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Povzetek

V članku predstavljamo ugotovitve raziskave o praksah, ki so se v organizacijah med
pandemijo izkazale kot dobre in jih je zato smiselno ohraniti tudi v prihodnje. Informacije je
v dveh fokusnih skupinah z nami delilo sedem vodij kadrovskih služb iz različnih slovenskih
delovnih organizacij. Dobljene rezultate smo analizirale z utemeljeno teorijo in s programom
za kvalitativno analizo. Kot dobre prakse so se izkazale inovativnost, vztrajnost pri iskanju
rešitev, skrb za (duševno) zdravje in razvoj zaposlenih, bolj personalizirano vodenje, možnost
dela od doma in povračilo stroškov, ki ob takšnem delu nastanejo. Pred vpeljavo posameznih
praks v delovno organizacijo je potreben premislek o ustreznosti prakse za dotično
organizacijo.

Ključne besede: delovne organizacije, pandemija COVID-19, dobre prakse, vodenje,
medosebni odnosi

Uvod

Svetovna pandemija COVID-19 je prinesla nepričakovano krizo, ki je močno pretresla
celoten svet in na vse nivoje družbe vnesla strah ter negotovost. Močno je vplivala tudi na
delovanje delovnih organizacij, saj so se pogoji dela drastično spremenili. Z namenom
ohranjanja neprekinjenega poslovanja je mnogo organizacij delo na lokaciji preselilo na
daljavo (Aitken-Fox idr., 2020). Slednje je prineslo tudi svoje izzive, kot so zagotavljanje
učinkovite komunikacije, nadzorovanje dela, nudenje podpore, upravljanje uspešnosti
(Aitken-Fox idr., 2020), skrb za zdravje in varnost pri delu, ravnovesje med družino in delom,
virtualno timsko delo in vodenje (Rudolph idr., 2021). Vse to so potencialni viri stresa, ki
lahko ogrozijo duševno zdravje zaposlenih (Prasad in Vaidya, 2020).

Za namene pomoči svojim zaposlenim so organizacije izvajale podporne aktivnosti
(npr. organiziranje virtualnih družabnih dejavnosti, kot so skupna virtualna kosila ali odmori
za kavo; Hamouche, 2020) in izobraževanja, kako postopati v kriznih situacijah, kot je
pandemija (npr. kako se zaščititi pred COVID-19, obvladovati stres in tesnobo; Agarwal,
2021). Tako je pomembno, da se vodje izobrazi o upravljanju z virtualno ekipo, o tem, kako
naj podpirajo zaposlene v novih okoliščinah, jim pomagajo pri spoprijemanju s težavami in z
izzivi dela na daljavo (Hamouche, 2020). Na tak način zaposlene opremijo s potrebnimi
veščinami, ki jih potrebujejo v novih okoliščinah dela (Akkermans idr., 2020), zagotovijo
uspešno delo in preprečijo razvoj nekaterih težav v duševnem zdravju (Quaedackers idr.,
2020). Zaposleni, ki so bili deležni takšnih izobraževanj in podpore, so namreč poročali, da
so manj prestrašeni ter tesnobni (Agarwal, 2021).
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Poleg tega je izredno pomembno tudi, kako vodilni komunicirajo in sporočajo novice
svojim zaposlenim. V organizacijah, kjer so vodilni redno in transparentno komunicirali s
svojimi zaposlenimi, so bili ti manj zaskrbljeni in tesnobni - tudi, ko so jim posredovali slabe
novice (Agarwal, 2021). Pomen transparentne in iskrene komunikacije preko celotne
organizacije je izpostavilo tudi sedem vodij, sodelujočih v raziskavi Talberta (2021), ki je
ugotovil, da takšna komunikacijska strategija omogoča vključenost zaposlenih v proces
sprejemanja odločitev. Tak način komuniciranja pri zaposlenih vodi do višje psihološke
varnosti in manjše prestrašenosti glede prihodnosti (Agarwal, 2021). Tudi Amis in Janz
(2020) ugotavljata, da so bile v pandemiji bolj uspešne na ljudi usmerjene organizacije, ker je
njihov pristop dela temeljil na zaupanju. To je posledično omogočilo hitrejše prilagajanje na
nove zahteve. Vodje so kot ključne dejavnike soočanja z nepredvidljivimi spremembami
navedle še aktivno angažiranost, prilagodljivost, samozavest, sposobnost sprejemanja
odločitev, konsistentnost v vodenju, pridobivanje in sprejemanje povratne informacije
zaposlenih ter namerno skrb za produktivno vzdušje v organizaciji (Talbert, 2021).

