanie
o równowagĊ pomiĊdzy Īyciem zawodowym a prywatnym z wykorzystaniem opisanych instrumentów. W pracy naleĪy myĞleü o swoich
obowiązkach i wykonywaü rzetelnie powierzone zadania, natomiast po
pracy nie powinno siĊ zaniedbywaü Īycia osobistego, trzeba poĞwiĊciü siĊ rodzinie i bliskim, a takĪe znaleĨü czas na odpoczynek, przyjemnoĞci i rozwój własnych zainteresowaĔ. Jest to bardzo waĪne
w momencie kłopotów w pracy lub w sytuacji jej utraty. JeĞli człowiek
nie zaniedbywał innych sfer Īycia, bĊdzie mógł skorzystaü z tych zasobów i uzyskaü wsparcie oraz pomoc bliskich. DziĊki zainteresowaniom moĪe natomiast mniej siĊ koncentrowaü na kłopotach.
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Osiąganiu równowagi moĪe słuĪyü równieĪ zmiana podejĞcia do
pracy i tego, jak w jej trakcie funkcjonujemy. WaĪne jest wypracowanie takich metod, aby nie traciü zbĊdnie energii oraz nauczyü siĊ równieĪ ją odzyskiwaü. PoniĪej podano kilka obszarów, nad jakimi moĪna
pracowaü z klientami, którzy mają problemy w godzeniu Īycia zawodowego z osobistym, jak i z tymi, dla których praca jest głównie Ĩródłem stresu i frustracji.
• Zrozumienie wartoĞci, którymi człowiek kieruje siĊ przy
podejmowaniu decyzji. To podstawa dobrego Īycia, aby codzienne działanie było wynikiem i realizacją wartoĞci i potrzeb.
JeĪeli rzeczy waĪne, marzenia, pomysły bĊdą spychane ciągle
na dalszy plan, trudno bĊdzie poczuü wewnĊtrzną harmoniĊ
i satysfakcjĊ. Codzienna praktyka psychologiczna pokazuje, Īe
ludzie czĊsto nie uĞwiadamiają sobie, zapominają lub nie szanują swoich potrzeb i wartoĞci. Podejmują decyzje Īyciowe
w przekonaniu, Īe coĞ muszą, Īe im kazano, albo „bo tak trzeba”. GłĊbsza praca nad tym problemem powinna uwzglĊdniaü
uwarunkowania rodzinne, wychowanie i dotychczasowe doĞwiadczenia. Klient, spoglądając w przeszłoĞü i patrząc w teraĨniejszoĞü, ma szansĊ uĞwiadomiü sobie, co go ukształtowało, co miało znaczenie, a dziĊki temu bardziej racjonalnie kierowaü własną przyszłoĞcią.
• UmiejĊtnoĞü asertywnoĞci – ułatwiają jasne i wyraĨnie wypowiadanie własnych oczekiwaĔ wzglĊdem innych ludzi. Pozwoli to postawiü zdrowe granice, powiedzieü „nie”. Jasna komunikacja jest warunkiem zdrowych relacji interpersonalnych.
UmiejĊtnoĞü asertywnoĞci pomoĪe równieĪ jaĞniej odgraniczaü
sfery pracy i Īycia, dbając o równowagĊ miĊdzy tymi systemami.
• ElastycznoĞü i czujnoĞü. ElastycznoĞü do zdolnoĞü do dostosowania siĊ do zmiennych warunków, swobodne korzystanie z własnych zasobów i chĊü uczenia siĊ czegoĞ nowego.
CzujnoĞü pomoĪe stale obserwowaü i słuchaü siebie, swoich
potrzeb, marzeĔ, uczuü, a to pozwoli Īyü w zgodzie z sobą,
szanując innych.
• Czas i miejsce wyłącznie dla siebie – kaĪdemu człowiekowi
naleĪy siĊ miejsce i czas tylko dla siebie, bez koniecznoĞci tłu-
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maczenia siĊ. MoĪe to byü czas spĊdzony w samotnoĞci lub
w grupie, waĪne aby wypływało to z wewnĊtrznej potrzeby,
a nie presji.
Zarządzanie czasem – umiejĊtnoĞü sprawnego zarządzania
czasem bĊdzie kluczowa zwłaszcza dla osób, które duĪo pracują, mają własne rodziny i osobiste pasje. MoĪna z klientami
pracowaü nad tym, jak sporządzaü plan dnia, a nawet tygodnia, spis rzeczy, które ma siĊ do załatwienia bardzo pilnie
i takich, które mogą jeszcze zaczekaü. Ułatwi to organizacjĊ
czasu. Niekiedy trzeba teĪ uĞwiadomiü klientom, Īe nie moĪna
mieü wszystkiego, są sytuacje, w których trzeba z czegoĞ zrezygnowaü na rzecz spraw waĪniejszych i nie jest to oznaką
słaboĞci czy niedoskonałoĞci, ale dojrzałoĞci.
Realistyczne cele – naleĪy ustaliü, co chce siĊ osiągnąü i w jakim czasie, sporządziü plan działaĔ, pamiĊtając, Īeby nie byü
dla siebie zbyt wymagającym i krytycznym. KaĪdy popełnia
błĊdy.
Samoocena – praca nad adekwatną samooceną, poznaniem
swoich mocnych stron, uzdolnieĔ, ale teĪ i ograniczeĔ pozwoli
pełniej korzystaü z własnych zasobów. Zarówno zaniĪona, jak
i nieadekwatnie podwyĪszona samoocena moĪe powodowaü
szereg trudnoĞci w codziennym funkcjonowaniu.
Rozmowa z kimĞ, kto naprawdĊ ma ochotĊ słuchaü – praca
nad poprawą komunikacji i poszukiwaniem wsparcia u bliskich.
Czasem klienci zgłaszają siĊ w stanach skrajnego wyczerpania nadmiarem spraw i obowiązków. Zapytani, czy prosili kogoĞ z bliskich o pomoc są zaskoczeni i zdziwieni. Wiele osób
jest przekonanych, Īe mówienie o zmĊczeniu, proszenie
o pomoc, czy wyĪalenie siĊ są aktami słaboĞci. Nie mają ĞwiadomoĞci, Īe takie sytuacje mogą ich zbliĪyü do innych, przynieĞü ulgĊ albo konkretną pomoc.
Techniki relaksacyjne – moĪe to byü joga, medytacja czy
proste kontrolowanie oddechu, twórcza wizualizacja, gimnastyka. Sprawiają, Īe człowiek czuje siĊ wyciszony i spokojny
(przy załoĪeniu, Īe bĊdzie siĊ je stosowaü systematycznie).
Stosowanie czy teĪ zalecanie klientom technik relaksacyjnych

•
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daje bardzo dobre efekty, zwłaszcza, gdy są one uzupełnieniem psychoterapii czy doradztwa.
• Uprawianie sportu – üwiczenia fizyczne są dobrym sposobem
na opanowanie stresu, naleĪy jednak unikaü intensywnych
üwiczeĔ, które kojarzą siĊ z rywalizacją, gdyĪ mogą mieü efekt
odwrotny.
• Kontakt z naturą – spacer po parku lub wycieczka za miasto
pozwolą nabraü dystansu od wszystkich spraw bieĪących,
a pachnący ĞwieĪoĞcią las i Ğpiew ptaków mogą dostarczyü
energii, której nie posiadają betonowe osiedla. Wycieczka lub
piknik z rodziną bĊdą dobrymi zadaniami terapeutycznymi
w trakcie kontaktu z klientem, które mogą słuĪyü dodatkowej
refleksji w trakcie sesji.
• Zdrowe odĪywianie – istnieje Ğcisły związek miĊdzy sferą fizyczną i psychiczną Īycia człowieka. NaleĪy unikaü uĪywek:
papierosów, kawy, alkoholu. PrzecieĪ tylko w „zdrowym ciele
– zdrowy duch”. Wysoki wskaĨnik odczuwanego stresu bardzo
czĊsto sprzĊĪony jest z problemami układu pokarmowego. JeĞli są to juĪ zaawansowane dolegliwoĞci, naleĪy zleciü konsultacjĊ u specjalistów, takich jak gastrolog i dietetyk.
• Poczucie humoru – stare przysłowie mówi, Īe Ğmiech to
zdrowie. Jest w tym duĪo racji!
• Nie troszcz siĊ o rzeczy, na które nie masz wpływu – praca
z klientem nad akceptacją faktu, Īe nie nad wszystkim ma siĊ
władzĊ, kontrolĊ, wpływ. Są sprawy, które nie zaleĪą od człowieka, a najwymowniejszy jest fakt przemijania i Ğmierci. Psycholodzy egzystencjalni uwaĪają, Īe u podłoĪa wszystkich
problemów psychicznych leĪy czĊsto nieuĞwiadamiany lĊk
przed Ğmiercią. Tym bardziej warto pomagaü klientom w akceptacji faktu starzenia siĊ i przemijania, koncentrując siĊ na
tym, jak przeĪyü Īycie pełniej.
Obszarów do pracy z klientami jest właĞciwie tyle ilu klientów.
Z kaĪdym człowiekiem kontakt bĊdzie czymĞ wyjątkowym, niepowtarzalnym. Poznawanie siebie jest jak podróĪ w głąb siebie. KaĪda
z nich ma jakiĞ cel, a w jej trakcie spotyka siĊ róĪne niespodzianki,
róĪnych ludzi, czasem trafia siĊ w Ğlepy zaułek, ale zdarza siĊ odkryü
coĞ piĊknego. Psycholog moĪe byü towarzyszem podróĪy, ale zawsze
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jest o pół kroku za klientem, moĪe pokazywaü róĪne drogi, pomagaü
rysowaü mapĊ, ale pierwszy krok zawsze stawia klient.

2.1.1.5. Elastyczne formy zatrudnienia
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Nowym zagadnieniem w procesie pomocy psychologicznej dla
pracowników są elastyczne formy pracy. Ich wdroĪenie w firmie wymaga od pracodawców przeprowadzenia zmian organizacyjnych,
przykładowo polegających na podziale etatu czy zakupie dodatkowego sprzĊtu. Przede wszystkim wymaga jednak od pracodawców i pracowników zmiany sztywnych poglądów na temat zarządzania firmą,
kultury pracy, systemów motywacyjnych i pracy w ogóle. Elastyczne
formy zatrudnienia, przynajmniej jak dotąd, kierowane są głównie do
kobiet. Zatrudnienie młodej kobiety wiąĪe siĊ dla pracodawców z ryzykiem, Īe urodzi ona dziecko i pójdzie na urlop wychowawczy. Przewidujący, elastyczny pracodawca wie, Īe jeĞli nie wesprze młodych
matek, wrócą one do pracy dopiero po trzech latach, a wtedy moĪe
okazaü siĊ, Īe ich wiedza jest w jakiejĞ mierze zdezaktualizowana,
a wiĊĨ z firmą mocno rozluĨniona. Sytuacja taka bĊdzie generowała
dodatkowe koszty, związane miĊdzy innymi z koniecznoĞcią dodatkowego szkolenia lub oczekiwaniem na pełne wdroĪenie siĊ pracownika
w swoje obowiązki.
Podsumowując doĞwiadczenia związane z udzielaniem pomocy
kobietom testującym telepracĊ oraz indywidualny rozkład czasu pracy
moĪna wymieniü liczne korzyĞci psychologiczne, które mogą byü celem pomocy psychologicznej z zastosowaniem elastycznych form pracy. Są to miĊdzy innymi:
• poczucie, Īe łączenie Īycia zawodowego z rodzinnym jest
moĪliwe, co zwiĊksza wyraĨnie satysfakcjĊ z Īycia;
• osoby testujące system telepracy podkreĞlały, Īe taka forma
zatrudnienia wpłynĊła na poprawĊ jakoĞci Īycia rodzinnego, co
związane było z faktem, Īe wiĊcej czasu spĊdza siĊ w domu
z partnerem lub dzieümi. Dawało to moĪliwoĞü czĊstszej wymiany informacji miĊdzy członkami rodziny, ale przede wszystkim sprzyjało wymianie emocjonalnej i pielĊgnowaniu wiĊzi;
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elastyczne formy pracy stwarzają moĪliwoĞü wypracowania
nowych zasad funkcjonowania rodziny, w kierunku modelu
bardziej partnerskiego, który w małĪeĔstwie i rodzinie moĪe
poĞrednio wpływaü na zwiĊkszanie moĪliwoĞci rozwoju zawodowego i osobistego kaĪdego z jej członków. Sytuacja taka
wiązała siĊ bĊdzie z podwyĪszeniem samooceny i uczuciem
spełnienia naturalnej potrzeby samorozwoju. Człowiek zadowolony z Īycia i spełniony bĊdzie bardziej wydajny i chĊtny do
działania, w ten sposób niejako odwdziĊczając siĊ firmie;
• udział w projekcie pozwolił równieĪ na przełamanie postaw
wzglĊdem rodzicielstwa. Uczestnicy mogli siĊ przekonaü, Īe
ciąĪa i opieka nad dzieümi, a nastĊpnie powrót do pracy nie
jest taki trudny. Nowe przekonania dają poczucie wpływu na
swoje Īycie, poĞrednio generując wraĪenie posiadania wolnego wyboru, a nie koniecznoĞci realizowania pewnych celów,
marzeĔ czy zadaĔ rozwojowych. Człowiek duĪo chĊtniej podejmuje trudne decyzje, mając przekonanie, Īe to jest jego
niezaleĪny wybór, a nie przymus, bĊdzie je teĪ chĊtniej traktował jako wyzwanie, a nie obciąĪenie.
Osoby zatrudnione w elastycznych formach pracy opisywały równieĪ pewne problemy wynikające ze zmian, jakie związane były z tym
rodzajem zatrudnienia, a mianowicie:
• w początkowym okresie mogą pojawiü siĊ trudnoĞci w organizowaniu, a właĞciwie koordynacji czasu na pracĊ w domu,
czasu własnego oraz poĞwiĊcanego rodzinie i obowiązkom
domowym. Problemy te mogą wynikaü z naturalnej potrzeby
adaptacji do zmiany, lub mogą byü teĪ związane z osobowoĞcią uczestnika. Cechy i umiejĊtnoĞci, które bĊdą uĪyteczne
to: samodyscyplina, samodzielnoĞü, systematycznoĞü i asertywnoĞü. Ich brak moĪe wiązaü siĊ z narastaniem poczucia
frustracji i niezadowolenia, a to z kolei moĪe powodowaü konflikty w rodzinie i pracy;
• trudnoĞci w samodzielnym zarządzaniu czasem pracy mogą
wpływaü na jej efektywnoĞü i wiązaü siĊ z problemami z przełoĪonymi i współpracownikami. Sytuacja taka, jako sprzĊĪenie
zwrotne, moĪe pogłĊbiü poczucie frustracji i nasiliü problemy
w wykonywaniu zadaĔ;
•
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problemem moĪe byü sytuacja, gdy pracodawca nie ufa pracownikowi, jest negatywnie nastawiony do elastycznych form
zatrudnienia lub stanowisko pracy wymaga dosyü duĪej kontroli. MoĪe to bezpoĞrednio lub poĞrednio wpływaü na jakoĞü
kontaktów miĊdzy przełoĪonym a pracownikiem. Brak zaufania
ze strony pracodawcy moĪe obniĪaü motywacjĊ do działania
oraz efektywnoĞü pracy. MoĪe siĊ równieĪ wiązaü z poczuciem
wyizolowania i winy wzglĊdem szefa lub współpracowników
oraz lĊkiem przed groĨbą utraty pracy.
Analiza spostrzeĪeĔ uczestników projektu wskazuje, Īe wdraĪanie
elastycznych form zatrudnienia moĪe wspomóc pracowników w łączeniu Īycia rodzinnego z zawodowym. Zanim jednak zapadnie decyzja
o wdroĪeniu takiej formy pracy, zarówno pracownik, jak i pracodawca
powinni wziąü pod uwagĊ szereg aspektów psychologicznych i formalnych mających wpływ na efektywnoĞü i konsekwencje w Īyciu
osobistym osób Ğwiadczących pracĊ w formie elastycznej.
•
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2.1.2. ROZWÓJ OSOBISTY I ZAWODOWY

K

FK

KaĪdy specjalista, nie tylko psycholog, zajmujący siĊ doradztwem
lub szeroko rozumianym poradnictwem powinien mieü podstawową
wiedzĊ o róĪnych teoriach osobowoĞci. Niniejszy krótki przegląd moĪe
pomóc zorientowaü siĊ w tej szerokiej problematyce i zachĊciü do pogłĊbiania wiedzy w tym zakresie w szeroko dostĊpnej literaturze. Tak
jak nie ma moĪliwoĞci pełnego rozumienia człowieka w oderwaniu od
jego kontekstu rodzinnego, tak nie moĪna pominąü aspektów rozwoju
osobistego i zawodowego w doradzaniu, jak Īyü w równowadze i harmonii.
OsobowoĞü człowieka kształtuje siĊ pod wpływem róĪnych czynników. KaĪdy rodzi siĊ z wyposaĪeniem biologicznym, które decyduje
o cechach jego temperamentu oraz Īyje w jakimĞ kontekĞcie rodzinnym i społecznym, który na róĪnych poziomach wpływa na jego rozwój od urodzenia aĪ do Ğmierci.
Istnieje wiele teorii osobowoĞci i kaĪda z nich w specyficzny sposób opisuje człowieka oraz jego funkcjonowanie. Początkowo badacze skupiali siĊ głównie na okresie dzieciĔstwa i adolescencji, kolejni
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jednak próbowali poznaü rozwój człowieka w ciągu całego Īycia.
Ostatnio pojawiają siĊ koncepcje, które próbują zintegrowaü nauki
o osobowoĞci. Taki model stworzył miĊdzy innymi D. McAdams (OleĞ
P., 2006). Proponuje on rozpatrywaü zagadnienia dotyczące rozwoju
osobowoĞci na trzech poziomach: cech, motywów, czyli charakterystycznego stylu adaptacji, oraz systemu osobistej narracji i toĪsamoĞci. Uznaje, Īe trzy główne czynniki wpływające na kształt osobowoĞci
kaĪdego człowieka to dziedzicznoĞü, Ğrodowisko oraz aktywnoĞü własna podmiotu, a wiedza o nich uzyskana uzupełnia siĊ.
PodejĞcie takie do osobowoĞci pozwala traktowaü ją jako integralną całoĞü, choü widzianą z perspektywy róĪnych teorii. JednakĪe pomimo wielu sporów i badaĔ dotyczących zjawiska osobowoĞci jej podstawowa definicja właĞciwie siĊ nie zmienia, tylko staje siĊ bardziej
szczegółowa. „OsobowoĞü to złoĪona całoĞü myĞli, emocji i zachowaĔ, nadająca kierunek i wzorzec (spójnoĞü) Īyciu człowieka. OsobowoĞü składa siĊ zarówno ze struktur, jak i procesów, odzwierciedla
działanie zarówno natury (geny), jak i Ğrodowiska. PojĊcie osobowoĞci
obejmuje równieĪ czasowy aspekt funkcjonowania człowieka, zawiera
wspomnienia przeszłoĞci, reprezentacje teraĨniejszoĞci oraz wyobraĪenia i oczekiwania co do przyszłoĞci” (OleĞ P., 2006). Takie podejĞcie pozwala badaü człowieka w sposób całoĞciowy z odniesieniem
do Ğrodowiska naturalnego i kontekstu socjokulturowego (OleĞ P.,
2006).
Rozwój osobowoĞci ujmowany z perspektywy cech biologicznych,
czyli związany z temperamentem akcentuje czynniki wrodzone, genetyczne. Według tego podejĞcia, podstawowe wymiary osobowoĞci są
wrodzone, co zapewnia pewną stabilnoĞü w ciągu Īycia, natomiast
zmiany są pochodną procesów biologicznych i oddziaływaĔ Ğrodowiskowych. OsobowoĞü badana z punktu widzenia kształtowania siĊ
okreĞlonego wzorca adaptacji: potrzeb, dąĪeĔ, wartoĞci, ujawnia
wpływ głównie wczesnodzieciĊcych doĞwiadczeĔ na jej kształt. PodejĞcia te nie kwestionują znaczenia czynników biologicznych, ale uznają, Īe decydujące o typie osobowoĞci bĊdą w znacznym stopniu nieĞwiadome oddziaływania waĪnych dla dziecka obiektów (najczĊĞciej
rodziców). Z tego podejĞcia wywodzą siĊ teorie psychoanalityczne,
psychologia ego, psychologia humanistyczna, egzystencjalna i inne.
Warto jednak koncentrowaü siĊ na teoriach rozwoju osobowoĞci czło-
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wieka, które dotyczą całego Īycia, a szczególnie okresu dorosłoĞci.
Wypływające z tych teorii rozumienie człowieka oraz charakter proponowanych oddziaływaĔ psychologicznych moĪe byü uĪyteczne do
udzielania ludziom pomocy w dąĪeniu do harmonizowania ich rozwoju, w zgodzie z wartoĞciami i wymaganiami otoczenia.

2.1.2.1. Teorie rozwoju osobowoĞci
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Rozumienie rozwoju jako wyodrĊbniania siĊ ego z id zaproponował jako pierwszy Sigmunt Freud, a jego teorie mają wielu kontynuatorów po dzieĔ dzisiejszy. Struktura osobowoĞci składa siĊ z trzech
czĊĞci: id, superego i ego. Ego jest najbardziej Ğwiadomą i racjonalną
czĊĞcią osobowoĞci, czerpie energiĊ z id – nieĞwiadomej struktury
popĊdowej, związanej z najbardziej pierwotnymi instynktami: Īycia
i Ğmierci. Id kieruje siĊ zasadą przyjemnoĞci, zaĞ superego mechanizmem introjekcji, czyli przyswajania norm i wartoĞci rodziców. Superego związane jest z sumieniem i obejmuje zakazy, normy oraz powinnoĞci. Rozwój oznacza przechodzenie od zasady przyjemnoĞci,
którą kieruje id, do zasady realnoĞci, o której decyduje ego. Rolą ego
jest ocena wymagaĔ otoczenia i takie kierowanie funkcjonowaniem
człowieka, Īeby wykorzystując energie id, uzgodniü popĊdowe pragnienia z zasadami moralnymi superego. Zdrowy rozwój człowieka
polega na dynamicznej równowadze tych trzech komponentów osobowoĞci. Ego jest tą strukturą, która powstaje najpóĨniej w okresie dorastania i odpowiedzialna jest za Ğwiadomą aktywnoĞü jednostki, równieĪ tą związaną z dąĪeniem do ciągłego rozwoju i doskonałoĞci (ego
idealne). Oznacza to moĪliwoĞü Ğwiadomego kierowania sobą, kontrolĊ popĊdów, odraczanie gratyfikacji oraz zmaganie siĊ z wymaganiami
Ğwiata zewnĊtrznego bez udziału dysfunkcyjnych mechanizmów
obronnych. Rozwój ego związany jest równieĪ z zagadnieniami poczucia sensu Īycia, moĪliwoĞciami dojrzałego i głĊbokiego kontaktu
z innymi oraz szeroko pojĊtej radoĞci Īycia.
Stadia rozwoju ego opisywał miĊdzy innymi Erik Erikson, stosując paradygmat poznawczo-rozwojowy. OsiągniĊcie kolejnych etapów
jest moĪliwe dziĊki naturalnemu dojrzewaniu, działaniu czynników zewnĊtrznych oraz interakcji miĊdzy tymi czynnikami. Przechodząc ko-
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lejne stadia, „Ja” powoli uwalnia siĊ spod wpływu impulsów, stając siĊ
coraz bardziej Ğwiadomym i aktywnym podmiotem. Szczególnie przydatna w praktyce wydaje siĊ teoria rozwoju psychospołecznego
E. Eriksona, opisująca osiem okresów rozwojowych na przestrzeni całego Īycia człowieka. KaĪda kolejna faza związana jest z kryzysem,
w wyniku pojawienia siĊ nowego zadania rozwojowego. Rozwiązanie
kryzysu pozwala wypracowaü nowe sposoby funkcjonowania, nowe
właĞciwoĞci (cnoty), które mają wpływ na dalsze fazy rozwoju. W ten
sposób w dzieciĔstwie ma szansĊ wykształciü siĊ podstawowa ufnoĞü
(albo nieufnoĞü), autonomia (albo wstyd i zwątpienie), inicjatywa (albo
poczucie winy) i pracowitoĞü (albo poczucie niĪszoĞci). W adolescencji przełomowe znaczenie ma kryzys toĪsamoĞci, kiedy jednostka poszukuje odpowiedzi na pytanie: kim jest? OsiągniĊcie toĪsamoĞci nadaje Īyciu kierunek, powoduje krystalizowanie siĊ wartoĞci osobistych
oraz umoĪliwia odkrycie indywidualnych moĪliwoĞci, zdolnoĞci i ograniczeĔ. DziĊki poczuciu toĪsamoĞci moĪliwe jest realizowanie celów
Īyciowych. ĩycie dorosłe wymaga rozwiązania kolejnych kryzysów:
kryzys intymnoĞü – izolacja, związany ze zdolnoĞcią do bliskiego
związku (cnota miłoĞci); nastĊpnie kreatywnoĞü-stagnacja, związany
głównie ze zdolnoĞcią do wychowania kolejnego pokolenia, czyli cnotą
opiekuĔczoĞci. Ostatni kryzys koĔczy siĊ integracją albo rozpaczą
w efekcie przeprowadzenia bilansu całego Īycia.
Ostatnie fazy rozwojowe nakładają siĊ na wczeĞniej omawiane
etapy cyklu Īycia rodziny. I tak cnota miłoĞci bĊdzie warunkiem koniecznym do stworzenia trwałego, bliskiego związku z partnerem, jednoczeĞnie pozwalając nie zatracaü własnej toĪsamoĞci. Im bardziej
człowiek Ğwiadomy bĊdzie własnej toĪsamoĞci, czyli potrzeb, wartoĞci
i zdolnoĞci, tym lepiej bĊdzie funkcjonował w związkach. DziĊki pozytywnemu rozwiązaniu kryzysu toĪsamoĞci człowiek bĊdzie gotów
przestawiü siĊ z brania na dawanie. Zaczyna chĊtniej podejmowaü
działania, by byü potrzebnym, robiü coĞ społecznie poĪytecznego. Takie nastawienie, zwane przez E. Eriksona cnotą opiekuĔczoĞci pozwala podjąü bardziej Ğwiadomie role rodzicielskie, ale i inne działania altruistyczne. KreatywnoĞü w tym rozumieniu bĊdzie związana z postawą otwartoĞci, aktywnoĞci i optymizmu w myĞleniu i działaniu. Pozytywne rozwiązanie kryzysów w tym momencie Īycia bĊdzie miało
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bezpoĞredni wpływ na funkcjonowanie człowieka w rodzinie, w grupie
i w pracy.
Eriksonowskie podejĞcie, kładąc nacisk na problem kryzysów rozwojowych, jest bardzo przydatne w praktyce doradczej lub psychoterapeutycznej, gdyĪ pozwala wiele problemów klientów widzieü w kategoriach naturalnych dylematów, wspólnych wszystkim ludziom. Daje
to moĪliwoĞü poszukiwania z klientami sposobów przejĞcia do nastĊpnej fazy, niekoniecznie posługując siĊ jĊzykiem psychopatologii.
RównieĪ Carl Gustaw Jung w swoim podejĞciu uznał, Īe Īycie
człowieka charakteryzuje twórczy rozwój i nasilające siĊ z wiekiem
dąĪenie do jednoĞci i pełni osobowoĞci. UwaĪał, Īe w dzieciĔstwie,
adolescencji i wczesnej dorosłoĞci dominują u człowieka procesy
związane z libido, natomiast w dalszym Īyciu nabiera znaczenia ĞwiadomoĞü własnego rozwoju, własnego „Ja” (self). Główne zadanie
człowieka to rozwój self, zapewniający jednoĞü, równowagĊ i stabilnoĞü osobowoĞci. Człowiek osiąga te cele w procesie indywiduacji,
czyli przy pełnym rozwoju wszystkich aspektów osobowoĞci, Ğwiadomych i nieĞwiadomych oraz ich integracji. W swojej koncepcji
C.G. Jung silnie akcentował koniecznoĞü ciągłego poszerzania samoĞwiadomoĞci i wychodzenia naprzeciw nowym wyzwaniom. Widzenie
człowieka dorosłego w tej perspektywie pozwala dostrzec, Īe moĪe on
siĊ stale rozwijaü aĪ do Ğmierci. Powszechnym uznaje siĊ raczej, Īe
do połowy Īycia ludzie osiągają maksymalny poziom swoich moĪliwoĞci, a póĨniej nastĊpuje tylko regresja. PodejĞcie C.G. Junga, który
właĞciwie jako pierwszy tak mocno zaakcentował wagĊ rozwoju po
35 roku Īycia, pozwala pomóc klientom w autorefleksji nad sensem
Īycia i podejmowaniem nowych form harmonii i równowagi Īyciowej.
Kontynuatorami przekonaĔ, Īe człowiek moĪe i powinien rozwijaü
siĊ przez całe Īycie byli reprezentanci psychologii humanistycznej,
podejĞcia koncentrującego siĊ na pragnieniach, aspiracjach i celach
człowieka. Oni równieĪ nawiązują do pojĊcia Ğwiadomego „Ja”, a finałem rozwoju osobowoĞci jest tzw. osobowoĞü dojrzała, na którą składa
siĊ szereg elementów: poszerzanie zasiĊgu własnego ja, poprzez poznawanie Ğwiata i innych; budowanie serdecznych kontaktów; dojrzałoĞü emocjonalna; realizm w podejĞciu do siebie i Ğwiata; wgląd i dystans do siebie; wypracowanie jednoczącej filozofii Īycia (OleĞ P.,
2006).
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Abraham Maslow uwaĪał, Īe kaĪda jednostka dąĪy do rozwijania
swojego wewnĊtrznego potencjału. Gwarancją prawidłowego rozwoju
osobowoĞci jest zaspokojenie podstawowych potrzeb, takich jak: fizjologiczne, bezpieczeĔstwa, przynaleĪnoĞci, miłoĞci oraz szacunku. JeĪeli któraĞ z tych podstawowych potrzeb nie jest zaspokojona, towarzyszy człowiekowi silne uczucie dyskomfortu i frustracji oraz nie moĪe siĊ on dalej rozwinąü, gdyĪ nie pojawiają siĊ potrzeby wyĪsze. NaleĪy podkreĞliü, Īe Īycie człowieka nie jest nigdy całkowicie wolne od
frustracji. Gdy zaspokojone są jego potrzeby podstawowe, to frustracja, wyrzeczenia, a nawet cierpienie i tragedie dają jednostce poczucie pewnoĞci i szacunku dla samej siebie, Īe potrafi siĊ pokonywaü
trudy Īycia i własne słaboĞci. DziĊki stresogennym doĞwiadczeniom
i umiejĊtnoĞci ich rozwiązania człowiek zyskuje poczucie sprawstwa
i własnej wartoĞci.
JeĞli człowiek zaspokoi potrzeby pierwotne, moĪe ujawniü siĊ potrzeba samoaktualizacji, która związana jest z realizowaniem własnych moĪliwoĞci i talentów. Motywuje ona go do wzrostu, do wzbogacania doĞwiadczeĔ, jest to tzw. motywacja istnienia, która realizuje
siĊ w formie spełniania potrzeb wyĪszych, np. estetycznych, religijnych i związana jest z samorealizacją, czyli z przeĪywaniem uczuü satysfakcji, szczĊĞcia, ekstazy i transcendencji. A. Maslow opisał równieĪ osobowoĞü dojrzałą. Są to ludzie, którzy realizują potrzebĊ samoaktualizacji, realiĞci, akceptują samych siebie i innych, są spontaniczni, cechuje ich pewien dystans i potrzeba prywatnoĞci, są niezaleĪni i autonomiczni, nawiązują bliskie i głĊbokie wiĊzi uczuciowe.
Podsumowując, człowiek o dojrzałej osobowoĞci otwarty jest na doĞwiadczenia, zintegrowany wewnĊtrznie i autonomiczny, z twórczym
podejĞciem do Īycia. Takich ludzi jest oczywiĞcie niewielu, ale wszyscy mogą siĊ w procesie samorozwoju zbliĪaü do tego wzorca.
Optymistyczny pogląd na naturĊ człowieka miał równieĪ Carl Rogers, podkreĞlając zdolnoĞü jednostki do zdrowego i twórczego rozwoju, tzw. aktualizacji siebie. Według niego jest to wrodzona właĞciwoĞü i jeĞli tylko zewnĊtrzne warunki są sprzyjające rozwój osobowoĞci przebiega w sposób spontaniczny. Istotą rozwoju jest „stawanie
siĊ” poprzez realizowanie wewnĊtrznego potencjału. JeĞli nic nie zakłóca tego procesu, człowiek ma szansĊ w pełni funkcjonowaü jako
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jednostka otwarta na doĞwiadczenia, z poczuciem własnej wartoĞci
i w harmonijnych relacjach z ludĨmi.
Teorie te pozwalają doszukiwaü siĊ w kaĪdym człowieku wewnĊtrznych zasobów, moĪliwoĞci i talentów. Konotują pracĊ z klientem nad poszukiwaniem przyczyn zastoju w procesie rozwoju osobistego, a nastĊpnie nad osiąganiem dalszych etapów. W tym podejĞciu
terapeuta – trener bĊdzie kimĞ, kto towarzyszy w rozwoju, czasem jest
tuĪ za klientem, czasem wskazuje mu drogĊ, ale przede wszystkim
jest partnerem w relacji, udzielającym wsparcia.
Stykając siĊ w praktyce trenerskiej, doradczej czy terapeutycznej
z jednostkami, parami, rodzinami lub grupami warto integrowaü róĪne
podejĞcia, nie zapominając o kontekstach, w jakich funkcjonuje kaĪdy
człowiek. ZnajomoĞü róĪnych koncepcji teoretycznych umoĪliwia lepsze zrozumienie jednostki, ale teĪ nie pozwala przywiązywaü siĊ do
Īadnej z nich. Doradca dziĊki temu moĪe, co sugeruje podejĞcie systemowe, stale generowaü nowe hipotezy na temat rozumienia jednostki czy systemu, dając w ten sposób moĪliwoĞü wyboru klientowi,
jaką drogą rozwoju chce podąĪaü.

2.1.2.2. Teorie rozwoju zawodowego

FK

K

Autorzy koncepcji rozwoju i wyboru zawodu starali siĊ okreĞliü determinanty decyzji zawodowych. Kształtowanie siĊ tych teorii jest ĞciĞle związane z rozwojem doradztwa zawodowego, które jest profesjonalną pomocą psychologiczną w planowaniu kariery zawodowej.
Współczesne rozumienie rozwoju kariery zawodowej, oprócz wiedzy psychologicznej, korzysta z doĞwiadczeĔ innych dyscyplin naukowych, takich jak: filozofia, socjologia i ekonomia. Obecnie wĞród
licznych modeli teoretycznych funkcjonuje podział na koncepcje: cechy i czynnika dopasowania zawodowego, psychologiczno-rozwojowe i podejmowania decyzji (Paszkowska-Rogacz A., 2003).
Koncepcje cechy i czynnika dopasowania zawodowego podkreĞlają znaczenie odkrywania cech i zdolnoĞci człowieka i dopasowywania
ich do zawodu. Szerokie badania dotyczyły róĪnych czynników psychologicznych, mogących mieü wpływ na wybór zawodu i osiąganie
sukcesu. Były to miĊdzy innymi badania nad inteligencją i zdolno-
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Ğciami, potrzebami i zainteresowaniami, stereotypami, wartoĞciami,
rolą miejsca zamieszkania, rodziną, poziomem aspiracji i innymi
(Paszkowska-Rogacz A., 2003).
W początkach dwudziestego wieku w psychologii bujnie rozwijał
siĊ nurt psychometryczny, który zakładał, Īe jednostka posiada zestaw niezmiennych właĞciwoĞci intelektu i osobowoĞci, zwanych cechami. Temu procesowi towarzyszył rozwój testów psychologicznych,
które miały mierzyü natĊĪenie cech i pomagaü w diagnozie przyszłych
osiągniĊü badanego. PodejĞcie to jest równieĪ mocno skoncentrowane na zawodzie, bĊdącym przedmiotem analizy. MoĪliwe jest zatem
przewidywanie przydatnoĞci cech w odnoszeniu sukcesu zawodowego. Badania nad zaleĪnoĞcią miĊdzy okreĞlonymi cechami a kryteriami doboru zawodu dotyczyły głównie takich czynników, jak: płeü, zdolnoĞci, stereotypy i wartoĞci, tendencje do podejmowania ryzyka, poziom aspiracji oraz przystosowania społecznego. Głównymi badaczami tego podejĞcia byli: F. Parsons, D.E. Super, J.I. Holland, R.V. Dawis, L.H. Loftquist, D. Weiss. Koncepcje te były wielokrotnie poddawane krytyce, głównie kwestionowano moĪliwoĞü obiektywnego mierzenia cech oraz wartoĞü testów. Dalsze badania poszły wiĊc w kierunku głĊbszej analizy osobowoĞci zawodowej lub Ğrodowiska. Niewątpliwą zasługą tych teorii jest wsparcie teoretyczne dla rozwijającego siĊ poradnictwa zawodowego.
Koncepcje psychologiczno-rozwojowe wiĊksze znaczenie przypisują wewnĊtrznej motywacji do pracy, analizują równieĪ proces zmian
i dynamikĊ rozwoju jednostki na przestrzeni czasu, wyróĪniając stadia
oraz etapy. Do tej grupy moĪna zaliczyü teorie psychodynamiczne,
koncepcje osobowoĞci oraz koncepcje rozwojowe. Analizując teorie
psychodynamiczne w odniesieniu do koncepcji wyboru zawodu, okazuje siĊ, Īe juĪ wczesne prace psychoanalityków podejmowały ten
problem, chociaĪ nie był on wiodący. Przykładowo Z. Freud twierdził,
Īe warunkiem dobrego samopoczucia człowieka są dwie zdolnoĞci
– do miłoĞci i pracy. Natomiast mechanizm sublimacji tłumaczy, dlaczego ludzie wybierają okreĞlone zawody jako formĊ wydatkowania
energii psychicznej w sposób akceptowany psychicznie (PaszkowskaRogacz A., 2003). Koncepcje te poddają analizie jednostkĊ, Ğrodowisko oraz ich wzajemne relacje, jednak koncentrują siĊ nie na cechach
i zainteresowaniach, ale na popĊdach i potrzebach, a za czynnik
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szczególnie istotny dla wyboru zawodu okreĞlają wczesnodzieciĊce
doĞwiadczenia rodzinne. W rozumieniu psychodynamicznym kładzie
siĊ szczególny nacisk na związek miĊdzy przeszłymi doĞwiadczeniami
a obecnym zachowaniem. Zdaniem tych badaczy mają one decydujący wpływ na wybory zawodowe i przystosowanie siĊ do pracy. Kontakty ze współpracownikami i szefami bĊdą rozumiane jako efekt przeniesienia, czĊsto nieĞwiadomie, relacji z bliskimi obiektami w rodzinie.
Tak samo uznaje, Īe obniĪona samoocena i poczucie skutecznoĞci
zawodowej moĪe mieü związek z negatywnymi przekazami i oczekiwaniami od innych osób. Główni badacze tego nurtu to E.S. Bordin
i A. Roe.
PodejĞcie rozwojowe nie odrzuca wczeĞniejszych koncepcji, ale
dodatkowo uwzglĊdnia aspekt zmian w cyklu dojrzewania oraz wpływ
pracy i ról Īyciowych na kształtowanie siĊ obrazu własnej osoby.
Najbardziej znaną teorią psychologiczną, traktującą wybór kariery
zawodowej w sposób dynamiczny i rozwojowy jest koncepcja
D.E. Supera. Według niego jest to trwający całe Īycie proces rozwoju
postaw, wartoĞci, umiejĊtnoĞci, zdolnoĞci, zainteresowaĔ, cech osobowoĞci i wiedzy, odnoszących siĊ do pracy. Rozwój dotyczy tych
wszystkich czynników zmieniających siĊ wraz z kolejnymi okresami
w Īyciu człowieka i powiązany jest z róĪnymi zadaniami rozwojowymi,
które wpływają na wybory dróg Īyciowych. Podstawowe pojĊcia tej
koncepcji związane są z opisem obrazu siebie, wzorów kariery zawodowej, stadiów rozwoju kariery i dojrzałoĞcią do kariery zawodowej.
Kolejną grupĊ stanowią koncepcje rozwoju zawodowego czerpiące z psychologii poznawczej, teorii społecznego uczenia siĊ, ekonomii
i matematyki. WiąĪą siĊ z tym pojĊciem badania teorii oczekiwaĔ, skutecznoĞci, rozwiązywania problemów i uczenia siĊ. Teorie te wyjaĞniają zachowania i wybory człowieka w kontekĞcie oddziaływania Ğrodowiska zewnĊtrznego oraz procesów uczenia siĊ. Zgodnie z nimi jednostka bĊdzie miała wiĊkszą skłonnoĞü do pozytywnej oceny zawodu,
wówczas:
• gdy zostanie pozytywnie wzmocniona do działaĔ, kojarzonych
z sukcesem w danej dziedzinie;
• gdy został zaobserwowany pozytywny wzorzec, np. u rodziców, rówieĞników lub innych waĪnych osób;
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gdy wzmocnienia dokonała odpowiednia, czyli znacząca osoba, popiera dane działanie zawodowe;
• gdy osoba zetknĊła siĊ z pozytywną opinią o zawodzie i dostarczyło to zarówno informacji, jak i wzbudziło pozytywne
emocje.
Jednostka ma tendencjĊ do braku zainteresowania okreĞlonym
zawodem, wówczas gdy była ona zniechĊcana lub nie zachĊcana do
okreĞlonych działaĔ przez waĪne dla niej osoby. RównieĪ negatywne
opinie na dany temat i zły wizerunek zawodu bĊdą zniechĊcaü do jego
podejmowania. To czy jednostka nabĊdzie poznawczych umiejĊtnoĞci, niezbĊdnych do Ğwiadomego planowania własnej drogi Īyciowej
i wytyczania sobie realnych celów, zaleĪeü bĊdzie od tego, czy otrzymywała pozytywną zachĊtĊ do tego typu reakcji, zaobserwowała tego
typu funkcjonowanie u osób waĪnych lub sławnych, ma dostĊp do ludzi i innych koniecznych Ĩródeł informacji (Paszkowska-Rogacz A.,
2003).
Podsumowując powyĪsze rozwiązania moĪna sformułowaü
ogólniejsze rekomendacje dotyczące elastycznych form pracy w praktyce doradczej psychologów rodzinnych, które przedstawia poniĪsza
tabela.
•
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ELASTYCZNE FORMY ZATRUDNIENIA A RODZINA
y Rozwiązanie konfliktu: praca czy rodzina – wiĊksza moĪliwoĞü godzenia obowiązków zawodowych i rodzinnych.