Po eni strani navedene dejavnosti in aktivnosti zaposlenim pomagajo, da lažje
prebrodijo krizo, po drugi strani pa so vsaj začetne prakse delovnih organizacij le v manjši
meri temeljile na sodobnih znanstvenih ugotovitvah. V času prilagajanja na nove razmere so
bili dostopni predvsem poljudni članki, ki podajajo nasvete za spoprijemanje z
nepredvidljivimi spremembami. Coughlin (2020) npr. navaja pet takih nasvetov. Organizacije
naj: 1) ustvarijo takšen načrt dela, da je prilagodljivost še vedno omogočena, ko se pojavi
potreba po spremembi; 2) določijo kratkoročne mere uspeha, ki so transparentne in dostopne
vsem; 3) spremenijo nagrajevanje tako, da nagrajevanje nadpovprečnih dosežkov nadomesti
nagrajevanje doseganja načrtov; 4) dodatno podpirajo tiste posameznike, ki najbolj aktivno
sodelujejo pri prilagajanju na spremembe; 5) pozornost namenijo učinkoviti komunikaciji.

Ne glede na izzive, ki jih je prinesla svetovna pandemija COVID-19, lahko kriza
ustvari tudi nepričakovane priložnosti za delovne organizacije (Demirkaya in Aydın, 2006).
COVID-19 je izzval ustvarjalnost in inovativnost organizacij ter spodbudil razprave o
prihodnosti dela (Hite in McDonald, 2020). Izzivi, ki so se pojavili s pandemijo, ponujajo
priložnost, da organizacije uporabijo vse svoje vire in podprejo zaposlene, tako z vidika večje
podpore vodstva, digitalizacije delovnih procesov, vpeljave učinkovitejšega timskega dela kot
tudi z vidika sprememb v politiki zdravja. V ospredje je kot velik izziv za vodje prišlo
nudenje podpore in skrbi za (duševno) zdravje ter blagostanje zaposlenih in na drugi strani
ohranjanje dobičkonosnosti organizacije (Rudolph idr., 2021). Velika sprememba je bila tudi
povečana uporaba IKT, ki je spodbudila prehod s tradicionalnih metod socializacije iz oči v
oči na virtualne (npr. virtualna srečanja, kosila in odmori za kavo; Carnevale in Hatak, 2020).
Po napovedi nekaterih avtorjev bodo celo vse organizacije, ki so sprejele delo na daljavo,
takšno obliko dela sprejemale tudi v času po pandemiji, verjetno pa to ne bo potekalo
izključno na daljavo (Aitken-Fox et al., 2020).

Prakse, ki so se uveljavile tekom pandemije COVID-19, so se torej izkazale tudi kot
priložnosti za nadaljnji razvoj in uspešno delovanje delovnih organizacij. Tako smo si
zastavile raziskovalno vprašanje: Katere so dobre prakse krize COVID-19 uspešnih
slovenskih delovnih organizacij, ki bi jih bilo smiselno ohraniti tudi po koncu krize? Zanimali
sta nas predvsem področji vodenja in medosebnih odnosov.

Metoda
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Udeleženci

Udeležence smo pridobivale preko dveh Facebook skupin, v katere so včlanjeni
slovenski kadroviki. Objavile smo infografiko, s katero smo k sodelovanju povabile vodje
kadrovskih služb. Priložile smo povezavo do Google obrazca, kjer so se udeleženci prijavili,
podali svojo časovno razpoložljivost in nekaj demografskih podatkov (spol, starost,
organizacija, v kateri so zaposleni, velikost organizacije, čas zaposlenosti v tej organizaciji ter
na trenutnem delovnem mestu znotraj organizacije). Prijavilo se je 14 udeležencev, fokusne
skupine pa se jih je udeležilo sedem (od tega šest žensk). Prihajali so tako iz manjših (dva
zaposlena) kot tudi večjih slovenskih delovnih organizacij (do 980 zaposlenih). Udeleženci so
bili v trenutnih organizacijah v povprečju zaposleni 98 mesecev (oz. 8 let in 2 meseca), na
svojem trenutnem delovnem mestu pa 61 mesecev (oz. 5 let in 1 mesec).