y WiĊcej czasu dla rodziny u kobiet, z jednoczesną moĪliwoĞcią rozwoju zawodowego.

y WiĊkszy udział mĊĪczyzn w Īyciu domowym (wiĊksza
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dyspozycyjnoĞü dla domu), a w wyniku tego docenienie
roli kobiet w domu.
Efektywniejsze zarządzanie czasem w domu i pracy
– moĪliwoĞü dostosowywania, planowania zadaĔ obu dziedzin.
MoĪliwoĞü pracy kobiet w czasie wychowywania małych
dzieci:
- brak całkowitej zaleĪnoĞci finansowej rodziny od pracy
mĊĪczyzny;
- stały kontakt kobiety z zawodem – nie dezaktualizuje siĊ
wiedza i umiejĊtnoĞci zawodowe;
- łatwiejszy powrót do pracy po urlopie macierzyĔskim,
wychowawczym.
Mniejsze zagroĪenie utratą pracy w przypadku zatrudnienia u kilku pracodawców, co powoduje mniejszy stres.
Alternatywa dla emigracji zarobkowej – nie nastĊpuje długotrwałe rozstanie.
MoĪliwoĞü testowania, potwierdzania własnych kompetencji zawodowych, co skłania ku Ğwiadomemu planowaniu
kariery z uwzglĊdnieniem potrzeb rodziny.
Orientacja w rynku pracy dziĊki róĪnym kontaktom zawodowym – wiĊksza elastycznoĞü w planowaniu kariery.
W przypadku pracy tymczasowej, na czas okreĞlony,
o dzieło – brak stałoĞci zatrudnienia i dodatkowych ĞwiadczeĔ, co powoduje brak stabilnoĞci w rodzinie.
Niejednostajne obciąĪenie pracą powoduje trudnoĞci
w planowaniu róĪnych działaĔ w rodzinie i planowaniu
przyszłoĞci.
Praca w domu i brak okreĞlonych ram czasowych powoduje rozmywanie granic Īycia zawodowego i rodzinnego.
KoniecznoĞü samodzielnego organizowania pracy moĪe
powodowaü nie wywiązywanie siĊ z zadaĔ lub ograniczanie zaangaĪowania w Īycie rodzinne.
Brak wsparcia zewnĊtrznego w postaci zespołu w pracy
powoduje, Īe wiĊkszy ciĊĪar emocjonalny spada na pracownika i czĊĞciej włącza on rodzinĊ w problemy zawodowe.
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Celem godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego jest równowaga,
rozumiana jako zachowanie proporcji pomiĊdzy zawodowym i prywatnym aspektem Īycia pracownika. Równowaga to optymalne połączenie komponentów lub aspektów rzeczywistoĞci opisanych w poprzednich czĊĞciach poradnika. NarzĊdziem jej utrzymania są elastyczne
formy pracy, wykorzystywane przez pracownika operującego pomiĊdzy pracodawcą i rodziną. W tym sensie elastyczne formy zatrudnienia lub organizacji czasu pracy umoĪliwiają pracownikowi zrealizowanie wartoĞci z obu obszarów czy kontekstów jego Īycia. Doradca zawodowy planuje karierĊ pracownika przy współpracy z doradcą personalnym, reprezentującym interesy firmy, oraz psychologiem, reprezentującym prywatny i rodzinny aspekt Īycia zatrudnionego.
Model poradnictwa interdyscyplinarnego na rzecz zrównowaĪenia
Īycia zawodowego i rodzinnego zmierza poprzez elastyczne formy
pracy do stanu równowagi. Jednak nie jest ona stała, a pozostaje raczej ciągłym procesem balansowania i korygowania róĪnic poprzez
umiejĊtnoĞü analizy obu aspektów Īycia pracownika. Jedną z nich jest
właĞnie zdolnoĞü elastycznej pracy, inną zaĞ umiejĊtnoĞü zrozumienia
i oceny własnych potrzeb oraz praw. Wybór elastycznej formy pracy
i decyzja o jej wdroĪeniu w praktykĊ dopiero rozpoczyna proces równowaĪenia Īycia zawodowego i rodzinnego, który naraĪa pracownika
na trudnoĞci zarówno w pracy, jak i Īyciu osobistym. Dopiero przezwyciĊĪenie tych trudnoĞci stawia pracownika w innym miejscu jego
osobistego rozwoju, z którego sam moĪe oceniü czy warto było podjąü
tego typu wyzwanie. W tej niełatwej próbie moĪe towarzyszyü pracownikowi doradca znający problematykĊ korzystania z elastycznych
form pracy. Doradcom asystującym pracownikowi w nauce równowaĪenia Īycia zawodowego i rodzinnego oraz pracodawcy poszukującemu nowych rozwiązaĔ w zarządzaniu firmą poĞwiĊcony jest ten
rozdział raportujący wyniki projektu związanego z testowaniem elastycznych form pracy i ich oddziaływaniem na Īycie zawodowe i ro-
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dzinne. Pracownik godzący Īycie zawodowe i rodzinne jest centralnym elementem równowagi, a kompozycji tej odpowiada struktura poradnika oraz rozdziałów. To całkowicie naturalny i intuicyjnie zrozumiały Ğrodek ciĊĪkoĞci procesu równowaĪenia Īycia zawodowego
i rodzinnego, w którym pracownik balansuje pomiĊdzy interesem pracodawcy i wartoĞciami Īycia osobistego oraz rodzinnego. Pracownik,
to inaczej prywatny człowiek w pracy zawodowej, czyli ucieleĞnienie
lub punkt wspólny dwóch rzeczywistoĞci wyznaczonych przez pracĊ
i Īycie rodzinne. Jednak wychodząc z pracy nigdy do koĔca nie staje
siĊ on prywatną osobą uwalniającą siĊ spod presji pracy, podobnie jak
w trakcie wykonywania pracy nie uwalnia siĊ z tego, co prywatne
i osobiste. Te dwa Ğwiaty przenikają siĊ nawzajem, stale tworząc bardzo trudny obszar pracy doradczej, którym zajmuje siĊ doradca zawodowy. Planowanie kariery jest wyrazem poszanowania interesów obu
rzeczywistoĞci, poprzez łączenie rozwoju zawodowego z osobistym.
Wymaga to od doradców zawodowych umiejĊtnoĞci widzenia dwóch
stron medalu, szanowania dwóch systemów wartoĞci oraz rozumienia
procesów zachodzących równolegle w Īyciu zawodowym i rodzinnym.
Dlatego teĪ nowoczesne poradnictwo zawodowe ambitnie wkracza w obszary filozofii i psychologii, gdzie szuka inspiracji do prawidłowego ujĊcia przedmiotu swych staraĔ. Coraz rzadziej jest nim konkretny zawód, a czĊĞciej pracownik, czyli człowiek z krwi i koĞci wraz
ze swoimi emocjami, który przy wsparciu doradcy odkrywa kolejne
scenariusze Īycia zawodowego.

3.1. PORADNICTWO ZAWODOWE
Praktyka projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, szczególnie w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL, ukazuje nową rolĊ poradnictwa zawodowego na rynku pracy.
Program skupiający siĊ na innowacyjnych usługach dla szczególnych
grup klientów dyskryminowanych na rynku pracy nobilituje indywidualne i skupione na kliencie poradnictwo, bĊdące czĊstokroü najistotniejszym instrumentem wsparcia osób niepełnosprawnych, uchodĨców,
byłych wiĊĨniów, bezdomnych, wykluczonych społecznie osób ubo-

95

BALANCE

K

FK

B
ja

ac
nd
Fu

gich czy wreszcie zwykłych ludzi dyskryminowanych ze wzglĊdu na
płeü, wyznanie lub fakt opiekowania siĊ osobą zaleĪną. Paradoksalnie
pomoc najsłabszym wzmocniła poradnictwo zawodowe. Związane jest
to z faktem, który nie jest eksponowany i łatwo zauwaĪalny w trakcie
realizowania usług, a mianowicie, Īe indywidualne poradnictwo dla
osób dyskryminowanych okazało siĊ duĪo waĪniejsze niĪ tradycyjne
szkolenia zawodowe, stanowiące kluczową formĊ wsparcia na rynku
pracy. Wnikliwe, cierpliwe oraz zindywidualizowane poradnictwo warunkuje bowiem efektywnoĞü i sens realizowania szkoleĔ, a co najwaĪniejsze, jest oczekiwane przez klientów odczuwających efekty
dyskryminacji i wykluczenia. To całkowita nowoĞü dla projektodawców
i doradców realizujących tradycyjne usługi na rynku pracy, gdy duĪa
czĊĞü klientów traktuje poradnictwo zawodowe jako obowiązkowy dodatek do bezpłatnych szkoleĔ zawodowych.
Oceniając wysiłek w realizacji projektów doradczo-szkoleniowych
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, naleĪy uznaü, iĪ charakter i załoĪenia tego programu stworzyły warunki, w których poradnictwo zawodowe mogło dopasowaü siĊ do potrzeb klientów i specyficznych problemów rynku pracy, związanych z godzeniem Īycia zawodowego oraz rodzinnego. Efektem tego jest ukształtowanie siĊ poradnictwa interdyscyplinarnego, wkraczającego w sfery Īycia prywatnego
oraz relacje klienta z pracodawcą.
Doradca zawodowy, podejmując siĊ wysiłku godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego, musi kaĪdorazowo ustanawiaü granice pomiĊdzy tym, co jest jeszcze poradnictwem zawodowym a tym, co staje siĊ
domeną psychologa czy doradcy personalnego. Podobnie muszą
czyniü inni specjaliĞci realizujący poradnictwo interdyscyplinarne. Dlatego tak waĪne jest wzajemne zrozumienie pomiĊdzy specjalistami
z róĪnych dziedzin, którzy uczestniczą w procesie udzielania pomocy,
a tym samym okreĞlenie przedmiotu i nowych priorytetów poradnictwa
zawodowego.

3.1.1. PRZEDMIOT PORADNICTWA ZAWODOWEGO
W celu okreĞlenia i zrozumienia aktualnych priorytetów interdyscyplinarnego poradnictwa rynku pracy warto przeĞledziü zmiany, ja96
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kie zachodziły w sposobie myĞlenia o poradnictwie zawodowym
w ostatnich latach. Okazuje siĊ bowiem, iĪ poglądy na temat tego,
czym powinno siĊ ono zajmowaü i jakimi metodami realizowaü usługi
na rynku pracy, znacznie siĊ w ostatnich latach zmieniły.
Obserwując praktykĊ doradczą na współczesnym rynku pracy, naleĪy odnotowaü istotne zmiany w sposobie Ğwiadczenia usług doradczych w związku z realizacją programów Europejskiego Funduszu
Społecznego (EFS). ZaangaĪowanie organizacji pozarządowych do
realizacji projektów doradczo-szkoleniowych oĪywiło istotnie rynek
pracy, a wprowadzenie nowych form Ğwiadczenia usług poradnictwa
zawodowego rozpoczĊło proces weryfikacji i przemian samego poradnictwa zawodowego. Dlatego teĪ w ostatnim czasie kluczowym
punktem zwrotnym ewolucji poradnictwa zawodowego było zderzenie
standardów i form realizacji usług poradnictwa zawodowego Ğwiadczonego w ramach publicznych słuĪb zatrudnienia oraz instytucji komercyjnych realizujących projekty doradczo-szkoleniowe w ramach
Phare i EFS. Sposób myĞlenia projektowego oparty na wskaĨnikach
produktu i rezultatu kreował zupełnie inne rozwiązania doradcze niĪ
te, które od lat realizowane był w ramach usług powiatowych urzĊdów
pracy. DuĪe grupy docelowe obsługiwane w krótkim czasie cyklu projektu oraz łączenie tych usług z okreĞloną z góry ofertą szkoleniową
były powodem krytycznej oceny dotychczasowych praktyk orientujących siĊ wokół dopasowania zawodu do osoby i diagnostycznego, statycznego charakteru poradnictwa zawodowego. Nowe okolicznoĞci
projektowe: presja czasu, dynamika usług oraz wymagana efektywnoĞü usług wywierały presjĊ na metodologii poradnictwa zawodowego, oczekując od doradców prowadzenia zajĊü aktywizujących, w formie warsztatów grupowych oraz systematycznych, cyklicznych spotkaĔ z klientem aĪ do osiągniĊcia zakładanego rezultatu. Z czasem
Indywidualne Plany Działania (IPD) oraz grupowe warsztaty aktywizujące stały siĊ nowym standardem usług w publicznych słuĪbach zatrudnienia i wszystkich instytucjach rynku pracy aplikujących o Ğrodki
unijne.
Warto jednak podkreĞliü, iĪ zanim doszło do tej, zdawaü by siĊ
mogło, oczywistej zmiany, dokonało siĊ zderzenie dwóch paradygmatów poradnictwa zawodowego, które moĪna nazwaü przejĞciem od
biurokracji do aktywizacji.
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PrzesuniĊcie akcentu z dopasowania zawodu i diagnozy predyspozycji zawodowych w duchu socjometrycznym i statystycznym do
szerokich działaĔ wspierających i edukacyjnych jest charakterystyczne dla przemian związanych z postmodernizmem. Katalizatorem rozwoju poradnictwa zawodowego okazały siĊ programy unijne i standardy usług z nimi związane. Wytyczne i priorytety programów importowane z lepiej rozwiniĊtych krajów europejskich oraz liczne badania
i analizy sytuacji społeczno-gospodarczej związane z przygotowaniem
dokumentacji konkursowej ukazały doradcom zawodowym nowe grupy docelowe i ich całkowicie inne oczekiwania oraz problemy doradcze. Tradycyjne poradnictwo zawodowe nie znalazło szybkiej i skutecznej odpowiedzi na te wyzwania, dlatego musiało siĊ zmieniü.

3.1.1.1. Tradycyjne poradnictwo zawodowe
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Przez tradycyjne poradnictwo zawodowe rozumieü naleĪy taki jego model, który był stosowany w Polsce przez ostatnie dziesiĊciolecia,
a jeszcze wczeĞniej z duĪą popularnoĞcią w Europie. Opiera siĊ on na
koncepcji „dopasowania” stworzonej na początku XX wieku przez
F. Parsonsa. Model ten zakładał nastĊpujące kroki doradcze: poznanie siebie, poznanie zawodu oraz podjĊcie decyzji dopasowania zawodu do zdiagnozowanych predyspozycji.
PowyĪszy schemat procedury doradczej organizował od lat pracĊ
doradców zawodowych i okreĞlał stosowaną metodologiĊ. Dla zrealizowania pierwszego kroku wyposaĪano doradców zawodowych w bateriĊ narzĊdzi diagnostycznych: kwestionariusze osobowoĞci i preferencji zawodowych. PóĨniej, dla zrealizowania drugiego kroku, zaopatrywano ich w informacje na temat zawodów i rynku pracy, wyposaĪając biuro doradcze w setki teczek zawodów i publikacji na temat rynku
pracy. NastĊpnie doradcy autorytarnie dokonywali dopasowania zawodu do zdiagnozowanych predyspozycji petenta na podstawie wybranego klucza, opracowanego na podstawie wyników rozległych badaĔ empirycznych (na przykład badania J.I. Hollanda i wynikająca
z nich propozycja typów osobowoĞci zawodowych).
NaleĪy sądziü, Īe ten model poradnictwa ĞwiĊcił przez długi czas
triumfy przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze, obiektywna i na-
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ukowa rzeczywistoĞü industrialna zakładała i umoĪliwiała kongruencjĊ
jednostki ze Ğrodowiskiem pracy, gdyĪ zarówno pierwsze, jak i drugie,
były przewidywalne i w miarĊ stałe. Psychiczny komfort egzystowania
w modernistycznym Ğwiecie początku naszego wieku zagwarantowany był przez racjonalną i logiczną wizjĊ rozwoju gospodarki oraz podmiotów gospodarczych. W poukładanej rzeczywistoĞci zawód i wyznaczone przez niego Ğrodowisko pracy było konstruktem w miarĊ
stałym i przewidywalnym. Podobnie psychometria, ĞwiĊcąca w tym
czasie najwiĊksze triumfy i rozwój, dawała bezpieczne wraĪenie zrozumienia i moĪliwoĞci zliczenia czynników osobowoĞci w kontekĞcie
aktywnoĞci zawodowej. Stąd sam akt dopasowania musiał byü czynnoĞcią gwarantującą doradcy i klientowi niezaprzeczalną euforiĊ poznawczą.
WeryfikacjĊ tej metody przyniosły nie tylko programy unijne, ale
takĪe zmieniające siĊ realia rynku pracy. Dezaktualizujące siĊ opisy
zawodów, lawinowe pojawianie siĊ nowych Ğrodowisk pracy, rewolucyjne zmiany w zarządzaniu zasobami ludzkimi, zakładające zerwanie
wiĊzi pomiĊdzy pracownikiem a firmą, na rzecz angaĪowania kompetencji na potrzeby konkretnych projektów, spowodowały, iĪ koncepcja
dopasowania stała siĊ błĊdna, gdyĪ rozmył siĊ lub całkowicie zanikł
przedmiot dopasowania. Pomijając rzetelnoĞü kwestionariuszowego
samopoznania oraz wątpliwą trafnoĞü zdiagnozowanych preferencji
i predyspozycji w obliczu zachodzących zmian, pewne stało siĊ, iĪ dopasowanie straciło sens, gdyĪ dotychczasowa oferta zawodów stała
siĊ nieaktualna, a przemiany w sposobie wykonywania pracy podwaĪyły samą ideĊ dopasowania.
Tradycyjne poradnictwo zawodowe oparte na modelu dopasowania wybrało dwie, równoległe drogi przemian w kierunku zwiĊkszenia jego skutecznoĞci. Pierwszą z nich jest aktualizacja informacji zawodowej poprzez akcentowanie kwestii zawodów przyszłoĞci. MoĪna
zauwaĪyü odwrót doradców praktyków od teczek zawodów i stworzonych na ich bazie doradczych programów komputerowych, w kierunku
informowania klienta o przyszłoĞci rynku pracy, kierunkach jego przemian i proponowaniu zawodów przyszłoĞci, zidentyfikowanych na
podstawie badaĔ i analiz teoretycznych.
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Drugim kierunkiem ewolucji poradnictwa tradycyjnego było zastąpienie koncepcji zawodu modelem kariery. W najogólniejszej definicji
moĪna przyjąü, iĪ kariera jest aktem dopasowania, nie tyle poznawczym jak wczeĞniej, lecz behawioralnym aktem dopasowania siĊ jednostki do rynku pracy (SkarzyĔski M., 2005). ZwaĪywszy na ciągłą
zmianĊ wymagaĔ rynku pracy i niestałoĞü zatrudnienia, kariera jest
zbiorem aktów dopasowywania siĊ na przestrzeni Īycia zawodowego.
Istotą tej definicji jest podkreĞlenie faktu, iĪ poradnictwo kariery nie
przełamuje w zasadzie paradygmatu poradnictwa tradycyjnego, gdyĪ
opiera siĊ wciąĪ na modelu dopasowania. NowoĞcią tak istotną,
iĪ sprawia wraĪenie rewolucyjnego przełomu, jest fakt, iĪ statyczny
przedmiot dopasowania (zawód i Ğrodowisko pracy) zastąpiony został
przez dynamiczny proces. Jest nim ewoluujący rynek pracy i zmieniające siĊ Ğrodowiska zawodowe. Stąd teĪ poznawczy akt dopasowania
został uzupełniony o zbiór aktów Īyciowych, zachowaĔ przystosowawczych i adaptacyjnych pracownika, tworzących obraz jego kariery.
Nowa metoda poradnictwa postawiła przed praktykami zadanie opracowania nowych narzĊdzi i procedur pracy związanych z wychowaniem i kształceniem aktywnych postaw i treningu umiejĊtnoĞci przystosowawczych (Paszkowska-Rogacz A., 2002).
Punktem wyjĞcia nowej metody doradczej są klasyczne etapy doradcze. Po pierwsze, jest to samopoznanie poprzez zastosowanie narzĊdzi diagnostycznych, po drugie, informacja dotycząca wymagaĔ
moĪliwych zawodów, a po trzecie, akt wstĊpnego dopasowania skłaniający do podjĊcia decyzji zawodowo-edukacyjnej. Zrezygnowanie
z tych trzech kroków charakterystycznych dla poradnictwa zawodu,
choü teoretycznie kuszące, w obecnej chwili jest niemoĪliwe, zwaĪywszy na tradycyjne oczekiwania klienta i instytucji finansujących poradnictwo. Niemniej nowy model poradnictwa kariery zasadniczo uzupełnia te kroki, traktując je jako przedmiot reformy lub punkt wyjĞcia dla
działaĔ stanowiących o nowej jakoĞci usług poradnictwa kariery.
NowoĞcią poradnictwa kariery w stosunku do poradnictwa zawodu
jest wiĊc przede wszystkim poszerzenie obszarów poradnictwa. I tak,
obok obszaru poznawczego, realizowanego w ramach tradycyjnego
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poradnictwa zawodu, pojawiają siĊ dwa nowe obszary działaĔ doradczych: wychowawczy i kształceniowy (SkarzyĔski M., 2005).
Obszar poznawczy okreĞlony został przez nastĊpujące cele związane z poznaniem: siebie, rynku pracy, zawodów oraz prawa pracy.
Cele te realizowane są poprzez diagnozĊ predyspozycji oraz informowanie o zawodach, rynku pracy i prawie pracy. Podstawą działaĔ
w tym obszarze jest dobrze wyposaĪony punkt doradczy oraz doradca
posiadający informacjĊ, wiedzĊ i przygotowanie diagnostyczne. Jak
widaü cele w ramach obszaru poznawczego realizowane są w modelu
poradnictwa zawodu, przygotowując klienta do podjĊcia decyzji zawodowo-edukacyjnej. Klient wychodzi na rynek pracy i konfrontuje swoje
wybory, stając przed Īyciowym zadaniem dopasowania siĊ do wymagaĔ rzeczywistego, aktualnego rynku pracy. Co wiĊcej, staje przed
zadaniem wielokrotnego dopasowywania siĊ, tworząc tym samym obszar i obraz własnej kariery. Zadaniom tym poĞwiĊcone są dwa nowe
obszary działaĔ doradczych definiujące istotĊ poradnictwa kariery.
Mają one przygotowaü klienta do aktów dostosowania siĊ, czyli do
własnej kariery.
Drugą płaszczyzną poradnictwa kariery jest obszar wychowawczy.
Definiują go nastĊpujące cele: byü przedsiĊbiorczym i zmotywowanym. W obszarze tym chodzi zatem o kształtowanie postaw zwiĊkszających zdolnoĞci adaptacyjne klienta, a wiĊc szanse na karierĊ. Chodzi tu o kształtowanie i wzmacnianie postaw przedsiĊbiorczych w Īyciu codziennym, przygotowanie do samodzielnoĞci i odpowiedzialnoĞci w podejmowaniu decyzji zawodowych, takĪe w kierunku samozatrudnienia w ramach własnej działalnoĞci gospodarczej, budowanie
wysokiej motywacji do kształcenia siĊ i ponoszenia kosztów związanych ze ĞcieĪką kariery, kształtowanie konsekwencji i wytrwałoĞci
w dąĪeniu do jasno zidentyfikowanych celów. Jak widaü, realizacja
tych celów przyjmuje zastosowanie specjalnych metod pracy, zakładających aktywnoĞü klienta, gdyĪ Īeby wzmocniü zachowanie, trzeba je
najpierw aktywizowaü.
Trzecią, definicyjną sferą poradnictwa kariery jest obszar szkoleniowy, który definiują nastĊpujące cele: autorefleksja, zdolnoĞci interpersonalne, odpornoĞü na stres oraz zdobywanie pracy. Wyznaczają
one działania doradcze na rzecz budowania konkretnych umiejĊtnoĞci
adaptacyjnych niezbĊdnych na rynku pracy. Począwszy od technik
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autorefleksji, samooceny, autoprezentacji, negocjacji asertywnoĞci,
rozwiązywania konfliktów, po praktyczną umiejĊtnoĞü podejmowania
decyzji, bilansowania argumentów, poszukiwania informacji, przygotowywania aplikacji, odbywania rozmów kwalifikacyjnych. Cele te mogą byü realizowane tylko przez zastosowanie nowych metod pracy,
których najistotniejszą cechą jest praktyczna i warsztatowa forma zajĊü.
Podsumowując opis obszarów działaĔ doradczych dla poradnictwa
kariery, naleĪy podkreĞliü, iĪ charakter celów definiujących wymiar
wychowawczy i kształceniowy wymusza zastosowanie nowych metod
pracy. Stanowią one o nowatorstwie poradnictwa kariery, zakładają
aktywnoĞü klienta w trakcie grupowych üwiczeĔ praktycznych i warsztatowych.
Tradycyjny model poradnictwa został w ten sposób zawodu wzbogacony o nowe obszary działaĔ doradczych, implikujące formĊ poradnictwa grupowego obok indywidualnego oraz formĊ poradnictwa aktywizującego obok dyrektywnego. W tak zdefiniowanym poradnictwie
kariery doradca tylko chwilowo pełni rolĊ eksperta, koncentrując siĊ
głównie na inspirowaniu procesu doradczego i animowaniu zachowaĔ
edukacyjnych i wychowawczych. W ten sposób jedynie asystuje on
klientowi w procesie poradnictwa, inspirując go do zachowaĔ kreujących karierĊ, czyli aktów dopasowania siĊ do wymagaĔ rynku pracy.
Inspirowanie kariery zaczyna siĊ juĪ w procesie doradczym, który moĪe trwaü przez całe Īycie zawodowe klienta.

3.1.2. NOWE WARTOĝCI PORADNICTWA
ZAWODOWEGO
Integracja Polski z Unią Europejską, ale takĪe globalny proces integracji europejskiej tworzą nową rzeczywistoĞü społeczną. Nieprzypadkowo w tym właĞnie okresie pojawiły siĊ pierwsze głosy wybitnych
teoretyków poradnictwa, głoszących koniecznoĞü weryfikacji standardów i celów poradnictwa zawodowego, ze szczególnym akcentowaniem przemiany Ğwiatopoglądowej związanej z okresem ponowoczesnoĞci i globalizmu (BaĔka A., 2003). Szczególnie istotne dla teoretyków poradnictwa zawodowego były dylematy związane z nowymi prio102
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rytetami i wartoĞciami pojawiającymi siĊ w obszarze pracy doradców
zawodowych, stawiając przed nimi zadania trudne i wyjątkowe, z pogranicza psychologii i doradztwa Īyciowego (Paszkowska-Rogacz A.,
2002). Warto sobie przypomnieü, na czym polegała ta rewolucyjna
przemiana myĞlenia i rozumienia celów poradnictwa zawodowego.
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Kategorią naczelną jest globalizacja, której najistotniejszą w tym
kontekĞcie cechą jest transnacjonalizacja, polegająca na przekraczaniu granic przez kultury narodowe i organizacyjne przy jednoczesnym
zachowaniu swojej specyfiki (BaĔka A., 2004). Transnacjonalizacja
oprócz podmiotów gospodarczych i związanych z nią modeli zarządzania personelem dotyczy takĪe rynków pracy. Zachowanie swoistoĞci i jednoczesne zatarcie granic powoduje chaos i wieloznacznoĞü interpretacji obserwowanych zjawisk. Towarzyszą temu tendencje
w nauce zmierzające do przezwyciĊĪenia pozytywizmu i scjentyzmu.
W krajach wysoko rozwiniĊtych coraz czĊĞciej akceptuje siĊ wieloĞü
prawd, punktów widzenia, kultur i związanych z nimi kontekstów interpretacji. Pokolenie industrialne zmierza ku upadkowi, ustĊpując miejsca społeczeĔstwu informacji.

Postmodernistyczne przenikanie kultur organizacyjnych oraz ewolucja firm stawia nowe rozumienie kariery, gdyĪ zanika zjawisko długotrwałego zatrudnienia pracownika w przedsiĊbiorstwie, a zasoby ludzkie buduje siĊ doraĨnie na bazie kompetencji dostĊpnych na rynku
pracy. Praca indywidualna ustĊpuje miejsca zespołowej, w której zespoły przekazują efekty swoich działaĔ kolejnym zespołom angaĪowanym do nastĊpnych przedsiĊwziĊü. Związanie pracownika z firmą
i wzajemna lojalnoĞü przestają byü wartoĞcią, ulegając presji doraĨnej
efektywnoĞci i wysokiej skutecznoĞci zatrudnionego. Model rozwoju
pracownika wraz z firmą staje siĊ dla niej zbyt kosztowny, a obecnie
pracownik jest osamotniony w podejmowaniu decyzji zawodowo-
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edukacyjnych, wymuszonych przez koniecznoĞü kształcenia ustawicznego w walce o swoją konkurencyjnoĞü.
Wydaje siĊ oczywiste, Īe pomoc doradcza w takiej sytuacji jest
nieodzowna. Zdecydowanie jednak tradycyjne poradnictwo zawodu
musiało w obliczu tych wyzwaĔ reformowaü swoje oblicze lub całkowicie zmieniü metodologiĊ pracy. Dobór zawodu doskonale pasującego
do klienta w tych warunkach nie ma wiĊkszego sensu. Z czasem faktycznie szeroka diagnoza predyspozycji staje siĊ sprawą drugorzĊdną.
Byü moĪe w czasach kryzysu lub rozmycia dotychczasowych wartoĞci, bĊdących podstawą planowania własnego Īycia, doradcy zawodowi nie powinni ustąpiü miejsca psychoterapeutom humanistycznym
i egzystencjalnym, psychoanalitykom i psychologom interwencji kryzysowej (SkarzyĔski M., 2004).
Wydaje siĊ, iĪ poradnictwo postmodernistyczne, rezygnujące
z diagnozy i statystyki, powinno koncentrowaü siĊ na obszarze wychowawczym i kształceniowym. Stawałoby siĊ ono poradnictwem
uczącym klienta radzenia sobie w Īyciu i w ten sposób rozumiane byłoby raczej odkrywaniem kolejnych scenariuszy własnego Īycia. Cele
ponowoczesnego poradnictwa wyczerpywałyby takie działania, jak:
budowanie postaw i skłonnoĞci do autorefleksji i kreatywnego rozwiązywania Īyciowych kryzysów oraz doskonalenie technik niezbĊdnych
do przezwyciĊĪania trudnoĞci i projektowania własnej drogi rozwoju
w społeczeĔstwie transgranicznym. Poradnictwo tego rodzaju promowałoby nie informacjĊ, która jest powszechna i łatwo dostĊpna, ale
hermeneutyczne jej wykorzystywanie, autonomiczne budowanie znaczeĔ własnego Īycia, etos pracy zespołowej, aktywne uczestnictwo
w społecznoĞciach lokalnych i definiowanie kariery nie w postaci piramidy, lecz szerokiej ekspresji siebie w róĪnorodnych formach
współpracy z ukierunkowaniem na innych. Doradca w tym modelu poradnictwa nie jest ekspertem, nie dopasowuje, lecz umoĪliwia, porusza i inspiruje szerokie plany Īycia. Wykracza przy tym poza kontekst
czysto zawodowy, czyli wchodzi w sferĊ osobistą i rodzinną, szukając
w niej wartoĞci i znaczeĔ unikalnych oraz niepowtarzalnych dla kaĪdego klienta. Tak rozumiane poradnictwo staje siĊ w istocie poradnictwem Īycia, opartym na elastycznym i kreatywnym poszukiwaniu znaczeĔ, takĪe poza kontekstem pracy, który jest tylko jedną z wielu moĪliwych ról Īyciowych (SkarzyĔski M., 2007).
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Takie przeformułowanie poradnictwa zawodowego jest w istocie
koĔcem poradnictwa zawodu, poniewaĪ zawód przestaje byü nie tylko
celem poradnictwa, ale takĪe jego podstawowym kontekstem. Czy zatem postmodernizm zwiastuje koniec ery poradnictwa zawodu?
NaleĪy obecnie sądziü, iĪ poradnictwo zawodowe w ponowoczesnych czasach faktycznie poszerza obszary swojego oddziaływania.
Pozostaje jednak wciąĪ w kontekĞcie rynku pracy, choü Īycie zawodowe osiąga dziĞ inny status, uznając szerszy kontekst rozwoju i praw
człowieka. W tym sensie doradcy zawodowi muszą uznawaü róĪnorodne aspekty sytuacji Īyciowej swoich klientów, gdzie jest ona funkcją szerszej sytuacji Īyciowej, a praca jedną z podstawowych wartoĞci
i aktywnoĞci człowieka. Dlatego teĪ postmodernizm nie stał siĊ koĔcem poradnictwa zawodowego, lecz jedynie nowym sposobem myĞlenia o pracy i czynnikach warunkujących sytuacjĊ zawodową klienta.
W tym sensie przestało byü ono poradnictwem zawodu, pozostając
wciąĪ poradnictwem zawodowym. Z drugiej strony, poradnictwo zawodowe w dobie postmodernizmu musiało zrezygnowaü z przywileju
autorytetu, poniewaĪ etyka ponowoczesna stoi na straĪy róĪnorodnoĞci, szacunku dla współistnienia odmiennoĞci, mniejszoĞci oraz dyskursu, dopuszczającego wiele opcji Ğwiatopoglądowych (Czerkawska
A., Czerkawski A., 2005). Łączenie Īycia zawodowego z aspektami
Īycia rodzinnego i osobistego coraz czĊĞciej stawia przed doradcami
w ich praktyce zawodowej wyzwania i dylematy natury moralnej.
„Tymczasem nasze czasy są czasami poczucia moralnej ambiwalencji” – jak stwierdza Z. Bauman (Bauman Z., 1996). Pozwalają one cieszyü siĊ niespotykaną dotąd wolnoĞcią wyboru, rzucając człowieka
w stan rozdzierającej niepewnoĞci o nieznanym dotąd natĊĪeniu. Unikanie autorytetu przez doradców w poszanowaniu róĪnorodnoĞci
i odmiennych Ğwiatopoglądów konfrontuje siĊ czĊsto z przeciwnym
oczekiwaniem klientów zagubionych i niepewnych w Ğwiecie pozbawionym trwałych zasad oraz punktów odniesienia. W tej sytuacji doradca musi podejmowaü nowe role w zaleĪnoĞci od zastanej sytuacji
doradczej i Īyciowej swojego klienta.
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W ostatnich latach, niejako w duchu postmodernizmu, pojawia siĊ
w poradnictwie zawodowym oraz innych usługach rynku pracy kwestia
równowagi, związana z uznaniem współistnienia róĪnorodnoĞci, poszanowania odmiennoĞci i praw mniejszoĞci. WartoĞci te objawiają siĊ
w poradnictwie zawodowym w omawianym wczeĞniej zagadnieniu
transnacjonalizacji, stanowiącym istotny aspekt eurodoradztwa. Te
fundamentalne wartoĞci, tak charakterystyczne dla zjednoczonej Europy, wywodzą siĊ jednak wprost z etyki postmodernistycznej i są naturalną odpowiedzią na ducha ponowoczesnych czasów.

3.1.2.4. RównoĞü
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Zagadnienie równoĞci związane jest ze znanymi priorytetami rynku pracy, takimi jak równoĞü szans, przeciwdziałanie dyskryminacji
czy reintegracja społeczna grup marginalizowanych. WartoĞci te stają
siĊ w dzisiejszych czasach celem samym w sobie usług doradczych
na rynku pracy, a pozyskanie lub zmiana zatrudnienia czy aktywizacja
zawodowa, traktowane instrumentalnie, są narzĊdziem realizacji tych
idei.
W ten sposób praca staje siĊ prawem a nie celem, formą aktywnoĞci gwarantującej osiąganie innych wyĪszych celów. Czy takie poradnictwo moĪe byü realizowane w urzĊdach pracy, które z definicji
orientują siĊ wokół kategorii pracy, bĊdącej jedynym miernikiem efektywnoĞci podejmowanych działaĔ? Charakterystyczne dla naszych
czasów jest pojawianie siĊ całkowicie nowych mocodawców usług poradnictwa zawodowego. Doradca przestaje byü urzĊdnikiem realizującym wskaĨnik zatrudnienia, stając siĊ partnerem lub wykonawcą projektów realizowanych przez instytucje czy stowarzyszenia funkcjonujące w obszarze duĪo szerszym niĪ tradycyjnie rozumiany rynek pracy. Poradnictwo zawodowe rozumiane w nowy sposób staje siĊ orĊdziem walki obroĔców praw człowieka dyskryminowanego: wiĊĨniów,
niepełnosprawnych, bezdomnych czy zamieszkujących obszary wysoko zmarginalizowane. W tym kontekĞcie reorientacja zawodowa
rolnika lub aktywizacja zawodowa osoby niepełnosprawnej przestaje
byü tylko sposobem na zmniejszenie bezrobocia, lecz staje siĊ meto106
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dą integracji społecznej i poszanowania praw róĪnorodnoĞci. W tym
sensie poradnictwo zawodowe wykracza z typowego obszaru rynku
pracy w sferĊ heroicznych misji społecznych i humanistycznych.
Na ile wykraczanie to zmienia charakter pracy doradcy zawodowego? MoĪna by twierdziü, niezaleĪnie od kontekstu projektu i potrzeb
grupy docelowej, Īe doradca zawodowy pozostaje specjalistą, wykonując swą pracĊ tak samo profesjonalnie na zlecenie kaĪdego mocodawcy. Podobnie jak lekarz wykonuje swą pracĊ zawsze zgodnie ze
sztuką lekarską, niezaleĪnie od tego, w jakim szpitalu pełni swój dyĪur.