Pripomočki

Podatke smo pridobivale s pomočjo metode fokusne skupine, znotraj katere smo
obravnavale dve glavni tematiki - vodenje in medosebni odnosi. Znotraj prve teme smo
udeležence povprašale o strategijah vodenja, uveljavljenih v času epidemije. Zanimalo nas je,
katere izmed njih so tako dobre, da jih je smiselno ohraniti v prihodnosti. Vprašale smo tudi,
kako bo uporaba teh praks pripomogla k blagostanju in dobremu počutju zaposlenih. V
sklopu teme medosebnih odnosov smo jih vprašale, kako so v času epidemije v organizacijah
skrbeli za medosebne odnose, kako so zaposleni sprejeli te ukrepe, kateri vidiki medosebnih
odnosov so se tekom epidemije spremenili in katere nove prakse na področju medosebnih
odnosov je smotrno ohraniti v prihodnje. Ob koncu fokusne skupine so udeleženci izpostavili
še eno ključno spoznanje iz epidemiološke situacije.

Postopek

Z udeleženci smo izvedle dve fokusni skupini - eno s tremi udeleženkami in eno s
štirimi. Fokusni skupini sta potekali preko platforme Zoom, in sicer vsaka 90 minut. Vsako
skupino je vodila moderatorka, zapisovalka pa je dogajanju sledila in ga beležila. Udeležence
smo že pred izvedbo prosile za soglasje o snemanju fokusnih skupin. S pomočjo posnetkov
smo pripravile transkripta pogovorov, nato pa po utemeljeni teoriji analizirale podatke.
Tekom analize transkriptov smo posamezne informacije razvrščale v kategorije prvega in
drugega reda, pri čemer smo si pomagale s programom za kvalitativno analizo Quirkos. Po
prvem pregledu smo dobile 71 kategorij prvega reda. Tekom ponovnega pregleda smo s
pomočjo združevanja pomensko zelo podobnih kategorij dobile 40 kategorij prvega reda, ki
smo jih smiselno združile v 11 kategorij drugega reda. Za podrobnejši prikaz glej tabelo 1 v
prilogi.

Rezultati

V nadaljevanju po sklopih predstavljamo vsebino kategorij drugega reda.

PRAVNO-ADMINISTRATIVNE NOVOSTI. Udeleženci fokusnih skupin so izpostavili,
da se je kot dobra praksa v času krize COVID-19 izkazala možnost bolniške odsotnosti brez
bolniškega lista. Poudarjali so, da je to način, kako se ob manjših zdravstvenih tegobah (npr.
migrenah) zaposleni lahko izognejo obiskom zdravnika. Izpostavili so tudi ustreznost
izplačevanja dodatkov za delo na domu in zagotavljanja dodatne računalniške ter pisarniške
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opreme za delo od doma. Izplačevanje dodatkov vidijo tudi kot dobro prakso v prihodnosti, v
kolikor bo posameznik delal od doma in s tem koristil svojo elektriko in internetno povezavo.
Skladno s tem kot dobro prakso, ki jo je smiselno ohraniti, izpostavljajo tudi sprejetje
pravilnikov za (občasno) delo na domu in spremembe v pogodbah. Zaradi sprejetih novosti in
ukrepov pričakujejo spremembe na trgu dela.

NOVI IZZIVI. Spremembe, ki jih je prinesla kriza COVID-19, prinašajo nove izzive, s
katerimi se bodo delodajalci srečevali tudi v prihodnje. Ena izmed takih sprememb je
nenadna odsotnost več zaposlenih zaradi bolniških odsotnosti, kar od vodij zahteva ustrezno
reorganizacijo dela. Slednja pa mora potekati tudi skladno z različnostjo pogojev, ki jih imajo
zaposleni pri delu od doma. Izziv za vodje predstavlja tudi zloraba sprejetih pravilnikov za
delo na domu, saj so zaposleni pri delu od doma pod manjšim nadzorom. Po drugi strani pa
izziv predstavlja celodnevna aktivnost nekaterih posameznikov, ki delajo od doma.
Udeleženci namreč poročajo, da so se zabrisale meje med delom in prostim časom, zaradi
česar so zaposleni delovne naloge opravljali tudi izven delovnika ter ob vikendih.

NOVA SPOZNANJA. Udeleženci eno izmed ključnih prednosti krize COVID-19
prepoznavajo pridobljena neformalna (npr. napredek pri uporabi informacijskih tehnologij)
ter formalna znanja. Poudarek na pridobivanju formalnega znanja je bil še posebej opazen pri
osebah na vodstvenih položajih (npr. izobraževanja o vodenju na daljavo) in na področju
računalniških veščin. Eno izmed ključnih spoznanj je bilo tudi, da je možno izpeljati tudi
stvari, za katere so nekdaj mislili, da niso mogoče. Zaradi tega menijo, da bodo v prihodnosti
imeli manj izgovorov, da nekaj ni mogoče.

SODELOVANJE S POSAMEZNIKI IZVEN ORGANIZACIJE. Kot učinkovita praksa se
je izkazala vključitev zunanjih sodelavcev pri izvedbi izobraževanj in drugih aktivnosti. V
nekaterih organizacijah so zaposlenim omogočili tudi sodelovanje s psihologom, ki je
potekalo v obliki skupinskih usposabljanj ali individualnih pogovorov. Ocenjujejo, da je bila
tovrstna izkušnja koristna in v tem vidijo ukrep, ki si ga želijo prenesti v čas po COVID-19
krizi. Tako osebe iz drugih organizacij, s katerimi so sodelovali, kakor tudi posamezniki
znotraj organizacije, so zaposlenim predstavljali zgled, po katerem so se pri svojem delu
ravnali. Tudi tovrstna praksa medsebojnega učenja in vzora se je izkazala kot učinkovita in jo
želijo ohraniti.

TELESNO ZDRAVJE. Tudi povečana skrb za telesno zdravje zaposlenih je ena izmed
praks, za katero udeleženci verjamejo, da se bo dobro obnesla v prihodnosti. V času krize
COVID-19 so namreč več časa namenili skrbi za zdravje tako, da so uvedli mesec zdravja,
webinarje na temo krepitve imunskega sistema, masaže na delovnem mestu ipd. Prav tako so
v več organizacijah uvedli telovadbo, ki si jo prizadevajo obdržati tudi v prihodnje. V okviru
telesnega zdravja so udeleženci izpostavili tudi cepljenje proti virusu COVID-19. Nekateri so
poročali, da različna stališča do cepljenja povzročajo nesoglasja in nestrpnost pri zaposlenih.
Izpostavljeno je bilo, da organizacije nesoglasja rešujejo tako, da do področja cepljenja
vzpostavljajo distanco ter se ne opredeljujejo do ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni.

DUŠEVNO ZDRAVJE. Ena izmed pogosteje naslovljenih tematik v obeh fokusnih
skupinah je bila duševno zdravje. Udeleženci so poročali, da so zaposleni zaradi nenehnih
sprememb izpostavljeni višjim ravnem stresa. Na to so se odzvali s povečano skrbjo za
počutje zaposlenih (npr. dostava zabojčka češenj na dom za boljšo voljo, objavljanje lepih in
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spodbudnih misli), poudarjali so pomen duševnega zdravja (npr. izobraževanja o skrbi za
svoje psihično blagostanje), hkrati pa so duševno zdravje naslavljali tudi z neformalnimi
pogovori o počutju, morebitnih strahovih in skrbeh. Navedene aktivnosti so se izkazale kot
dobri ukrepi, zato udeleženci menijo, da predstavljajo tudi vodilo za prihodnost. Zavedajo se,
da bo duševno zdravje zaposlenih vedno bolj pomembno. Poročajo tudi, da je bilo
udejstvovanje v teh aktivnostih prostovoljno, saj so ocenili, da je tako dosežen večji učinek.