3.1.2.5. Równowaga
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Praktyczną operacjonalizacją idei równoĞci w pracy doradcy zawodowego jest aspekt godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego. To
zupełnie nowy priorytet pojawiający siĊ niejako na bazie bardziej
szczegółowych zagadnieĔ, takich jak: równoĞü płci czy przeciwdziałanie dyskryminacji kobiet na rynku pracy, i dlatego zasługuje na specjalne omówienie. Zagadnienie równowagi praca – Īycie stało siĊ popularne w praktyce projektowej dziĊki Inicjatywie Wspólnotowej EQUAL. W ramach tego programu podjĊto siĊ próby wypracowania innowacyjnych rozwiązaĔ doradczych, uwzglĊdniających w sposób równomierny wartoĞci związane z rozwojem zawodowym i Īyciem rodzinnym. DoĞwiadczenia te stanowią dobry przykład rozwoju poradnictwa
na rynku pracy i ekspansji usług doradczych w nowe obszary.
Poradnictwo zawodowe realizowane w ramach projektów godzących Īycie zawodowe i rodzinne wystĊpuje w roli arbitra godzącego
interesy dwóch stron: pracy i Īycia rodzinnego, reprezentowanych
przez doradcĊ personalnego i rodzinnego. ArbitraĪ ten staje siĊ obszarem wypracowania nowych metod doradczych, uwzglĊdniających
zarówno wartoĞci zawodowe, jak i rodzinne, uczące kompromisu pomiĊdzy tymi dwoma Ğwiatami, które do tej pory w praktyce doradczej
traktowane były całkowicie odrĊbnie. Innowacyjny model poradnictwa
zrównowaĪonego wypracowany przez Białostocką FundacjĊ Kształcenia Kadr polega na godzeniu i łączeniu tych dwóch obszarów w nowy, jednorodny obszar poradnictwa zrównowaĪonego, w którym ar-
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gumenty rodzinne mogą motywowaü do rozwoju zawodowego, a motywy zawodowe, adekwatnie, są w stanie zmieniaü praktykĊ funkcjonowania rodziny. Codzienne dylematy rodzica opiekującego siĊ dzieckiem rozwiązywane są z uwzglĊdnieniem konsekwencji w Īyciu zawodowym oraz rodzinnym. Z koniecznoĞci w proces ten angaĪowani są
interesariusze obu Ğwiatów, czyli pracodawca i partner Īyciowy.
Z koniecznoĞci doradca zawodowy koordynujący ten skomplikowany proces doradczy musi czerpaü z wiedzy i doĞwiadczeĔ zarówno
typowych dla doradcy zawodowego (konstruowanie planu zawodowego w kontekĞcie macierzyĔstwa), jak teĪ i zupełnie nowych, typowych
dla doradcy personalnego (elastyczne formy zatrudnienia, zmiana
stanowiska pracy, polityka rozwoju kadr w firmie, negocjacje z pracodawcą) lub dla psychologa rodzinnego (funkcjonowanie rodziny, zaangaĪowanie partnera w opiekĊ nad dzieckiem lub innych ról w rodzinie, rozwiązywanie konfliktów, nowy podział obowiązków).
Skala problemu oraz róĪnorodnoĞü czynników utrudniających godzenie Īycia zawodowego i rodzinnego diagnozowanych ostatnio
w badaniach tego zagadnienia (Sadowska-Snarska C., 2005) stawia
przed doradcą zawodowym całkowicie nowe zadania. Doradca nie
ogranicza swej usługi do wyeliminowania typowych dla pracy doradcy
barier, takich jak: brak wiedzy na temat swoich predyspozycji zawodowych i rynku pracy, nieumiejĊtnoĞü poszukiwania pracy czy niska
motywacja do podjĊcia zatrudnienia. W przypadku poradnictwa zrównowaĪonego, godzącego aspekt zawodowy i rodzinny, celem staje siĊ
zachowanie równowagi, a nie tylko przeciwdziałanie bezrobociu.
W tym sensie niewystarczające okazują siĊ zajĊcia aktywizujące czy
usługi o charakterze informacyjnym. Doradca zawodowy w aspekcie
równowagi musi przezwyciĊĪyü duĪo wiĊcej barier niĪ w czystym kontekĞcie zawodowym, stając siĊ partnerem w przełamywaniu stereotypów, przyzwyczajeĔ i uprzedzeĔ. To wymaga systematycznego wsparcia i asystowania w niespotykanej dotąd skali w tradycyjnym poradnictwie zawodowym. Wyzwania stojące przed doradcą zawodowym,
uwzglĊdniającym aspekt równowagi praca – Īycie oraz rozwiązania
doradcze projektowane i weryfikowane w ramach eksperymentalnych
projektów EQUAL, otwierają istotny temat dyskusji nad kierunkami
rozwoju poradnictwa rynku pracy, jakim jest zagadnienie interdyscyplinarnoĞci usług doradczych.
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Model poradnictwa, uwzglĊdniający aspekty interdyscyplinarne,
najlepiej odpowiada specyficznym potrzebom wyjątkowej grupy docelowej, jednak stawia przed doradcą zawodowym bardzo wysokie wymagania, dotyczące złoĪonych dziedzin wiedzy z pogranicza zarządzania czy psychoterapii. Sytuacja ta wydaje siĊ analogiczna do problemów powstałych w trakcie wdraĪania standardów eurodoradztwa.
RównieĪ w tym przypadku kanon kompetencji doradcy zawodowego
został gwałtownie rozszerzony o wiedzĊ z zakresu systemów kształcenia w krajach Unii Europejskiej, specyfiki rynków pracy i przepisów
prawa pracy w tych krajach oraz specyfiki kulturowej i róĪnorodnoĞci
obyczajów wielu odmiennych narodów tworzących zjednoczoną EuropĊ. Wiedza ta, choü niezbĊdna, okazała siĊ zbyt obszerna, by mogła
stanowiü kanon wykształcenia i kompetencji doradcy zawodowego.
Dlatego teĪ skupiono siĊ na opracowaniu informatycznych narzĊdzi
doradczych, przy wykorzystaniu technologii internetowych i kooperacji
krajów członkowskich, oraz specjalistycznych baz danych dostĊpnych
dla eurodoradców.
Jest to w zasadzie kluczowe pytanie o dalszy rozwój poradnictwa
zawodowego. Ekspansja na nowe obszary doradcze oraz interdyscyplinarny charakter oferowanych usług wydają siĊ wykraczaü poza
moĪliwoĞci jednego człowieka, podejmującego siĊ wykonywania zawodu doradcy zawodowego w dzisiejszych czasach. Wyzwania czasów i oczekiwania projektodawców stawiają przed doradca zawodowym zadania, którym merytorycznie mógłby sprostaü omnibus o wyjątkowo wszechstronnej wiedzy. Czy faktycznie rozwój poradnictwa
zawodowego związany z ciągłym poszerzaniem obszarów i kontekstów wsparcia doradczego związany jest z jego erudycyjnym charakterem? Czy moĪe raczej naleĪy projektowaü przedsiĊwziĊcia, angaĪujące w poradnictwo na rzecz godzenia Īycia zawodowego grupĊ specjalistów lub kilka instytucji, wspierających wzajemnie jeden proces
doradczy. NiezaleĪnie od rozstrzygniĊü wskazane jest poszerzanie
obszaru działaĔ doradców i kanonu ich wykształcenia poprzez rozwijanie elementów psychologicznych i ekonomicznych wiedzy doradców
zawodowych. Jednak czas i percepcja społeczna oceni, na ile zadania
stawiane dziĞ doradcom zawodowym są odpowiedzią na wyzwania
czasu, a na ile przejawem chwilowej mody w stylu uprawiania poradnictwa zawodowego.
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Analizując rozwiązania doradcze wypracowane w ramach projektu
Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina naleĪy wyraĨnie podkreĞliü
ich interdyscyplinarny charakter. Poszerzanie usługi doradczej o kompetencje i obszary charakterystyczne dla odrĊbnych specjalnoĞci okazało siĊ rozwiązaniem koniecznym, dla uchwycenia istoty tej wyjątkowej grupy docelowej, jaką są osoby pracujące wychowujące dzieci.
Z jednej strony, przebywając na urlopach wychowawczych potrzebowały one wsparcia celem przeciwdziałania dezaktualizacji kompetencji
zawodowych spowodowanej przerwą w wykonywaniu pracy oraz ułatwieniem powrotu do pracy po przerwie. Z drugiej jednak, pracownicy
pozostając w pracy lub po powrocie z urlopu wychowawczego (macierzyĔskiego) znajdują siĊ takĪe w nowej sytuacji Īyciowej i równieĪ potrzebują wsparcia w zakresie godzenia obowiązków rodzinnych z zawodowymi. W ramach projektu pierwszej grupie pracowników zaproponowano usługi doradczo-szkoleniowe, drugiej zaĞ, poradnictwo
w zakresie elastycznych form pracy, mogących byü skutecznym rozwiązaniem godzącym Īycie zawodowe i rodzinne rodziców wychowujących dzieci. W szczególnym przypadku testowanie lub wdraĪanie
elastycznych form pracy oferowane mogło byü pracownikom powracającym z urlopów wychowawczych, którzy wczeĞniej skorzystali z usług
doradczo-szkoleniowych. Tym samym dwa procesy doradcze w sensie metodologicznym tworzyły jeden proces usług, prezentowany na
poniĪszym schemacie.
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Rys. 1. Schemat usług interdyscyplinarnych. Metodologia autorska wdraĪana w projekcie Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina
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ZłoĪony proces doradczo-szkoleniowy moĪna podzieliü na dwa
podschematy adekwatnie do grupy klientów. Poradnictwo Indywidualnych Planów DziałaĔ (Poradnictwo IPD) opisane po lewej stronie
schematu przedstawia usługi doradczo-szkoleniowe oferowane pracownikom przebywającym na urlopach wychowawczych. Poradnictwo
Elastycznych Form Pracy (Poradnictwo EFP) przedstawione po prawej stronie schematu skierowane było do pracowników posiadających
dzieci do lat siedmiu, którzy zainteresowani były wdroĪeniem lub przetestowaniem elastycznej formy pracy. Na schemacie zaprezentowano
równieĪ zakres tematyczny i problemowy poszczególnych spotkaĔ,
czas ich trwania oraz zadania zlecone do samodzielnego wykonania
w czasie pomiĊdzy spotkaniami, czyli tzw. prace domowe. Ponadto
w procesie doradczym na rzecz elastycznych form pracy okreĞlono
harmonogram kolejnych spotkaĔ w rocznym cyklu testowania elastycznego rozwiązania.
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Kluczowym zadaniem doradcy w schemacie Poradnictwa IPD było
udzielenie usług doradczych przed, w trakcie i po usługach szkoleniowych, związanych z przeciwdziałaniem dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych osób przebywających na urlopie wychowawczym. W ten
sposób doradca stawał siĊ osobistym opiekunem lub asystentem osoby biorącej udział w szkoleniach zawodowych podczas przebywania
na urlopie wychowawczym. Praca doradcy nie tylko zwiĊkszała efektywnoĞü usług szkoleniowych poprzez zindywidualizowanie szkoleĔ
i dopasowanie ich do wyjątkowych i niepowtarzalnych potrzeb uczestnika projektu, lecz co najwaĪniejsze, doradca uzasadniał potrzebĊ odbycia szkolenia, poprzez umiejscowienie go w kontekĞcie zawodoworodzinnym. W ten sposób kompetencje charakterystyczne dla doradcy
zawodowego, związane z diagnozowaniem predyspozycji klienta, znajomoĞcią zawodów i specyficznych wymagaĔ zawodowych, okazywały
siĊ niewystarczające do udzielenia skutecznej usługi doradczej w zaplanowanym projekcie.
Dlatego teĪ w okresie przed rozpoczĊciem szkolenia rola doradcy
skupiała siĊ na tworzeniu relacji z pracodawcą i zaangaĪowaniu go
w proces doradczo-szkoleniowy. Miało to na celu przygotowanie najkorzystniejszego dla firmy planu szkoleniowego, tak aby u osób przebywających na urlopie nie obniĪały siĊ walory kompetencyjne. Oprócz
okreĞlenia najkorzystniejszego programu szkoleniowego, godzącego
aspiracje pracownika i potrzeby firmy, doradca podejmował z pracodawcą konsultacje lub negocjacje w zakresie stworzenia takich warunków zatrudnienia, które mogłyby godziü obowiązki zawodowe i rodzinne po powrocie z urlopu rodzicielskiego lub nawet w trakcie trwania urlopu. Podtrzymanie kontaktu z pracodawcą w trakcie urlopu rodzicielskiego poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia lub
nieformalnych kontaktów z pracodawcą (np. celem okreĞlenia programu szkolenia w trakcie urlopu) okazały siĊ istotnym czynnikiem,
przeciwdziałającym trwałemu odsuniĊciu pracownika od powierzonych
mu zadaĔ. W tym przypadku kluczowe cechy doradcy związane były
ze znajomoĞcią zasad organizacji pracy, zarządzania czasem, planowania i projektowania stanowiska pracy, a takĪe negocjowania no-

112

RÓWNOWAGA

ac
nd
Fu

wych warunków zatrudnienia i współpracy, które są charakterystyczne
dla tradycyjnego doradcy personalnego.
Z drugiej strony w trakcie trwania szkolenia doradca asystował
klientowi w przezwyciĊĪaniu trudów związanych z uczestnictwem
w zajĊciach i opieką nad niemowlĊciem, przełamywaniem lĊków i poczucia niepewnoĞci czy angaĪowaniem do obowiązków domowych
partnera i innych członków rodziny. W tym kontekĞcie doradca wykazaü siĊ musiał wysoką empatią, wraĪliwoĞcią i ĪyczliwoĞcią oraz znajomoĞcią procesów psychologicznych, związanych z funkcjonowaniem
rodziny i macierzyĔstwa, co jest tradycyjnie charakterystyczne dla
psychologa rodzinnego.

3.2.2. PORADNICTWO EFP
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Kluczowym zadaniem doradcy w procesie Poradnictwa EFP była
opieka nad pracownikiem w trakcie rocznego testowania elastycznego
rozwiązania, jakim była telepraca lub indywidualny czas pracy. Opiekun spotykał siĊ z klientem systematycznie (piĊü razy w ciągu roku),
rozwiązując kolejne zadania doradcze. NajczĊĞciej rozpoczynały siĊ
one od zakontraktowania testu, a nastĊpnie koordynowania kontaktów
z pracodawcą, monitorowania problemów w obszarze pracy i relacji
z pracodawcą oraz interakcji w rodzinie, omawiania zapisów w dzienniku pracownika, analizowania mocnych i słabych stron wdraĪanego
rozwiązania oraz formułowania rekomendacji i zaleceĔ do samodzielnej realizacji przez klienta. DłuĪsze interwały doradcze, obejmujące
nawet okresy kwartalne i półroczne, wymagały od klienta samodzielnej pracy i systematycznego zapisywania w dzienniku napotykanych
trudnoĞci, barier czy sukcesów. KoĔcowym etapem procesu doradczego była wypełniana przez pracownika ankieta monitorująca obszary związane z wykonywaną pracą, pracodawcą i partnerem rodzinnym. Specjalne wersje ankiet uzupełniane były równieĪ przez pracodawcĊ i partnera lub członka rodziny klienta. Omówienie wyników
ankiety wraz z rekomendacjami na przyszłoĞü koĔczyło proces wdroĪeniowy elastycznej formy pracy i przygotowywało pracownika i pracodawcĊ do podjĊcia decyzji o kontynuowaniu, korekcie lub zaniechaniu elastycznej formy pracy.
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pojawiających siĊ w trakcie testu barier, trudnoĞci i sukcesów, których
katalog i analiza bĊdą podstawą rekomendowania testowanego rozwiązania dla konkretnego pracownika oraz opracowania ogólnych zaleceĔ i opinii. Oprócz tej ewidentnie badawczej roli doradca pełnił
funkcje indywidualnego opiekuna, skoncentrowanego na problemach
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3.2.3. KOMPETENCJE DORADCZE PORADNICTWA
INTERDYSCYPLINARNEGO
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W omówionym modelu poradnictwa interdyscyplinarnego doradca
zawodowy ma do wykonania zadania o charakterze interdyscyplinarnym, łączące tradycyjne kompetencje doradcy zawodowego, z kompetencjami doradcy personalnego oraz psychologa rodzinnego. Dlatego teĪ do realizacji tych zadaĔ zatrudniono specjalistów o wykształceniu psychologicznym, którzy mogli wykazaü siĊ jednoczeĞnie doĞwiadczeniem w pracy terapeutycznej i doradczej. Jednak wymagania
interdyscyplinarne stawiane doradcom, powodowały koniecznoĞü prowadzenia równoległych superwizji zespołu doradców oraz angaĪowania specjalistów w ramach punktu konsultacyjno-doradczego w dziedzinie prawa pracy lub elastycznych form zatrudnienia.
Podsumowując moĪna okreĞliü nastĊpujące obszary problemowe
i związane z nimi kompetencje doradcze:
• planowanie rozwoju zawodowego w kontekĞcie potrzep pracownika i związane z tym kompetencje doradcy zawodowego;
• organizacja pracy w kontekĞcie potrzeb pracodawcy oraz zarządzania firmą i związane z tym kompetencje doradcy personalnego;
• wartoĞci osobiste i role rodzinne w kontekĞcie potrzeb rodziny
i związane z tym obszarem kompetencje psychologa rodzinnego.
Z powyĪszego wynika, iĪ godzenie Īycia zawodowego i rodzinnego wymaga uwzglĊdniania potrzeb trzech stron: pracownika, pracodawcy i rodziny, a tym samym wskazuje, Īe doradztwo interdyscypli-
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Poradnictwo zawodowe pełni kluczową rolĊ w prezentowanym
modelu poradnictwa interdyscyplinarnego. Na etapie przygotowywania
projektu eksperymentalnego (w ramach Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL), którego celem było wypracowanie nowych metod poradnictwa na rzecz pracowników godzących Īycie zawodowe i rodzinne, poradnictwo zawodowe utoĪsamiane było z całym obszarem planowanego wsparcia, bez wyróĪniania obszarów związanych z kompetencjami doradztwa personalnego czy rodzinnego. Tendencja ta jest zrozumiała, zwaĪywszy na fakt, iĪ w tradycyjnie rozumianym poradnictwie realizowanym przez instytucje rynku pracy dominuje poradnictwo
zawodowe. (SkarzyĔski M., 2007)
Jednak globalny proces integracji europejskiej dotykający w duĪej
mierze naszego kraju, tworzy w ostatnich latach nową rzeczywistoĞü
społeczną. Nieprzypadkowo właĞnie teraz głosy znamienitych teoretyków poradnictwa wskazują na koniecznoĞü weryfikacji standardów
i celów poradnictwa zawodowego, ze szczególnym akcentowaniem
przemiany Ğwiatopoglądowej związanej z okresem ponowoczesnoĞci
i globalizmu (BaĔka A., 2003). Bardzo istotne dla teoretyków poradnictwa zawodowego były dylematy związane z nowymi priorytetami i wartoĞciami pojawiającymi siĊ w obszarze pracy doradców zawodowych,
które stawiają im do wykonania zadania trudne i wyjątkowe z pogranicza psychologii i doradztwa Īyciowego. (Paszkowska-Rogacz A.,
2001) Tym samym poradnictwo zawodowe, w obliczu nowych problemów i potrzeb klientów, musi otwieraü siĊ na nowe obszary problemowe, uwzglĊdniając i wykorzystując w ramach współpracy kompetencje innych specjalistów.
Doradca zawodowy podejmując siĊ zadania pogodzenia Īycia zawodowego i rodzinnego klienta musi kaĪdorazowo ustanawiaü granice
pomiĊdzy tym, co jest jeszcze poradnictwem zawodowym, a tym, co
staje siĊ domeną psychologa czy doradcy personalnego.
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Na schemacie poniĪej przedstawiono czarnym wyróĪnieniem kluczowe momenty procesu doradczego, które są związane z tradycyjnie
rozumianym poradnictwem zawodowym.
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Rys. 2. Usługi poradnictwa zawodowego w schemacie usług interdyscyplinarnych.
Metodologia autorska wdraĪana w projekcie Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

Doradca zawodowy tradycyjnie otwiera proces doradczo-szkoleniowy pracownika, diagnozując jego predyspozycje zawodowe i potrzeby szkoleniowe. Realizuje to w formie wywiadu indywidualnego
oraz warsztatów grupowych, wykorzystujących narzĊdzia diagnostyczne. NastĊpnie w trakcie oceny i podsumowania etapu szkolenia
zawodowego doradca wspiera pracownika w wykorzystaniu efektów
szkolenia na potrzeby jego rozwoju zawodowego. Zalecaü moĪe adekwatnie do zdiagnozowanych potrzeb i motywacji dalsze szkolenia
zawodowe lub wdroĪenie elastycznej formy pracy. W procesie poradnictwa EFP, doradca zawodowy wystĊpuje tylko raz – podsumowując
i analizując półroczne doĞwiadczenia pracownika w zakresie wykonywania pracy w nowej formie. Z przedstawionego schematu wynika
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jednak, iĪ doradca zawodowy ustĊpuje pola lub angaĪuje doradcĊ
personalnego w momencie koordynowania kontaktów pracownika
z pracodawcą (ustalanie potrzeb szkoleniowych pracodawcy, kontraktowanie elastycznej formy pracy, przygotowanie Ğrodowiska pracy
w formie elastycznej) lub psychologa rodzinnego w momencie rozwiązywania problemów rodzinnych, wynikających z wdroĪenia elastycznych form pracy lub zwiĊkszenia aktywnoĞci zawodowej pracownika.
Tym samym w proces doradczo-szkoleniowy wchodzą dodatkowe
kompetencje doradztwa personalnego i poradnictwa rodzinnego.
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3.2.3.2. Doradztwo personalne
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Doradztwo personalne jest usługą orientującą siĊ na interesach
pracodawcy, widząc pracownika i jego kompetencje w kontekĞcie zarządzania firmą. Doradca personalny pomaga pracodawcy budowaü
zasoby ludzkie w firmie oraz formułowaü strategie ich rozwoju poprzez
rekrutacje i inwestycje. Wydaje siĊ, iĪ od ĞwiadomoĞci pracodawcy
oraz jakoĞci doradztwa personalnego zaleĪy, jak traktowane bĊdą zasoby ludzkie w firmie i na ile uwzglĊdniony zostanie ich podmiotowy,
ludzki i osobisty kontekst. Dostrezganie osobistego i rodzinnego wymiaru pracownika, na równi z jego skutecznoĞcią, efektywnoĞcią czy
efektem ekonomicznym wykonywanej pracy, okazaü siĊ moĪe kluczem do podniesienia jakoĞci zasobów ludzkich w firmie społecznie
odpowiedzialnej i przyjaznej rodzinie, z którą pracownik zechce identyfikowaü siĊ i razem wzrastaü w poczuciu osobistego spełnienia i satysfakcji. NiezaleĪnie od intencji, czy bĊdzie nią potrzeba zwiĊkszenia
konkurencyjnoĞci, podąĪania za modą czy wysoki poziom empatii
pracodawcy, doradca personalny odgrywa kluczową rolĊ w promocji
i wdraĪaniu elastycznych form pracy, ułatwiających pracownikom osobistą satysfakcjĊ z pracy oraz godzenie Īycia zawodowego i rodzinnego. OczywiĞcie rolĊ tĊ doradca personalny wykona pełniej,
uwzglĊdniając pozaekonomiczne aspekty elastycznych form pracy
oraz kontekst osobisty pracownika wraz z jego potrzebami, wartoĞciami i trudnoĞciami, które bĊdzie musiał przezwyciĊĪaü pracownik
w trakcie wdraĪania elastycznych form pracy.
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W opisanym modelu kompetencje doradcy personalnego pojawiały siĊ jako niezastąpione w kaĪdym momencie, gdy pracownik kontaktował siĊ lub konsultował ze swoim pracodawcą oraz wówczas, gdy
opinia pracodawcy była niezbĊdna do podjĊcia dalszych działaĔ. PoniĪszy schemat czarnym wyróĪnieniem wskazuje na kluczowe momenty w procesie doradczym powierzone kompetencjom doradcy personalnego.
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Rys. 3. Usługi doradztwa personalnego w schemacie usług interdyscyplinarnych.
Metodologia autorska wdraĪana w projekcie Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina

AngaĪowanie pracodawcy w proces doradczo-szkoleniowy zwiĊkszało w naturalny sposób efektywnoĞü całego przedsiĊwziĊcia, w którym pracodawca stawał siĊ partnerem, a nawet kontrahentem podejmowanych działaĔ. ZwiĊkszało to istotnie szansĊ wykorzystania efektów przedsiĊwziĊcia w Īyciu zawodowym pracownika.
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3.2.3.3. Poradnictwo psychologiczne i rodzinne
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Rodzina to trzeci element równowagi, pozostający przeciwwagą
do interesów i potrzeb pracodawcy oraz aspiracji zawodowych samego pracownika. W prezentowanym projekcie rodzina pełniła dodatkowo kluczową rolĊ obszaru, na którym testowano elastyczne rozwiązania związane z telepracą. W takiej sytuacji na łono rodziny przenoszona została praca i diametralnie zmieniały siĊ zasady organizowania
czasu i zadaĔ. Podobnie jak w przypadku procesu doradczo-szkoleniowego, gdy pracownik uczestniczący w szkoleniach zawodowych
w trakcie urlopu wychowawczego podejmował decyzjĊ o zmianie dotychczasowych standardów opieki nad dzieckiem czy podziału ról
w rodzinie. Poradnictwo rodzinne realizowane przez psychologów
skoncentrowane było na diagnozowaniu barier i rozwiązywaniu problemów pojawiających siĊ w rodzinie w procesie testowania elastycznej formy pracy. PoniĪszy schemat przedstawia kluczowe momenty
w procesie doradczo-szkoleniowym delegowane psychologom rodzinnym.

Rys. 4. Usługi poradnictwa rodzinnego w schemacie usług interdyscyplinarnych. Metodologia autorska wdraĪana w projekcie Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina
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ZaangaĪowanie w proces doradczo-szkoleniowy psychologów
o orientacji klinicznej i psychoterapeutycznej pozwoliło na lepszą diagnozĊ kosztów ponoszonych po stronie osobistej i rodzinnej przez
pracownika godzącego Īycie zawodowe i rodzinne. UwzglĊdnianie
obszarów problemowych, charakterystycznych dla psychoterapii i psychologii klinicznej, wydaje siĊ byü niezbĊdne w nowoczesnym poradnictwie na rynku pracy, poniewaĪ jedną z najwaĪniejszych konsekwencji procesu globalizacji jest problem wydłuĪania i intensyfikowania czasu pracy, kosztem Īycia osobistego i rodzinnego. (SadowskaSnarska C., 2006) Sytuacja ta moĪe powodowaü takie niepokojące
i trudne w praktyce doradczej zjawiska, jak: wypalenie zawodowe,
pracoholizm, brak satysfakcji z pracy, niĪsza produktywnoĞü czy błĊdy
wynikające z przepracowania. (KaczyĔska-Maciejewska R., 2004)
Przedstawione powyĪej obszary problemowe oraz związane z nimi
kompetencje doradcze wskazują na interdyscyplinarny charakter
usług doradczych związanych z godzeniem Īycia zawodowego i rodzinnego. Zasadniczą kwestią praktyczną pozostaje trudnoĞü w realizacji tego typu usług przez instytucje rynku pracy, które nie posiadają
wystarczających zasobów i kompetencji do realizacji prezentowanego
schematu usług.

K

3.2.4. PORADNICTWO INTERDYSCYPLINARNE
W PRAKTYCE SPOŁECZNEJ
Odpowiedzią na wyzwanie związane z poradnictwem interdyscyplinarnym jest Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, przewidująca proces
wdroĪenia w Īycie wypracowanych w ramach eksperymentów rezultatów. Mainstreaming innowacyjnych rozwiązaĔ w praktykĊ społeczną
instytucji rynku pracy oraz w politykĊ kraju, staje siĊ ostatecznym weryfikatorem przydatnoĞci wypracowanych rozwiązaĔ, a tym samym katalizatorem ostatecznych zmian, które mogą byü sprawdzone jedynie
w realiach metod projektowych.
Tak samo idea erudycyjnego trenera osobistego doĞwiadczonego
i wykształconego w dziedzinie doradztwa zawodowego, personalnego
i rodzinnego musiała byü zweryfikowana w poszukiwaniu odpowiedzi,
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jak wdroĪyü model usług poradnictwa zrównowaĪonego w przeciĊtnym mieĞcie powiatowym przy wykorzystaniu dostĊpnych w powiecie
zasobów?

3.2.4.1. Lokalne koalicje – godzenie Īycia zawodowego
i rodzinnego
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Odpowiedzi na to oczywiste i praktyczne pytanie poĞwiĊcone były
prace piĊciu Partnerstw z Polski, przygotowujących wspólny projekt
wdroĪeniowy w ramach Działania 3 IW EQUAL. PiĊü niezaleĪnych
Partnerstw skupiających kilkanaĞcie instytucji rynku pracy doszło do
wspólnej konkluzji związanej z pomysłem wdraĪania interdyscyplinarnego poradnictwa zawodowego w oparciu o współpracĊ lokalnych instytucji rynku pracy w ramach koalicji na rzecz aktywizacji zrównowaĪonej. Kooperacyjny model wdraĪania poradnictwa interdyscyplinarnego jest zatem powaĪną alternatywą do erudycyjnego kształcenia
i doskonalenia istniejących i przyszłych kadr doradczych.
Model Aktywizacji ZrównowaĪonej Praca – Rodzina: lokalne partnerstwa na rzecz osób opiekujących siĊ osobami zaleĪnymi – to rezultat zmieniający sytuacjĊ na rynku pracy osób opiekujących siĊ osobami zaleĪnymi, które w wyniku sprawowania tej opieki nie podjĊły
nigdy pracy, straciły pracĊ, mogą ja straciü lub mają trudnoĞci w dobrym jej wykonywaniu i rozwoju zawodowym. Aktywizacja zawodowa
osób bezrobotnych w wyniku sprawowania opieki nad osobami zaleĪnymi, wsparcie doradcze i szkoleniowe dla osób zagroĪonych bezrobociem z powodu podejmowania opieki nad osobami zaleĪnymi,
a wreszcie wsparcie doradcze i personalne dla osób pracujących podejmujących siĊ godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego w warunkach opieki nad osoba zaleĪną to podstawowe problemy społeczne
i ekonomiczne, na które odpowiada model aktywizacji zrównowaĪonej.
Zastosowanie w regionie prezentowanego modelu przyczynia siĊ
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, utrzymania lub uzyskania
zatrudnienia, dostarczania wsparcia doradczego i poprawy pozycji
społecznej osób, które są w trudnej sytuacji na rynku pracy, ale takĪe
tworzy innowacyjną praktykĊ społeczną poprzez wspólne działanie lokalnych instytucji rynku pracy. Współpraca pomiĊdzy nimi gwarantuje,
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iĪ klient uzyskuje optymalną usługĊ od instytucji tworzących koalicjĊ,
w której usługi doradczo-szkoleniowe nie bĊdą siĊ powtarzaü, lecz
wrĊcz przeciwnie, bĊdą kontynuowaü wczeĞniejsze usługi wykorzystując ich rezultaty. Rozwiązanie to niweluje problem nieskoordynowanych i równoległych działaĔ doradczo-szkoleniowych na rzecz jednego klienta, który w tradycyjnym podejĞciu zaczynał i koĔczył proces
doradczy w kaĪdej z instytucji na jednym poziomie, co powodowało,
Īe uzyskiwał kilkakrotnie tĊ samą usługĊ. Klient we wdroĪonym modelu aktywizacji obsługiwany jest przez poszczególne instytucje na kolejnych etapach procesu doradczo-szkoleniowego oraz posiada swoją
indywidualną i przejrzystą dla kolejnych instytucji kartĊ klienta. Rozwiązanie to łączy doĞwiadczenia wszystkich instytucji tworzących koalicjĊ dając efekt synergii kompetencji. Przyczynia siĊ to bezpoĞrednio
do obniĪenia kosztów aktywizacji w skali regionu, podniesienia jakoĞci
i zakresu Ğwiadczonych usług oraz zwiĊkszenia ich dostĊpnoĞci.
Istotnym aspektem wpływającym na efektywnoĞü rezultatu jest
dostĊpnoĞü w gminie usług poradnictwa zawodowego i doradztwa rodzinnego. Związane jest to z rangą i statusem zawodu doradcy zawodowego oraz odpowiedzialnoĞcią samorządów terytorialnych, jako organów finansujących koszty usług doradców zawodowych i psychologów poza publicznymi słuĪbami zatrudnienia, szczególnie w szkołach
oraz gminach na obszarach wiejskich. Rozbudowany system poradnictwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego dla osób pracujących i rodzin wydaje siĊ byü gwarantem skutecznego zastosowania
rezultatu.
DoĞwiadczenia projektów eksperymentalnych, dotyczących rozwiązaĔ ułatwiających godzenie Īycia zawodowego i rodzinnego,
wskazuje na zasadnoĞü wdraĪania elastycznych formy pracy. NaleĪy
jednak wskazaü, Īe aby rozwiązanie to uwzglĊdniało równomiernie
kontekst pracodawcy, pracownika i rodziny wymaga wsparcia w zakresie specjalistycznego poradnictwa personalnego, zawodowego
i rodzinnego, niwelującego trudnoĞci i negatywne efekty stosowania
elastycznych form zatrudnienia oraz organizacji czasu pracy. (SkarzyĔski M., 2007) Kompetencje doradcze dotykające trzech kluczowych kontekstów godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego przenikają
siĊ wzajemnie. Znajdują one wspólny obszar, w ramach którego moĪe
byü realizowane poradnictwo interdyscyplinarne, łączące w jeden pro-
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ces wsparcia doradczego kompetencje doradcy personalnego, doradcy zawodowego oraz psychologa rodzinnego (lub trenera rozwoju
osobistego w zaleĪnoĞci od przyjĊtego obszaru Īycia prywatnego).
Poradnictwo interdyscyplinarne, integrujące trzy dziedziny wiedzy
i praktyki doradczej, staje siĊ kluczowym wyzwaniem poradnictwa na
rynku pracy i pomocy społecznej, niezbĊdnym do skutecznego wdraĪania alternatywnych form uczestnictwa w rynku pracy i Īyciu społecznym.
Poradnictwo interdyscyplinarne wymaga łączenia róĪnorodnych
kompetencji doradczych związanych z osobnym profilem wykształcenia oraz kwalifikacji zawodowych i opieraü siĊ musi na szerokich zasobach ludzkich. Stanowi to powaĪne wyzwanie na terenach słabo
zurbanizowanych, na których brak wystarczającej infrastruktury instytucji zatrudniających kadry doradcze, wyspecjalizowane w tak szerokim zakresie. Dlatego teĪ jedyną moĪliwoĞcią stosowania poradnictwa
interdyscyplinarnego na tych obszarach jest łączenie kompetencji kadr
doradczych wszystkich lokalnych instytucji realizujących statutowo
poszczególne usługi rynku pracy i pomocy społecznej. Analiza zadaĔ
realizowanych przez powiatowe urzĊdy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, gminne oĞrodki pomocy społecznej oraz organizacje
pozarządowe wskazuje na potencjalną moĪliwoĞü zrealizowania wymagaĔ metodologicznych poradnictwa interdyscyplinarnego. Wymaga
to jednak kooperacyjnej współpracy tych instytucji, w ramach której
pracownicy poszczególnych partnerów realizują kolejne etapy aktywizacji zawodowej wykorzystującej poradnictwo interdyscyplinarne. Do
realizacji tych zadaĔ powoływane są Lokalne Koalicje Przeciwdziałające Wykluczeniu Społecznemu.
Prezentowana powyĪej metodologia wdraĪania działaĔ związanych z godzeniem Īycia zawodowego i rodzinnego kreuje lokalne porozumienia współpracy w zakresie realizacji celu szczegółowego, jakim jest stosowanie poradnictwa interdyscyplinarnego na rzecz wdraĪania elastycznych form pracy i aktywizacji zawodowej osób mających
problem z godzeniem Īycia zawodowego i rodzinnego. Jednak w trakcie realizacji projektu wdroĪeniowego w ramach konsultacji z przedstawicielami instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, samorządami
lokalnymi czy podczas warsztatów dla pracowników oraz kadry doradczej tych instytucji, kaĪdorazowo deklarowano potrzebĊ zastosowania
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modelu do rozwiązywania innych, szerszych problemów i potrzeb lokalnych społecznoĞci, poprzez skierowanie poradnictwa interdyscyplinarnego i kooperacyjnych usług doradczych do nowych grup docelowych.
WyjĞciową grupą docelową wypracowywanych rozwiązaĔ innowacyjnych w zakresie poradnictwa i szkoleĔ były kobiety opiekujące siĊ
dzieümi, które w wyniku sprawowania tej opieki zagroĪone były utratą
pracy z powodu dezaktualizacji kwalifikacji zawodowych w trakcie
przebywania na urlopach macierzyĔskich lub mniejszej dyspozycyjnoĞci, a takĪe kobiety zagroĪone wykluczeniem z rynku pracy z powodu
macierzyĔstwa i długotrwałego bezrobocia. Naturalnym kierunkiem
rozszerzania tej grupy docelowej jest kierowanie wypracowanych rozwiązaĔ do mĊĪczyzn opiekujących siĊ dzieümi, a w dalszej konsekwencji, do wszystkich osób opiekujących siĊ osobami zaleĪnymi
(niepełnosprawni członkowie rodzin, starsi lub chorzy rodzice, członkowie rodzin wymagający stałej opieki).
W ten sposób nowe obszary innowacyjnych form wsparcia doradczego i aktywizacji zawodowej poruszaü zaczĊły problematykĊ
osób niepełnosprawnych i starszych, czyli kluczową w realizacji celów
integracji społecznej. JednoczeĞnie poradnictwo interdyscyplinarne
w aspekcie rodzinnym obok dotychczasowych zagadnieĔ wychowawczych i opiekuĔczych poszerzone zostało o aspekty medyczne, geriatryczne i andragogiczne.
Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych trafnie wykorzystuje walory poradnictwa interdyscyplinarnego. Szczególnie waĪne wydaje siĊ doradztwo personalne dla pracodawców tworzących stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych,
a takĪe rozwiązania elastycznych form pracy Ğwiadczonej przez te
osoby. Poradnictwo zawodowe związane z diagnozą predyspozycji
zawodowych stosownie do moĪliwoĞci zdrowotnych pracownika, nabiera szczególnej roli w procesie wyboru zawodu oraz podnoszenia
kwalifikacji zawodowych.
Poradnictwo rodzinne i psychologiczne poruszaü powinno takĪe
zagadnienia związane z podnoszeniem motywacji i samooceny,
wsparcia psychologicznego w najbliĪszym otoczeniu oraz organizacji
opieki w ten sposób, aby umoĪliwiała ona aktywizacjĊ zawodową zarówno osoby zaleĪnej, jak i jej opiekuna. Wsparcie opiekunów osób
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niepełnosprawnych staje siĊ kolejnym, szczególnym wyzwaniem poradnictwa interdyscyplinarnego oraz lokalnych koalicji, realizujących
kooperacyjne usługi aktywizacji zawodowej.
Zaproponowany mechanizm tworzy realne warunki osiągniĊcia rezultatu bez koniecznoĞci zewnĊtrznego finansowania po zakoĔczeniu
działaĔ wdroĪeniowych. Z drugiej jednak strony zasada partnerstwa
i endogenne motywacje uczestników kreują realne perspektywy finansowania działaĔ koalicji oraz procesu jej rozwoju na kolejne grupy docelowe w ramach priorytetów regionalnych PO KL.
W ten sposób opisany manstreaming innowacyjnych rozwiązaĔ,
wypracowanych w ramach IW EQUAL, do praktyki społecznej staje
siĊ rozwiązaniem modelowym, oddziałującym wertykalnie na ĞwiadomoĞü i praktykĊ władz samorządowych, horyzontalnie na praktykĊ kolejnych instytucji rynku pracy i pomocy społecznej oraz komplementarnie, poprzez transfer innowacyjnych rozwiązaĔ do praktyki PO KL.

B
ja

3.2.4.2. Telepraca – godzenie Īycia zawodowego
i rodzinnego

K

FK

W ramach projektu Elastyczny Pracownik Partnerska Rodzina
opieką objĊto 30 osób testujących elastyczne formy pracy, takie jak:
indywidualny rozkład czasu pracy i telepraca. W grupie tej byli zarówno urzĊdnicy, jak i pracownicy sektora prywatnego. Uzasadnieniem
objĊcia opieką doradczą tych osób była potrzeba udzielenia im wsparcia podczas zmiany systemu pracy i przystosowywania siĊ do nowego
modelu Īycia zawodowego oraz rodzinnego. Prezentowana metodologia poradnictwa jest efektem pracy doradców z tą grupa pracowników.
Zmiana systemu pracy na elastyczny, szczególnie w przypadku telepracy, wiąĪe siĊ ze zmianą dotychczasowych sposobów pełnienia
ról zawodowych i rodzinnych oraz związanych z nimi nawyków, przyzwyczajeĔ i postaw. Psychospołeczne uwarunkowania telepracy, takie
jak: moĪliwoĞü kontrolowania warunków oraz elastycznoĞü w organizowaniu sobie zadaĔ przyczyniają siĊ do zadowolenia z pracy. Wskazuje siĊ, Īe specyficzne uwarunkowania pracy w domu są jednak niekorzystne dla pracownika. Telepraca charakteryzuje siĊ wysokimi
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wymaganiami wobec efektów pracy w połączeniu z niskim poziomem
kontroli jej warunków i organizacji. Stałe wsparcie psychologa, doradcy personalnego lub rodzinnego pozwoliło „Elastycznym” przyjrzeü siĊ
własnemu zachowaniu w róĪnych rolach (pracownika i rodzica), okreĞliü swoje moĪliwoĞci w tej formie zatrudnienia i wprowadziü pewne
zmiany, które pozwalają wyeliminowaü trudnoĞci związane z wprowadzeniem systemu pracy elastycznej.
Usługa poradnictwa zawodowego dla osób wdraĪających elastyczną formĊ pracy polega na stałej opiece psychologa oraz wsparciu klienta przy wprowadzaniu zmian, pozwalających w najefektywniejszy sposób łączyü obowiązki wynikające z pełnienia dwóch ról:
zawodowej i rodzicielskiej.
Dobrym Ĩródłem informacji o funkcjonowaniu pracownika jest
dziennik. Podczas spotkaĔ omawiane są sytuacje w nim opisane,
a wspólnie przeprowadzona analiza ma na celu identyfikacjĊ moĪliwych rozwiązaĔ doradczych. W trakcie sesji z klientem poruszane są
głównie nastĊpujące zagadnienia: komunikacja w domu i w pracy, organizowanie Īycia domowego oraz czasu wolnego, strategie radzenia
sobie ze stresem, a takĪe zarządzanie czasem.
Opcjonalnie moĪna zaaranĪowaü spotkanie klienta i opiekuna
z pracodawcą, jeĞli wymaga tego sytuacja (np. wsparcie przy rozwiązaniu ewentualnych konfliktów, wymiana opinii na jakiĞ aspekt pracy
wykonywanej w domu itp.). Zadaniem klienta jest w takim przypadku
przygotowanie siĊ do rozmowy i zaproszenie na spotkanie pracodawcy lub przełoĪonego. NastĊpnym krokiem jest omówienie rozmowy
z opiekunem i przygotowanie projektu zmiany, która moĪe byü rozwiązaniem zgłoszonego problemu.
W tabelach przedstawiono załoĪenia dotyczące przebiegu sesji
poradnictwa na rzecz elastycznych form pracy.
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Pierwszy kontakt opiekuna z klientem rozpoczynający proces wdraĪania
elastycznych form pracy. Zawiązanie kontraktu, ustalenie zasad współpracy i obszarów moĪliwego wsparcia. Realizacja nastĊpujących etapów spotkania doradczego:
• nawiązanie kontaktu;
• przedstawienie celów i ogólnego planu spotkaĔ;
• ustalenie zasad współpracy;
• wstĊpna orientacja w sytuacji zawodowej i rodzinnej klienta oraz
okreĞlenie zakresu poruszanych tematów podczas spotkaĔ;
• opcjonalnie przeprowadzenie badaĔ psychologicznych słuĪących
lepszej diagnozie zgłaszanych problemów;
• ewaluacja sesji.
Opiekun zleca pracownikowi pracĊ domową polegającą na prowadzeniu
dziennika wdroĪeniowego i szczegółowego notowania napotkanych wątpliwoĞci, problemów i udogodnieĔ.