KOMUNIKACIJA. V povezavi s komunikacijo so sodelujoči poročali predvsem o
izgubi stika, kar so kompenzirali z večjim poudarkom na komunikaciji. S tem so poskrbeli za
pretok informacij in zadostno količino povratnih informacij. Novost so bili tudi sestanki
celotnega tima in poročanje o dogajanju v timu ter pri delu posameznikov. Vse navedene
aktivnosti so izvajali s pomočjo uporabe spletnih orodij za komunikacijo. Ta so se izkazala
kot učinkovita tudi pri selekciji kadrov, saj so spletni razgovori organizaciji, kot tudi
kandidatom, prihranili čas in denar, zaradi česar nameravajo to prakso obdržati tudi v
prihodnje. Zaradi stisk, ki so se pojavile tekom krize COVID-19, so uvedli tudi podporne
skupine, znotraj katerih so se sodelavci pogovarjali o težavah, s katerimi se srečujejo pri delu.
Tovrstne skupine so bile s strani zaposlenih dobro sprejete, zaradi česar udeleženci
prepoznavajo, da jih je smiselno ohraniti tudi v času po krizi COVID-19.

ODNOSI. V organizacijah tekom krize COVID-19 niso poudarjali zgolj komunikacije
na nivoju delovnih nalog, temveč tudi na nivoju medosebnih stikov med zaposlenimi.
Spodbujali so predvsem povezanost in komunikacijo med zaposlenimi iz različnih oddelkov
ali timov, poskrbeli so za nemoteno izvedbo teambuildingov (ti so se pretežno prenesli na
splet), spodbujali so neformalne pogovore (npr. jutranja kava preko Zoom-a, spletna druženja
po službi) ter krepili zaupanje v ekipo. Sodelujoči na fokusnih skupinah poročajo, da je bilo
okrepljeno delo na odnosih odziv na zmanjšanje medosebnih stikov ter da bodo enake ukrepe
po potrebi vpeljali ponovno, saj ocenjujejo, da so bili učinkoviti.

VODENJE. V organizacijah so tekom krize COVID-19 poudarjali empatično vodenje,
izražanje razumevanja in sočutja do zaposlenih, kar se sklada z izpostavljenimi vrednotami.
V ospredje je prišlo tudi agilno vodenje, kjer se je kot dobra praksa izkazalo deljenje
projektov na več manjših enot, s čimer je bil zaposlenim predan večji del odgovornosti. Pri
tem so upoštevali kompetence zaposlenih in krepili potrebne veščine za opravljanje dela.
Vodjam je v tem obdobju nekaj težav povzročal občutek nezmožnosti vpliva na rezultate.
Slednji so sicer prišli v ospredje, saj je vodjam pomembno, kakšni so rezultati, ne pa količina
dela. Kot dobra praksa se je izkazal tudi coaching - usposabljanje sodelavcev za coaching ter
tudi možnost individualnega coachinga.

VODILA PRI SPREJEMANJU UKREPOV. Potrebe in želje zaposlenih v organizacijah
so preverjali s pomočjo anket, fokusnih skupin, različnih spletnih orodij in s pomočjo
pogovora. Tako so uvedli zaposlenim prilagojene ukrepe, kot so personaliziran pristop in
prilagajanje vodenja vsakemu posamezniku, za kar menijo, da bo ustrezen pristop tudi v
prihodnje.

VREDNOTE. Tekom krize COVID-19 so bile na preizkušnji tudi vrednote organizacij.
Udeleženci poročajo, da so v času krize skušali ohranjati obstoječe vrednote organizacije in
tako poudarjati pomen dobrodelnosti, lokalne pridelave ter zavedanja, da je najpomembnejše,
da smo v odnosih z drugimi solidarni in razumevajoči.
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Razprava

Identificirale smo dobre delovne prakse, ki so se tekom epidemije COVID-19
uveljavile v nekaterih uspešnih slovenskih delovnih organizacijah in za katere udeleženci
fokusne skupine menijo, da jim bodo koristile tudi v prihodnje.

Delovne organizacije, iz katerih prihajajo udeleženci, je epidemiološka situacija
prisilila, da so pri iskanju rešitev postale bolj inovativne in jih iskale tudi tam, kjer jih sicer ne
bi. S tem so dobile novo izkušnjo in spoznanje, da je stvari možno spremeniti na bolje tudi,
ko se zdi to nemogoče. Dodana vrednost takšne izkušnje je, da bodo v prihodnje lažje
pogledali preko »nepremostljivih« ovir in svoje delovanje (še) bolj usmerjali na iskanje
rešitev ter napredek. S tem si bodo organizacije v prihodnosti same ustvarile več priložnosti
za razvoj (Nickerson, 2012).

Udeleženci poročajo, da se jim v čas po krizi COVID-19 zdi smiselno prenesti številne
(na novo uveljavljene) načine skrbi za počutje in razvoj zaposlenih. Med prakse, ki so se
izkazale za učinkovite in jih bodo ohranili v prihodnosti, so umestili podporne skupine, kjer
zaposleni med sabo naslavljajo aktualne izzive pri delu, medsebojno učenje po principu
pozitivnega zgleda, skrb za telesno zdravje zaposlenih (npr. uvedba telovadbe med delovnim
časom), skrb za duševno zdravje zaposlenih (npr. možnost skupinskih in/ali individualnih
srečanj s psihologom), skrb za stalen strokovni razvoj zaposlenih (npr. okrepljeno
sodelovanje z zunanjimi izvajalci izobraževanj in raznih aktivnosti) in širšo uporabo
informacijske tehnologije (npr. spletni razgovori, ki prihranijo čas in denar). Pri tem so
nekateri kot ključno izpostavili, da morajo biti navedene aktivnosti vsaj na začetku
prostovoljne, da se zaposlene v njih ne sili in da sami uvidijo njihov potencialno pozitiven
učinek. Skladno s tem se je v času pandemije v organizacijah kot bistven pokazal
personaliziran pristop in prilagajanje vodenja vsakemu posamezniku, kar bo po mnenju
udeležencev v delovnih organizacijah koristno ohraniti po pandemiji COVID-19. Tovrstne
prakse so podprte tudi v strokovni literaturi in dobro vplivajo na duševno zdravje ter počutje
zaposlenih (npr. Bronkhorst idr., 2015; Kuoppala idr., 2008; Nielsen idr., 2017)

Udeleženci med drugim pozdravljajo idejo, da se obdrži možnost občasnega dela na
domu. To podpirajo tudi ugotovitve, ki poročajo o pozitivnih izidih takšnega dela, saj je npr.
v primeru hibridnega modela dela blagostanje zaposlenih višje (Advanced Workplace
Associates, b. d.). Prav tako udeleženci poročajo, da si v primeru dela na daljavo želijo
ohraniti izplačevanje dodatkov, s katerimi lahko pokrijejo stroške elektrike in internetne
povezave. Takšno izplačilo zaposleni dojemajo kot pravično, dojemanje pravičnosti pa se
povezuje z višjim delovnim zadovoljstvom (Diekmann idr., 2007).

Izpostavile bi tri pomanjkljivosti naše raziskave. Imele smo majhno število udeležencev
in majhno raznolikost med organizacijami, katerih del so naši udeleženci. Druga
pomanjkljivost je sicer povezana s prvo, vendar bi vključitev še večjega števila vodij
kadrovskih služb pripomogla k prepoznavanju širšega nabora uspešnih praks. Poleg tega so
bile dobljene informacije enostranske, saj so o dobrih praksah poročale le vodje kadrovskih
služb, ne pa tudi zaposleni in drugi vodje. Slednji so lahko enake prakse zaznavali drugače.

Zaključki
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V raziskavi smo želele ugotoviti, katere izmed praks s področja vodenja in medosebnih
odnosov, ki so se oblikovale med pandemijo, je smiselno obdržati tudi v prihodnosti. Ker so
bili odgovori udeležencev širši in niso vključevali le prvotnih dveh področij, smo se odločile,
da v članek vključimo vse dobljene informacije, kar povečuje vrednost naše raziskave.Vse
opisano potrjuje, da lahko kriza, kot je tudi pandemija COVID-19, ustvari nepričakovane
priložnosti za razvoj. Naša raziskava je pokazala, da bodo sodelujoče delovne organizacije
izkoristile ponujeno priložnost in še najprej okrepljeno delale na odnosih in razvoju ter začele
bolj poudarjati pomen duševnega zdravja zaposlenih.
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Tabela 1
Analiza odgovorov udeležencev fokusne skupine po metodi utemeljene teorije
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Kategorije
drugega reda

Kategorije prvega
reda

Primer odgovora

Pravno-administr
ativne novosti

Pravne spremembe Sprejeli smo pravilnik za delo na domu.
Večina sodelavcev je dobila nove pogodbe z
občasnim krajem delo na domu.