SESJA 2

1 godzina
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Drugi kontakt opiekuna z klientem w Punkcie Porad Elastycznych Form
Pracy, kontynuujący proces wdraĪania elastycznych form pracy. Podsumowanie lub weryfikacja ustaleĔ kontraktu, zasad współpracy i obszarów
moĪliwego wsparcia w konfrontacji z doĞwiadczeniami 1 miesiąca wdraĪania elastycznej formy pracy poprzez realizacjĊ nastĊpujących etapów spotkania doradczego:
• analiza mocnych i słabych stron klienta (na podstawie dziennika,
üwiczeĔ diagnostycznych, wyników testów psychologicznych, obserwacji);
• omówienie przypadków z dziennika i dokonanie oceny moĪliwych
rozwiązaĔ zgłoszonych problemów;
• opcjonalnie: przeprowadzenie badaĔ psychologicznych słuĪących
lepszej diagnozie zgłaszanych problemów;
• ewaluacja sesji.
Opiekun zleca pracownikowi pracĊ domową, polegającą na prowadzeniu
dziennika wdroĪeniowego i szczegółowego notowania napotkanych wątpliwoĞci, problemów i udogodnieĔ. Ponadto pracownik otrzymuje zalecenie
kontaktu z pracodawcą celem umówienia spotkania trójstronnego po
3 miesiącach wdraĪania w Punkcie Porad Elastycznych Form Pracy ze
specjalistą w dziedzinie problemowej, zdiagnozowanej w analizie procesu
wdraĪania (prawnik, kadrowiec, doradca personalny, psycholog i inne).
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Trzeci kontakt opiekuna z klientem w Punkcie Porad Elastycznych Form
Pracy, kontynuujący proces wdraĪania elastycznych form pracy. Spotkanie
podsumowujące 3-miesiĊczny okres wdraĪania elastycznej formy pracy
z udziałem pracodawcy lub bezpoĞredniego przełoĪonego pracownika
oraz specjalistów w dziedzinie zdiagnozowanej jako problemowa na ostatnim spotkaniu i w trakcie kolejnych dwóch miesiĊcy wdraĪania:
• omówienie przypadków z dziennika;
• opcjonalnie: spotkanie z pracodawcą lub przełoĪonym na temat
moĪliwoĞci wprowadzenia dalszych usprawnieĔ w pracy;
• opcjonalnie: przeprowadzenie badaĔ psychologicznych słuĪących
lepszej diagnozie zgłaszanych problemów;
• omówienie ankiety monitorującej wdraĪanie;
• ewaluacja sesji.
Opiekun zleca pracownikowi dalszą pracĊ domową, polegającą na prowadzeniu dziennika wdroĪeniowego i szczegółowego notowania napotkanych
wątpliwoĞci, problemów i udogodnieĔ. Ponadto pracownik otrzymuje ankietĊ monitorującą proces wdraĪania do wypełnienia przed kolejnym spotkaniem z opiekunem.

SESJA 4

2 godziny
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Czwarty, kluczowy kontakt opiekuna z klientem podsumowuje półroczny
okres wdraĪania i testowania elastycznych form pracy. Głównym jego celem jest ocena elastycznych form pracy w kontekĞcie godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego, skupiająca siĊ na wynikach ankiety monitorującej:
• omówienie wyników ankiety monitorującej;
• grupowanie i hierarchizacja problemów w obszarach: firma – pracownik – rodzina;
• grupowanie i hierarchizacja udogodnieĔ w obszarach: firma – pracownik – rodzina;
• omówienie przypadków z dziennika;
• projekt rekomendacji;
• ewaluacja sesji.
Opiekun zleca pracownikowi dalszą pracĊ domową polegającą na prowadzeniu dziennika wdroĪeniowego i szczegółowego notowania napotkanych
wątpliwoĞci, problemów i udogodnieĔ. Pracownik proszony jest o przekazanie ankiety monitorującej dla pracodawcy i partnera w rodzinie.
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Piąty, zamykający proces kontakt opiekuna z klientem w Punkcie Porad
Elastycznych Form Pracy. Na spotkaniu we współpracy z prawnikiem, doradcą personalnym, psychologiem lub doradcą zawodowym w zaleĪnoĞci
od zapotrzebowania klienta, wypracowane są ostateczne rekomendacje
słuĪące wprowadzeniu trwałych rozwiązaĔ w zakresie pozytywnie zweryfikowanych elastycznych form pracy:
• omówienie wyników ankiety monitorującej pracodawcy i partnera;
• ostateczne grupowanie i hierarchizacja udogodnieĔ w obszarach:
firma – pracownik – rodzina;
• omówienie przypadków z dziennika;
• projekt ostatecznych rekomendacji;
• omówienie formalnych aspektów trwałego wdroĪenia przetestowanych rozwiązaĔ – konstruowanie indywidualnego planu rozwoju zawodowego w tym zakresie;
• ewaluacja sesji.
Opiekun zamyka proces wdraĪania, przygotowując pracownika do trwałego wykorzystania rezultatów testu oraz planowania własnej kariery z wykorzystaniem zdiagnozowanych i zrozumianych własnych kapitałów zawodowych i osobowoĞciowych w skutecznym godzeniu Īycia zawodowego
oraz rodzinnego.

3.3. INSTRUMENTY BADAWCZE I WDROĩENIOWE

K

Kluczowym momentem testowania elastycznych form pracy jest
zbieranie informacji zwrotnej oraz analiza pozyskanych danych. Na tej
podstawie moĪna sformułowaü rekomendacje i porady dla kolejnych
pracowników i ich doradców. WiĊkszą czĊĞü informacji zwrotnej pozyskano w ramach cyklu indywidualnych spotkaĔ doradców z pracownikami testującymi elastyczne formy organizacji pracy. Wykorzystano
zatem najbardziej naturalne i popularne sposoby badania, jakimi są:
wywiad i rozmowa. Jednak stworzenie ankiety inwentaryzującej problemy we wszystkich obszarach godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego było zarówno instrumentem porządkującym pracĊ doradców, kreującym ramy wywiadu standaryzowanego, jak teĪ impulsem
do szerszej analizy swojej sytuacji przez samych pracowników. DziĊki
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ankiecie, ukazującej wszechstronne i bardzo szczegółowe aspekty testowanej rzeczywistoĞci, zapisy pracowników w dziennikach wydają
siĊ bardziej przemyĞlane, dojrzałe i wnikliwe.
Wystandaryzowana forma zbierania danych daje moĪliwoĞü porównania odpowiedzi całej grupy pracowników i wyciągania pewnych
wniosków statystycznych, które mogą byü podstawą formułowania
bardziej uniwersalnych i ogólnych twierdzeĔ. Wiedza o wysokich walorach empirycznych staje siĊ podstawą rekomendacji, zaleceĔ i porad
dla specjalistów, zajmujących siĊ problematyką godzenia Īycia zawodowego oraz rodzinnego.

3.3.1. ANKIETA MONITORUJĄCA
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Podstawowym załoĪeniem, leĪącym u podstaw wdroĪenia badania
ankietowego, była teza, iĪ wprowadzenie elastycznej formy pracy jest
sposobem na rozwiązanie problemów związanych z funkcjonowaniem
w podwójnej roli pracownika i członka rodziny. Wzbogaciü moĪe ona
obie sfery Īycia pracownika elastycznego, umoĪliwia efektywne wykonywanie pracy, a takĪe powodowaü korzystne zmiany w funkcjonowaniu rodziny. Elastyczna forma pracy moĪe równieĪ wywołaü trudnoĞci
przystosowawcze, które powodują nieefektywne funkcjonowanie w roli
pracownika i rodzica. Badania ankietowe umoĪliwiają zbadanie jakoĞci
funkcjonowania zawodowego, osobistego i rodzinnego osoby, która
stała siĊ pracownikiem elastycznym. MoĪe byü równieĪ wykorzystana
z powodzeniem takĪe w stosunku do osób, które są w trakcie zmiany
warunków zatrudnienia.
Wyniki badaĔ ankietowych dają takĪe podstawĊ do porównania
jakoĞci Īycia przed wprowadzeniem zmiany w organizacji zatrudnienia
na bardziej elastyczne, w trakcie jej wprowadzenia oraz po zakoĔczeniu procesu reorganizacji, generując dane mogące byü podstawą oceny efektywnoĞci i uĪytecznoĞci poszczególnych elastycznych form
pracy.
Główną koncepcją projektu ankiety jest skonfrontowanie dwóch
rzeczywistoĞci Ğcierających siĊ w procesie godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego, czyli rzeczywistoĞci pracy (firmy lub pracodawcy)
z warunkami Īycia osobistego i rodzinnego. Te dwie płaszczyzny
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w załoĪeniach metodologicznych i konstrukcyjnych ankiety traktowane
są jako dwa konteksty lub punkty widzenia w istocie jednej rzeczywistoĞci, jaką jest Īycie pracownika, przebiegające pomiĊdzy tym co
zawodowe i osobiste (rodzinne). Dlatego teĪ dwie podstawowe czĊĞci
ankiety nazwano roboczo, a w istocie symbolicznie: Praca i ĩycie,
nawiązując do popularnej juĪ w praktyce projektowej dychotomii, a co
za tym idzie lansowanej w mediach idei, jaką jest równowaga Praca
– ĩycie.
W ten sposób łatwo zauwaĪyü, iĪ to właĞnie idea równowagi jednoznacznie sugeruje metodologiĊ podjĊtych badaĔ. Metaforą projektowanej ankiety była zatem tradycyjna waga szalkowa, w której stan
równowagi osiąga siĊ i monitoruje przez analizĊ zawartoĞci obu szal.
Podobnie nie da siĊ zrozumieü równowagi Īycia zawodowego i rodzinnego bez wnikliwej analizy tych dwóch aspektów rzeczywistoĞci.
Podział ankiety na dwie czĊĞci pozwala obserwowaü, jakie zmiany zachodzą w Īyciu rodzinnym w wyniku zastosowania nowej organizacji
pracy i odwrotnie, bo przecieĪ sytuacja na obu szalach zmienia siĊ
dynamicznie, gdy staramy siĊ zachowaü równowagĊ.
Ankieta dla pracownika pozwala monitorowaü procesy zachodzące w obszarze pracy i Īycia osobistego, ze szczególnym uwzglĊdnieniem procesów kompensujących zmiany zachodzące w Īyciu zawodowym po wprowadzeniu nowej, elastycznej organizacji pracy. Celem
lepszego wglądu w rzeczywistoĞü zawodową i rodzinną pracownika
zaprojektowano dwie dodatkowe ankiety uzupełniające:
• dla pracodawcy – monitorująca, uzupełniająca i weryfikująca
dane dotyczące Īycia zawodowego, wypełniana przez pracodawcĊ lub bezpoĞredniego przełoĪonego pracownika wdraĪającego elastyczną organizacjĊ pracy;
• dla partnera – monitorująca, uzupełniająca i weryfikująca dane
dotyczące Īycia rodzinnego, wypełniana przez współmałĪonka, partnera Īyciowego lub najbliĪszego członka rodziny.
Skonstruowane tak narzĊdzie nie jest tylko instrumentem obserwacji i monitorowania procesu wdraĪania elastycznych form pracy.
Poprzez wnikliwą diagnozĊ i inwentaryzacjĊ róĪnorodnych kosztów
i korzyĞci pojawiających siĊ po obu stronach procesu pozwala oceniü
obserwowane formy pracy elastycznej w kontekĞcie ich funkcjonalnoĞci i uĪytecznoĞci. Porównanie wyników ankiety z danymi ankietowa-
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nej osoby w zakresie wykonywanego zawodu, rodzaju pracy i cech
osobowoĞci jest podstawą rekomendowania poszczególnych elastycznych form pracy dla konkretnych zawodów, czynnoĞci lub typów
pracowników.
Istotnym zabiegiem heurystycznym w metodologii ankiety jest
oparcie jej konstrukcji na analogiach w opisie dwóch aspektów tej samej rzeczywistoĞci. Dlatego teĪ obszary badawcze rzeczywistoĞci zawodowej mają swoje odbicie w rzeczywistoĞci osobistej, co sugeruje,
Īe zarówno w Īyciu zawodowym, jak i osobistym zauwaĪyü moĪna
analogiczne relacje, procesy i systemy wartoĞci, opisujące jedno i to
samo Īycie człowieka.

ĩYCIE

PRACA

PRACOWNIK

2.1.

OSOBA

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.

Role zawodowe
Zarządzanie czasem
Zarządzanie zadaniami
JakoĞü pracy

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

Role matki i ojca
Czas w rodzinie
ĩycie towarzyskie
Czas wolny i wypoczynek

1.2.

PRACODAWCA

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Relacje
Ocena pracy
Kontrakt
Wynagrodzenie

1.3.

FIRMA

2.3.

RODZINA

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.

Relacje
Współpracownicy
Podział zadaĔ w zespole
Obszar towarzyski

2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Relacje
Dzieci i rodzice
Wsparcie rodziny
ĩycie rodzinne

1.4.

ROZWÓJ I KARIERA

2.4.

ROZWÓJ I WARTOĝCI

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

Marzenia i plany
Pozycja w firmie
MoĪliwoĞci awansu
Doskonalenie zawodowe

2.4.1.
2.4.2.
2.4.3.
2.4.4.

Marzenia i plany
Poczucie własnej wartoĞci
Rozwój osobisty
Samodoskonalenie

PARTNER

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.

Relacje
Ocena pracy
Podział ról
Związek

K
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RÓWNOWAGA
PoniĪej w formie pytaĔ i zagadnieĔ problemowych przedstawiono
problematykĊ poszczególnych obszarów monitoringu, które tworzą
zawartoĞü merytoryczną prezentowanego narzĊdzia.

MONITOROWANIE OBSZARU ĩYCIA ZAWODOWEGO
PRACOWNIK
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W obszarze tym powinny byü raportowane aspekty związane z wykonywaniem pracy. Przeanalizowany zostanie proces pracy w kontekĞcie
pracownika, czyli zagadnienia związane z jej wykonywaniem. Ponadto
w obszarze tym monitorowane bĊdą wszelkie aspekty związane z pracownikiem, poprzez poszukiwanie odpowiedzi na nastĊpujące pytania:
• Role zawodowe: Funkcje pełnione przed wdroĪeniem elastycznej
formy pracy. Funkcje pełnione w elastycznej formie pracy. Czy
funkcje lub zadania siĊ zmieniły? Czy pojawiły siĊ nowe zadania
oraz czy elastyczna forma pracy pozwala realizowaü dotychczasowe funkcje?
Zarządzanie czasem: Czy pracownik samodzielnie planuje sobie
czas pracy? Jakie są zasady organizowania sobie czasu pracy?
Czy praca jest rozłoĪona równomiernie, czy siĊ nawarstwia? Czy
pracownik pracuje wiĊcej, czy mniej? Ile godzin dziennie pracuje?
W jakich godzinach pracuje? Czy pracuje w nocy oraz w niedziele
i ĞwiĊta?

•

Zarządzanie zadaniami: Czy pracownik samodzielnie planuje sobie zadania? W jaki sposób pracownik otrzymuje zadania do wykonania? Czy pracownik moĪe ustalaü dowolnie kolejnoĞü wykonania zadaĔ? Czy zadania wykonywane są równomiernie, czy siĊ
spiĊtrzają? W jaki sposób pracownik ustala priorytety zadaĔ oraz
czy zadania inne niĪ zawodowe wpływają na priorytety zadaĔ?

•

JakoĞü pracy: Jak pracownik okreĞla jakoĞü pracy wykonywanej
elastycznie? Czy jakoĞü pracy zwiĊkszyła siĊ? Co jest powodem
zmian w jakoĞci pracy? Czy wsparcie rodziny lub partnera wpływa
na jakoĞü pracy? Jakie czynniki w organizacji pracy wpływają na
jej jakoĞü? Jakie czynniki związane z funkcjonowaniem rodziny
wpływają na jakoĞü pracy oraz czy obecnoĞü w domu innych
członków rodziny wpływa na jakoĞü pracy?
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W obszarze tym raportowane powinny byü aspekty związane z relacjami z pracodawcą. BezpoĞredni przełoĪony zlecający zadania moĪe byü
traktowany równieĪ jako pracodawca. Szczególnie powinny byü monitorowane wszelkie zmiany zachodzące w relacjach z pracodawcą poprzez poszukiwanie odpowiedzi na pytania:
• Relacje: Jak wyglądały relacje z pracodawcą przed wdroĪeniem?
Jak wyglądają relacje po wdroĪeniu? Czy relacje siĊ zmieniły na
korzyĞü? Na czym polega ta zmiana? Jak czĊsto pracownik kontaktuje siĊ ze swoim przełoĪonym? Czy rozmawia o nieporozumieniach, jakie siĊ pojawiają? Jaki jest stosunek pracodawcy do
pracy w elastycznej formie? Jaka jest bliskoĞü relacji z pracodawcą oraz jak siĊ one zmieniły po wdroĪeniu elastycznej formy pracy?
Ocena pracy: Jak oceniana jest praca wykonywana elastycznie?
Czy brak bezpoĞredniego nadzoru wpływa na ocenĊ pracy? Czy
istnieje moĪliwoĞü oceny zaangaĪowania? Czy istnieje moĪliwoĞü
oceny dyspozycyjnoĞci? Czy pracownik moĪe wpływaü na ocenĊ
pracy robiąc tzw. dobre wraĪenie oraz czy brak nadzoru nie powoduje problemów z dyscypliną pracy? Jak oceniana była do tej pory
jakoĞü pracy? Czy pracownik miał bezpoĞredni nadzór nad pracą?
Czy było kiedykolwiek oceniane zaangaĪowanie pracownika? Jak
ocenia pracownik dyscyplinĊ w pracy?

•

Kontrakt: Czy pracodawca uznaje elastyczną formĊ pracy? Czy
pracodawca egzekwuje wszystkie przywileje związane z elastyczną formą pracy? Czy pracodawca nie Īąda wiĊkszej dyspozycyjnoĞci? Czy czas pracy jest normowany oraz czy pracodawca nie
naduĪywa nienormowanego czasu pracy? Czy pracodawca jest
przychylny elastycznej pracy? Czy pracodawca zwykł wprowadzaü
zmiany w systemie i organizacji pracy? Czy pracownik ma kontrolowany przez pracownika czas pracy? Czy zdarza siĊ pracowaü
poza standardowymi godzinami pracy bez dodatkowego wynagrodzenia?

•

Wynagrodzenie: W jaki sposób realizowane jest rozliczenie finansowe pracy? Czy nowa forma pracy wpływa na poziom wynagrodzeĔ i jakie to zmiany? Czy nowa forma pracy ułatwia/utrudnia starania o podwyĪkĊ, premiĊ? Jak nowa forma pracy wpływa na koszty uzyskania przychodu? Jak praca rozliczana jest finansowo oraz
czy istnieją inne korzyĞci finansowe z wprowadzenia elastycznego
czasu pracy, takie jak: taĔsze dojazdy, posiłki, garderoba?
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W obszarze tym raportowane są wszelkie aspekty związane z funkcjonowaniem w firmie. Szczególnej uwadze poddane bĊdą relacjĊ z innymi
pracownikami, podział zadaĔ i wzajemna pomoc w firmie. Obszar powinien
monitorowaü wszelkie zmiany w relacjach pracowniczych oraz w szeroko
rozumianym „byciu w firmie”.
• Relacje: Czy zmieniły siĊ relacje związane z zaufaniem, powiernictwem spraw prywatnych? Czy zmieniły siĊ jakoĞü i czĊstoĞü
kontaktów z firmą oraz poziom zaangaĪowania w Īycie firmy? Jak
wyglądały relacje ze współpracownikami przed wdroĪeniem? Czy
do obowiązków pracownika naleĪy kierowanie jakimĞ zespołem
ludzi? Czy w firmie funkcjonuje struktura płaska czy hierarchiczna?
Czy stanowisko pracy jest samodzielne?
Współpracownicy: Czy nowa forma pracy wpłynĊła na kontakt
z pracownikami i w jaki sposób? Czy kontakty z pracownikami firmy zmalały? Czy zmieniła siĊ ich jakoĞü? Czy kontakty są bardziej
merytoryczne? Czy i jak zmieniła siĊ czĊstoĞü tych kontaktów? Jak
wygląda bliskoĞü relacji, pomoc, wsparcie informacyjne, wymiana
doĞwiadczeĔ, konflikty interpersonalne, zasoby, wartoĞci, władza,
wpływy? Jaki sposób kontaktowania siĊ ze współpracownikami
jest dla pracownika najbardziej efektywny oraz co chciałby on
zmieniü w kontaktach ze współpracownikami?

•

Podział zadaĔ w zespole: Czy nowa forma pracy umoĪliwia pracĊ
zespołową? Czy pracownik otrzymuje naleĪyte wsparcie współpracowników? Czy uczestniczy w zadaniach zespołowych? Jak
wygląda przekazywanie zadaĔ? Role w zespole, obciąĪenie pracą
w zespole? Czy pracownik ma równe moĪliwoĞci zlecania, delegowania lub powierzania zadaĔ innym pracownikom oraz czy zaszły istotne zmiany w tym obszarze?

•

Obszar towarzyski: Jak zmieniła siĊ emocjonalna i towarzyska
aura relacji z innymi pracownikami? Czy pracownik ma poczucie
mniejszej atrakcyjnoĞci towarzyskiej? Czy jest pomijany w organizacji wspólnych przedsiĊwziĊü pracowników? Czy nowa forma
pracy wpłynĊła na relacje towarzyskie z pracownikami z firmy?
Czy pracownik w równym stopniu towarzyszy we wspólnych wyjĞciach, zabawach po pracy w gronie pracowników? W jaki sposób
zmienił siĊ ten udział?
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W obszarze tym raportowane bĊdą osobiste aspekty związane z rolą
pracownika oraz rozwojem zawodowym. Pytania dotyczą kwestii związanych z pozycją w firmie, moĪliwoĞciami rozwoju i awansu, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem wpływu nowej formy pracy na te zagadnienia oraz monitorowaniem opinii, oczekiwaĔ i obaw pracownika w tym zakresie, a takĪe czy
elastyczna forma pracy daje pracownikowi nowe szanse i perspektywy
(ograniczenia lub wyrzeczenia) w Īyciu zawodowym.
• Marzenia i plany: Czy pracownik odczuwa satysfakcjĊ z pracy?
Czy ma plany zawodowe i czy zmieniły siĊ one od czasu wprowadzenia elastycznej formy pracy? Jakie to są plany? Czy pracownik
chciałby zmieniü zawód? Czy pojawiły siĊ w związku z tym nowe
moĪliwoĞci rozwoju? W jaki sposób stosowanie elastycznej formy
pracy pomogło w osiągniĊciu zamierzonych planów oraz w jaki
sposób stosowanie elastycznej formy pracy przeszkadza w osiągniĊciu tych planów?
Pozycja w firmie: Jak pracownik okreĞla swoją pozycjĊ w firmie?
Czy w ostatnim czasie poprawiła siĊ lub zmieniła jego pozycja
w firmie? Jak duĪy wpływ ma pracownik na decyzje przełoĪonego?
Czy ma udział w podejmowaniu kluczowych decyzji dla firmy? Czy
wdraĪane są jego pomysły i w jaki sposób podjĊcie elastycznej
formy pracy zmienia te obszary?

•

MoĪliwoĞci awansu: Jak pracownik okreĞla swoje szanse i moĪliwoĞci awansowania? Czy okreĞlono w firmie jego ĞcieĪkĊ rozwoju zawodowego? Czy istniej jakiĞ warunek awansu? Czy pracownik chce awansowaü oraz czy podjĊcie pracy w formie elastycznej
w opinii pracownika zmniejsza moĪliwoĞci jego awansu?

•

Doskonalenie zawodowe: Czy pracownik podejmował jakieĞ starania w kierunku doskonalenia zawodowego w ciągu ostatniego
roku? Czy oczekiwania pracodawcy wzglĊdem doskonalenia pracownika są zgodne z planami pracownika? Czy elastyczna praca
wymaga podniesienia kwalifikacji pracownika? Jak pracownik ocenia moĪliwoĞci doskonalenia zawodowego po rozpoczĊciu stosowania elastycznej formy pracy? Czy te moĪliwoĞci są teraz wiĊksze czy mniejsze oraz, co według pracownika, jest powodem tej
zmiany?
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W obszarze tym powinny byü raportowane osobiste aspekty związane
z rolami Īyciowymi, które nie są związane z pracą. Pytania monitorują
wszelkie zmiany, ograniczenia lub nowe moĪliwoĞci pełnienia ról Īyciowych. WaĪna jest odpowiedĨ na pytanie, na ile nowa forma pracy wpływa
na moĪliwoĞci pełnienia tych ról, czy powstają ograniczenia lub nowe moĪliwoĞci.
Role matki i ojca: Jakie nowe role matki/ojca moĪesz pełniü dziĊki nowej formie pracy? Czy praca elastyczna ułatwi opiekĊ nad
dzieckiem? Czy wiĊcej czasu poĞwiĊca pracownik dziecku oraz jak
w nowej sytuacji rozwiązuje sytuacje kryzysowe, takie jak choroba
dziecka?

•

Czas w rodzinie: Jakie są zajĊcia typowo kobiece, realizowane
dziĊki nowej formie pracy? Z jakich zajĊü, form spĊdzania czasu
po pracy, pracownik musiał zrezygnowaü?

•

ĩycie towarzyskie: W jaki sposób pracownik ocenia swoje Īycie
towarzyskie, jego intensywnoĞü i jakoĞü? Czy podjĊcie pracy
w formie elastycznej daje wiĊksze moĪliwoĞci kontaktów towarzyskich, czy pracownik ma wiĊcej czasu na Īycie towarzyskie? Czy
zmieniła siĊ struktura przyjaciół (znajomi z pracy i inni przyjaciele),
z którymi pracownik spĊdza wolny czas oraz czy w Īyciu towarzyskim pojawiły siĊ nowe formy spĊdzania czasu i zabawy?

•

Czas wolny i wypoczynek: Czy pracownik ma wiĊcej czasu wolnego? Czy praca wykonywana jest kosztem czasu wolnego oraz
w jakim stopniu? Czy pojawiły siĊ nowe formy spĊdzania czasu?
Czy jakieĞ formy są rzadsze? Czy pracownik potrafi stawiaü granice miĊdzy pracą a odpoczynkiem oraz czy pracując w domu nie
jest cały czas w pracy?
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MONITOROWANIE OBSZARU ĩYCIA RODZINNEGO
PARTNER
W obszarze tym monitorowane są wszelkie aspekty związane z partnerem Īyciowym. NaleĪy poszukiwaü odpowiedzi na pytanie, czy nowa
forma pracy wpływa na relacje z partnerem i w jaki sposób. Szczególnie
istotny jest aspekt związany z podziałem obowiązków, poszanowaniem
wartoĞci pracy wykonywanej przez partnerów oraz wpływu pracy na związek. NaleĪy monitorowaü zmiany, pytając o stan sprzed okresu testowania
i w trakcie testowania oraz jakoĞü i znaczenie ewentualnych zmian.
Relacje: W jaki sposób partner reaguje na pracĊ w domu? Czy
partner akceptuje tĊ formĊ pracy? Czy wykonywanie pracy w domu nie powoduje protestów partnera lub innych członków rodziny?
Czy elastyczna forma pracy daje wiĊcej czasu dla rodziny i partnera?

•

Ocena pracy: Czy partner interesuje siĊ pracą zawodową wykonywaną w domu? Czy partner poznaje charakter pracy zawodowej? Czy pomaga w pracy zawodowej? Czy zmienia siĊ opinia
partnera na temat pracy zawodowej pracownika?

•

Podział ról: Czy w domu istnieje podział ról? Czy ten podział
zmienił siĊ w trakcie testowania elastycznej formy pracy? Czy
w związku z wykonywaniem pracy elastycznej w domu partner
podjął siĊ nowych ról domowych? Czy partner opiekuje siĊ bardziej dzieckiem, czy paradoksalnie oczekuje wiĊkszego zaangaĪowania pracownika pracującego elastycznie?

•

Związek: Czy wykonywanie pracy w domu ma wpływ na związek,
a jeĪeli tak, to jaki? Czy w związku pojawiły siĊ nowe emocje i jakie? Czy wykonywanie pracy w domu wpływa na związek, jakoĞü
spĊdzanego czasu wolnego oraz wspólnie wykonywane zadania?
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MONITOROWANIE OBSZARU ĩYCIA RODZINNEGO
RODZINA
W obszarze tym raportowane są wszelkie aspekty funkcjonowania rodziny przed i w trakcie okresu testowania elastycznej formy pracy. NaleĪy
poszukiwaü odpowiedzi na pytanie, czy elastyczna forma pracy wpływa na
funkcjonowanie rodziny, dotychczasowe formy wsparcia, na relacje z rodzicami (dziadkami) i dzieümi. Szczególnie istotne są reakcje członków rodziny na nową formĊ pracy, ich opiniĊ oraz formy współpracy w nowej sytuacji.
Relacje: Jak elastyczna praca wpływa na relacje z dzieümi i rodziną? Ile czasu pracownik spĊdzał wczeĞniej z dzieckiem, a ile spĊdza obecnie? Jaka zaszła zmiana w tym zakresie? Ile czasu pracownik spĊdzał wczeĞniej, a ile spĊdza obecnie z partnerem? Ile
czasu pracownik spĊdzał wczeĞniej, a ile spĊdza obecnie z rodzicami i dalszą rodziną? Czy podjĊcie elastycznej pracy zmieniło te
relacje w sensie iloĞciowym lub jakoĞciowym?

•

Dzieci i rodzice: Czy dzieci akceptują elastyczną formĊ pracy?
Jaka jest ich opinia na ten temat? Czy dzieci angaĪują siĊ w Īycie
zawodowe pracownika pracującego w domu? Czy dzieci poznają
pracĊ pracownika, czy interesują siĊ nią?

•

Wsparcie rodziny: W jakim stopniu partner wspiera opiekĊ nad
dzieümi? W jakim stopniu dalsza rodzina wspiera opiekĊ nad
dzieümi? Czy wsparcie rodziny zmieniło siĊ po rozpoczĊciu pracy
elastycznej, a jeĪeli tak to, w jaki sposób?

•

ĩycie rodzinne: Jak partner ocenia swoje zaangaĪowanie w Īycie
rodziny przed i po wdroĪeniu elastycznej formy pracy? Czy pracownik w równym stopniu angaĪuje siĊ w organizacjĊ imienin,
urodzin, imprez okolicznoĞciowych, wspólnych wyjazdów?

K

FK

B
ja

ac
nd
Fu

•

139

BALANCE
MONITOROWANIE OBSZARU ĩYCIA RODZINNEGO
ROZWÓJ I WARTOĝCI
W obszarze tym raportowane są wszelkie aspekty osobiste i psychologiczne związane z systemem wartoĞci, rozwojem osobistym i satysfakcją
z Īycia osoby testującej elastyczną formĊ pracy. NaleĪy poszukiwaü odpowiedzi na pytania: w jaki sposób nowa forma pracy wpływa na samopoczucie i samoocenĊ pracownika, poczucie satysfakcji lub zagroĪenia? Czy
elastyczna forma pracy daje pracownikowi nowe szanse i perspektywy
(ograniczenia lub wyrzeczenia) w Īyciu osobistym?
Marzenia i plany: W jaki sposób stosowanie elastycznej formy
pracy pozwala realizowaü plany, zamierzenia, cele osobiste? Czy
stosowanie elastycznej formy pracy daje obiektywnie wiĊcej czasu
na realizacjĊ swoich marzeĔ? Czy autorefleksja i analiza własnej
sytuacji otwiera pracownika na zmianĊ i myĞlenie w perspektywie
przyszłoĞci? Czy godzenie Īycia zawodowego i rodzinnego zwiĊksza wagĊ Īycia osobistego i prywatnego, a w szczególnoĞci poczucia prawa do marzeĔ i własnych celów?

•

Poczucie własnej wartoĞci: W jaki sposób elastyczna forma pracy wpływa na poczucie własnej wartoĞci? Czy autorefleksja i samoocena dokonana w pracy doradczej wpływa na samoocenĊ?
Czy wiĊksza asertywnoĞü, samodzielnoĞü i odpowiedzialnoĞü
w pracy przekłada siĊ na sfery Īycia osobistego oraz czy zmiana
relacji z pracownikami, partnerem lub rodziną wpływa zauwaĪalnie
na samoocenĊ pracownika wdraĪającego elastyczne formy pracy?

•

Rozwój osobisty: Czy godzenie Īycia zawodowego i rodzinnego
poszerza perspektywy rozwoju osobistego? Czy motywuje do
zmiany takĪe w obszarach osobistych i prywatnych? Czy reorganizacja formy pracy ma wpływ na reorganizacjĊ wartoĞci i priorytetów osobistych oraz prywatnych? Czy zmiana w samoocenie oraz
nowe relacje i wyzwania sprzyjają poczuciu pracownika wpływu na
jego rozwój osobisty?

•

Samodoskonalenie: Czy elastyczny czas pracy daje nowe moĪliwoĞci samodoskonalenia? Czy poprzez elastyczny czas pracy
pracownik zwiĊksza swą aktywnoĞü w zakresie zajĊü hobbistycznych, zainteresowaĔ? Czy elastyczne formy pracy wpływają na
obcowanie z kulturą i sztuką oraz czy w poczuciu pracownika trudnoĞci napotykane w nowych warunkach pracy wpływają trwale na
umiejĊtnoĞci pozazawodowe, a jeĪeli tak to, w jaki sposób?
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ħródło: opracowanie własne.
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Ankieta moĪe byü wykorzystywana przez doradcĊ podczas pracy
indywidualnej z klientem i wspomagaü go w tworzeniu kompleksowego opisu uwarunkowaĔ wykonywania pracy zawodowej. Dane uzyskane w ankiecie mają jednak charakter orientacyjny i powinny stanowiü wstĊp do rozmowy poruszającej dany problem. MoĪliwe jest
przeprowadzenie ponownego badania po upływie dłuĪszego czasu
i porównanie odpowiedzi w celu wychwycenia róĪnic i zmian. Pozwala
ono wówczas na dokonanie opisu dynamiki przeobraĪeĔ zachodzących w Īyciu zawodowym i osobistym w efekcie zmiany organizacji
pracy.
W związku z powyĪszym, chociaĪ narzĊdzie powstało w celu monitorowania procesu testowania i wdraĪania elastycznych form w projekcie, jej zastosowanie moĪna wyobraziü sobie takĪe w innych przypadkach, związanych z godzeniem Īycia zawodowego i rodzinnego,
takich jak:
• wprowadzenie elastycznej formy pracy na okreĞlony czas;
• istotna zmiana warunków zatrudnienia, ze szczególnym
uwzglĊdnieniem czynnoĞci związanych z elastycznym sposobem organizacji czasu pracy;
• wdraĪanie w firmie nowych metod zarządzania przez cele;
• ocena kandydata do pracy na elastycznym stanowisku pracy.
Ankieta zawierająca dane socjograficzne, zawodowe i psychologiczne moĪe teĪ słuĪyü do badaĔ porównawczych poszczególnych
grup zawodów lub czynnoĞci w kontekĞcie elastycznych form pracy
i godzenia Īycia zawodowego oraz rodzinnego. W badaniach zbiorowych moĪna dokonaü porównaĔ ze wzglĊdu na:
• wykonywany zawód;
• zajmowane stanowisko pracy lub pełnione czynnoĞci;
• miejsce zatrudnienia (wielkoĞü przedsiĊbiorstwa, sektor itp.);
• kierunek zmiany warunków zatrudnienia;
• strukturĊ rodziny i zasady partnerstwa w rodzinie;
• model kariery zawodowej i motywacjĊ do rozwoju.
NarzĊdzie składa siĊ z ankiety podstawowej, przeznaczonej dla
pracownika wdraĪającego elastyczne formy pracy oraz dwóch ankiet
uzupełniających dla przedstawicieli obszaru Īycia zawodowego i rodzinnego, czyli pracodawcy i partnera. Ankiety uzupełniające kore-
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3.3.1.1. Ankieta dla pracownika
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Ankieta składa siĊ z dwóch czĊĞci: Praca oraz ĩycie i obejmuje
110 itemów ułoĪonych w 32 blokach tematycznych. W kaĪdej czĊĞci
bloki zagadnieniowe tworzą cztery podstawowe obszary tematyczne.
Wprowadzenie analogicznych obszarów i bloków tematycznych
w dwóch symetrycznych czĊĞciach ankiety słuĪyü ma monitorowaniu
transferu doĞwiadczeĔ pomiĊdzy sferami Īycia zawodowego i osobistego.
Pozycje ankiety tworzą pytania typu otwartego, pytania zamkniĊte,
tabele, wykresy oraz skale.
Pytania w ankiecie dotyczą faktów, zewnĊtrznych uwarunkowaĔ
(pytania kwestionariuszowe), zachowaĔ (samopis, pytania kwestionariuszowe) oraz postaw (skale). Ponadto pytania ułoĪone są w taki sposób, aby moĪliwy był:
• opis stanu przed wprowadzeniem formy elastycznej pracy,
• opis stanu po wprowadzeniu formy elastycznej,
• ocena zmian z perspektywy pracownika.
Odpowiedzi na pozycje w ankiecie udziela siĊ: stawiając symbol
X w odpowiedniej rubryce, zaznaczając miejsce na skali znakiem
X, wpisując odpowiedĨ na pytanie otwarte, uzupełniając tabelĊ lub
wpisując odpowiedĨ w diagram.
Wypełnienie podstawowej wersji ankiety zajmuje 60 minut, dlatego
teĪ ze wzglĊdu na ograniczony czas pracy doradcy z klientem zalecane jest wprowadzenie merytoryczne i instruktaĪ doradcy, a nastĊpnie
przygotowanie pracownika do samodzielnej pracy nad ankietą w domu. Zalecane jest wypełnianie ankiety poszczególnymi blokami tematycznymi lub obszarami tematycznymi przez kilka dni, co umoĪliwia
odpowiednie zastanowienie siĊ i przemyĞlenie odpowiedzi.
Przy badaniu wiĊkszej grupy osób w celu zachowania poufnoĞci
informacji ankietĊ moĪna wypełniaü anonimowo, kodując kaĪdy wypełniony kwestionariusz, według wczeĞniej opracowanego klucza, co
ułatwi póĨniejsze zidentyfikowanie arkuszy wypełnionych przez pracodawcĊ i partnera oraz porównanie odpowiedzi.
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Ankieta składa siĊ z jednej czĊĞci dotyczącej pracy i obejmuje
18 itemów bez podziału na bloki tematyczne lub obszary. Pozycje ankiety tworzą pytania typu otwartego, pytania zamkniĊte, tabele oraz
skale z wyraĨną przewagą pytaĔ zamkniĊtych i tabel. Pytania w ankiecie dotyczą faktów, ocen i opinii na temat zastosowania w pracy
wdroĪonej elastycznej formy pracy, jej efektywnoĞci, moĪliwoĞci oceny
oraz relacji z pracownikiem. Ponadto ułoĪone są one w ten sposób,
aby moĪliwy był opis stanu przed wprowadzeniem formy elastycznej
pracy oraz po jej wprowadzeniu, a takĪe ocena zmian w pracy pracownika z perspektywy pracodawcy. Odpowiedzi na pozycje w ankiecie udziela siĊ, stawiając znak X w odpowiedniej rubryce, zaznaczając
miejsce na skali znakiem X, wpisując odpowiedĨ na pytanie otwarte,
uzupełniając tabelĊ lub wpisując odpowiedĨ w diagram.
Wypełnienie tej wersji ankiety zajmuje około 20-30 minut i zalecane jest wprowadzenie merytoryczne i instruktaĪ doradcy, a nastĊpnie
przygotowanie pracodawcy do samodzielnej pracy nad ankietą. MoĪliwe teĪ jest wypełnienie ankiety przez pracodawcĊ w trakcie wywiadu
strukturyzowanego.