Izplačilo dodatkov in
oprema

Vsak je imel možnost dobiti dodaten monitor
in vso opremo, tudi tipkovnico.
Dvakrat smo izplačali bonus za delo od doma.

Bolniška brez
bolniškega lista

Pri nas se je kot dobra praksa izkazala
bolniška do tri dni brez bolniškega lista.
'Bolniška od podjetja' se mi zdi zelo dobra,
ker če imaš majhne simptome, je čisto vseeno,
če ne greš k zdravniku.

Novi izzivi Organizacija dela Vodje so se bolj prisiljeni dnevno ukvarjati z
organizacijo, reorganizacijo, drugačnim
delegiranjem dela zaradi nenadnih odsotnosti
sodelavcev.
Izpade zaradi odsotnosti sodelavcev smo
uspeli prebroditi z ustrezno organizacijo.

Nedelo So sodelavci, ki delo od doma izkoriščajo.
Mislim, da nekdo, ki ne dela v službi, naredi
večjo škodo kot nekdo, ki ne dela doma.

Celodnevna
aktivnost

Nekateri so tožili, da so kar cel dan aktivni.
Delajo cele dneve, pa še v soboto in nedeljo.

Različni pogoji Smo v zelo različnih kontekstih kar naenkrat.
Zdaj smo res vsak v svojem svetu in težko je
to združevati.

Nova spoznanja Neformalna znanja Pomemben se mi zdi tehnološki napredek in
razvoj, to se bo sigurno obdržalo.
Videli smo, kaj je zares pomembno, ugotovili,
da ni treba ves čas nekam hiteti.

Formalna znanja Nekaj vodij je imelo možnost udeležbe na
delavnici vodenja na daljavo.
Peljemo šolanja s področja mehkih veščin,
računalniških znanj, jezikov.

Manj izgovorov Videli smo, kaj vse lahko naredimo.
Odnesli smo to, da se da.

Sodelovanje s
posamezniki

Zunanji sodelavec Bili so na zunanjem izobraževanju.
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izven
organizacije

Zdi se nam fino, da je nekdo zunanji, da se
sodelavci bolj odprejo.

Zgled drugih Dobri zgledi res vlečejo.
Najprej je šlo nekaj vodij in so podali svojo
izkušnjo.

Sodelovanje s
psihologom

Širši krog sodelavcev se je udeležil
usposabljanja, kjer so delali s psihologom.
Nekaj sodelavcem je bilo ponujeno, da lahko
ena na ena sodelujejo s psihologom.

Telesno zdravje Skrb za zdravje Imamo mesec zdravja na delovnem mestu.
Webinarji na temo kako krepiti imunski
sistem.

Telovadba Uvedli smo telovadbe, ob petkih imamo
aktivne odmore.
Imeli smo ‘izziv korakov’ - hodili smo in
sledili korakom z aplikacijo.

Distanca do področja
cepljenja

Mi v to odločitev ne bomo posegali, ker je to
osebna odločitev.
Moj nasvet vsakemu je bil, da naj se
distancira in reče, da se o tem noče
pogovarjati, če tako čuti.

Deljena mnenja o
cepljenju

Naletela sem na deljenje ljudi na cepljene in
necepljene.
Čaka nas še kar nekaj izzivov, ker je prišlo do
te delitve ljudi.

Duševno zdravje Stres v povezavi z
novostmi

Na začetku covida je bil strah, negotovost.
Srečujejo se z velikimi stresi v tej situaciji.

Počutje zaposlenih Zabojček češenj smo poslali ravno zato, da
malo dvigneš energijo.
Organizirala sem sproščene debate, da
povemo, kakšne imamo strahove in kaj nas
muči.