K

Ankieta składa siĊ z jednej czĊĞci dotyczącej Īycia osobistego
pracownika i obejmuje 34 itemy bez podziału na bloki tematyczne lub
obszary. Pozycje ankiety tworzą pytania typu otwartego, pytania zamkniĊte, tabele oraz skale z wyraĨną przewagą pytaĔ zamkniĊtych
i tabel.
Pytania w ankiecie dotyczą faktów, ocen i opinii partnera lub
członka rodziny na temat rodzinnych konsekwencji zastosowania elastycznej formy pracy, jej wpływu na wewnĊtrzne relacje i funkcjonowanie rodziny. Pytania ułoĪone są w taki sposób, aby moĪliwy był opis
stanu przed wprowadzeniem elastycznej formy pracy oraz stanu po jej
wprowadzeniu, a takĪe ocena zmian w pracy pracownika z perspektywy pracodawcy. Odpowiedzi w ankiecie udziela siĊ stawiając: znak
X w odpowiedniej rubryce, zaznaczając miejsce na skali znakiem X,
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wpisując odpowiedĨ na pytanie otwarte, uzupełniając tabelĊ lub wpisując odpowiedĨ w diagram.
Wypełnienie tej wersji ankiety zajmuje około 30-40 minut i zalecane jest wprowadzenie merytoryczne i instruktaĪ doradcy, a nastĊpnie
przygotowanie partnera do samodzielnej pracy nad ankietą. MoĪliwe
teĪ jest wypełnienie ankiety przez doradcĊ w trakcie wywiadu strukturyzowanego lub wypełnienie ankiety przez pracownika w trakcie rozmowy ze swoim partnerem, pod warunkiem, Īe badanie partnera
przeprowadzone zostanie po całkowitym wypełnieniu ankiety przez
pracownika.

3.3.2. STRATEGIA BUDOWANIA LOKALNYCH KOALICJI

3.3.2.1. Seminaria dla decydentów
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Potencjał replikowania modelu na kolejne grupy docelowe jest
podstawowym argumentem podjĊcia wysiłku wdroĪenia go w praktykĊ
społeczną lokalnych instytucji rynku pracy i pomocy społecznej. W zasadzie moĪliwoĞü zastosowania modelu kooperacyjnego w rozwiązywaniu szerszych problemów lokalnych społecznoĞci była podstawowym argumentem dla decydentów za podjĊciem trudu jego wdroĪenia
oraz rekomendowania nadzorowanym instytucjom i partnerom społecznym kooperacyjnej współpracy. PrzychylnoĞü władz samorządowych na poziomie powiatu była zatem kluczowym elementem umoĪliwiającym rozpoczĊcie działaĔ wdroĪeniowych w powiecie.

Pierwszym etapem mainstreamingu poradnictwa interdyscyplinarnego na poziomie powiatu było zorganizowanie seminarium z udziałem pracowników starostwa powiatowego, nadzorowanych przez starostwo instytucji rynku pracy (PUP) i pomocy społecznej (PCPR) oraz
przedstawicieli potencjalnych partnerów lokalnych koalicji: organizacje
pozarządowe, instytucje szkoleniowe oraz miejskie oĞrodki pomocy
społecznej.
Na seminarium zapraszani byli kierownicy, dyrektorzy i menedĪerowie wymienionych instytucji. Odbywało siĊ to za poĞrednictwem listów wysłanych przez realizatora projektu wdroĪeniowego, które sy-
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gnowane były przez właĞciwego starostĊ. Wspólna organizacja seminarium z gospodarzem powiatu, wyraĪona wspólnie podpisanym zaproszeniem do przedstawicieli lokalnych instytucji rynku pracy i pomocy społecznej, wzmacniała efektywnoĞü lobbingu i pozytywnie wpływała na decyzje przedstawicieli tych instytucji.
Celem realizowanego w starostwie powiatowym czterogodzinnego
seminarium było przedstawienie problematyki godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego mieszkaĔców powiatu, instrumentów aktywizacji
zawodowej i integracji społecznej ze szczególnym uwzglĊdnieniem
elastycznych form zatrudnienia i poradnictwa interdyscyplinarnego.
Tym samym zaprezentowano uczestnikom model kooperacyjnej
współpracy na rzecz rozwiązywania problemów dyskryminacji i wykluczenia na lokalnym rynku pracy.
Seminarium poĞwiĊcone było równieĪ budowaniu motywacji
uczestników do podjĊcia decyzji o kooperacji zgodnie z zaproponowanym modelem. W tym celu przeanalizowane zostały zadania statutowe tych instytucji w kontekĞcie zadaĔ Lokalnej Koalicji, przeprowadzano analizĊ SWOT dla kaĪdego potencjalnego partnera (PUP,
PCPR, samorząd, NGO) oraz przedstawiano perspektywy dalszych
działaĔ na rzecz rozwoju koalicji: bezpłatne szkolenia dla pracowników instytucji wchodzących w skład koalicji (realizowane w dalszym
etapie projektu wdroĪeniowego) oraz lokalne projekty partnerskie,
moĪliwe do realizacji w poszczególnych komponentach regionalnych
programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na zakoĔczenie seminarium
przedstawiano uczestnikom ogólną deklaracjĊ współpracy, rozumianą
jako list intencyjny oraz konsekwentnie, po podjĊciu pisemnej decyzji
o współpracy, szczegółowy program szkoleĔ dla pracowników instytucji z proĞbą o delegowanie podległych osób na poszczególne szkolenia.
Podsumowując doĞwiadczenia z realizacji seminariów dla decydentów, moĪna wskazaü podstawowe argumenty zachĊcające do
podjĊcia decyzji o współpracy, które warto moderowaü w trakcie realizacji podobnych przedsiĊwziĊü, takie jak:
• słowna rekomendacja starosty na początku lub koĔcu seminarium zachĊca przedstawicieli do podpisania listu intencyjnego,
szczególnie dyrektorów PUP i PCPR;
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forma listu intencyjnego podpisywanego w trakcie seminarium
(bez pieczĊci instytucji) sprzyja wyraĪeniu wstĊpnej deklaracji
współpracy, niewymagającej analizy umowy intencyjnej pod
wzglĊdem formalnym i prawnym. Wzór umowy intencyjnej
szczegółowo regulującej obszary, formy i zasady współpracy
zostaje przedstawiony do zaopiniowania na seminarium z zastrzeĪeniem, iĪ jego treĞü modyfikowana bĊdzie poprzez
uwzglĊdnienie informacji zwrotnych ze szkoleĔ z udziałem
pracowników instytucji podpisujących umowĊ intencyjną;
kooperacyjne usługi aktywizacji zawodowej i integracji społecznej w ramach koalicji opierają siĊ na zasadzie podziału
kompetencji w ramach jednej kompleksowej usługi i podzieleniem siĊ pracą nad jednym klientem. W tym sensie proces
wsparcia kontynuowany jest przez kolejne instytucje, w obszarze w którym siĊ specjalizują, a klient nie musi zaczynaü
w kaĪdej instytucji procesu wsparcia, diagnozy i okreĞlenia potrzeb od początku. Dlatego teĪ kooperacja nie powoduje
zwiĊkszenia obowiązków i zaangaĪowania personelu w dodatkowe zajĊcia, lecz wrĊcz przeciwnie, podzielenie siĊ instytucji
obowiązkami i pracą w realizacji wsparcia dla jednego klienta,
przechodzącego w kolejnych etapach kompleksowej usługi od
instytucji do instytucji;
skuteczne przejĊcie klienta na kolejnym etapie wsparcia przez
kolejną instytucjĊ nie wymaga dodatkowej biurokracji i procedur administracyjnych, gdyĪ proces ten oparty jest na metodzie
karty klienta, która koordynuje zewnĊtrznie proces wsparcia
przesuwając koordynacjĊ poszczególnych usług w obszar samoorganizacji klienta. Zasady funkcjonowania karty klienta
omówione zostaną w dalszej czĊĞci opracowania;
współpraca kooperacyjna nie wymaga dodatkowego finansowania zewnĊtrznego i oparta jest na statutowych zadaniach instytucji tworzących koalicjĊ. Jednak potencjał koalicji i zgodnoĞü jej celów z priorytetami regionalnymi PO KL stanowi argument za podjĊciem współpracy i aplikowaniem do programów operacyjnych w formule zawiązanego partnerstwa, co
istotnie zwiĊksza wartoĞü merytoryczną wniosków o dofinansowanie. Wspólne aplikowanie do PO KL istotnie wzmacnia

•

146

RÓWNOWAGA

K

FK

B
ja

ac
nd
Fu

w tym procesie instytucje najmniej doĞwiadczone w realizacji
programów unijnych, szczególnie instytucje pomocy społecznej stojące przed wyzwaniem Priorytetu VII PO KL skierowanego z załoĪenia do tych właĞnie instytucji;
• podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji
przystĊpujących do koalicji, oferowane w dalszym etapie realizowanego projektu wdroĪeniowego, w zakresie innowacyjnych
form, instrumentów i narzĊdzi poradnictwa interdyscyplinarnego, jest powaĪnym argumentem dla kierowników tych instytucji
za przystąpieniem do projektu. Szczególnie waĪne jest podkreĞlenie perspektyw zawodowych pracowników doskonalących swoje kompetencje na rzecz nowych, lokalnych projektów
w ramach PO KL, w których zdobĊdą dodatkowe moĪliwoĞci
pracy i zarobkowania;
• problemy związane z godzeniem Īycia zawodowego i rodzinnego, są kluczowym czynnikiem dyskryminacji na rynku pracy
oraz wykluczenia społecznego związanego z nierównym dostĊpem do rynku pracy;
• przystąpienie do projektu wdraĪającego innowacyjne formy poradnictwa oraz elastyczne formy pracy godzące Īycie zawodowe i rodzinne podnosi prestiĪ instytucji, postrzeganych jako
instytucje profesjonalne, ambitne i otwarte na nowe wyzwania
rynku pracy i praktyki społecznej. Warto podkreĞlaü kaĪdorazowo, iĪ zagadnienia te stanowią aktualnie gorący temat ogólnopolskiej (europejskiej) debaty społecznej i licznych działaĔ
medialnych.
Moderowanie i umiejĊtne wykorzystanie powyĪszych argumentów
istotnie zwiĊksza szanse powodzenia seminarium, podpisania deklaracji współpracy i oddelegowania pracowników do udziału w projekcie
szkoleĔ podnoszących ich kwalifikacje zawodowe na rzecz realizacji
poradnictwa interdyscyplinarnego oraz kooperacyjnych usług aktywizacji zawodowej i integracji społecznej w powiecie.
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Podstawowym załoĪeniem mainstreamingu horyzontalnego jest
zastosowanie takich mechanizmów, które spowodują praktyczne wykorzystanie wdraĪanych instrumentów, narzĊdzi czy procedur w codziennej pracy instytucji objĊtych procesem wdroĪenia. W tym przypadku oczywiste jest, iĪ skierowanie specjalistycznych szkoleĔ do potencjalnych uĪytkowników okreĞlonych narzĊdzi i procedur, składających siĊ na model, jest najefektywniejszą formą wdroĪenia ich w praktykĊ społeczną. Dlatego teĪ kluczowym etapem mainstreamingu poradnictwa interdyscyplinarnego, po zdobyciu przychylnoĞci decydentów, jest przeszkolenie pracowników instytucji tworzących lokalne koalicjĊ z zasad współpracy oraz standaryzowanych narzĊdzi doradczych i szkoleniowych, które są wykorzystywane w trakcie kooperacyjnej aktywizacji. Istotnym elementem projektowania szkoleĔ wdroĪeniowych jest identyfikacja grup pracowników odgrywających szczególne role w realizacji usług kooperacyjnych. W opisywanym projekcie
wyodrĊbniono trzy strategiczne dla modelu grupy pracowników, którym dedykowano specjalistyczne szkolenia:
• MenedĪerowie: koordynatorzy i kierownicy działów, zespołów
w ramach instytucji tworzących koalicjĊ – szkolenie z zasad
współpracy koalicyjnej, koordynowania prac specjalistów zaangaĪowanych w realizacje usług poradnictwa interdyscyplinarnego, zasad funkcjonowania karty klienta, zasad diagnozy
i podziały kompetencji w ramach kooperacyjnej usługi oraz innych zagadnieĔ wpływających bezpoĞrednio na jakoĞü współpracy. Szkolenia te, podobnie jak seminaria, zawierało obok
zajĊü typowo warsztatowych elementy wykładu na temat problematyki godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego, elastycznych form pracy oraz nowych wyzwaĔ rynku pracy związanych
z dyskryminacją i równoĞcią.
• Doradcy: psycholodzy, doradcy zawodowi, doradcy personalni,
poĞrednicy pracy – szkolenie w zakresie innowacyjnych narzĊdzi doradczo-szkoleniowych, standardów i metod poradnictwa interdyscyplinarnego oraz współpracy specjalistów diagnozujących i projektujących rozwój klienta w ramach karty
klienta. Podobnie jak w przypadku szkoleĔ dla menedĪerów,
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doradcy otrzymali spójny wykład na temat problematyki godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego, elastycznych form
pracy oraz nowych wyzwaĔ rynku pracy.
• Pracownicy pierwszego kontaktu: pracownicy Ğrodowiskowi,
asystenci rodzinni, pracownicy rejestracji i biur obsługi klienta
– szkolenie z metod identyfikacji problemów klientów w zakresie godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego oraz zasad kwalifikacji klientów do obsługi w ramach karty klienta i kooperacyjnej usługi aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.
TakĪe w tym przypadku pracownicy obok zajĊü warsztatowych
otrzymali wykład z problematyki społecznej i rynku pracy stanowiącej kontekst całego przedsiĊwziĊcia.
Zespoły trenerskie pracujące z poszczególnymi grupami inwentaryzowały dodatkowo problematykĊ poruszaną przez uczestników,
rozwiązania organizacyjne i kreatywne wypracowane w trakcie warsztatów, by na ich podstawie opracowaü rekomendacje dotyczące zapisów umowy koalicyjnej.

3.3.2.3. Karta klienta i schemat usług
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Podstawowym narzĊdziem koordynującym współpracĊ kooperacyjną jest karta klienta przekazywana beneficjentowi zakwalifikowanemu do udziału w usłudze kooperacyjnej przez pracownika pierwszego kontaktu, trafnie diagnozującego problem klienta oraz budującego jego motywacjĊ do skorzystania z kompleksowej usługi. Karta
klienta pełni w tym sensie legitymacjĊ do skorzystania z usług kooperacyjnych, która honorowana bĊdzie przez pracowników poszczególnych instytucji przygotowanych merytorycznie do przyjĊcia klienta na
kolejnych etapach jego wsparcia. Podstawowym komponentem funkcjonalnym karty klienta jest schemat usług ukazujący klientowi w formie wykresu jego ĞcieĪkĊ wsparcia z zaznaczeniem, która instytucja
odpowiedzialna jest za kolejny jego etap. Integralną czĊĞcią karty jest
zatem informacja na temat instytucji realizujących poszczególne etapy
wsparcia z podaniem zasad skorzystania z usług (miejsce udzielenia
usługi, godziny przyjĊü, osoba odpowiedzialna, czas trwania usługi
itp.). Wszystkie te informacje zawarte są na kolejnych stronach ksiąĪeczki lub zakładkach w zaleĪnoĞci od formy edycyjnej karty. Podsta-
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wowym kryterium przyjĊcia formy karty klienta jest jednak jej funkcjonalnoĞü łącząca kompromisowo moĪliwoĞü zapisywania informacji
o kliencie oraz wielkoĞü zbliĪoną do rozmiaru indeksu czy dzienniczka.
Kolejnym komponentem karty klienta o strategicznym znaczeniu
funkcjonalnym jest indeks uczestnika na podobieĔstwo indeksu studenta lub karty obiegowej, w której zapisywane są podstawowe wyniki
wczeĞniejszych etapów wsparcia do wykorzystania przez kolejnych
specjalistów. Kluczowe dane z wywiadu, diagnozy, testów predyspozycji zawodowych i kompetencji psychologicznych zapisane są w formie standaryzowanych tabel i formularzy. Zakres danych osobistych
zamieszczanych w karcie klienta akceptowany jest przez jej właĞciciela, który jako jedyny nią rozporządza i jej zawartoĞü udostĊpnia kolejnym specjalistom.
Indeks uczestnika pełni teĪ funkcjĊ zaliczenia poszczególnych
etapów wsparcia przed przejĞciem do kolejnego etapu, a zaliczenie to
powinno mieü charakter obligatoryjny motywując uczestnika do udziału we wszystkich etapach wsparcia. Mechanizm ten odgrywa niebagatelną rolĊ w konstruowaniu schematu usług, w którym usługi najbardziej atrakcyjne dla uczestnika powinny znajdowaü siĊ na koĔcu procesu wsparcia, uzasadniając trudy i ponoszone przez klienta koszty
udziału w etapach wsparcia subiektywnie mniej wartoĞciowych.
Szczególnie warto o tym pamiĊtaü integrując działania aktywizacji zawodowej i pomocy socjalnej, gdzie warunkiem uzyskania pomocy finansowej powinno byü uczestnictwo w innych usługach aktywizacyjnych (doradczych czy szkoleniowych) przez co pomoc finansowa nie
utrwala biernoĞci zawodowej beneficjentów.
Ostatnim elementem funkcjonalnym karty klienta jest metryczka
osobowa w formie kuponu odrywanego od karty przez pracownika
pierwszego kontaktu, kwalifikującego osobĊ do udziału we wsparciu
kooperacyjnym. Metryczka osobowa zawiera podstawowe informacje
o sytuacji zawodowej i społecznej klienta, umoĪliwiające tworzenie rejestru klientów obsługiwanych w ramach koalicji. Zasady archiwizowania danych o klientach oraz przekazywania ich partnerom mogą mieü
róĪny zakres i kaĪdorazowo stanowią one przedmiot ustaleĔ w ramach umowy koalicyjnej.
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3.3.2.4. Umowa koalicyjna
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Instrumentem spinającym proces wdroĪenia poradnictwa interdyscyplinarnego jest umowa koalicyjna regulująca zasady kooperacyjnej
realizacji procesu aktywizacji zawodowej i integracji społecznej klientów instytucji tworzących porozumienie. Umowa ta przedstawiana jest
w formie wzoru decydentom na seminarium. Szczegółowe jej zapisy
formułowane są natomiast w oparciu o rekomendacje zespołów trenerskich, omawiających poszczególne instrumenty (karta klienta:
schemat usług, indeks uczestnika, metryczka osobowa) oraz ustaleĔ
dotyczących lokalnych uwarunkowaĔ ich zastosowania.
Obszarami porozumienia w ramach umowy koalicyjnej są nastĊpujące zagadnienia:
• Misja i cele. W ramach tego rozdziału omówione są cele praktyczne porozumienia, wspólne wartoĞci leĪące u podstaw podejmowanych działaĔ, termin obowiązywania porozumienia
w zakresie honorowania karty klienta, przywileje partnerów
przystĊpujących do koalicji oraz zasady dobrego partnerstwa
zgodnie z najlepszymi standardami w tym zakresie.
• Kompetencje i odpowiedzialnoĞü partnerów. W rozdziale tym
ustalony jest zakres odpowiedzialnoĞci partnerów, którzy deklarują udzielanie wsparcia w ramach wskazanych etapów
usługi. OkreĞlone są równieĪ kluczowe kompetencje partnerów
w zakresie obszarów poradnictwa interdyscyplinarnego, które
leĪą u podstaw przyjĊcia odpowiedzialnoĞci instytucji za poszczególne etapy wsparcia, zasady obsługi beneficjenta
w oparciu o kartĊ klienta z uwzglĊdnieniem szczegółowych zasad honorowania karty, terminów udzielania usługi, standardów informowania klientów o warunkach usług oraz zasad
wprowadzania zamian w zakresie odpowiedzialnoĞci za poszczególne etapy usług w odniesieniu do informowania klienta
i honorowania wczeĞniej wydanych kart. Ponadto w rozdziale
tym omówione są szczegółowe kryteria kwalifikowania klienta
do udziału w usłudze kooperacyjnej oraz zasady wydawania
kart klienta.
• Zasady współpracy. W ostatniej czĊĞci umowy ustalone są zasady wymiany informacji o usługach i klientach koalicji, zasady
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i zakres archiwizowania danych oraz raportowania usług
w ramach koalicji oraz procedury przedłuĪania lub rozwiązywania przedmiotowej umowy z zasadą poszanowania praw
klientów zaangaĪowanych w usługi kooperacyjne.
Rekomendowaną formą przyjĊcia umowy koalicyjnej jest umowa
w zakresie terminu honorowania karty klienta lub puli kart wydanych
przez poszczególnych partnerów bez podania terminu ich honorowania. W praktyce wdroĪeniowej oba rozwiązania cieszą siĊ podobną
popularnoĞcią. Proponowane są takĪe ustalenia łączące limit iloĞciowy z czasowym.
Podpisanie umowy koalicyjnej zamyka proces manstreamingowy,
a utworzona koalicja jest gotowa do realizacji usług poradnictwa interdyscyplinarnego po zakoĔczeniu okresu realizacji projektu wdroĪeniowego w ramach Działania 3 IW EQUAL.
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3.4. OPINIE DORADCÓW
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W ramach projektu w procesie testowania i wdraĪania elastycznych form pracy brało udział kilkunastu doradców o róĪnorodnych
orientacjach zawodowych i specjalnoĞciach. W związku z powyĪszym
kluczowe wydaje siĊ zebranie doĞwiadczeĔ tych osób w formie przyjaznej dla osób poszukujących porad, rekomendacji czy inspiracji do
pracy doradczej w obszarze godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego
oraz wdraĪania elastycznych form pracy. Wiedza doradców zgromadzona w trakcie projektu, ich doĞwiadczenie, opinie i wraĪenia są
istotnym Ĩródłem lub raczej zasobem wiedzy i informacji zwrotnych na
temat testowanych w projekcie form pracy elastycznej.
SpostrzeĪenia doradców oraz psychologów pracujących z indywidualnych sesji przeprowadzanych z pracownikami są, obok dzienników pisanych przez pracowników i ankiet monitorujących, trzecim
najwaĪniejszym instrumentem badawczym zastosowanym w tym projekcie. Zebranie i przekazanie tej wiedzy innym specjalistom moĪliwe
było w wyniku przeprowadzenia z doradcami zawodowymi, psychologami i doradcami personalnymi swoistego wywiadu w grupie, który
pełnił rolĊ superwizji; wymiany doĞwiadczeĔ oraz profesjonalnego raportu z ich pracy. Wywiad przeprowadził psycholog niezaangaĪowany
merytorycznie w projekt, który naturalnie zainteresowany był rozwiązaniami i pracą doradczą w obszarze godzenia Īycia zawodowego
oraz rodzinnego. MoĪna zatem mieü nadziejĊ, Īe osoby siĊgające po
ten materiał, jako specjaliĞci, chciałyby równieĪ zadaü podobne pytania jak w tym wywiadzie.
JesteĞcie doradcami, opiekunami osób pracujących
w elastyczny sposób. Na czym polegała Wasza praca?
Polegała ona głównie na opiece, a nie na ukierunkowaniu klienta,
jak odbywało siĊ to w poradnictwie bardziej tradycyjnym. Nie zawsze
jest tak, Īe klient przychodzi z konkretnym problemem i wystarczy tylko odpowiednio go ukierunkowaü. Pracownicy elastyczni zgłaszają
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specyficzne problemy. Praca z nimi nie była łatwa, poniewaĪ trudniej
było znaleĨü ich konkretne problemy, a tym samym ustaliü, na czym
miałoby polegaü wsparcie doradcy. Wynikało to przede wszystkim
z tego, Īe klientami były osoby pracujące i w tym przypadku naleĪało
im pomóc pogodziü pracĊ i Īycie w domu.
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To trudne zadanie. Jak spotkania doradcze wyglądały
na początku? Czy mieliĞcie jakiĞ obligatoryjne tematy
spotkaĔ? Czy wiedzieliĞcie, jaki ma byü efekt pracy
z „Elastycznymi”, czy teĪ mieliĞcie swobodĊ? Jak to
wyglądało?
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MieliĞmy oczywiĞcie przygotowane tematy, które proponowaliĞmy
klientom, ale nie były one obowiązkowe, co oznaczało, Īe nie musieliĞmy ich wszystkich obowiązkowo „przerobiü”. Zdarzało siĊ, szczególnie na początku współpracy, Īe zadawaliĞmy klientom pytanie, co
chcieliby robiü lub o czym porozmawiaü. Nie było z tym problemu – jaki temat zaproponowali, taki był omawiany. Niektóre z tematów zaproponowanych przez twórców załoĪeĔ koncepcyjnych doradztwa bardzo
siĊ klientom podobały, na przykład stres czy asertywnoĞü. Klienci na
asertywnoĞü reagowali „z otwartymi rĊkoma”, a zarządzanie czasem
– to był temat ulubiony, który teraz omawiam z kaĪdą osobą. Wydaje
siĊ, Īe klienci są zachwyceni.
Czy klienci mieli podaną tematykĊ spotkaĔ?
Na pierwszym spotkaniu przekazywałem klientom, Īe są zaplanowane tematy, takie jak: stres, asertywnoĞü i komunikacja. Uprzedzałem jednoczeĞnie, Īe jeĪeli okaĪe siĊ w trakcie spotkaĔ, Īe w przypadku wystąpienia u danej osoby potrzeby poruszenia jakiegoĞ tematu, gdyĪ np. miała miejsce jakaĞ trudna sytuacja z udziałem współpracownika, przełoĪonego lub partnera albo sytuacja, której klient chce
siĊ przyjrzeü, to moĪemy siĊ tym zająü w pierwszej kolejnoĞci.
Na przykład – jedno spotkanie poĞwiĊciłam na omówienie sytuacji,
w której znalazła siĊ klientka. Chodziło o to, Īe pracodawca nie najlepiej zareagował na jej propozycjĊ, aby Ğwiadczyła pracĊ jako telepra-
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cownik. Całe zajĊcia poĞwiĊciłyĞmy na przeüwiczenie rozmowy na ten
temat z pracodawcą i zaplanowanie, jak mogłaby ona wyglądaü. Inna
klientka poprosiła o temat „jak mówiü do mĊĪa, Īeby słuchał”.
W związku z tym przerobiłyĞmy üwiczenia z komunikacji. MyĞlĊ, Īe
warto rozszerzyü propozycjĊ tematyki spotkaĔ o zagadnienia komunikacji, poniewaĪ jest to ulubiony temat wiĊkszoĞci klientów. Zagadnienia dotyczące komunikacji dominują teĪ w prawie wszystkich problemach, z którymi spotyka siĊ doradca podczas pracy indywidualnej lub
szkoleĔ. Klientki, przynajmniej moje, podkreĞlały, Īe to waĪne i potrzebne, Īeby wiedzieü jak mówiü, aby byü wysłuchanym. Takie tematy czĊsto realizowaliĞmy. OtwartoĞü na zagadnienia poruszane
w trakcie spotkaĔ to trochĊ jak dawanie wolnej rĊki: „ProszĊ bardzo,
moĪemy porozmawiaü o tym czy o tamtym, jeĞli jest taka potrzeba”.
JeĞli daje siĊ klientowi pewien wybór, to moĪna sprawdziü jego oczekiwania.
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Czy pracowaliĞcie z tymi samymi osobami? Czy pracując z klientami łączycie róĪne doĞwiadczenia – psychologa, doradcy personalnego lub zawodowego, czy teĪ
pracując z tą samą osobą pełniliĞcie róĪne funkcje?

K

Nie pracowaliĞmy z tymi samymi osobami, natomiast pracowaliĞmy z podobnymi klientami. MieliĞmy przez to okazjĊ im siĊ przyjrzeü
i ich problemom z telepracą z róĪnych stron, wymieniając doĞwiadczenia i własne spostrzeĪenia miĊdzy sobą. Praca z klientami jest rozłoĪona w czasie i jest to pewna seria spotkaĔ (czĊĞü sesji odbyła siĊ
wczeĞniej, czĊĞü odbĊdzie siĊ póĨniej), po to, aby byü mniej wiĊcej na
bieĪąco z wiedzą na temat tego, co siĊ dzieje u klientów. Praca
z klientami to pewien proces. Nie jest tak, Īe jak juĪ do tej pory omówiliĞmy wszystkie tematy to wszystko juĪ zrobiliĞmy.
Czy z góry wyznaczona została liczba spotkaĔ?
Tak. Łącznie przeznaczono 7 godzin dla jednej osoby. Praca zaleĪy oczywiĞcie od dynamiki procesu z konkretnym klientem, ale istnieją
pewne ramy czasowe: na przykład pierwsze spotkanie trwaü powinno
2 godziny, inne godzinĊ. Trudno przewidzieü, jak długo bĊdzie trwała
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praca z klientem, ale jest moĪliwoĞü, aby spotkaü siĊ z nim w innych
okolicznoĞciach i z innym problemem. Trudno jest przerwaü, jeĞli
klient jest zaangaĪowany.
Czy klienci sami wyznaczają terminy spotkaĔ? Czy obligują Was jakieĞ wyznaczone miesiące?
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Na początku jest zawierany kontrakt, w którym ustalone są wstĊpne terminy spotkaĔ i w ten sposób klienci wiedzą, Īe np. jedno spotkanie jest na przełomie lipca i sierpnia. Ale terminy te są doĞü ruchome. To, Īe ja chciałabym trzymaü siĊ ustalonych dat to jedno, ale
okazuje siĊ, Īe klienci mają jakieĞ inne plany. Z jedną z paĔ trudno
jest mi siĊ umówiü na trzecie spotkanie, podczas gdy z innymi osobami jestem juĪ po czterech spotkaniach.
A moĪe ta osoba nie czuje potrzeby spotkania?
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Raczej nie, po prostu cały czas coĞ uniemoĪliwia jej spotkanie. Na
przykład musi zostaü dłuĪej w pracy lub ma jakąĞ waĪną sprawĊ do
załatwienia. Innym problemem moĪe byü to, Īe jestem dostĊpna po
godzinie 16, a w tym czasie klientka ma zazwyczaj jakieĞ zajĊcia.
Ostatnio była przez 3 tygodnie na urlopie, wiĊc czekałam, aĪ siĊ on
zakoĔczy. Zdarza siĊ, Īe niektórzy „Elastyczni” są bardzo niesystematyczni i niesłowni.
No tak, a przecieĪ w pracy elastycznej potrzebna jest
odpowiedzialnoĞü…
Ale są teĪ zupełnie inne grupy. Na początku umawiałem siĊ na
miesiąc, a dzieĔ miesiąca mieliĞmy póĨniej ustaliü, natomiast z innymi
osobami umawiałem siĊ na konkretne terminy. Z obserwacji wynika
jednak, Īe lepiej jest wyznaczaü konkretne daty spotkaĔ. Zawsze zastrzegam, Īe gdyby coĞ siĊ zmieniło to mamy do siebie kontakt telefoniczny i proszĊ o wczeĞniejsze powiadomienie. Tak samo jest z mojej
strony. Taki system siĊ sprawdza, ale warto teĪ przypomnieü klientowi, np. dwa dni wczeĞniej o spotkaniu, poniewaĪ z praktyki juĪ wiem,
Īe zdarza siĊ im zapomnieü i nie przyjĞü na spotkanie. To jest charak-
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terystyczne dla telepracowników, Īe gdy w takich sytuacjach dzwoniĊ,
Īeby zapytaü, co siĊ stało słyszĊ: „o, rzeczywiĞcie, byliĞmy na dziĞ
umówieni”.
Mam wraĪenie, Īe elastyczni pracownicy w ogóle wypadają z pewnego rytmu, jeĪeli nie mają wyznaczonej
pracy na czas, tylko sami nim dysponują.
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Niektórzy nie. Zastanawiam siĊ z drugiej strony, z czego to wynika, Īe są tacy niesystematyczni. MyĞlĊ, Īe z cech osobowoĞci, z nieumiejĊtnoĞci umiejscowienia wszystkich spraw w czasie.
To bardzo zaskakujące, Īe telepracownicy mogą byü
tak nieobowiązkowi.
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To zaleĪy gdzie pracują – urzĊdnicy są bardziej obowiązkowi.
Wiedzą, kiedy jest spotkanie, przychodzą na czas, mają odrobione
zadania…
Jaka branĪa jest mniej obowiązkowa?
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Chyba nie chodzi tu o branĪĊ, tylko o pewną specyfikĊ pracy, rodzaj wykonywanych czynnoĞci i sposób ich rozliczania. To, jak siĊ
pracuje, wpływa na zachowania w Īyciu pozazawodowym.
Jakie osoby są najbardziej nieobowiązkowe, zapominalskie czy nieterminowe?
Handlowcy i osoby pracujące na stanowiskach specjalistycznych.
CzĊsto oni sobie sami wyznaczają zadania i pracują ponad czas.
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Czy telepraca nie jest w takim razie pewnym zagroĪeniem, bo moĪe wyrobiü nieodpowiednie nawyki, np.
niesystematycznoĞci, trudnoĞci z umówieniem siĊ, zapominania o spotkaniach?
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UwaĪam, Īe to zaleĪy od osobowoĞci, bo w niektórych przypadkach jest wrĊcz odwrotnie. Wielu moich klientów zgłasza, Īe telepraca, praca elastyczna nauczyła ich systematycznoĞci i odpowiedzialnoĞci. Klienci sami mówią, Īe gdyby nie to, Īe muszą byü systematyczni
i odpowiedzialni, nie poradziliby sobie z telepracą. Wszystko zaleĪy od
tego, na jaki grunt trafi telepraca. Daje ona pewną wolnoĞü, ale powodzenie takiego systemu zaleĪy od tego, jak siĊ tĊ swobodĊ potraktuje.
Czy jako szansĊ dla siebie, bo dodaje skrzydeł, czy jako zabawĊ na
powaĪnie, bo ma siĊ tyle czasu wolnego, a wiĊc poczucie, Īe moĪna
duĪo zrobiü. Wydaje mi siĊ wiĊc, Īe naprawdĊ bardzo duĪo zaleĪy od
osobowoĞci, dlatego nie demonizowałabym problemu pojawiania siĊ
złych nawyków wĞród telepracowników.
Mówicie, Īe z urzĊdnikami nie ma problemu.
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Tak. Te osoby pracują „od – do”. Mam wraĪenie, Īe telepracownicy z mojej grupy pracują wiĊcej i zabierają pracĊ do domu. Tutaj czas
pracy wkracza w Īycie osobiste, wykradając ten, który mógłby byü poĞwiĊcony rodzinie lub własnym zainteresowaniom. MyĞlĊ, Īe czasem
jest to jakiĞ rodzaj odskoczni, ucieczki.
PrawdĊ mówiąc, z jednej strony, jest to bardzo dobra
forma, a z drugiej, okropna, bo telepracownicy są chyba skazani na ten dom.
No tak, ale to zaleĪy, jaki ten dom jest.
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Ale przecieĪ kaĪdy odczuwa potrzebĊ wyjĞcia z domu,
jest to naturalne, szczególnie jeĞli siedzi siĊ cały czas
w domu.
To są autentyczne problemy, zgłaszane przez pracowników elastycznych, które polegają na tym, Īe poruszają siĊ oni tylko w obrĊbie
domu.
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A co w sytuacji, gdy ktoĞ lubi przebywaü z ludĨmi i nie
wie, jak poradziłby sobie z taką pracą w domu, jeĞli
musiałaby kontaktowaü siĊ z pracodawcą tylko dwa
razy w tygodniu. Czy Wasi klienci czĊsto kontaktują siĊ
z pracodawcą?
Ale czy chodzi o kontakt osobisty, czy telefoniczny – bo to róĪnica?
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Chyba osobisty, bo telefoniczny to Īaden kontakt,
przecieĪ moĪna w szlafroku i w ogóle. WyjĞcie na zewnątrz jest bardzo potrzebne.

FK

K

WłaĞnie o to chodzi. To są autentyczne problemy telepracowników
i bardzo czĊsto są przez nich zgłaszane. Niestety poziom Īycia i zarobki nie zawsze pozwalają na bogate Īycie towarzyskie, a stąd wniosek, Īe praca to po prostu najtaĔsza forma Īycia towarzyskiego.
Czy pozostawanie w domu, poza obiegiem czasem ich
nie przerasta?
Nie, ale obawiają siĊ, Īe w pewnym momencie mogą nie wytrzymaü ciągłego siedzenia w domu. MąĪ wraca po południu do domu,
a pani, która jest telepracownikiem nie ma o czym opowiadaü, nie moĪe powiedzieü, co siĊ dzisiaj działo w pracy.
W porównaniu do grupy bezrobotnych i tak jest dobrze. Te osoby
są bardzo zajĊte. Nie jest proste, Īeby siĊ z nimi umówiü w dowolnym,
wybranym przez siebie czasie.
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Czy to znaczy, Īe gdy ktoĞ nie chodzi do pracy to ma
wiĊcej zajĊü niĪ pracujący?
MoĪliwe, ale myĞlĊ, Īe raczej chodzi tu o coĞ innego. Po prostu
pracująca osoba potrafi sprawniej godziü to wszystko, lepiej zarządza
czasem i paradoksalnie jest bardziej dyspozycyjna, a moĪe raczej
zdyscyplinowana.
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MoĪe jest jej łatwiej, poniewaĪ jest do tego przyzwyczajona, Īe musi zdąĪyü, wyjĞü, wyrobiü siĊ czy dotrzymaü
terminu spotkania. A moĪe dyspozycyjnoĞü po prostu
zaleĪy od motywacji klienta do kolejnych spotkaĔ poza
jej standardowymi zajĊciami?
Na pewno teĪ.
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Czy „Elastyczni” wybrali taką formĊ, bo mają małe
dzieci i to pomoĪe im sprostaü wyzwaniom stawianym
pracownikowi i rodzicowi?
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Tak właĞnie jest. Są to osoby z małymi dzieümi – matki i ojcowie.
ZałoĪenie było takie, Īe telepraca ma pomóc łączyü Īycie zawodowe
i prywatne, rodzinne. Łatwiej i lepiej zajmowaü siĊ rodziną, pracując
w domu, w szczególnoĞci, gdy ma siĊ małe dziecko.
Tak, to oczywiste. Patrząc jednak z drugiej strony, przy
dziecku moĪna chyba pracowaü jedynie w nocy!
Nieprawda, moĪna pracowaü wówczas gdy dziecko Ğpi. Wszystko
zaleĪy od tego, jak siĊ ułoĪy harmonogram swojego dnia. Zapewne
równieĪ od tego, w jakim dziecko jest wieku, od jego usposobienia
– czy jest spokojne czy grymasi. Małe dziecko Ğpi duĪo, ale wszystko
zaleĪy od tego, jak siĊ sobie poukłada dzieĔ pracy i – co jest bardzo
istotne według mnie – czy siĊ jest konsekwentnym w wykonywaniu tego planu dnia.
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Dokładnie tak. Czy Ğpi, czy nie, trzeba wykonaü pewne zaplanowane czynnoĞci, nawet jeĞli dziecko marudzi lub płacze. Jedna z moich klientek pracuje w domu i na początku bardzo siĊ tego obawiała.
Gdy spotkałyĞmy siĊ po raz pierwszy, była jeszcze na urlopie, wiĊc
było to niejako zaplanowane, Īe za jakiĞ czas bĊdzie musiała godziü
obowiązki zawodowe z domem i opieką nad dzieckiem. Na kolejnych
spotkaniach powiedziała mi o tym, Īe myĞlała, iĪ bĊdzie gorzej. Okazało siĊ bowiem, Īe tak naprawdĊ dziecko Ğpi, a póĨniej siedzi i bawi
siĊ, a ona w tym czasie pracuje zerkając na nie. Uznała, Īe nie jest to
takie trudne, jak sobie wczeĞniej wyobraĪała. PóĨniej dziecko znów
Ğpi, potem przychodzi mąĪ z pracy i zajmuje siĊ małym. Wniosek z tego taki, Īe warto zrobiü sobie jakiĞ plan dnia i ĞciĞle siĊ go trzymaü.
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Zapewne wiele osób tak właĞnie pracuje. Przykładowo nauczyciel
przedmiotowy, w którego pracy moĪna znaleĨü pewne analogie, gdyĪ
czĊĞü pracy wykonują oni równieĪ w domu. PrzecieĪ jeĪeli ma dziecko, to sprawdzanie kartkówek czy klasówek wykonuje nie tylko w nocy. Skoro wiĊc on sobie jakoĞ radzi, to zapewne wszystko da siĊ zorganizowaü.

K

Jakiego wsparcia potrzebują osoby, które przechodzą
duĪe zmiany w organizacji swojego Īycia zawodowego
i w organizacji pracy? A moĪe wcale go nie potrzebują? MoĪe trzeba takie osoby po prostu czegoĞ nauczyü?
MyĞlĊ, Īe i jedno i drugie – nauczenie i wsparcie są tak samo
waĪne. WiĊkszoĞü osób, z którymi pracujĊ, podczas spotkaĔ na początku była doĞü oporna wobec takich sesji. Typowe reakcje były takie: „Po co mi to potrzebne, bez sensu, niech mi pan da, to co mam
wypełniü i skoĔczmy spotkanie szybciej”. Natomiast w miarĊ kolejnych
spotkaĔ, osoby angaĪowały siĊ do tego stopnia, Īe bardzo czĊsto
rozmawialiĞmy o ich sprawach, nawet bardzo intymnych, o relacjach
w związku lub jak siĊ czują, gdy dziecko idzie do przedszkola.
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Czy wystĊpujecie wtedy przede wszystkim w roli psychologa, a niekoniecznie doradcy?
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W takich sytuacjach – tak. OczywiĞcie relacje z klientami są na
róĪnych poziomach. Były takie osoby, które skupiały siĊ na tym, co
przynosiłem na spotkania. Wątek osobisty nie był wiodący. Bardzo
podobało mi siĊ to, Īe kaĪda osoba mogła wybraü sobie to, co było jej
potrzebne w danym momencie. JeĞli nie chciała mówiü o stresie, to
nie mówiliĞmy o tym, jeĞli miała jakąĞ inną potrzebĊ, to mogliĞmy siĊ
tym wspólnie zająü. I to jest cel pracy doradcy elastycznego pracownika. Tak to rozumiem.
Z waszych wypowiedzi wynika, Īe wsparcie polega nie
na uczeniu, ale na zwróceniu uwagi na pewne umiejĊtnoĞci miĊkkie. MówiliĞcie o tym, Īe zarządzanie czasem jest takie popularne.

K
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Tak, mówiliĞmy teĪ o innej waĪnej sprawie. O takim skupieniu siĊ
na sobie, które polega na wsłuchaniu siĊ w siebie. MoĪe byü to podstawą do okreĞlenia swoich granic i zaplanowania asertywnego zachowania. CzĊsto telepracownicy jakby gonią za czymĞ w swoim Īyciu, duĪo pracują, nie zwaĪając na siebie, pomijają siebie i relacje
z partnerem.
Pewnie waĪną teĪ cechą poradnictwa jest to, Īe jest
ono rozłoĪone w czasie, co pozwala przeprowadziü
pewien trening umiejĊtnoĞci społecznych, rozumienia
swoich potrzeb lub komunikacji?
Tak, klient doĞwiadcza czegoĞ pomiĊdzy spotkaniami i póĨniej
przynosi na sesjĊ. UmoĪliwia to nam otwarcie siĊ na problemy klienta,
które mogą pojawiü siĊ w róĪnych momentach naszej współpracy. To,
Īe poradnictwo trwa około roku, pozwala otworzyü siĊ na róĪne problemy klienta. Zawsze na początku współpracy otwarta jestem przede
wszystkim na to, czego klient potrzebuje. JeĞli w trakcie spotkania
okazuje siĊ, Īe w ogóle nie jest zainteresowany tym, co przygotowałam jako tematykĊ naszych rozmów, to rozmawiamy wówczas o tym,
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co rzeczywiĞcie go interesuje. Chyba, Īe wymaga to ode mnie jakiegoĞ specjalnego przygotowania, specyficznego materiału przekładamy
wówczas temat na inne spotkanie. Takie rozwiązanie jest dobre.
Klienci mogą rozmawiaü o tym, o czym chcą.
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Do wprowadzania telepracy moĪna podejĞü jak do pewnego algorytmu, w którym bierze siĊ pod uwagĊ to, jak siĊ proponuje pracodawcy telepracĊ, jak przygotowuje siĊ telepracownika, jak dostosowuje siĊ
stanowisko w konkretnej branĪy. Na początku moĪna po prostu okreĞliü, co jest do zrobienia w danej pracy, jakie zadania bĊdzie miał pracownik, póĨniej sprawdziü, czy siĊ do tego nadaje, czy ma pewne cechy, które sprawią, Īe po prostu da sobie radĊ w takim systemie,
a dopasowanie stanowiska nastĊpuje póĨniej.

FK
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Tak, waĪna jest jeszcze branĪa, w jakiej moĪna pracowaü elastycznie. UrzĊdnicy nie mogą wynieĞü z miejsca pracy ani programów,
w których pracują, ani dokumentów, danych osobowych, czyli nic.
W tym przypadku elastycznoĞü polega tylko i wyłącznie na zmianie
godzin pracy. WaĪny jest wiĊc sektor lub branĪa, w której zaproponowaü moĪna pracĊ elastyczną; czyli stanowisko pracy, jego specyfikĊ,
ale równieĪ profil stanowiska i organizacji, w której pracuje.

K

Gdzie umieĞcilibyĞcie rolĊ doradcy, w którym momencie? Czy doradca mógłby doradzaü pracodawcy, który
chce u siebie zastosowaü system telepracy? Czy raczej pracownikowi? Jaka jest rola doradcy jako poĞrednika miĊdzy pracodawcą a doradcą?
MyĞlĊ, Īe początkowo waĪny jest kontakt doradcy z pracodawcą
po to, Īeby mogli wspólnie „obejrzeü” branĪĊ – tzn. czy nadaje siĊ do
wprowadzenia elastycznoĞci. PóĨniej naleĪy przyjrzeü siĊ pracownikom, którym moĪna taki system zaproponowaü. Pracodawca na pewno bĊdzie miał jakieĞ własne sugestie. I na tym etapie moĪna zdecydowaü, czy nadal doradca kontaktuje siĊ z pracodawcą. PóĨniej nastĊpuje etap, gdy doradca zaczyna siĊ spotykaü z pracownikiem, Īeby
okreĞliü, czy taka osoba poradzi sobie, czy sprawdzi siĊ w tej elastycznej formie pracy oraz czy chce.
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Czy Wy pracowaliĞcie takim systemem?
Nie. MieliĞmy juĪ gotową grupĊ pracowników elastycznych wybranych wczeĞniej. To pozwoliło okreĞliü pewne cechy osób, aby przewidzieü, czy danej osobie bĊdzie wygodnie w nowym systemie. Ta grupa była niejako „wyłuskana” spoĞród pracowników podlaskich firm.

ac
nd
Fu

Czy według Was lepiej byłoby, aby doradca nie był
kimĞ w rodzaju mediatora i negocjatora, ale osoby, która pilotowałaby zarówno pracodawcĊ oraz pracownika?
Tak, jak najbardziej. Wtedy jedna osoba miałaby pieczĊ nad całym
procesem zmiany systemu pracy.

B
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Taka właĞnie byłaby chyba właĞciwa rekomendacja – najpierw
rozmowy z pracodawcą, a póĨniej z pracownikiem.

K

FK

Zastanawiam siĊ, czy nie byłoby lepiej, aby te funkcje jednak trochĊ rozdzieliü. Początkowo doradca odbyłby spotkanie z pracownikiem, co na tym etapie byłoby właĞciwsze. Natomiast po dokonaniu
wyboru pracownika kontakty z pracodawcą utrzymywałby inny doradca. Takie rozdzielenie byłoby chyba korzystniejsze, bo przykładowo
moĪe siĊ okazaü, Īe pracownikowi coĞ nie pasuje w jego pracy i rozmawia o tym z doradcą, np. Īe czuje siĊ nieszanowany, wykorzystywany, poniewaĪ pracodawca zleca mu nowe zadania. JeĞli doradca
pracuje z jedną i drugą stroną, to w takiej sytuacji trochĊ zamyka siĊ
kontakt doradczy.
Ale masz w ten sposób duĪo lepszy, obiektywny obraz:
szeroki i bogaty.
Poza tym istnieje zagroĪenie, Īe w momencie, gdy ktoĞ inny bĊdzie pracował z pracodawcą, a inny z pracownikiem, to moĪe w ogóle
nie byü komunikacji. MoĪe byü pominiĊty problem wzajemnego sza-
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cunku, bo ani jedna strona konfliktu, ani druga nie bĊdzie o tym wiedziała.
Zadaniem doradcy moĪe byü zbadanie oczekiwaĔ pracownika
i pracodawcy. Łatwiej jest wówczas rozwiązywaü konflikty.
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Rola doradcy – opiekuna jest rzeczywiĞcie na początku rolą doradcy pracownika, ale moĪe przyjĞü taki moment, kiedy musi on wejĞü
w rolĊ mediatora miĊdzy nim a pracodawcą, choü wtedy nie bĊdzie juĪ
doradcą.
RzeczywiĞcie moĪe to byü wtedy niezwykle trudne. Pojawi siĊ podwójna rola, a to nie sprzyja kontaktowi miĊdzy pomagającym a potrzebującym pomocy. Dlatego te role bym rozdzielił.
Tylko wtedy rola doradcy jest zdecydowanie trudniejsza niĪ rola mediatora.
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MoĪe rzeczywiĞcie warto je rozdzieliü. PrzecieĪ ostatecznie zostaje siĊ doradcą jakiegoĞ klienta od początku do koĔca trwania usługi
doradczej. Jest siĊ zatem doradcą pracownika albo pracodawcy. Natomiast nie oznacza to, Īe doradcy nie mogą siĊ ze sobą komunikowaü i współpracowaü. Przykładowo jeĪeli ktoĞ jest doradcą pracownika, a ktoĞ inny pracodawcy, to mogą siĊ oni spotykaü i pracowaü
wspólnie nad danym problemem. Obie strony sprawdzają sytuacjĊ
swoich klientów, ufają sobie i współpracują dalej, aby rozwiązaü problem, coĞ zmieniü czy poprawiü, jeĞli jest to potrzebne. Ustala siĊ
wówczas jakieĞ wspólne cele, plany i załoĪenia oraz razem do ich
osiągniĊcia dąĪy.
Czy to spowoduje, Īe z poĞrednika – doradcy Ğciąga
siĊ ciĊĪar odpowiedzialnoĞci za rozwiązanie konkretnej
sytuacji i odciąĪa od odpowiedzialnoĞci za cały problem?
W rzeczywistoĞci przecieĪ i tak doradca nie jest odpowiedzialny za
problem. PrzecieĪ to nie on go rozwiązuje– moĪe tylko pokazaü dro-
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gĊ, jak to zrobiü. PodjĊcie konkretnych działaĔ i tak nie bĊdzie naleĪało do doradcy, ale do jego klienta, np. wyjĞcie z inicjatywą do pracownika lub zmiana swojego zachowania. WejĞcie w rolĊ mediatora tylko
teoretycznie go nie obciąĪa.
Dlaczego według Was potrzebny jest mediator i czym
miałby siĊ zajmowaü?
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Pomaga on w sytuacjach konfliktowych. JeĪeli wszystko układa
siĊ dobrze, to nie ma koniecznoĞci jego udziału. Jednak wówczas, gdy
pojawia siĊ sytuacja konfliktu i rozbieĪnoĞci interesów, mediator jest
potrzebny.
Jakie to mogą byü sytuacje?
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WyobraĨmy sobie, Īe pracodawca mówi: „Pan za mało pracuje”.
A pracownik na to: „Szef mnie nie szanuje, znowu dorzucił mi masĊ
obowiązków, nie płaci premii, podczas gdy pracujĊ bardzo duĪo, po
raz kolejny inni dostali premiĊ, a ja nie. PracujĊ w telepracy, nie mam
bonów, nie mam Īycia towarzyskiego w pracy”. A pracodawcy po prostu mogło siĊ zdarzyü byü nieterminowym.

K

W takiej sytuacji rodzi siĊ konflikt. JeĞli doradca zacznie wystĊpowaü w roli osoby, która ma rozwiązywaü konflikt i w roli mediatora
i jeszcze kogoĞ, pomoc siĊ nie powiedzie.
JeĞli doradca nie załatwi tej sprawy, wówczas pracownik traci do
niego zaufanie, szacunek i motywacjĊ do spotykania siĊ z nim dalej.
JeĞli natomiast zrzuci siĊ ten ciĊĪar, czy raczej przekaĪe operacyjnie
klientowi zadanie do wykonania, jest to niejako delegowanie i cały
problem łatwiej jest wspólnie rozwiązaü.
Czy moĪe byü tak, Īe doradca wystąpi na początku jako doradca pracodawcy lub jego pracownika i moĪe
mieü za zadanie pomóc rozwiązaü problem lub pojawi
siĊ jako doradca osoby „z ulicy” tzn. pana IksiĔskiego,
któremu coĞ nie odpowiada w jego Īyciu zawodowym,
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z czymĞ jest mu niewygodnie i chciałby coĞ w nim
zmieniü?
Wtedy zgłasza siĊ bezpoĞrednio do doradcy i pracuje z nim. Roli
pracodawcy nie da siĊ wtedy pominąü, ale juĪ w dalszej kolejnoĞci,
nie jest ta postaü tak waĪna.
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Mam takie doĞwiadczenie, Īe choü w planie doradztwa była moĪliwoĞü spotkania trójstronnego z pracodawcą, nikt takiej potrzeby nie
zgłosił. MoĪe dlatego, Īe nie wystąpiła sytuacja wymagająca trójstronnego spotkania.
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Mam inne doĞwiadczenia. JeĞli pracownik – klient zaczyna zgłaszaü wątpliwoĞci, Īe uda mu siĊ zaangaĪowaü pracodawcĊ do wykonania czegoĞ, wtedy oferujĊ wsparcie – mówiĊ, Īe moĪemy interweniowaü, umówiü siĊ z pracodawcą, zadzwoniü, spotkaü siĊ z nim i porozmawiaü. Powoduje to, Īe klient od razu gwałtownie odmawia: „Nie,
bardzo proszĊ nie dzwoniü do mojego szefa”. I w ten sposób znajdują
w sobie chĊü, Īeby coĞ jednak zrobiü, wykonaü jakiĞ ruch, mówią
wtedy: „Jednak siĊ postaram, coĞ zrobiĊ, porozmawiam”.
Nie jest chyba moĪliwe, Īeby w tak duĪej grupie klientów nie było Īadnych konfliktów w pracy?

K

Tak. Ta niechĊü do włączenia pracodawcy we współpracĊ wynika
właĞnie z konfliktów z nim.
Mam jedną klientkĊ, która właĞnie powiedziała, Īe chciałaby to
zrobiü. Stwierdziła, Īe jeĞli nie sprawdzi siĊ to, co jej zaproponowaliĞmy, wtedy bĊdzie chciała, aby przyjĞü do jej firmy i wspólnie porozmawiaü z szefem.
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To moĪe oznaczaü, Īe klient ma duĪe zaufanie do doradcy – proszĊ mi pomóc rozwiązaü konflikt.
MoĪe zatem niechĊü do trójstronnych spotkaĔ wynikaü moĪe stąd,
Īe nie było sytuacji tego wymagających, a moĪe stąd, Īe klienci mogą
siĊ po prostu obawiaü takich trójstronnych spotkaĔ.
MyĞlĊ, Īe jeĞli konflikt z pracodawcą jest ostry, to nawet zaufanie
do doradcy nic tu nie pomoĪe.
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ZaleĪy to pewnie od tego, jaką pozycjĊ ma ten pracownik w firmie,
bo jeĞli zajmuje niskie stanowisko, to raczej nie bĊdzie planował spotkania z doradcą – mediatorem.
Doradca nie powinien siĊ teĪ ustawiü w takiej pozycji, Īe zastĊpuje
pracownika w rozwiązywaniu jego problemu. To w rezultacie pracownika osłabia.
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Na potrzebĊ klienta.

FK

Na co zwracacie przede wszystkim uwagĊ, pracując
z klientem? Co jest dla was najwaĪniejsze? Co siĊ
dzieje wtedy, gdy ma siĊ duĪą swobodĊ? Na co wówczas zwracacie przede wszystkim uwagĊ?

Celem mojego działania jest po prostu wsparcie osoby w korzystaniu z elastycznej formy pracy, tak Īeby odbywało siĊ to jak najmniej
kolizyjnie dla pracy i domu. To chyba najbardziej ogólne sformułowanie celu doradztwa. Takie stawiam sobie cele, aby klient rzeczywiĞcie
otrzymał wsparcie, odpowiedzi na pewne pytania i pomoc w otwarciu
drzwi, które do tej pory były zamkniĊte. Po to, aby jak najsprawniej
i najwygodniej stosował okreĞloną formĊ elastycznej pracy.
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Pewnie jak najłagodniej, bo moĪe siĊ okazaü, Īe spotkania z doradcą mogą osoby te utwierdziü w przekonaniu, Īe nie posiadają cech, które kwalifikują je do telepracy. Klient po takim spotkaniu powinien sobie
uĞwiadomiü, Īe to była pomyłka i trzeba tylko odnaleĨü
swoje miejsce, równieĪ w pracy.
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NaleĪy pamiĊtaü, Īe doradcy pracują z grupą, która system telepracy testuje, wiĊc z załoĪenia wiadomo było, Īe w niektórych przypadkach bĊdzie trudniej. Pozwala to okreĞliü, w jakich warunkach telepraca powinna byü rekomendowana.
A co siĊ dzieje, gdy okazuje siĊ, Īe system siĊ nie
sprawdza?
Wtedy oczywiĞcie telepraca moĪe byü traktowana jako rozwiązanie tymczasowe. U mnie kilka osób myĞli o zmianie pracy.
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To zaleĪy od klienta.

Zmienia pracĊ? Czyli nie wraca do pracodawcy?

FK

K

Obecnie osoby pracują w dotychczasowym układzie, ale myĞlą
i rozwaĪają inne moĪliwoĞci zatrudnienia.
Czyli nie traktują telepracy jako jedynego sposobu na
zarobkowanie, postrzegają ją raczej jako przygodĊ?
Nie! Tylko w niektórych przypadkach tak jest. Telepraca traktowana jest jako coĞ, co pomoĪe im jak najdłuĪej przebywaü z dzieümi,
a jednoczeĞnie pracowaü.
Zmieniając pracodawcĊ, myĞlą teĪ o zmianie systemu
pracy? Czy teĪ nadal jest to telepraca?
Nie wiem, jest to niejako dopiero zapowiedĨ zmian w Īyciu zawodowym.
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A moĪe wniosek stąd taki, Īe taka tymczasowa zmiana
warunków pracy sprzyja przyjrzeniu siĊ sobie bardziej,
okreĞleniu swojego stylu pracy, zrozumieniu potrzeb
zawodowych? Nie jesteĞmy przecieĪ stworzeni tylko
do pracy, ale praca zawodowa wynikaü moĪe z tego, co
i jak siĊ chce w Īyciu robiü.
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Pojawiają siĊ tu niejako dwa cele: godzenie pracy, Īycia oraz poszukiwanie swojego stylu pracy, wiĊkszy kontakt ze sobą – czy mi to
odpowiada, czy nie. W takiej sytuacji pracownik zadaje sobie pytanie,
czy mu to odpowiada, jak traktują go współpracownicy lub czego właĞciwie potrzebuje w pracy.
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A czy nie jest tak, Īe dzieci właĞciwie dorastają, ale
pomimo tego osoby testujące chciałyby w dalszym
ciągu pracowaü w domu? Czy są zadeklarowane jako
telepracownicy? Czy teĪ traktują tĊ formĊ tymczasowo?
Nie jest tak, Īe telepracownik tylko siedzi w domu.

FK

Ale dom jest jego miejscem pracy.

K

Tak, pracuje w nim, ale teĪ zajmuje siĊ dzieckiem, pielĊgnuje je
i bawi siĊ z nim, a czasem równieĪ wychodzi. To naturalne.
Czy telepracownicy myĞlą o kontynuowaniu takiego
systemu tylko ze wzglĊdu na małe dzieci?
Trudno powiedzieü, bo nasi klienci mają tylko małe dzieci.
Zdarzyła mi siĊ sytuacja, Īe kobieta miała małe dziecko i zaczĊła
pracowaü w systemie telepracy. DziĊki temu zobaczyła, Īe da siĊ połączyü pracĊ i dom. PodjĊła teĪ decyzjĊ o kolejnej ciąĪy i dziĞ spodziewa siĊ dziecka, chociaĪ na początku współpracy nie była przekonana do takiego systemu pracy. W tym przypadku zadziałało to w od-
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wrotną stronĊ. MoĪliwoĞü telepracy uĞwiadomiła jej, Īe moĪe połączyü
obowiązki zawodowe i rodzinne, a takĪe mieü drugie dziecko.
CzĊĞü osób wyraĨnie deklaruje, Īe chciałaby kontynuowaü zatrudnienie w systemie telepracy. Pozostaje jednak kwestia tego, czy
porozumieją siĊ w tej sprawie ze swoimi pracodawcami. Potrzebują
zatem ustaliü warunki pracy w domu albo elastycznego czasu pracy,
ale są to juĪ indywidualne przypadki.
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Czy telepracownicy są zadowoleni z takiego systemu
pracy?
W wiĊkszoĞci raczej tak. Ale były teĪ osoby, które nie nadawały
siĊ do tego zupełnie. BranĪa albo czynniki osobowoĞciowe mogą mieü
kolosalne znaczenie.
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Mam klientkĊ, której brak systematycznoĞci i samozaparcia. Aby
pracowaü w systemie telepracy, trzeba sobie wyznaczaü zadania i realizowaü je. Osoba ta nie potrafi tego zrobiü, jeĞli nie jest kontrolowana z zewnątrz codziennie, przynajmniej przez parĊ godzin. Brak wewnĊtrznie sterowanej systematycznoĞci utrudnia jej pracĊ. Teraz trzeba czekaü, aĪ dokona ona wglądu w siebie i ten wymóg zrozumie.
Trzeba odpowiednio naprowadziü ją na ten temat, pokazaü jej coĞ
z innej perspektywy, odwołaü siĊ do przykładu lub sytuacji z Īycia.
Jakie cechy typowego poradnictwa zawodowego odnajdujecie w zaproponowanej metodologii pracy z elastycznymi pracownikami, a czym róĪni siĊ ona od typowej pracy z osobami bezrobotnymi?
Wiele zaleĪy od załoĪeĔ. JeĞli zakłada siĊ swobodĊ doradcy, niekoniecznie muszą siĊ zadania róĪniü. Natomiast, jeĞli efekt pracy ma
byü twardy, konkretny, to róĪnice moĪna znaleĨü. W pracy z bezrobotnymi jest inaczej niĪ z pracującymi. NajwaĪniejsza jest aktywizacja,
a nawet samo szukanie pracy. W pracy z bezrobotnymi zadaniem doradcy jest przede wszystkim spowodowanie, aby klienci po prostu zaczĊli szukaü pracy, zmotywowanie ich do podnoszenia kwalifikacji
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i szukania pracy w ogóle. Natomiast w przypadku pracujących osób
widaü, Īe bardzo czĊsto jest tu pole do popisu właĞciwie dla psychologa, a nie doradcy.
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Z tego, co opowiadacie o pracy „Elastycznych” to wskazujecie na
cele miĊkkie, przydatnoĞü do pracy i problemy w pracy. Poradnictwo
dotyczy cech miĊkkich nie twardych (kwalifikacje zawodowe) cech. To
wyraĨna róĪnica. Związane jest to byü moĪe ze specyfiką grupy klientów. Wszyscy mają małe dzieci. Wymaga to od nich poĞwiĊcenia czasu dzieciom i przeorganizowania pod tym kątem swoich zajĊü.
Jak wiĊc okreĞlilibyĞcie cel pracy z „Elastycznymi”
– analogicznie do celu, jakim jest aktywizacja w przypadku pracy z bezrobotnymi? Jaki jest cel doradztwa
dla pracujących rodziców małych dzieci?
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To z pewnoĞcią zaleĪy od etapu aktywnoĞci zawodowej, na jakim
siĊ te osoby znajdują. JeĞli są w trakcie zmiany systemu tradycyjnego
na elastyczny, to zadania dla doradcy są inne niĪ w przypadku klientów, którzy dopiero planują swoją ĞcieĪkĊ zawodową. Wtedy zadaniem głównym jest właĞnie pogodzenie Īycia zawodowego z rodzinnym za pomocą formy elastycznej pracy, ale dodałabym bardzo wyraĨnie – z uwzglĊdnieniem sytuacji osobistej klienta (predyspozycji
osobowoĞciowych).
MoĪe wiĊc chodzi nie o to, aby wydobyü, co dana osoba właĞciwie chce i moĪe robiü, ale Īeby okreĞliü formĊ
pracy dla niej najbardziej odpowiednią? Czyli nie: „co
robiü”, ale „jak pracowaü”?
Chyba o to dokładnie chodzi.
Analizując sytuacjĊ kontaktu z klientem, moĪna by było spojrzeü
na nią tak: „Mam okreĞlony zawód, wykształcenie i jest mi z tym wygodnie, bo mam takie cechy charakteru i dodatkowo jeszcze rodzinĊ,
dla której poĞwiĊcam siebie”. Efektem pracy z doradcą mogłoby byü
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wiĊc stwierdzenie klienta: „UwaĪam, Īe poradziłbym lub poradziłabym
sobie pracując w taki a nie inny sposób”.
Tak. Ale chodzi chyba nie tylko o odpowiedĨ na pytanie „jak”,
a myĞlĊ tu o osobach, które chciałyby zmieniü pracĊ. Biorą one pod
uwagĊ obszar pracy, rodziny i swój osobisty, stwierdzając jednak:
„ChcĊ zmieniü pracĊ”. Celem jest wiĊc właĞciwie zaplanowanie swojego Īycia tak, aby aktywnoĞci z tych wszystkich sfer współgrały ze
sobą.
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WiĊc nie tylko „co?” i „jak”, ale „czy w ogóle?...

B
ja

Jest to zapewne pytanie, które zawsze pojawia siĊ w pracy z klientem, choü nie zdarza siĊ, Īeby ktoĞ powiedział, Īe w ogóle nie chce
pracowaü. Osoby, które są długo na urlopie bardzo chcą wracaü. Widoczne to było wówczas, gdy pomiĊdzy spotkaniami wróciły one do
pracy. Na kolejnym spotkaniu były bardzo odmienione, tryskające
energią. RóĪnica ta była bardzo widoczna. JeĪeli kogoĞ udaje siĊ zaktywizowaü, to jest to bardzo efektowne.
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Czego nauczylibyĞcie doradców, których wdraĪalibyĞcie w pracĊ z osobami pracującymi lub zamierzającymi pracowaü w elastyczny sposób?
W zasadzie niczego, czego doradca juĪ by nie umiał, przede
wszystkim jednak uwaĪnego słuchania. PodąĪaj za klientem i bądĨ
otwarty na jego ukryty plan. O to chyba chodzi w doradzaniu.
DziĊkujĊ za podzielenie siĊ refleksjami.

Analizując refleksje doradców, mających doĞwiadczenie w pracy
z „Elastycznymi” pracownikami moĪna dojĞü do ciekawych wniosków
na temat ich funkcjonowania zawodowego. Nadanie rysu elastycznoĞci swojej roli zawodowej oznacza dokonanie swoistego przeglądu
własnych kompetencji osobowoĞciowych, nawyków związanych z pracą oraz przeformułowania celów zawodowych. Praca w wygodniej-
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szych warunkach, dopasowanych w wiĊkszym stopniu do pracownika
i jego potrzeb, a mniej dyktowanych przez tradycyjne formy, to równieĪ zmiana stosunków pracownik – szef. Dobrze przygotowany doradca, który rozumie, specyfikĊ i niebezpieczeĔstwa związane z pracą
w wygodniejszych dla pracownika warunkach (a za taką uwaĪana jest
czĊsto telepraca i inne formy pracy elastycznej) jest odpowiednią osobą, która przez proces zmian pomoĪe przejĞü. Mamy nadziejĊ, Īe
spostrzeĪenia doradców pozwolą na sprawniejsze organizowanie
wsparcia doradczego dla osób pracujących, podejmujących siĊ wysiłku godzenia Īycia zawodowego i rodzinnego.
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3.5. OPISY PRZYPADKÓW
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W edukacji zawodowej specjalistów pracujących z ludĨmi waĪne
miejsce zajmują analizy przypadków wziĊtych z Īycia i praktyki doradczej. Łączenie nakreĞlonych przez teoretyków koncepcji z poradami
doradców, posiadających doĞwiadczenia w rozwiązywaniu konkretnych problemów, było podstawowym załoĪeniem przy opracowywaniu
tej publikacji. Mając na uwadze profesjonalizm oraz autonomiĊ doradców i specjalistów siĊgających po to opracowanie, przekazujemy opisy prawdziwych przypadków, jako materiał do wyciągania własnych
wniosków lub polemiki ze wskazanymi w poszczególnych przypadkach sugestiami doradczymi.
W pierwszej kolejnoĞci zaprezentowano przypadek kobiety
uczestniczącej w projekcie doradczo-szkoleniowym, godzącym Īycie
zawodowe i rodzinne osób przebywających na urlopie macierzyĔskim.
Miał on na celu przeciwdziałanie dezaktualizacji kompetencji zawodowych w trakcie sprawowania opieki rodzicielskiej. Elastyczna forma
pracy, połączona ze wsparciem doradczym, moĪe byü zastosowana
jako przejĞciowa miĊdzy wycofaniem z aktywnoĞci zawodowej a pełnym zatrudnieniem. W dalszej kolejnoĞci przedstawiono inne modelowe przypadki, które zdiagnozowano w projekcie testującym wdroĪenie
przy wsparciu doradców osobistych elastycznych form zatrudnienia.
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3.5.1. ZOFIA – SZKOLENIA I PORADNICTWO
NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM
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Zofia ma 33 lata i jest mĊĪatką z trójką dzieci; jedno w wieku 8 lat
oraz bliĨniaki w wieku 3 lat. Od 8 lat przebywa na urlopie wychowawczym. Ostatnio zatrudniona była na stanowisku pracownika biurowego. Zamieszkuje wraz z rodziną w czteropokojowym, własnoĞciowym
mieszkaniu. Jej stan materialny jest przeciĊtny. MąĪ prowadzi własną,
jednoosobową firmĊ. Pani Zofia posiada wykształcenie maturalne.
Dalszej nauki nie podjĊła, „bo uwaĪała siĊ za mało zdolną i uznała, Īe
sobie nie poradzi”.
O projekcie dowiedziała siĊ z ogłoszeĔ w prasie. Bardzo zainteresowała ją moĪliwoĞü szkoleĔ oraz fakt, Īe udział w projekcie bĊdzie
bezpłatny.

3.5.1.1. Grupowa i indywidualna sesja doradcza
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Analiza uĪytych podczas sesji grupowej metod testowych i kwestionariuszowych dostarczyła wstĊpnych informacji o zasobach, moĪliwoĞciach i ograniczeniach klientki. Do zasobów zaliczono: zdolnoĞü
do kompromisów, podporządkowania siĊ zasadom panującym w grupie, a w zakresie cech osobowoĞci zaobserwowano wyraĨne nakierowanie na ludzi, chĊü udzielania pomocy, potrzebĊ kontaktu i bycia docenioną. Pojawiły siĊ problemy w okreĞleniu i nazwaniu własnych
moĪliwoĞci oraz mocnych stron. W zakresie oczekiwaĔ zawodowych
kwestionariusze wskazywały na preferencje metodyczne. Osoby takie
lubią działaü według jasnych zasad i sprawdzonych metod. Preferują
pracĊ pod kierunkiem i kontrolą innych, według otrzymanych instrukcji.
Nie lubią teĪ niespodzianek. Pani Zofia jest osobą pracowitą, jednoczeĞnie nie ma wiary w moĪliwoĞü zrealizowania własnych oczekiwaĔ,
związanych z karierą. Bardziej koncentruje siĊ na zewnĊtrznych czynnikach oddziałujących na jej przebieg, niĪ na własnych zasobach i aktywnoĞci. W zakresie wyznawanych przez nią wartoĞci zdecydowanie
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pierwsze miejsce zajmowała rodzina i dobro dzieci, nastĊpne zdrowie,
a w dalszej kolejnoĞci praca.
NastĊpnym etapem udziału w projekcie były sesje indywidualne.
Ich efektem miało byü lepsze poznanie beneficjenta, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania zawodowego i rodzinnego, poznanie jego potrzeb, w tym równieĪ szkoleniowych, oraz poznanie ewentualnych
ograniczeĔ.

3.5.1.2. Sytuacja zawodowa
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Pani Zofia w chwili rozpoczĊcia udziału w projekcie była na urlopie
wychowawczym, a Ğwiadczenie z tego tytułu przysługiwaü jej miało
jeszcze przez dwa miesiące. Niewielka placówka paĔstwowa, w której
była poprzednio zatrudniona, znajdowała siĊ w trakcie likwidacji. Pani
Zofia została poinformowana przez pracodawcĊ, Īe jej miejsca pracy
juĪ nie ma i moĪe wróciü jedynie na stanowisko techniczne, związane
z obsługą maszyn poligraficznych lub zwolniü siĊ z pracy. Gdyby to
pracodawca wypowiedział umowĊ, pani Zofii przysługiwałaby odprawa, stąd pojawiła siĊ z jego strony „propozycja” innego stanowiska,
które najprawdopodobniej nie bĊdzie pracownikowi odpowiadało i sam
siĊ zwolni. Taka sytuacja zawodowa nie była niestety wyjątkowa. Kilka
uczestniczek projektu zgłaszało, Īe były szykanowane w pracy
w związku z zajĞciem w ciąĪĊ i korzystaniem z urlopu wychowawczego. Miejsce pracy pani Zofia wspominała raczej dobrze, czuła siĊ tam
potrzebna, miała duĪo obowiązków, prowadziła dokumentacjĊ, czĊĞü
ksiĊgowoĞci firmy, ale teĪ musiała zajmowaü siĊ obsługą klienta. Siebie w Ğrodowisku pracy opisywała jako osobĊ cichą, podporządkowaną, prawie nigdy niewyraĪającą swojego zdania, a tym bardziej sprzeciwu. Z wiĊkszoĞcią współpracowników układało siĊ dobrze, chociaĪ
teraz z perspektywy czasu uwaĪa, Īe był to głównie wynik jej uległoĞci. Mimo tego w okresie, gdy pracowała, czuła siĊ dobrze, miała własne pieniądze i poczucie, Īe nie jest od nikogo zaleĪna. Towarzyszyło
jej jednoczeĞnie stale przekonanie, Īe praca w biurze nie jest jej powołaniem, które połączone było z chĊcią wykonywania bardziej
twórczego zawodu, związanego z jej zdolnoĞciami manualnymi i wraĪliwoĞcią artystyczną. Marzyła o pracy w redakcji gazety lub agencji re-
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3.5.1.3. Sytuacja rodzinna
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klamowej. Mówiąc o tym, od razu jednak dodawała: „To tylko marzenia, nie mam siły przebicia, nie wierzĊ w siebie, wszystkiego siĊ bojĊ”.
Od momentu urodzenia pierwszego syna pani Zofia przebywała
na urlopie wychowawczym. Zapytana, czy nie myĞlała wczeĞniej
o powrocie do pracy, odpowiedziała, Īe opieka nad dzieümi wydawała
siĊ jej czymĞ oczywistym. Spełniała siĊ bardzo w roli matki, ale jednoczeĞnie widziała, Īe wszelkie obowiązki domowe spoczywają tylko na
niej. MąĪ w ogóle nie włączał siĊ w prace domowe ani czynnoĞci
opiekuĔcze. Bała siĊ wiĊc, Īe powrót do pracy bĊdzie oznaczał trudnoĞci w funkcjonowaniu rodziny. MąĪ finansowo zapewniał byt materialny rodzinie, wiĊc tym bardziej po urodzeniu drugiej córki nie widziała powodu ani moĪliwoĞci powrotu do pracy. Praktycznie przez cały
czas trwania urlopu wychowawczego pani Zofia wykonywała drobne
prace chałupnicze, które znacznie zasilały budĪet domowy. Niestety
pani Zofia nie doceniała własnego wysiłku, uznając to tylko za mały
dodatek. Po głĊbszej analizie okazało siĊ, Īe od kilku lat te dodatkowe
zajĊcia, najczĊĞciej wykonywane w nocy, po wypełnieniu obowiązków
domowych, pozwalały jej mieü pieniądze na własne wydatki, takie jak:
ubrania, kosmetyki itp. Pani Zofia z jednej strony bardzo chciała iĞü do
pracy, jak to okreĞliła, aby „nie byü od nikogo zaleĪną”, z drugiej strony, martwiła siĊ, Īe nie pogodzi tego z obowiązkami domowymi i opieką nad dzieümi.

Pani Zofia jest mĊĪatką od 11 lat. Ma troje dzieci i opiekuje siĊ nimi samodzielnie, czasem korzystając z pomocy matki, sporadycznie
teĞciowej. O dzieciach opowiadała z entuzjazmem, była dumna z ich
osiągniĊü. JuĪ wstĊpne rozmowy pokazały, Īe z punktu widzenia pani
Zofii Īycie małĪeĔskie nie było dla niej w pełni satysfakcjonujące. Model rodziny od początku był związany ze sztywnym podziałem ról. Pani Zofia w sposób niejako automatyczny przyjĊła na siebie wszystkie
obowiązki domowe, takie jak: sprzątanie, gotowanie, pranie itd. JednoczeĞnie nadal pracowała. MąĪ po pracy nie włączał siĊ w prace
domowe, odpoczywał przed telewizorem. CzĊsto krytykował panią ZofiĊ, Īe Ĩle posprzątała, Īe niesmacznie gotuje itp. Komentarze te były
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bolesne, ale pani Zofia uwaĪała, Īe mąĪ pewnie ma racjĊ, Īe to ona
powinna siĊ bardziej staraü.
Moment urodzenia pierwszego syna był przełomowy w Īyciu całej
rodziny. Dla pani Zofii fakt zostania matką był bardzo satysfakcjonujący i wyczekiwany. W sposób naturalny przejĊła opiekĊ nad dzieckiem.
MąĪ nie włączał siĊ, mimo zachĊt z jej strony. Pani Zofia uznała te zachowania za coĞ zupełnie oczywistego, co od zawsze obserwowała
w swojej i innych rodzinach.
Skorzystanie z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego wydawało siĊ dla obojga małĪonków czymĞ oczywistym i wypływało głównie
z przekonania, Īe kobieta stworzona jest do Īycia domowego, a praca
jest rodzajem fanaberii, z którą naleĪy skoĔczyü, kiedy pojawiają siĊ
dzieci. Pani Zofia pamiĊta, Īe w ogóle nie brała pod uwagĊ własnej
kariery zawodowej. Pod koniec pierwszego urlopu wychowawczego
pani Zofia ponownie zaszła w ciąĪĊ, urodziła drugą córeczkĊ i nadal
kontynuowała urlop wychowawczy w pełnym wymiarze.
Lansowane przez rodzinĊ przekazy związane były przede wszystkim z doĞü sztywnym spostrzeganiem ról rodzinnych. Matka pani Zofii
mimo, Īe sama pracuje zawodowo, nigdy nie wspierała córki w dąĪeniach do rozwoju kariery. WrĊcz przeciwnie, podkreĞlała, Īe jej miejsce jest przy mĊĪu, Īe to mĊĪczyĨni kierują rodziną, Īe ona powinna
siĊ podporządkowaü i nie dyskutowaü. Pani Zofia wychowana była
w przekonaniu, Īe kobiety powinny koncentrowaü siĊ głównie na potrzebach dzieci i rodziny, własne pragnienia realizując na koĔcu lub
wcale.
JeĪeli chodzi o spostrzeganie siebie w roli zawodowej, wstĊpne
dane od beneficjentki, np. arkusze testowe wyraĨnie pokazały, Īe jest
ona osobą nieĞmiałą, z bardzo niską samooceną, zarówno w zakresie
własnych uzdolnieĔ, potencjałów, ale teĪ skutecznoĞci i poczucia
sprawstwa, uwaĪa siĊ za osobĊ podporządkowaną, która nie wypowiada własnego zdania, gdyĪ uwaĪa, Īe to, co ma do powiedzenia
„jest mało wartoĞciowe, Īe inni wiedzą lepiej”; jednoczeĞnie prezentuje przekonania, Īe dobra i satysfakcjonująca praca wymaga specjalnych uzdolnieĔ albo znajomoĞci i naleĪy siĊ nielicznym wybraĔcom.
Tego typu postawy Ğwiadczyły o bardzo niskim poczuciu własnej wartoĞci i sprawstwa. Miało to Ğcisły związek z szeregiem lĊków, zwłasz-
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cza przed zmianą. Pani Zofia uwaĪała, Īe nowej pracy nie znajdzie na
pewno, Īe ona jest za słaba, a rynek pracy jest nieprzychylny i groĨny.
W trakcie tych pierwszych spotkaĔ opisywała siebie takimi słowami: „całe Īycie jestem uległa, taka szara mysz”, „nie mam siły przebicia”, „nie mogĊ siebie złapaü w tym Īyciu”, „wszystkiego siĊ bojĊ”.