Poudarjanje pomena
duševnega zdravja

Planiran imamo webinar v povezavi z
duševnim zdravjem.
Tema duševnega zdravja zaposlenih bo še
kako aktualna – treba ji je nameniti pozornost.

Prostovoljnost dela
na sebi

Začeli smo na način, da je bilo prostovoljno.
Če ljudi v nekaj siliš, je lahko nasprotni
učinek.
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Komunikacija Izguba stika Ker poteka komunikacija preko spleta, se je
izgubil nek kontakt.
Če si na dvoizmenskem delu, avtomatsko
mine dan, preden pride informacija naprej.

Več komunikacije Mora biti pretok informacij, da so informirani
in se posledično počutijo bolj varne.
Sestanke cele ekipe bomo obdržali tudi
vnaprej, da vsi vemo, kaj se dogaja.

Uporaba orodij za
komunikacijo

Uporabljamo slack.
Zagotovo bom obdržala online razgovore pri
selekciji kadrov.

Podporne skupine Želeli smo, da vsak zaposleni dobi eno
podporno skupino, kjer se lahko pogovarja o
problemih, s katerimi se srečuje pri delu.
Potrebuješ spodbudo na nivoju svojih
sodelavcev.

Odnosi Povezanost med
zaposlenimi iz
različnih
oddelkov/ekip

S prvo skupino smo začeli iz različnih
oddelkov, med seboj so se zelo povezali.
Nastalo je več druženja med oddelki,
medsebojno spoznavanje.

Teambuilding Omogočili smo sodelavcem, da so bili
teambuildingi po ekipah.
Letos smo imeli “online game jam”.

Neformalni pogovor Uvedli smo neformalne pogovore, virtualne
kave, online druženje po službi.
Pripeljalo me je do zaključka, da dam več
časa osebnemu pogovoru s sodelavko.

Zaupanje v ekipo Mislim, da je ključno, da se zaupanje v ekipo
povrne ali dvigne.
Že v službi mora biti zaupanje, vodja ne more
biti ves čas zraven.

Vodenje Empatično vodenje Več je razumevanja, sočutja – tudi bolj togi
vodje so vključili del empatičnega vodenja v
svojo prakso.
Kako je posameznik, kako se počuti, ali vodja
lahko še kaj naredi in mu pomaga.

Agilno vodenje Zakorakali smo v agilno vodenje, torej
drobljenje projektov na manjše sklope.
Veliko več odgovornosti je na posamezniku
(samovodenje).
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Poudarjanje in razvoj
kompetenc
zaposlenih

Začeli smo širiti znanje o vodstvenih
kompetencah na vseh nivojih, ker je
pomembno za vsakega zaposlenega.
Paziti na kompetence zaposlenih, koga lahko
dajo na kakšno delo.

Težave pri vodenju Zavedanje nezmožnosti vpliva na rezultat.
Prihaja do frustracije vodij, ki nimajo vpliva
do določene mere.

Usmerjenost na
rezultate

Ne zanima nas, koliko se dela, zanima nas,
kakšni so rezultati dela.
Treba je gledati iz perspektive rezultatov in ne
dela.

Coaching Več sodelavcev smo usposobili na temo
coachinga.
Možnost individualnega coachinga se je
izkazala kot res dobra praksa.

Vodila pri
sprejemanju
ukrepov

Preverjanje in
odzivanje na potrebe

Preverjali smo z anketami, analizami, kaj
lahko še dodatno ponudimo.
Rešujemo težave, do katerih smo videli, da je
začelo prihajat.

Personaliziran
pristop

Odnesli smo to, da ne moremo z vsemi delati
na enak način.
Vodstva se moramo zavedati, da se je
potrebno ukvarjati z vsakim posameznikom.

Vrednote Dobrodelnost Dobrodelnost je najbolj povezala zaposlene z
organizacijo.
Lani je vsak dobil virtualni znesek s strani
podjetja, ki ga je lahko vložil v eno od
dobrodelnih organizacij.

Človek človeku Prijazne geste so zelo pomembne.
Seveda podjetje sprejema poslovne odločitve,
ampak ob tem ne pozabimo biti človek.

Lokalno Pomembno mi je, da izberemo lokalne
produkte.
Tako dam sporočilo zaposlenim, da
podpiramo lokalno okolje.
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