3.5.1.4. Oczekiwania i potrzeby szkoleniowe
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Pani Zofia była bardzo zmotywowana do uczestnictwa w projekcie.
Oczekiwała, Īe zdobĊdzie nowe umiejĊtnoĞci zawodowe, ale przede
wszystkim, „Īe wyjdzie z domu do ludzi”. Bardzo trudno było jasno
sformułowaü jej oczekiwania szkoleniowe, gdyĪ nie miała moĪliwoĞci
powrotu do poprzedniego miejsca pracy i stała przed koniecznoĞcią
poszukiwania nowego zatrudnienia. Dotąd zajmowała siĊ sprawami
biurowymi. Po konsultacji z matką postanowiła, Īe weĨmie udział
w szkoleniu z grafiki komputerowej, co miało zwiĊkszyü jej szanse na
rynku pracy w branĪy wydawniczej i reklamowej. Dodatkowo oczekiwała szkolenia z obsługi komputera, poniewaĪ nie posiadała takich
umiejĊtnoĞci.
NieĞmiało zaznaczała, Īe tak naprawdĊ chciałaby zajmowaü siĊ
malarstwem, ale od razu podkreĞlała, Īe to tylko mrzonki niemoĪliwe
do zrealizowania. ZachĊcana do przyjrzenia siĊ tej moĪliwoĞci rozwoju
szybko siĊ wycofywała, podkreĞlając, Īe to niepraktyczne i mało powaĪne zainteresowania, Īe powinna myĞleü realnie.
Dodatkowo ze strony trenera zostały zaproponowane szkolenia
dotyczące umiejĊtnoĞci autoprezentacji, asertywnoĞci, warsztat rozwoju osobowoĞci oraz informacja zawodowa. Propozycje te zostały
bardzo chĊtnie przyjĊte.
Jednostka odpowiedzialna w projekcie za szkolenia ustaliła z beneficjentką harmonogram szkoleĔ w wymiarze 150 godzin, które
w głównym zakresie obejmowały grafikĊ komputerową oraz obsługĊ
komputera. Dodatkowo zaplanowano: 20 godz. warsztatu rozwoju
osobowoĞci, 6 godzin autoprezentacji, 6 godzin informacji zawodowej
i 6 godzin treningu asertywnoĞci. Pani Zofia w trakcie zajĊü zostawiała
młodsze dziecko w punkcie opieki nad dzieümi, który znajdował siĊ
w tym samym budynku, w którym odbywały siĊ szkolenia. Obserwacja

183

BALANCE

K

FK

B
ja

ac
nd
Fu

zachowania pani Zofii w trakcie zajĊü dawała moĪliwoĞü jej poznania
i nawiązania bliĪszego kontaktu oraz ustalenia, jakie efekty przynosi
jej udział w projekcie.
ZajĊcia z zakresu umiejĊtnoĞci interpersonalnych odbyły siĊ po
około 8 tygodniach trwania szkoleĔ zawodowych. Na tym etapie przeprowadzono równieĪ spotkanie indywidualne, słuĪące zorientowaniu
siĊ w sytuacji Īyciowej beneficjenta, zebraniu dotychczasowych refleksji z uczestnictwa w zajĊciach i ewentualnej korekcie planu szkoleniowego, jeĞli byłaby potrzeba. Pani Zofia była bardzo zadowolona
z zajĊü szkoleniowych (przede wszystkim dotyczących umiejĊtnoĞci
obsługi komputera, które były dla niej nowoĞcią i bardzo ją zaciekawiły). ZajĊcia z grafiki komputerowej odbierała jako trudne, ale nieprzekraczające jej moĪliwoĞci. PodkreĞlała, Īe bardzo duĪo pozytywnych
doznaĔ daje jej kontakt z innymi uczestniczkami projektu. Zorientowała siĊ, Īe inne kobiety mają podobne do niej problemy, ale teĪ potrafią
je róĪnie rozwiązywaü i moĪna siĊ od nich wiele nauczyü. PodkreĞlała
równieĪ waĪnoĞü organizacji opieki nad dzieckiem, gdyĪ pokazało to,
Īe córka Ğwietnie adaptuje siĊ do Ğrodowiska podobnego do przedszkolnego. Ponadto nie musiała korzystaü w tym czasie z pomocy
matki i czuła siĊ przez to mniej zaleĪna. W zakresie sytuacji rodzinnej
pani Zofia zauwaĪyła, Īe mąĪ po wstĊpnej akceptacji jej udziału
w projekcie z czasem zaczął nieprzychylnie komentowaü jej czĊstsze
wyjĞcia z domu. Nadal nie angaĪował siĊ w opiekĊ nad dzieümi.
Pani Zofia kontynuowała udział w szkoleniach, a poniewaĪ było
juĪ pewne, Īe spotkamy siĊ przy okazji zajĊü warsztatowych ustaliłyĞmy, Īe dalsze cele osobiste bĊdą ustalane na bieĪąco, zaleĪnie od
jej potrzeb.

3.5.1.5. Etap szkoleĔ interpersonalnych
Szkolenia w projekcie odbywały siĊ w komfortowy sposób, gdyĪ
harmonogram był indywidualnie konsultowany i ustalany z kaĪdym
beneficjentem. Grupy zajĊciowe były dosyü małe, a czĊsto zajĊcia odbywały siĊ indywidualnie, gdyĪ trudno było skoordynowaü harmonogramy kilku osób. Sytuacja taka wystąpiła równieĪ w przypadku pani
Zofii: zajĊcia warsztatów osobistych odbyły siĊ w formie indywidualnej,
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natomiast pozostałe w czteroosobowej grupie. Fakt, Īe 20 godzin
warsztatów stało siĊ pracą indywidualną, bardzo wyraĨnie wpłynął na
jego charakter, przybierając raczej formĊ pogłĊbionego doradztwa,
psychoedukacji, treningu, a nawet psychoterapii. Plusem było to, Īe
tematyka zajĊü dostosowana była do potrzeb pani Zofii, natomiast minusem mniejsza moĪliwoĞü wykorzystania takich technik szkoleniowych, jak: twórcza dyskusja, odgrywanie ról, ale przede wszystkim
wymiana informacji zwrotnych po róĪnych üwiczeniach. W tym przypadku taka szansa zaistniała na kolejnych zajĊciach, które obywały
siĊ juĪ w grupie.

3.5.1.6. Refleksje trenera osobistego
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JuĪ pierwsze dwa spotkania dostarczyły wielu informacji o pani
Zofii. Przede wszystkim pokazały one, Īe o swoich sprawach właĞciwie z nikim nie rozmawiała, nie dzieliła siĊ tym, co czuła, myĞlała,
czego pragnĊła, a bardzo takich rozmów potrzebowała. W zakresie
zasobów bardzo przydatna w sytuacjach zawodowych mogła byü niewątpliwie umiejĊtnoĞü podporządkowania i dąĪenia do kompromisów,
a takĪe ciepło, troskliwoĞü, pracowitoĞü, obowiązkowoĞü, umiejĊtnoĞü
słuchania i chĊü pomagania ludziom, ponadto zdolnoĞci manualne
i plastyczne.
Ograniczeniem na pewno była nieadekwatnie niska samoocena,
nieumiejĊtnoĞü rozpoznawania i wyraĪania własnych potrzeb i oczekiwaĔ oraz brak asertywnoĞci.
Z punktu widzenia trenera na tym etapie najwiĊkszą trudnoĞcią było niezagłĊbianie siĊ w problemy emocjonalne i rodzinne pani Zofii.
Wyczuwalne były jednak problemy natury emocjonalnej oraz dotyczące sfer konfliktów wewnątrzpsychicznych i stosowanych mechanizmów obronnych. RównieĪ wypowiedzi dotyczące funkcjonowania
podsystemu małĪeĔskiego mogły sugerowaü pewne problemy, choüby
w zakresie komunikacji, współpracy w prowadzeniu domu i wychowaniu dzieci.
Jednak Ğwiadomie nie podejmowałam głĊbszej pracy nad tymi tematami wiedząc, Īe liczba spotkaĔ i zakres tematyczny nie obejmuje
psychoterapii. Ograniczyłam siĊ raczej do udzielenia informacji doty-
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czących moĪliwoĞci zmiany i poinformowałam panią ZofiĊ, o tym,
gdzie ewentualnie moĪe skorzystaü z psychoterapii oraz Īe istnieje
moĪliwoĞü uczestniczenia w terapii małĪeĔskiej. W ramach doradztwa
osobistego postanowiłam skupiü siĊ na pomocy w sformułowaniu celów rozwoju osobistego, wesprzeü w dąĪeniu do powrotu na rynek
pracy i zaplanowaü ĞcieĪkĊ szkoleniową.
Wówczas jednak czułam swoją rolĊ doradcy jako ograniczenie,
w tym sensie, Īe posiadając pewną wiedzĊ, doĞwiadczenie, nie moĪna z nich w pełni korzystaü. Z perspektywy czasu wiem, Īe do innych
działaĔ psychologicznych czy psychoterapeutycznych nie miałam
w tym momencie i miejscu ani upowaĪnienia i prawa.
Zaproponowałam takĪe wspólne spotkanie, w ramach którego
mąĪ mógłby siĊ wiĊcej dowiedzieü o projekcie i jego celach, gdyĪ ta
wiedza mogłaby mu pomóc lepiej zrozumieü sytuacjĊ Īony. Nie był
jednak zainteresowany. Warto włączaü współmałĪonka w proces doradztwa. Wspólne spotkanie moĪe pomóc zrozumieü współmałĪonkom, Īe rozwój indywidualny nie musi byü zagroĪeniem dla spójnoĞci
małĪeĔstwa, a wrĊcz przeciwnie, znacznie podnosiü poziom komfortu
w związku.
Kontakt indywidualny związany był z pracą nad nastĊpującymi tematami: samoocena; Ja w pracy, Ja w rodzinie, Ja w grupie oraz plany na przyszłoĞü. Początkowe spotkania koncentrowały siĊ głównie na
pracy nad adekwatnym obrazem własnej osoby. Obejmowały one
róĪne techniki oddziaływania psychologicznego, głównie związane z
podejĞciem poznawczym, gdzie podstawą do zmiany zachowania jest
zmiana myĞlenia o sobie. SłuĪyły temu zadania, w którym np. proponowałam wypisanie własnych moĪliwoĞci, a nastĊpnie po przeanalizowaniu listy, próbĊ ponownego jej uzupełniania. Jednym z zadaĔ było wypisanie własnych ograniczeĔ, a nastĊpnie ich weryfikacja i poddanie pozytywnym przeformułowaniom. CzĊĞü spotkaĔ poĞwiĊcona
była na zdiagnozowanie negatywnych przekonaĔ na temat siebie
i otaczającego Ğwiata, które nieĞwiadomie mogły wpływaü na funkcjonowanie klientki. Wymagało to siĊgniĊcia do lat wczeĞniejszych, przypomnienia sobie, jakie przekonania, postawy reprezentowały bliskie
pani Zofii osoby. Na bieĪąco tworzona była lista takich przekonaĔ
i związanych z nimi konkretnych myĞli oraz zachowaĔ. Analiza ta pozwoliła pani Zofii uĞwiadomiü sobie, jak Ĩle o sobie myĞlała, jak bar-
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dzo bała siĊ Ğwiata, ale przede wszystkim jak ogromny wpływ takie
przekonania miały na podejmowane decyzje i zachowania. Przykładowo przekonanie, Īe „inni są zdolni, ja jestem zwyczajna, szara mysz
i zawsze tak bĊdzie” rodzi myĞli, Īe nie warto siĊ staraü, wykazywaü
inicjatywy, bo i tak nie przyniesie to zmiany. Takie myĞli miały oddĨwiĊk afektywny, oczywiĞcie negatywny, wiązały siĊ z lĊkiem, smutkiem, złoĞcią kierowaną do siebie. Człowiekowi, który głównie czuje
lĊk i smutek bardzo trudno jest siĊ zmobilizowaü do działania, wiĊc
w jego Īyciu faktycznie nic siĊ nie zmienia. Jest to rodzaj pĊtli negatywnych sprzĊĪeĔ zwrotnych w ujĊciu systemowym, zespół wyuczonej
bezradnoĞci lub konsekwencja wewnątrzpsychicznego konfliktu dąĪenie – unikanie. NiezaleĪnie od tego jak nazwiemy to zjawisko, jest ono
niekorzystne i nie ułatwia rozwoju osobistego.
Pani Zofia miała szereg negatywnych przekonaĔ na własny temat,
dotyczących właĞciwie wszystkich sfer jej Īycia. Podczas wspólnej
pracy starałam siĊ połoĪyü nacisk głównie na sfery najwaĪniejsze,
czyli dotyczące roli Īony, matki i pracownika. Klimat spotkaĔ początkowo był związany z odreagowaniem wielu trudnych emocji, skumulowanych przez lata i nigdy niewyraĪonych. PoniewaĪ rozłoĪone były
one w czasie kilku tygodni, juĪ po paru z nich widaü było zmiany w zachowaniu. Pani Zofia przychodziła na spotkania bardziej rozluĨniona,
chĊtniej podejmowała proponowane zadania, czĊĞciej wyraĪała własne zdanie i przekonania bez płaczu.
CzĊĞü czasu poĞwiĊcono na omówienie sytuacji w małĪeĔstwie.
W tym aspekcie starałam siĊ zachowaü, na ile to moĪliwe neutralnoĞü.
Słuchałam, ale teĪ starałam siĊ pokazywaü pani Zofii jej funkcjonowanie w systemie rodzinnym i jej wpływ na ten system. W dialogu tym
podejĞcie systemowe okazało siĊ ponownie wielce pomocne. Klientka
zachĊcana do Ğledzenia pĊtli sprzĊĪeĔ zwrotnych miĊdzy nią a mĊĪem, zorientowała siĊ lepiej w tym, co moĪna zrobiü, Īeby coĞ siĊ
zmieniło. Przykładem moĪe byü omówienie sytuacji, kiedy jak twierdziła, mąĪ jej nie słuchał, nie zwracał na nią uwagi. Pani Zofia wycofywała siĊ wtedy, była smutna. MąĪ najprawdopodobniej nie wiedząc, jak
to jest dla niej waĪne, jeszcze mniej zwracał na nią uwagĊ itd. W wyniku omówienia tego mechanizmu pani Zofia podjĊła małe, delikatne
próby wyraĨniejszego wyraĪania swoich potrzeb, nie w formie pretensji, smutku czy Īalu, lecz bardziej wprost. Okazało siĊ, Īe mąĪ był
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czasem gotów spełniü te oczekiwania, a to przyniosło polepszenie atmosfery miĊdzy małĪonkami i w całej rodzinie. OczywiĞcie zmiany podejmowane przez panią ZofiĊ nie były ani drastyczne, ani szybkie
i towarzyszył im początkowo ogromny lĊk, ale stopniowo w miarĊ
orientacji, Īe nic nie grozi stabilnoĞci systemu rodzinnego podejmowała kolejne kroki.
Wydaje siĊ, Īe przypadkowa sytuacja spotkaĔ indywidualnych była czymĞ niezmiernie potrzebnym pani Zofii. Pozwoliło to odreagowaü
w intymnej atmosferze szereg skumulowanych, wypieranych dotąd
emocji i dziĊki temu spokojniej zająü siĊ omawianiem konkretnych
problemów. W zgodzie z zasadami treningu osobistego starałam siĊ
głównie bazowaü na zasobach i potencjałach pani Zofii, uznając, Īe
jak dotąd ich sobie nie uĞwiadamiała i nie wykorzystywała wystarczająco. Spotkania indywidualne stały siĊ bazą do zajĊü w grupie, pozwalając pani Zofii korzystaü z kolejnych zajĊü z mniejszym poziomem
napiĊcia i lĊku. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z klientem o tak
obniĪonym poczuciu własnej wartoĞci, naleĪy uwaĪaü na poziom własnego zaangaĪowania w spotkaniach i aktywnoĞü. Osoby o podobnym typie osobowoĞci mogą nieĞwiadomie prowokowaü do przyjĊcia
wzglĊdem nich postawy dominującego autorytetu lub wybawiciela
ofiary, co w konsekwencji moĪe tylko utrwaliü zaleĪnoĞciowy typ funkcjonowania u klienta. Niejednokrotnie wymaga to wiele cierpliwoĞci,
Īeby pozwoliü klientowi samemu dojĞü do pewnych wniosków, gdy
mamy juĪ w głowie gotowe hipotezy i propozycje rozwiązaĔ. Bardzo
trudnym jest równieĪ zachowanie neutralnoĞci i metapozycji wzglĊdem całego systemu rodzinnego klienta. W opisywanym przypadku
dosyü łatwo moĪna ulec załoĪeniu, Īe pani Zofia jest ofiarą mĊĪa despoty i krytykanta oraz najlepiej naleĪałoby ją od niego uwolniü. Takie
podejĞcie moĪe w konsekwencji doprowadziü do jeszcze wiĊkszego
kryzysu rodzinnego. Natomiast systemowe rozumienie rodziny daje
moĪliwoĞü zobaczenia jej jako pewnej całoĞci, wprawdzie zbudowanej
z indywidualnych elementów, ale stale wzajemnie na siebie oddziałujących. ZachĊcenie klienta do przyjĊcia, chociaĪ na moment metapozycji czy teĪ zachĊcenie do spojrzenia z perspektywy pozostałych
członków rodziny na tĊ samą sprawĊ, czĊsto pozwala na odkrycie
nowych aspektów sytuacji, a w konsekwencji wpływa na wiĊksze rozumienie siebie i innych.

188

RÓWNOWAGA

K

FK

B
ja

ac
nd
Fu

Kolejne zajĊcia doradcze odbywały siĊ w małych, czteroosobowych grupach. Pozwalało to dostosowaü tematykĊ do potrzeb i oczekiwaĔ uczestniczek. Wszystkie stały przed wizją poszukiwania nowego miejsca pracy, a wiĊc temat ten dominował podczas zajĊü, zwłaszcza z autoprezentacji i informacji zawodowej.
Początkowo w grupie pani Zofia była raczej wycofana, słuchała
uwaĪnie innych, stopniowo jednak coraz czĊĞciej spontanicznie zabierała głos, odnosiła siĊ równieĪ bezpoĞrednio do innych uczestniczek.
W ramach zajĊü odbyły siĊ üwiczenia związane z przygotowaniem
CV, listu motywacyjnego oraz do rozmowy kwalifikacyjnej. Oprócz indywidualnych zadaĔ włączono równieĪ odgrywanie konkretnych scenek z potencjalnej rozmowy o pracĊ. Pani Zofia po raz pierwszy spotkała siĊ z taką formą jak cv, list motywacyjny, nigdy wczeĞniej nie starała siĊ o pracĊ w ten sposób. Zatem zajĊcia wyposaĪyły ją w konkretne umiejĊtnoĞci. Dodatkowo usłyszała informacje zwrotne od innych uczestniczek, jak jest spostrzegana, a w wiĊkszoĞci były to refleksje bardzo wspierające. Jedne z zajĊü poĞwiĊciłam na zapoznanie
uczestniczek z moĪliwoĞciami poszukiwania pracy przez Internet.
Okazało siĊ, Īe Īadna z paĔ nie miała stałego dostĊpu do sieci, ani
nie potrafiła z niej korzystaü. Pani Zofia w wyniku zajĊü skutecznie
namówiła mĊĪa na zainstalowanie Internetu w domu. ZajĊcia z asertywnoĞci związane były głównie z nauką wyraĪania własnych potrzeb,
zarówno wĞród bliskich, jak i w Īyciu zawodowym. CzĊĞü czasu poĞwiĊcono na tematykĊ skutecznego odmawiania. Intymna atmosfera
zajĊü w tak małej grupie pozwalała na znaczny poziom zaangaĪowania uczestniczek w przyglądanie siĊ róĪnym własnym problemom, na
szczere dzielenie siĊ doĞwiadczeniami czy teĪ twórczą dyskusjĊ nad
jakimĞ konkretnym przykładem z Īycia. MiĊdzy innymi bardzo wymierną korzyĞcią z zajĊü było nawiązanie nowych kontaktów. Kiedy
pozostałe uczestniczki dowiedziały siĊ, Īe pani Zofia zajmuje siĊ rĊkodziełem zaproponowały, Īeby przyniosła i pokazała, co robi. Na nastĊpnych zajĊciach prezentowała swoje prace, które wzbudziły podziw
i podobno zostały rozkupione od rĊki, a pani Zofia dostała kolejne zamówienia. ZajĊcia w grupie dają ogromne moĪliwoĞci nabywania, trenowania i utrwalania umiejĊtnoĞci interpersonalnych. Zwłaszcza klienci, którzy mają problemy w funkcjonowaniu w grupie mogą w bezpiecznych warunkach, pod opieką trenera, zmierzyü siĊ z własnymi
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problemami i ograniczeniami. Wiele technik moĪna skutecznie wykorzystaü tylko w grupie.

3.5.1.7. Refleksje klientki
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Po zakoĔczeniu wszystkich szkoleĔ, które trwały w sumie prawie
pół roku odbyło siĊ spotkanie podsumowujące. Pani Zofia podkreĞlała
swoje ogromne zadowolenie z udziału w projekcie. Przede wszystkim
akcentowała to, Īe udało jej siĊ wyjĞü z domu i zobaczyü, Īe obowiązki domowe nie są wcale przez to zaniedbane, wystarczyło tylko przemyĞleü i inaczej zarządzaü czasem. DziĊki moĪliwoĞci zostawiania
najmłodszej córki i syna w punkcie opieki zorientowała siĊ, Īe spokojnie moĪe posłaü je do przedszkola, a przez to zyskaü wiĊkszą dyspozycyjnoĞü, chociaĪby na rynku pracy. Szkolenia w zakresie obsługi
komputera przydawały jej siĊ głównie w codziennym Īyciu, np. przy
korzystaniu z Internetu. W sieci szukała inspiracji do swoich artystycznych zainteresowaĔ. Zapisała siĊ równieĪ, juĪ sama, na kurs rysunku
i portretu w pobliskim liceum plastycznym. Udział w zajĊciach sprawiał
jej duĪą satysfakcjĊ. W zakresie treningu osobistego zauwaĪyła, Īe
jest pewniejsza siebie, nie poddaje siĊ tak łatwo jak kiedyĞ. Zorientowała siĊ równieĪ we własnych zasobach i moĪliwoĞciach. Doszła do
wniosku, Īe powinna robiü to, co lubi. ZaczĊła teĪ siĊ zastanawiaü nad
współpracą z galeriami. Jednak realizacjĊ tego pomysłu odkładała na
przyszłoĞü, gdyĪ na pierwszym planie są dla niej dzieci. Natomiast
obecnie kaĪdą wolną chwilĊ poĞwiĊca na robienie dekoracji teatralnych dla osiedlowego domu kultury. Niestety praca ta ma charakter
niestały, sezonowy i nie wiąĪą siĊ ze stabilizacją ani finansową, ani
ubezpieczeniową. Oficjalnie pani Zofia pozostawała nadal osobą bezrobotną. W zakresie sytuacji rodzinnej relacja z mĊĪem nie uległa
wiĊkszej zmianie. Klientka twierdziła, Īe nadal nie pomaga jej i nie
angaĪuje siĊ w obowiązki domowe oraz wychowawcze. Zdarzały siĊ
kłótnie i nieporozumienia. Zmieniło siĊ natomiast podejĞcie pani Zofii
to tego problemu, a krytyka ze strony mĊĪa nie robiła juĪ na niej takiego wraĪenia, potrafiła broniü swojego zdania. CzĊsto jednak „dla ĞwiĊtego spokoju” ustĊpowała. W kontaktach z dzieümi stała siĊ mniej lĊkowa i nadopiekuĔcza. Starała siĊ równieĪ wiĊcej od nich wymagaü.
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ZaczĊła inaczej postrzegaü swoją rolĊ w rodzinie, a to, co robiła dla
bliskich, widziała równieĪ w kategorii pracy na rzecz rodziny, a nie tylko powinnoĞci i troski. Postanowiła, Īe do czasu pójĞcia bliĨniaków do
przedszkola nie bĊdzie intensywnie poszukiwaü pracy, ale nadal dorabiaü wykonując ją w domu. Wyraziła równieĪ chĊü uczestniczenia
w innych działaniach w ramach projektu, jeĪeli bĊdzie to tylko moĪliwe.

3.5.1.8. Podsumowanie
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Z punktu widzenia trenera osobistego zaszły wyraĨne zmiany
w zakresie funkcjonowania beneficjentki. Dotyczyły one zwłaszcza
uĞwiadomienia sobie własnych potrzeb, oczekiwaĔ od innych, ale teĪ
i marzeĔ. Pani Zofia nauczyła siĊ bardziej adekwatnie oceniaü siebie,
dostrzegaü własne moĪliwoĞci i ograniczenia. Nastąpiły równieĪ niewielkie, ale korzystne zmiany w systemie rodzinnym, takie jak: poprawa komunikacji z mĊĪem, jaĞniejsze wypowiadanie oczekiwaĔ wzglĊdem niego i dzieci oraz coraz czĊstsze próby egzekwowania ich.
W zakresie sytuacji zawodowej beneficjentka zyskała wiĊkszy
wgląd w moĪliwoĞci dzisiejszego rynku pracy, nauczyła siĊ konkretnych umiejĊtnoĞci związanych z poszukiwaniem pracy. WiĊcej dowiedziała siĊ równieĪ o własnych ograniczeniach, zarówno osobowoĞciowych, jak i tych związanych z zaległoĞciami edukacyjnymi. UwaĪa
jednak, Īe w tym momencie nie jest jeszcze gotowa na podjĊcie studiów, chociaĪ bardzo by chciała. UĞwiadomiła sobie równieĪ, Īe moĪe
spełniaü siĊ nie tylko w roli matki, ale równieĪ zawodowo i towarzysko.
Niewątpliwym sukcesem pani Zofii jest to, Īe odnalazła własne
pasje, ma dziĊki temu coĞ, czym moĪe siĊ zająü sama, dla siebie
i własnych korzyĞci emocjonalnych oraz materialnych. Poszerzyła zakres zainteresowaĔ, co teĪ zwiĊksza jej szanse na rynku pracy.
WczeĞniej nie wiedziała nawet, jakiego ogłoszenia o pracĊ mogłaby
szukaü, na tym etapie zaĞ ma juĪ przynajmniej kilka pomysłów. Mimo
zachĊty, aby próbowała aktywniej szukaü pracy, nie była w stanie siĊ
tego podjąü, chociaĪ duĪym krokiem było wysłanie kilku cv i pójĞcie na
rozmowĊ wstĊpną, jeszcze w trakcie szkoleĔ. WaĪne jest, aby pamiĊtaü o podąĪaniu za klientem i jego potrzebami i czasem naleĪy za-
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przestaü dalszych oddziaływaĔ doradczych, dając klientowi moĪliwoĞü
swobodnego rozwoju w zgodzie z własnym tempem i wartoĞciami.
Wbrew pozorom nie jest to łatwe, zwłaszcza, gdy obserwujemy
u klienta spory potencjał, z naszej perspektywy, nie w pełni wykorzystany. Pomocne moĪe byü wtedy spojrzenie z metapozycji na relacjĊ
siebie z klientem i analiza własnych uczuü, potrzeb, dąĪeĔ, marzeĔ.
W tym celu warto wykorzystaü ogromne moĪliwoĞci, jakie daje superwizja, czyli moĪliwoĞü konsultacji z własnym trenerem rozwoju zawodowego. Takie „odskoczenie” od relacji moĪe wnieĞü nowe spojrzenie
na klienta, ale i na siebie.
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3.5.2. MARIA I IZOLACJA TOWARZYSKA

3.5.2.1. Problem
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Maria wszystkie obowiązki wykonuje w domu. Jej praca polega na
wprowadzaniu danych do odpowiedniego systemu komputerowego.
Zajmuje siĊ kilkumiesiĊcznym dzieckiem. Doradca okreĞlił wspólnie
z nią jej najwyraĨniejsze cechy osobowoĞci i doszedł do wniosku, Īe
predysponują one ją do korzystania z elastycznej formy pracy, jaką
jest telepraca (m.in. wysoka wewnątrzsterownoĞü, sumiennoĞü
w NEO-FFI). Przed rozpoczĊciem telepracy istniała obawa ze strony
Marii, iĪ wykonywanie obowiązków zawodowych w domu bĊdzie zabierało jej wiĊkszoĞü czasu (wraz z nocami i weekendami).
Obawy nie sprawdziły siĊ jednak – Maria z powodzeniem godzi
Īycie rodzinne z zawodowym. Pogląd ten potwierdził równieĪ pracodawca Marii (jakoĞü i wydajnoĞü pracy elastycznej ocenia jako lepszą
niĪ przed zastosowaniem telepracy). Doradca przyjął, Īe jest to wynik
miĊdzy innymi predyspozycji osobowoĞciowych i właĞciwego dopasowania pracownika do takiej formy organizacji pracy.

K

Maria skarĪy siĊ na brak kontaktów towarzyskich (szczególnie
tych ze Ğrodowiska zawodowego), róĪnorodnoĞci „dnia codziennego”
wynikającej ze zmiennoĞci wykonywanych zadaĔ, zmiennoĞci Ğrodowiska i otoczenia. Obawia siĊ, Īe sytuacja ta spowoduje niechĊü do
pracy obecnie wykonywanej elastycznie, tzn. Īe nuda dnia codziennego szybko ją zmĊczy i zniechĊci do pracy.

3.5.2.2. Komentarz doradcy personalnego
Wskazane byłoby, aby pracodawca był inicjatorem regularnych
spotkaĔ, tzw. „operatywek”, podczas których pracownicy ustnie (mogą
równieĪ pisemnie) prezentują sprawozdania z realizacji obowiązków
i zadaĔ. Spotkania mogą odbywaü siĊ co tydzieĔ lub dwa tygodnie
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w zaleĪnoĞci od charakteru pracy i potrzeb instytucji. Podczas spotkaĔ
pracownicy mogą mieü równieĪ moĪliwoĞü dyskusji na temat bieĪących spraw zawodowych. Dyskusje pozwoliłby klientce na podtrzymywanie relacji interpersonalnych, byü moĪe nie tylko o charakterze zawodowym.

3.5.2.2. Komentarz doradcy zawodowego
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W przypadku Marii najlepszym rozwiązaniem byłoby zachĊcanie
do wzmacniania kontaktów towarzyskich. Doradca zasugerowaü moĪe
Marii intencjonalne i Ğwiadome planowanie spotkaĔ ze znajomymi czy
wspólnych wyjĞü z koleĪankami z pracy. Mogą one „złamaü” rutynĊ,
dostarczyü nowych wraĪeĔ i zapobiec poczuciu wyobcowania. W sytuacjach, gdy klientowi brakuje spotkaĔ z ludĨmi, naleĪy wyjaĞniü, jak
waĪne jest utrzymanie kontaktów społecznych dla zachowania równowagi psychicznej, dlaczego naleĪy dbaü o kontakty społeczne.
MoĪna teĪ zaproponowaü sposoby i proste techniki słuĪące utrzymaniu kontaktów społecznych, dodatkowo rozwaĪyü moĪliwoĞci zmiany
dotychczasowego systemu pracy z wykonywanej wyłącznie w domu
na czĊĞciowo wykonywaną w domu i w pracy. NaleĪy jednak wspólnie
zastanowiü siĊ, jak zorganizowaü w tym czasie opiekĊ nad dzieckiem.
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3.5.3. WIESŁAW I UNIKANIE PRACY

3.5.3.1. Problem
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Wiesław jest telepracownikiem z czĊĞciowo zadaniowym czasem
pracy. Z jego deklaracji wynika, iĪ uzyskał od swojego pracodawcy
bardzo duĪą dowolnoĞü w ustalaniu czasu pracy. Wiesław jest zaopatrzeniowcem w piekarni.
Cechy osobowoĞciowe Wiesława (tendencja do zewnątrzsterownoĞci oraz skrajnie niska sumiennoĞü w NEO-FFI) pozwalają przypuszczaü, Īe telepraca moĪe nie byü dobrym rozwiązaniem organizacyjnym w jego przypadku.
Pracując bez stałego harmonogramu dnia, moĪe mieü trudnoĞci
w realizacji wszystkich obowiązków, jeĞli nie ma nawyku systematycznoĞci. Pracodawca ocenia jednak jakoĞü i wydajnoĞü pracy Wiesława pozytywnie. Nie jest w stanie równieĪ podaü róĪnic dotyczących
wspomnianych cech pracy Wiesława sprzed stosowania elastycznej
formy pracy i w nowym systemie. Z uwagi na elastyczny czas pracy
pracodawca oraz pracownik nie widzą siĊ czĊsto – moĪna przypuszczaü, Īe szef Wiesława posiada doĞü ograniczoną wiedzĊ na temat
zdaĔ, które on wykonuje. Bardzo trudno oceniü, czy system pracy elastycznej jest odpowiedni w tym przypadku i korzystny zarówno dla
Wiesława, jak i jego szefa.

Nawiązanie kontaktu doradczego z Wiesławem moĪe okazaü siĊ
niezmiernie trudne. Jest on osobą skrajnie zamkniĊtą, raczej nie podaje informacji dotyczących pracy bądĨ ewentualnych z nią związanych trudnoĞci. Unika dzielenia siĊ uwagami poza tymi, które dotyczą
jego negatywnego stosunku do zakładu pracy (kultury oraz struktury
organizacyjnej, zasad dotyczących współpracy, strategii rozwoju firmy). Dla oglądu sytuacji brak jest subiektywnej oceny Wiesława nowego systemu pracy – trudno dostrzec jakiekolwiek trudnoĞci czy bariery. Ale czy to oznacza, Īe rzeczywiĞcie wszystko działa sprawnie?
Wiesław jest niesystematyczny, z czego wynikają duĪe problemy
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z umawianiem siĊ na róĪne spotkania. Brak systematycznoĞci, skłonnoĞü do niekoĔczenia podjĊtych działaĔ i niedokładnoĞü Wiesława
powodują, Īe w pracy wiele spraw „zawala”. Wiesław sprawia wraĪenie osoby unikającej konfrontacji i podejmowania inicjatywy.

3.5.3.2. Komentarz doradcy personalnego
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Z jednej strony, wskazane byłoby, aby pracodawca wyraził wolĊ
zweryfikowania pracy zatrudnionego, np. przeprowadzając osobistą
(nietelefoniczną) rozmowĊ oceniającą. Cechy osobowoĞciowe klienta
mają wpływ na relacje interpersonalne z innymi pracownikami oraz
dostawcami (instytucjami, w których nabywa towar). Ze wzglĊdu na
rzadkie wizyty pracownika (klienta) w zakładzie pracy ocena przez innych pracowników bĊdzie utrudniona. Jednak, moĪna załoĪyü, Īe pracownik zajmujący siĊ zaopatrzeniem ma kontakt z osobami, np. takimi, które odbierają od niego materiały oraz potwierdzają stany iloĞciowe. Mogą byü nimi pracownicy oraz dostawcy. Wskazane byłoby,
aby przeprowadziły one ocenĊ pracy omawianego pracownika. Z drugiej strony, trzeba, aby pracodawca zweryfikował dotychczasowy opis
stanowiska pracy – przydzielone obowiązki i zadania. Istnieje przypuszczenie, Īe pracownik ma za mało obowiązków lub są niedostosowane do jego moĪliwoĞci (zbyt łatwe lub zbyt trudne do realizacji).
Jest to równieĪ okazja do ponownego zdefiniowania kompetencji wymaganych do realizacji obowiązków na tym stanowisku, a nastĊpnie
do przygotowania ich profilu i oceny. Wskazane jest, aby pracodawca
wprowadził narzĊdzia kontrolne takie, jak np. cotygodniowe lub codwutygodniowe sprawozdania, raport ze zrealizowanych obowiązków
i zadaĔ, które pracownik mógłby przysyłaü pocztą elektroniczną lub
dostarczaü do firmy osobiĞcie, w przypadku jej braku.

3.5.3.3. Komentarz doradcy zawodowego
Przyczyną spadku efektywnoĞci Wiesława w pracy moĪe byü przyjĊcie przez niego pewnej strategii radzenia sobie z trudnoĞciami polegającej na unikaniu problemów i ucieczce. System pracy elastycznej
moĪe byü po prostu wygodny dla klienta, ale pogorszyü jakoĞü jego
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pracy (praca w luĨnych godzinach w tym przypadku moĪe jeszcze pogłĊbiaü problem jej unikania). W pracy doradcy nad problemem proponuje siĊ wykorzystanie treningu samokontroli i poczucia sprawstwa
klienta.
W kontakcie doradczym z klientem unikowym niezwykle istotne
jest podkreĞlenie, dlaczego systematycznoĞü spotkaĔ jest waĪna tak,
aby zwiĊkszaü jego motywacjĊ i zaangaĪowanie w pracĊ nad zmianą.
MoĪna posłuĪyü siĊ planem tematycznym, tworzonym wspólnie przez
doradcĊ oraz klienta w trakcie spotkaĔ. Zaleceniem dla pracodawcy
moĪe byü wskazanie bardziej konstruktywnych form oceny pracownika i uĞwiadomienie, jak waĪne jest przekazywanie pracownikowi informacji zwrotnej na temat jego zachowania i konsekwencji postĊpowania. Pracodawca moĪe nie mieü wiedzy, jak informacjĊ zwrotną
przekazywaü, wskazane jest wiĊc nauczenie go prostych technik
udzielania feedbacku (np. w formie tzw. kanapki – rozpoczĊcie dobrą
wiadomoĞci, póĨniej krótka i zwiĊzła informacja niekorzystna dla pracownika i zakoĔczenie pozytywnym podsumowaniem).
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3.5.4. LUIZA I NIESYSTEMTATYCZNOĝû

3.5.4.1. Problem
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Luiza jest telepracownikiem. Ma czĊĞciowo zadaniowy czas pracy,
który moĪe ustalaü dowolnie według zaistniałych potrzeb. Pracuje jako
grafik w agencji reklamowej. NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe zajmowane
przez nią stanowisko pracy wymaga duĪej samodzielnoĞci i systematycznoĞci, bez wzglĊdu na system, w którym siĊ pracuje. Luiza nie
najlepiej czuje siĊ w sytuacjach, gdy wiele od niej zaleĪy, woli w pracy
byü kierowana przez inną osobĊ, łatwo siĊ denerwuje i nie najlepiej
radzi sobie ze stresem. Sposób bycia Luizy raczej nie predysponuje
jej do pracy na elastycznych warunkach, co znajduje odzwierciedlenie
w wynikach testów psychologicznych (wysoka zewnątrzsterownoĞü
oraz obniĪona sumiennoĞü wraz z wysoką neurotycznoĞcią w teĞcie
NEO-FFI). Warunki zawodu i stanowiska pracy, które zajmuje wymagają od niej czĊstego podejmowania samodzielnych decyzji, w tym
planowania samodzielnego rozkładu zajĊü w ciągu dnia.
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Wysoka zewnątrzsterownoĞü i obniĪona sumiennoĞü przy samodzielnej pracy redaktorskiej powodują w przypadku Luizy nawarstwianie siĊ obowiązków, co w konsekwencji prowadzi do tego, Īe zmuszona jest spĊdzaü duĪo wiĊcej czasu w pracy niĪ jest to niezbĊdne.
Luiza zgłasza pewne problemy w domu. Członkowie jej rodziny nie rozumieją przyczyny, dla której poĞwiĊca tak duĪo czasu na pracĊ. Interpretują ten fakt jako zaniedbywanie obowiązków domowych. Zgłaszane problemy w komunikacji z rodziną mogą dodatkowo byü spowodowane narastającym stresem związanym z pracą zawodową.

3.5.4.2. Komentarz doradcy personalnego
Wskazane jest, aby pracodawca wprowadził narzĊdzia kontrolne
takie, jak np. cotygodniowe lub codwutygodniowe sprawozdania, raporty ze zrealizowanych obowiązków i zadaĔ.
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Pracodawca powinien równieĪ zweryfikowaü pracĊ zatrudnionego,
przeprowadzając ocenĊ pracowniczą. Mogłaby byü ona przeprowadzona przez osoby współpracujące z klientem. Ponadto, wskazane
byłoby, aby pracodawca zweryfikował dotychczasowy opis stanowiska
pracy – przydzielone obowiązki i zadania. Istnieje przypuszczenie, Īe
pracownik ma za mało zajĊü lub są niedostosowane do jego moĪliwoĞci (zbyt łatwe lub zbyt trudne do realizacji). Jest to równieĪ okazja do
nowego zdefiniowania kompetencji wymaganych do realizacji obowiązków na tym stanowisku, a nastĊpnie do przygotowania ich profilu
i oceny. Mając na uwadze brak predyspozycji klienta do pracy na stanowisku samodzielnym w formie elastycznej, wskazane byłoby, aby
pracodawca wysłał tĊ osobĊ na szkolenie dotyczące zarządzania czasem oraz rozwijania samodzielnoĞci.

3.5.4.3. Komentarz doradcy zawodowego
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W przypadku trudnoĞci z samokontrolą moĪna wprowadziü w tym
przypadku osobĊ „kontrolującą” sprawy zawodowe, a raczej terminowoĞü wykonania zadaĔ przez LuizĊ. Rolą takiej osoby mogłoby byü
przypominanie jej o rozkładzie dnia oraz sprawdzanie postĊpów
w wykonywaniu obowiązków zawodowych. Początkowo funkcjĊ kontrolującą moĪe pełniü doradca, nastĊpnie moĪna przekazaü ją jednemu z członków rodziny. NaleĪy spodziewaü siĊ, Īe zmniejszanie
z czasem czĊstotliwoĞci sprawowania funkcji kontrolującej (ale nie jej
całkowite zaniechanie) moĪe wprowadziü reakcjĊ wyuczonej samokontroli u osoby zewnątrzsterownej.
W opisanej sytuacji naleĪy teĪ pamiĊtaü, Īe predyspozycje osobowoĞciowe osób wyznaczonych do korzystania z elastycznej formy
pracy powinny byü sprawdzane przed decyzją o zakwalifikowaniu
osoby do korzystania z niej. Z uwagi na coraz wyraĨniejszy problem
w rodzinie, związany z niezrozumieniem sytuacji i warunków pracy Luizy, zaleca siĊ przeprowadzenie podstawowego treningu komunikacji
poprawiającego zasady porozumiewania siĊ.
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3.5.5. KAROLINA I BRAK ZAUFANIA PRACODAWCY

3.5.5.1. Problem
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Karolina jest korektorem w lokalnej gazecie. Pracuje w systemie
telepracy z czĊĞciowo zadaniowym czasem pracy, który moĪe ustalaü
dowolnie według zaistniałych potrzeb. ĝwietnie radzi sobie z organizacją swojej pracy. W pełni kontroluje czas wykonania zadaĔ, właĞciwie ustala priorytety, jest dokładna, sumienna i rzetelna. Cechy osobowoĞci i styl pracy pozwalają twierdziü, iĪ Karolina jest predysponowana do korzystania ze wspomnianej elastycznej formy pracy. Potwierdzają to zewnĊtrzne wyniki kontroli w firmie, w której pracuje.
Samodzielny wniosek Karoliny, dotyczący jej pracy w systemie telepracy, brzmi: do korzystania z elastycznej formy pracy (szczególnie
zawierającej elementy telepracy) niezbĊdna jest systematycznoĞü
i samodyscyplina: „Gdybym chociaĪ raz nie wykonała zaplanowanych
na dane popołudnie obowiązków – nastĊpnego dnia nie poradziłabym
sobie z ich iloĞcią”. Utrzymanie systematycznoĞci nie stanowi dla Karoliny Īadnego problemu, według deklaracji – daje ogromne poczucie
satysfakcji z osiągniĊtego dziĊki pewnym wyrzeczeniom (ulubiony serial wieczorny, duĪe zmĊczenie) celu.

Karolina słyszy czasem w pracy formułowane przez pracodawcĊ
(jedna z osób na stanowisku zarządczym) komunikaty typu: „Dałem
siĊ wrobiü w tą elastyczną formĊ pracy, bo czĊsto nie widzĊ pracownika przy jego biurku”. Powoduje to pewna dezorientacjĊ i niepewnoĞü
Karoliny. Komunikat jest mało precyzyjny, odbierany moĪe byü jako
zarzut pod adresem Karoliny, a przecieĪ ona sama ma poczucie, Īe
wykonuje swoje obowiązki tak samo jak dawniej. Ma poczucie niezrozumienia oraz niesprawiedliwoĞci, a tego typu opinie pracodawcy wygłaszane publicznie są dla niej krzywdzące.
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3.5.5.2. Komentarz doradcy personalnego
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Wskazane jest, aby pracodawca skorzystał z moĪliwoĞci poszerzenia wiadomoĞci dotyczących elastycznych form pracy, np. w formie
szkolenia lub rozmowy z doradcą personalnym. Ponadto, pracodawca
mógłby wprowadziü takie narzĊdzia kontrolne, które przekonałyby go,
Īe pracownik dobrze wykonuje swoje zadania i obowiązki. Takimi narzĊdziami mogą byü np. cotygodniowe lub codwutygodniowe sprawozdania, raporty ze zrealizowanych obowiązków i zadaĔ. Wskazane
byłoby, aby takie pisemne raporty były uzupełniane ustnymi opisami
– osobistą rozmową z pracodawcą. Kolejną propozycją rozwiązania
problemu związanego z brakiem zaufania do pracownika moĪe byü
przeprowadzenie oceny pracy klienta. OcenĊ mogłyby przeprowadziü
osoby współpracujące, zarówno z wewnątrz, jak i zewnątrz organizacji.
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3.5.5.3. Komentarz doradcy zawodowego
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Celem interwencji doradcy moĪe byü przygotowanie Karoliny do
spotkania z jej przełoĪonym, podczas którego wyjaĞnione zostaną
nieprecyzyjne wypowiedzi szefa. Praca z doradcą w tym przypadku
moĪe byü ukierunkowana na zaplanowanie przebiegu rozmowy z pracodawcą (w formie warsztatowej, gdzie role pracodawcy i pracownika
moĪe przyjmowaü dowolnie doradca lub sama Karolina). NaleĪy wyjaĞniü pracownikowi, jakie treĞci mogą kryü siĊ za wypowiedzią pracodawcy (np. niedostateczny zakres informacji, które on posiada na temat testowanej przez klienta elastycznej formy pracy). Dodatkowo
proponowany jest w przypadku nieporozumieĔ w miejscu pracy trening komunikacji.
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3.5.6. BARBARA I POCZUCIE FAWORYZOWANIA
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Barbara ma indywidualny rozkład czasu pracy – wczeĞniej ją zaczyna i koĔczy. W ten sposób dłuĪej przebywa z dzieümi. Pracuje
w biurze, jako pierwsza pakuje swoją teczkĊ i wychodzi do domu,
choü wszyscy zostają – tak ma ułoĪony plan pracy. Inni patrzą zazdrosnym okiem, poniewaĪ sami muszą jeszcze pozostaü przy swoich
biurkach. Pojawiają siĊ nieĞmiałe głosy, Īe to niesprawiedliwe, Īe
Barbara wychodzi wczeĞniej. Sama zaĞ ma poczucie winy z tego powodu, nie chce wchodziü w konflikty z kolegami z pracy.

3.5.6.1. Problem
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Barbara jako jedyna w biurze ma dopasowany pod swoje potrzeby
harmonogram dnia. Zaczyna czuü siĊ bardzo nie fair w stosunku do
pozostałych pracowników. Radzi sobie, Īartując: „A teraz idĊ pracowaü elastycznie, do jutra”, jednak nie zmniejsza to poczucia dyskomfortu, bo inni zaczynają teĪ sobie Īartowaü z całej sytuacji. Czy jednak
na pewno tylko Īartowaü? Niewielkie przesuniĊcie godzin pracy
w przypadku tylko niektórych osób grozi konfliktem ze współpracownikami.

3.5.6.2. Komentarz doradcy personalnego
Wskazane byłoby, aby pracodawca był inicjatorem spotkania,
podczas którego wyjaĞni pracownikom istotĊ zatrudnienia w formie
elastycznej. Z drugiej strony, trzeba, aby zweryfikował on dotychczasową strukturĊ i opisy stanowisk pracy. Byü moĪe są inne stanowiska,
na których obowiązki mogłyby byü realizowane przez pracowników
w formie elastycznej. Warto przy tej okazji zdefiniowaü kompetencje
wymagane do realizacji obowiązków na wskazanych stanowiskach
oraz przygotowaü ich profile i oceny. Kolejnym krokiem zmian w funkcji personalnej, mogłoby byü opracowanie i wdroĪenie systemu ocen
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pracowniczych. Wówczas okazałoby siĊ, jakie typy stanowisk mogą
byü obsadzane osobami, które bĊdą pracowaü w elastycznej formie
czasu pracy, ale takĪe które z nich mają predyspozycje do takiej właĞnie pracy. Wskazane byłoby spotkanie/trening z budowania zespołu,
którego głównym celem z jednej strony byłaby diagnoza wystĊpujących problemów w zespole i ich przyczyn, a z drugiej, metod i technik
twórczego ich rozwiązania. Wskazane byłoby, aby trening miał równieĪ charakter integracyjny.
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3.5.6.3. Komentarz doradcy zawodowego
Wskazana jest w tym przypadku praca z klientem, polegająca na
treningu asertywnego zachowania.

3.5.6.4. Komentarz psychologa
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W tym przypadku uwagĊ zwraca aspekt poczucia winy, który wydaje siĊ mieü związek z niskim poczuciem własnej wartoĞci i niepewnoĞci społecznej. Gdyby Barbara była pewna swojej pozycji w pracy
oraz tego, Īe to, co robi jest słuszne, takie postawy zmniejszyłyby
znacznie jej napiĊcie i poczucie dyskomfortu. Porada psychologiczna
moĪe byü skoncentrowana na okreĞleniu, jak o sobie w pracy myĞli
Barbara, jak opisuje swoją pozycjĊ zawodową i kontakty interpersonalne przed zmianą pracy itd. Zwróümy uwagĊ, Īe najwaĪniejsze jest
to, jak myĞli ona o danej sprawie. JeĪeli bĊdzie pewna, Īe indywidualny czas pracy jej siĊ naleĪy, bĊdzie jej łatwiej przekonaü do tego innych. Ponadto moĪna zaproponowaü, Īeby Barbara spokojnie i rzeczowo opowiedziała współpracownikom, na czym polega zmiana systemu jej pracy, z czego wynika i z czym siĊ dla niej osobiĞcie wiąĪe.
JeĞli powie otwarcie o swoich obawach i uczuciach, trudniej innym
bĊdzie to „wyĞmiaü”. Podsumowując, zaleca siĊ pracĊ nad stawianiem
własnych granic, poszukiwanie i wzmacnianie silnych stron osobowoĞci.
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3.5.7. STEFAN I BRAK OCENY PRACY
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Pracownik wykonuje pracĊ po czĊĞci w domu i w biurze. Widzi, Īe
jest mu tak wygodniej, oszczĊdza czas, mniej czasu na telefony do
klientów poĞwiĊca w domu, nie rozpraszają go rozmowy z kolegami
z pracy, zlecenia dostaje mailem. Okazuje siĊ, Īe pracuje znacznie
krócej niĪ dotychczas – tylko w firmie. Rzadziej widzi siĊ z szefem,
mniej z nim teĪ rozmawia. Relacje miĊdzy telepracownikiem i jego
szefem zrobiły siĊ nieco chłodniejsze.

3.5.7.1. Problem
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Stefan zaczyna wątpiü w jakoĞü swojej pracy, a w efekcie jego
motywacja spada. Zastanawia siĊ, czy jej efekty są wystarczające, czy
klienci są zadowoleni, czy wziął pod uwagĊ wszystkie okolicznoĞci,
przygotowując swój projekt? Pracuje mu siĊ wygodniej, ale czy to
czym siĊ zajmuje jest tak samo jak do tej pory cenione? Jemu samemu wydaje siĊ, Īe nie ma róĪnicy w jakoĞci jego pracy. Jednak jakiejkolwiek reakcji szefa na zmianĊ sposobu i stylu pracy (nie ma go
w pracy przez wiĊkszoĞü tygodnia) nie zauwaĪył. Szef deklaruje, Īe
daje do zrozumienia pracownikowi, jak ocenia wykonane zadania.
Wskazuje na wiĊkszą efektywnoĞü pracy wykonywanej w dogodniejszych dla pracownika godzinach – zauwaĪa pozytywny wpływ elastycznoĞci na jakoĞü pracy. Z drugiej strony moĪe jest to myĞlenie Īyczeniowe szefa Stefana – pracodawca idąc na rĊkĊ pracownikowi
– ustalając mu wygodne godziny pracy – nie weryfikuje, czy pracownik
dobrze pracuje i zakłada, Īe wykonanie zadaĔ jest lepsze. Ale czy doszło kiedykolwiek do rozmowy Stefana z jego szefem na temat tego,
jak w zasadzie teraz współpraca im siĊ układa.
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3.5.7.2. Komentarz doradcy personalnego
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Wskazane byłoby, aby pracodawca wyraził wolĊ sprawdzenia pracy pracownika, przeprowadzając osobistą (nietelefoniczną) rozmowĊ
oceniającą. Dodatkowo, pracodawca mógłby wprowadziü narzĊdzia,
które pozwoliłyby mu na zweryfikowanie, czy zatrudniony pracuje
efektywnie. Takimi narzĊdziami mogłyby byü cotygodniowe lub codwutygodniowe sprawozdania. Istotne jest, aby pracodawca przeczytał je i opatrzył komentarzem, który pełniłby rolĊ informacji zwrotnej.
Pracownik czułby siĊ wówczas doceniony, zrozumiany i miałby moĪliwoĞü wypowiedzi w sprawie współpracy z pracodawcą.

3.5.7.3. Komentarz psychologa
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Stefan, jak wiĊkszoĞü ludzi, potrzebuje informacji zwrotnych na
temat tego, jak inni oceniają, czy odbierają to, co robi. Dodatkowo widaü, Īe ocena autorytetu, w tym przypadku szefa, ma dla niego podstawowe znaczenie jako motywator do działania, ale teĪ czynnik
wspierający samoocenĊ. Proponowane rozwiązanie polega na zorientowaniu siĊ w relacjach Stefana z szefem przed zmianą, a nastĊpnie
zaproponowanie, Īeby on sam poprosił go o rozmowĊ na temat jego
pracy. Zamiast domyĞlaü siĊ i denerwowaü, mógłby sam wpłynąü na
poprawĊ komunikacji z szefem. Uczuciem naturalnym jest, Īe wówczas, kiedy nie przebywa siĊ w pracy tyle, co inni pracownicy moĪna
mieü wraĪenie, Īe nie bĊdzie siĊ zauwaĪonym lub docenionym. MoĪe
to pozbawiaü wielu informacji o tym, co dzieje siĊ w firmie, teĪ w zakresie relacji interpersonalnych. MoĪna staraü siĊ uĞwiadomiü Stefanowi, Īe najwaĪniejsza jest jakoĞü jego spotkaĔ z szefem i współpracownikami i na róĪne sposoby dawaü wyraz temu, Īe interesuje siĊ
tym, co dzieje siĊ w firmie. MoĪe siĊ okazaü, Īe pracodawca ma duĪo
zaufania do pracownika i to jest dla niego wystarczającym powodem,
Īeby go nie kontrolowaü. Podsumowując, zaleca siĊ:
• rozpoznaü kontekst osobowoĞciowy i relacyjny problemu;
• zaproponowaü trening umiejĊtnoĞci otwartej komunikacji, praca nad wyraĪeniem potrzeby otrzymywania informacji zwrotnych od szefa.
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3.5.8. MATEUSZ I SCEPTYCYZM PRACODAWCY
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Mateusz ma poczucie duĪych kompetencji, uwaĪa siĊ za osobĊ
bardzo sumienną, odpowiedzialną i rzetelną. Tak jest rzeczywiĞcie
– dokładnie wywiązuje siĊ z obowiązków. Samodzielne organizowanie
sobie zadaĔ i pracy to coĞ, o czym zawsze marzył, nie jest zasypywany zadaniami „na wczoraj”. SamodzielnoĞü postrzegana jest przez kolegów z pracy jako przywilej – pozycja Mateusza w zespole wzrasta.
Coraz wiĊcej osób w firmie – widząc wygodĊ kolegi – myĞli o rozmowie z szefem na temat zwiĊkszenia samodzielnoĞci w pracy.

3.5.8.1. Problem
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Szef jest doĞü sceptycznie nastawiony do pracy elastycznej. Nie
jest w stanie oceniü samodzielnoĞci pracowników i okreĞliü, czy wiĊksza niezaleĪnoĞü pracowników jest korzystna dla przedsiĊbiorstwa.
Nie wie i nie orientuje siĊ, które zadania moĪna z powodzeniem robiü
poza firmą, a które siĊ do tego nie nadają. Boi siĊ podjąü ryzyko powierzenia pracownikom wiĊkszej odpowiedzialnoĞci i samodzielnoĞci
w organizowaniu sobie pracy. Obawia siĊ, czy samodzielnoĞü nie
spowoduje „panoszenia siĊ” czĊĞci osób i dlatego wolałby mieü pracowników w firmie.

3.5.8.2. Komentarz doradcy personalnego
Wskazane jest, aby pracodawca skorzystał z moĪliwoĞci poszerzenia wiadomoĞci dotyczących elastycznych form pracy, np. w formie
szkolenia lub rozmowy z doradcą personalnym. Potem mógłby byü
inicjatorem spotkania (spotkaĔ), podczas którego wyjaĞni pracownikom istotĊ zatrudnienia w formie elastycznej. Kolejna propozycja to
przekonanie pracodawcy do zweryfikowania dotychczasowej struktury
i opisów stanowisk pracy, a nastĊpnie zdefiniowanie kompetencji oraz
przygotowanie profili kompetencyjnych. Opracowany materiał bĊdzie
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podstawą do oceny zatrudnionych pracowników. Pracodawca powinien pamiĊtaü, Īe do procesu oceny kompetencji trzeba bĊdzie wykorzystaü róĪne techniki i narzĊdzia. Prawdopodobnie wystąpi koniecznoĞü wykorzystania testów psychologicznych, a pracodawca bĊdzie
zmuszony do skorzystania z usług specjalistów (psycholog, doradca
personalny). DziĊki ocenie bĊdzie moĪna okreĞliü, którzy pracownicy
posiadają predyspozycje do pracy samodzielnej w formie elastycznej,
a takĪe które typy stanowisk mogą byü objĊte elastyczną formą zatrudnienia i organizacji czasu pracy.
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3.5.8.3. Komentarz doradcy zawodowego
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Podczas spotkania z Mateuszem doradca zawodowy powinien
udzieliü mu wsparcia poprzez pomoc w uĞwiadomieniu sobie celu,
który właĞnie osiągnął (paradoksalnie zapytaü moĪna „Czy Pan musi
tu pracowaü?”, „Czego potrzebuje Pan w tej chwili?”). PomoĪe to pracownikowi właĞciwie oceniü swoją pozycjĊ w formie, znaleĨü kolejne
cele i zaplanowaü rozwój.
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3.5.9. KAROL I SPADEK IDENTYFIKACJI Z FIRMĄ
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Karol wykonuje z powodzeniem czĊĞü obowiązków w domu od kilku miesiĊcy. System telepracy w jego przypadku Ğwietnie siĊ sprawdza. Wszyscy są zadowoleni – pracodawca (wiĊcej klientów, dokładniej wykonane zlecenia, np. oferty reklamowe), partner (wiĊcej czasu
wspólnie spĊdzonego, wyjazdy za miasto, wiĊcej zabaw z dzieümi),
dzieci („Hura! Tata jest w domu!”) oraz sam telepracownik (rodzina
jest bardziej spójna, ma czas na „dopieszczenie” ofert przy wykonywaniu zleceĔ, nie traci czasu na pogaduszki w pracy). Rodzina jest dla
Karola priorytetem, a jego podstawowe potrzeby są zaspokojone,
łącznie z finansowymi (pomimo tego, Īe telepraca nie spowodowała
wiĊkszych korzyĞci finansowych, poniewaĪ zarobki są stałe, nie
otrzymuje prowizji, dodatków, premii od zrealizowanych zleceĔ). Karol
czuje, Īe w firmie osiągnął tyle, ile było moĪliwe. Nie zaleĪy mu na
awansie, ma samodzielne stanowisko, nie ma ambicji kierowniczych,
po prostu Ğwietnie wykonuje swój fach. Jest w miarĊ na bieĪąco ze
sprawami firmy, wie o zmianach w zespole, orientuje siĊ w najnowszych kierunkach rozwoju (np. nowy strategiczny klient), wie o wprowadzanych usprawnieniach technicznych (nowy program komputerowy), rozmawia czasem na gg z kolegami z pracy lub wpada do biura,
ale nie angaĪuje siĊ w stawiane przez kierownictwo w organizacji cele.

3.5.9.1. Problem
Karol bardzo uniezaleĪnił siĊ od przedsiĊbiorstwa, w którym jest
zatrudniony. Jest Ğwietnym fachowcem, cenionym przez właĞciciela
firmy i współpracowników, ale brak mu nowych wyzwaĔ, w rezultacie
jego motywacja do pracy spada. Pojawia siĊ ryzyko utraty dobrego
pracownika w firmie, pracodawca ma słaby kontakt z Karolem, nie wie
o jego spadku zaangaĪowania oraz wyraĨniejszych planach zmiany
pracy.

208

RÓWNOWAGA
3.5.9.2. Komentarz doradcy personalnego
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Wskazane jest, aby pracodawca przeanalizował zakres obowiązków klienta. Prawdopodobnie obecny zakres zadaĔ nie jest dostosowany do moĪliwoĞci pracownika i dlatego nie odczuwa on satysfakcji
z ich realizacji. Prawdopodobnie zakres obowiązków klienta powinien
byü rozszerzony. Wskazane byłoby, aby pracodawca zdiagnozował
potrzeby i aspiracje zawodowe pracownika oraz ustalił, co go motywuje do pracy. MoĪe pojawiü siĊ koniecznoĞü wzbogacenia dotychczasowego systemu motywacyjnego o motywatory, które wpłyną na
zmianĊ postawy klienta i spowodują, Īe bĊdzie czuł siĊ bardziej zintegrowany z firmą.

3.5.9.3. Komentarz psychologa
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Psycholog powinien pomóc Karolowi zorientowaü siĊ w jego autentycznych potrzebach dotyczących dalszej kariery zawodowej i rozwoju osobistego w ogóle. Poradnictwo psychologiczne moĪe opieraü
siĊ przede wszystkim na wyznaczeniu długoterminowych celów i zastanowieniu, jak je osiągnąü z korzyĞcią dla Karola i jego rodziny.
W dalszym planowaniu kariery istotne bĊdzie wziĊcie pod uwagĊ potrzeb innych członków rodziny oraz uwzglĊdnienie korzyĞci i strat, które mogą wyniknąü ze zmian sytuacji zawodowej Karola. Psycholog
moĪe tu posłuĪyü siĊ wiedzą o rozwoju człowieka, ale teĪ o systemie
rodzinnym. Podsumowując, proponuje siĊ:
• wspólne ustalenie z klientem jego potrzeb w zakresie kariery
zawodowej i rozwoju osobistego;
• uwzglĊdnienie potrzeb całego systemu rodzinnego i uĞwiadomienie znaczenia zmian;
• po podjĊciu konkretnych decyzji przeüwiczenie rozmowy z szefem na temat sytuacji w firmie.
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3.5.10. KRYSTYNA I ZŁA ORGANIZACJA PRACY
Krystyna ma indywidualny rozkład czasu pracy. WczeĞniejsze
przychodzenie do domu nie spowodowało zmiany podziału obowiązków miĊdzy małĪonkami, wciąĪ pracuje ona w domu zdecydowanie
wiĊcej niĪ jej mąĪ.
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3.5.10.1. Problem

MąĪ uznaje tradycyjny podział ról w rodzinie. WiĊkszoĞü zadaĔ
domowych wykonuje Īona. Czas, który „oszczĊdza”, wracając wczeĞniej do domu z pracy spĊdza na typowych obowiązkach domowych.
W rezultacie cenne godziny po południu, które spĊdziü moĪna razem
z rodziną na spacerze lub rozmowie tracone są bezpowrotnie.
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3.5.10.2. Komentarz psychologa
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W takiej sytuacji, jeĞli to moĪliwe, zaleca siĊ konsultacjĊ małĪeĔską. Daje ona moĪliwoĞü zorientowania siĊ w poglądach, postawach,
a przede wszystkim w stylu komunikacji panującym w rodzinie. CzĊsto
wynikiem nieporozumieĔ nie jest wcale niechĊü do zmian, ale nieĞwiadomoĞü, Īe drugiej osobie tak na tym zaleĪy. Niestety czasem
zdarza siĊ, Īe konflikty o podział obowiązków domowych są tylko
czubkiem góry lodowej, a głĊbiej istnieją duĪo powaĪniejsze problemy.
Doradca-psycholog moĪe w tej sytuacji: zaproponowaü konsultacjĊ
małĪeĔską i zorientowaü siĊ w charakterze problemów rodzinnych.
JeĪeli problem dotyczy komunikacji i niejasnych oczekiwaĔ, moĪna
pomóc małĪonkom sprecyzowaü go i wspólnie wypracowaü rozwiązania moĪliwe dla obojga rozwiązania. Wówczas gdy problemy małĪeĔskie są zaawansowane i ciągną siĊ od dawna zaproponowaü moĪna
terapiĊ par u specjalisty psychoterapeuty.
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3.5.11. JERZY I BRAK KONTAKTÓW
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Praca zawodowa w domu powoduje, Īe Jerzy rzadziej rozmawia
z kolegami i szefem o bieĪących sprawach. Nie widzi, czym aktualnie
zajmuje siĊ kolega, czy jest np. bardzo zajĊty i lepiej mu nie przeszkadzaü, czy dysponuje właĞnie małą rezerwą czasową, nie robi niczego waĪnego. Nie wie, na jakim jest etapie wykonania wspólnego
zadania, jeĞli siĊ je przekazuje.

3.5.11.1. Problem
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Telepraca bardzo ogranicza moĪliwoĞü komunikowania siĊ, głównie pozawerbalnego. Praca Jerzego moĪe teĪ byü mniej efektywna
(brak wzajemnej kontroli, dopływu ĞwieĪych informacji, ograniczone
moĪliwoĞci kontrolowania przebiegu wspólnych zadaĔ).

3.5.11.2. Komentarz doradcy personalnego

FK

K

Wskazane byłoby, aby pracodawca był inicjatorem regularnych
spotkaĔ, tzw. „operatywek”, podczas których pracownicy ustnie (moĪe
równieĪ pisemnie) prezentują sprawozdania z realizacji obowiązków
i zadaĔ. Mogą siĊ one odbywaü co tydzieĔ lub dwa tygodnie w zaleĪnoĞci od charakteru pracy i potrzeb instytucji. Pracownicy mogą mieü
wówczas moĪliwoĞü dyskusji na temat bieĪących spraw zawodowych.
Dyskusje pozwoliłby klientowi na podtrzymywanie relacji interpersonalnych, moĪe nie tylko o charakterze zawodowym.

3.5.11.3. Komentarz doradcy zawodowego
NaleĪy zaproponowaü Jerzemu spotkania towarzyskie z kolegami
z pracy, uĞwiadamiając mu korzyĞci z ich utrzymywania oraz szukanie
sposobów utrzymania kontaktu z kolegami z pracy (np. wideokonfe-
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rencje). MoĪna równieĪ pracowaü nad poszerzeniem krĊgu osób,
wĞród których moĪna spĊdziü czas pozazawodowo.

3.5.11.4. Komentarz psychologa
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Ponownie mamy do czynienia z problemami komunikacyjnymi.
W dzisiejszych czasach istnieje duĪo moĪliwoĞci utrzymywania i dbania o kontakty zawodowe w pracy. MoĪna wykorzystaü Internet, telefony komórkowe itp. Proponuje siĊ rozpoznaü styl komunikowania siĊ
Jerzego, nastĊpnie zorientowaü siĊ w jego zdolnoĞciach do samokontroli i motywacji wewnĊtrznej oraz zaproponowaü i przygotowaü siĊ
wspólnie do rozmowy ze współpracownikiem w celu wypracowania
wspólnych rozwiązaĔ.
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3.5.12. ELIZA I SFORMALIZOWANIE RELACJI
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Wprowadzenie systemu elastycznego wprowadziło pewien formalizm w relacjach Elizy z szefem. Dawniej moĪna było wspólnie poĪartowaü, podzieliü siĊ refleksjami, teraz rozmowy ograniczają siĊ do suchej wymiany informacji, przekazywania poleceĔ i uzgadniania terminów. Nadal wzajemne stosunki są pełne ĪyczliwoĞci i wyrozumiałoĞci
pracodawcy dla potrzeb „rodzinnych” Elizy, ale jeĞli chodzi o załatwianie spraw zawodowych wyczuwa siĊ pewne napiĊcie miĊdzy nimi.
Odczuwa ona, Īe jest jakiĞ problem, a bardzo jej zaleĪy na tej pracy.

3.5.12.1. Problem
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Sformalizowanie kontaktów miĊdzy telepracownikiem a przełoĪonym zagraĪa poczuciu bezpieczeĔstwa. Pojawia siĊ cieĔ nieufnoĞci
pracodawcy do pracownika. Zaufanie szefa do telepracownika, osoby
pracującej poza biurem, stanowi pewne załoĪenie, moĪe byü rozumiane jako narzucone, wiĊc nieco mniej szczere, naturalne („JesteĞ
poza biurem i nie mam wyjĞcia – muszĊ Ci ufaü, bo nie zawsze wiem,
co robisz”). W rezultacie wzajemny kontakt jest coraz słabszy i mniej
wartoĞciowy.

3.5.12.2. Komentarz doradcy personalnego
Wskazane byłoby, aby pracodawca był inicjatorem regularnych
spotkaĔ, tzw. „operatywek”, podczas których pracodawca i pracownicy
ustnie (moĪe równieĪ pisemnie) prezentują sprawozdania z realizacji
obowiązków i zadaĔ. Spotkania mogą odbywaü siĊ co tydzieĔ lub dwa
tygodnie w zaleĪnoĞci od charakteru pracy i potrzeb instytucji. Wspólne dyskusje pozwolą pracodawcy uzyskaü informacje na temat pracy
klienta na tle innych pracowników. Z kolei klientka ma moĪliwoĞü
wspólnego spĊdzenia czasu z innymi pracownikami oraz z pracodaw-
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cą. Taka sytuacja jest bardziej naturalna niĪ spotkanie pracodawcy tylko z klientką.

3.5.12.3. Komentarz psychologa
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MoĪna w tym przypadku zastosowaü dramĊ na temat rozmowy
z szefem o potrzebach zaufania i poczucia bezpieczeĔstwa. Psycholog moĪe pomóc Elizie zorientowaü siĊ we własnych emocjach i potrzebach w stosunku do szefa. Ułatwi to rozładowanie napiĊcia i bardziej racjonalnie przyjrzenie siĊ sytuacji. Zakładając, Īe dotąd relacje
były bardzo dobre, nie bĊdzie duĪym problemem odbycie szczerej
rozmowy i podzielenie siĊ z szefem swoimi obawami. Dobrym sposobem moĪe byü równieĪ czĊstsze informowanie przełoĪonego, co siĊ
robi i jakie są tego efekty.
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3.5.13. JUSTYNA I NADWYRĉĩONE ZAUFANIE

3.5.13.1. Problem
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Justyna ma indywidualny rozkład czasu pracy, czĊĞü zadaĔ wykonuje w domu. NiewłaĞciwie rozumie dopasowanie godzin pracy do potrzeb opieki nad dzieckiem jako udogodnienie, pozwala sobie na zbytnią swobodĊ. Wzajemne relacje z szefem są Īyczliwe, dają obu stronom duĪe poczucie bezpieczeĔstwa, swobody Justyna wyraĨnie podkreĞla wyrozumiałoĞü swojej kierowniczki, jej zrozumienie, Īe trzeba
wiĊcej czasu poĞwiĊciü rodzinie. Zaufanie przełoĪonej Justyny jest
jednak nadwyrĊĪone. Zdarza siĊ jej czĊĞciej niĪ przed wprowadzeniem elastycznoĞci spóĨniaü do pracy. Tłumaczy takie sytuacje tym,
Īe musi poĞwiĊciü wiĊcej czasu rodzinie (odwiezienie dziecka do
przedszkola lub lekarza itp.). Pojawia siĊ zagroĪenie, Īe konflikt siĊ
zaostrzy.
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Telepracownik zbyt swobodnie operuje swoimi godzinami pracy.
Powoduje to problemy organizacyjne, kierowniczka jest niezadowolona z takiego stanu rzeczy.

3.5.13.2. Komentarz doradcy personalnego
Wskazane byłoby, aby pracodawca spotkał siĊ z klientką i omówił
z nią obowiązki i zadania wpisane w dotychczasowy opis stanowiska
pracy. Powinien precyzyjnie przedstawiü swoje oczekiwania dotyczące wywiązywania siĊ przez nią z zobowiązaĔ zawodowych. NaleĪałoby uĞwiadomiü klientce, Īe elastyczne formy zatrudnienia są formami
pracy, a nie wyróĪnieniem pracownika na tle innych. Wskazane jest
ustalenie realnych przyczyn zaistniałej sytuacji. Byü moĪe pojawi siĊ
potrzeba zweryfikowania godzin pracy. Pracodawca mógłby równieĪ
wprowadziü system motywacji, w którym wskaĪe konsekwencje niewywiązywania siĊ z ustalonych zasad pracy.
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3.5.13.3. Komentarz doradcy zawodowego
Praca z doradcą dotyczyü powinna głównie komunikacji i zarządzania czasem, naleĪy nauczyü klienta okreĞlaü ramy czasowe dla
podejmowanych zadaĔ. Wskazana jest teĪ w tym przypadku praca
nad współodczuwaniem – nauka empatii.

3.5.13.4. Komentarz psychologa
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W kontakcie psychologicznym naleĪałoby przede wszystkim rozpoznaü, czy problem wynika z braku umiejĊtnoĞci organizacji czasu,
wsparcia rodzinnego czy moĪe indywidualnych problemów psychologicznych z samokontrolą i wewnątrzsterownoĞcią. ZaleĪnie od tej diagnozy moĪna planowaü dalszą pracĊ:
• zorientowaü siĊ jakie jest Ĩródło problemu;
• zaleĪnie od istoty problemu wskazane jest poradnictwo, konsultacja rodzinna lub psychoterapia.
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3.5.14. TADEUSZ I INGERENCJA PARTNERA
W PRACĉ
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3.5.14.1. Problem
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Tadeusz jest telepracownikiem w drukarni i wykonuje zlecenia reklamowe w domu. Pracodawca dostrzega wiele zalet takiego systemu
(praca bardziej efektywna, opłacalna i wygodna). Wprowadzony tryb
pracy usprawnia organizacjĊ realizacji zleceĔ w firmie – pracując
swobodnie pracownik ma moĪliwoĞü szybszej reakcji na nowe zlecenia, zaĞ sam pracodawca (szef) koordynuje postĊp realizacji zleceĔ –
prowadzi rozmowy z klientami i ustala z nimi wspólne terminy. Pracownicy zajĊci są w ten sposób jedynie roboczym wykonaniem zlecenia. W pracy waĪne niezwykle jest dotrzymywanie terminów i trzymanie siĊ pewnych koncepcji graficznych, wizualnych, technicznych oraz
zachowanie stylu wykonywanych zleceĔ. Praca w domu powoduje, Īe
czasem partnerzy telepracowników zbyt ingerują w koncepcjĊ projektową wykonywanego zlecenia.

K

W rezultacie zbyt duĪo czasu poĞwiĊca siĊ na dyskusje nad artystyczną stroną realizowanego projektu oraz ewentualne poprawki.
Praca w domu ogranicza moĪliwoĞci bieĪącej kontroli realizowanego
zadnia.

3.5.14.2. Komentarz doradcy personalnego
Pracodawca mógłby zweryfikowaü rozkład czasu pracy i proporcje: wiĊcej godzin pracy w zakładzie pracy, a mniej w domu, oczywiĞcie gdyby klient zgłosił taką potrzebĊ.
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3.5.14.3. Komentarz psychologa
Psycholog powinien przede wszystkim pomóc zorientowaü siĊ
w sytuacji emocjonalnej Tadeusza, jego potrzebach i sposobach ich
wyraĪania. Warto teĪ zwróciü uwagĊ na sposób funkcjonowania zawodowego w ogóle, gdyĪ moĪe siĊ okazaü, Īe indywidualne problemy
np. z samooceną czy asertywnoĞcią powodują przeciąganie terminów
z obawy przed krytyką.
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3.5.15. JAGODA I NIERÓWNY PODZIAŁ RÓL W DOMU
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Jagoda wróciła do pracy po wykorzystaniu urlopu macierzyĔskiego
na elastycznych zasadach. Jest telepracownikiem z zadaniowym czasem pracy, jest bardzo zadowolona z takiego systemu. Wygodne warunki pracy pozwoliły jej dostrzec swoje moĪliwoĞci, byü bardziej
otwartą, rozwinąü siĊ, poczuü siĊ pewniej w pracy, a w rezultacie
sprawniej realizowaü swoje zadania. Szef dostrzega te zmiany, jest
zadowolony z pracownika. Jagoda jest w ciąĪy z trzecim dzieckiem,
myĞli o powaĪnej rozmowie z szefem na temat przedłuĪenia warunków zatrudnienia po jego urodzeniu.

3.5.15.1. Problem
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Jagoda boryka siĊ ze stereotypem, Īe kobieta w naturalny sposób
łączy obie role – rodzica i pracownika. Gdy przebywała na urlopie
oczywistym było, Īe to ona głównie zajmuje siĊ dzieümi, tym bardziej,
Īe mąĪ jest aktywny zawodowo. Po powrocie do pracy okazało siĊ
jednak, Īe musi walczyü o wiĊksze zaangaĪowanie mĊĪa w domowe
zajĊcia. Podział obowiązków w domu nie jest równy. Jagoda z trudem
forsuje róĪne pomysły na równy podział obowiązków w domu („Ja
zrobiĊ kolacjĊ, ty wykąp dziecko”).

3.5.15.2. Komentarz doradcy personalnego
W sytuacji problemów dotyczących funkcjonowania rodziny czy
pary małĪeĔskiej najlepsze i najszybsze efekty dają spotkanie z obojgiem partnerów. W wyniku takiej konsultacji małĪonkowie przy pomocy neutralnej, ale przyjaznej osoby mogą swobodniej porozmawiaü
o własnych oczekiwaniach. W trakcie szeregu zajĊü domowych i zawodowych małĪonkowie „zapominają”, Īe waĪna jest wymiana zarówno emocji, jak i potrzeb oraz oczekiwaĔ. Spotkania z psychologiem
niejako wymuszają konfrontacjĊ z problemami, których małĪonkowie
mogą nieĞwiadomie unikaü, bojąc siĊ eskalacji konfliktu.
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3.5.16. ALEKSANDER I ZŁA ORGANIZACJA CZASU
PRACY

3.5.16.1. Problem
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Aleksander ma zadaniowy czas pracy. W związku z tym czĊsto
wyjeĪdĪa w delegacje do klientów, jest w pewnym sensie uzaleĪniony
od ich dostĊpnoĞci. Szef raczej nie kontroluje go nadmiernie, przekazuje zadania zespołowi. KaĪdy wie, co naleĪy do jego obowiązków. To
doĞü oczywiste. Aleksander z Īoną wychowują dwójkĊ dzieci, przy
czym jego partnerka równieĪ pracuje i takĪe elastycznie. Czasem ma
nagłe i pilne zlecenie, pracuje wiele godzin w ciągu dnia, czasem wyjeĪdĪa za granicĊ. Wynikają z tego doĞü nietypowe sytuacje. Oboje są
pod telefonem cały czas i umawiają siĊ w ciągu dnia, kto i kiedy bĊdzie miał trochĊ wolnego czasu, aby zająü siĊ dzieümi. Czasem wystĊpuje sytuacja, gdy mają pilne zlecenie i muszą wzglĊdnie szybko
przekazaü dzieci komuĞ pod opiekĊ, aby zrealizowaü zadanie w pracy. W rezultacie pracują w bardzo nietypowych porach, nie mają regularnego, w miarĊ stałego harmonogramu dnia oraz poĞwiĊcają duĪo
czasu na umawianie siĊ i wzajemne dopasowywanie swoich zajĊü.

Aleksander jest osobą doĞü niesystematyczną i mało dokładną,
zdarza mu siĊ zapomnieü o zobowiązaniach. ElastycznoĞü w jego
pracy jest naturalna, a moĪe jest po prostu konsekwencją niezorganizowanego dnia? Aleksander sam zastanawia siĊ czasem, jak to
wszystko jeszcze działa.

3.5.16.2. Komentarz doradcy personalnego
Pracodawca mógłby skierowaü klienta na szkolenie dotyczące
technik organizacji czasu pracy (zarządzanie czasem), które mogłoby
wskazaü sposoby organizacji dnia pracy.
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3.5.16.3. Komentarz doradcy zawodowego
Obszarem pracy w tym przypadku moĪe byü organizacja czasu
własnego – pomoc w wypracowaniu systemu porządkowania i ustalania gradacji zadaĔ wraz z terminami ich wykonania.

3.5.16.4. Komentarz psychologa
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Psycholog moĪe pomóc Aleksandrowi zorientowaü siĊ jak funkcjonuje w swoim Īyciu i jaki to ma wpływ na jego efektywnoĞü oraz
samopoczucie. Poradnictwo psychologiczne moĪna skoncentrowaü
na:
• zmianie cech osobowoĞci, jeĞli klient sam spostrzega je jako
dysfunkcyjne;
• wypracowaniu lepszych sposobów organizacji czasu.
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