COACHING KOT ORODJE ZA UPRAVLJANJE STRESA IN
DOBREGA POČUTJA NA DELOVNEM MESTU
Coaching as a tool for workplace stress management and wellness
Klemen Podjed
Povzetek
»Spoznaj sebe in spoznal boš vesolje.« (napis na templju v Delfih)
V prispevku je coaching predstavljen kot orodje za reševanje izzivov na področju zdravja in psihosocialnih tveganj na delovnem mestu. Ker sta razširjenost in akutnost te problematike izraziti, hkrati pa se na tem področju bolj malo ukrepa, so v
prispevku podrobneje analizirani zdravje in stres na delovnem mestu ter argumenti, zakaj je smiselno ukrepati.
Avtor predstavi coaching kot eno najhitreje rastočih panog in razloge za to. Posebej osvetljuje coaching za zdravje in dobro počutje, saj je lahko odlično orodje za promocijo zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu.
Prikazanih je tudi nekaj coaching orodij za upravljanje stresa in dobrega počutja, s poudarkom na predstavitvi metodologije avtorja z naslovom Program dobrega počutja.
Ključne besede: coaching, coaching za zdravje in dobro počutje, stres na delovnem mestu, zdravje na delovnem mestu, izgorelost, produktivnost, coaching orodja in tehnike, vloga coacha za zdravje in dobro počutje, Program dobrega počutja

Abstract
The article discusses wellness coaching as a prospective tool for solving challenges related to the health and psychosocial
risk factors in the workplace. Due to the widespread presence and acuteness of the workplace health and stress issues,
the article analyses the state of workplace health and stress and the arguments for immediate action. Especially for the
reason that relatively little measures have been taken to tackle it so far.
Later on the author presents coaching as one of the fastest growing branch in the world today and reasons for its popularity. Special emphasis is given to wellness coaching as a potentially efficient tool for workplace health and wellness
promotion.
Finally, some wellness coaching tools are presented and the author’s own wellness coaching approach, called Workplace
Wellness Program, is explained.
Keywords: coaching, wellness coaching, workplace stress, health in the workplace, burnout, productivity, coaching tools and
techniques, the role of a wellness coach, Wellness Program

1

Uvod

Vsak si želi biti zdrav in se dobro počutiti. Visok delež sodobnih zaposlenih hlepi po več varnosti, notranjega miru, želi si
več energije, več od življenja. Pogosto je velika neusklajenost med željami glede dobrega počutja ter vsakodnevno preobremenjenostjo z delom in stresom. K temu pripomoreta pomanjkanje gibanja in počitka ter nezdrava prehrana. Raziskave kažejo porast s stresom povezanih težav, s tem pa tudi izrazito neugodnih posledic za zdravje in kakovost življenja.
V prispevku coaching za zdravje in dobro počutje (wellness coaching) prikazan kot ena najboljših možnosti za izboljšanje
zdravja, kakovosti življenja in ne nazadnje tudi delovne uspešnosti posameznika.
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2

Epidemija stresa se rešuje neučinkovito

2.1

Slovenija – evropski primer slabe prakse

Ob zbiranju in analiziranju podatkov o zdravju in produktivnosti dela v Sloveniji so se razkrile osupljive ugotovitve:
1) Glede dojemanja stresa na delovnem mestu so slovenski zaposleni v vrhu EU. Pri nas 45,6 % zaposlenih (v EU 28,6 %)
meni, da je njihovo zdravje ogroženo zaradi dela. Najpogostejši razlog je stres (37,7 %), kar je drugi največji delež,
takoj za Grčijo (IRI, 2012).
2) Na področju absentizma je Slovenija pri vrhu EU 27, glede povprečnega števila dni bolniške odsotnosti na zaposlenega leta 2007 je celo na prvem mestu v EU 27 (slika 1; Eurofound, 2007).

Slika 1: Povprečno število dni bolniške odsotnosti na zaposlenega (vsi zaposleni), po državah (Vir: Eurofound, 2007)
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3) Slovenska produktivnost dela je precej pod povprečjem razširjene EU 28. Slovenija je leta 2010 po produktivnosti
dela, izraženo v standardih kupne moči, dosegla 80,4 % povprečja EU oziroma 74 % povprečja evrskega območja
(Umar, 2012).
4) Po kazalcih intenzivnosti dela smo pri vrhu EU (npr. po podatkih raziskave EWCS iz leta 2010 na tretjem mestu v EU
pri vprašanju Ali vaše delo vključuje delo v hitrem tempu? (Eurofound, 2014).
5) Slovenski managerji so se v raziskavi Svetovni letopis konkurenčnosti (IMD 2011), glede na svojo konkurenčnost
uvrstili na 57. mesto med 59 državami, kar je za tri mesta slabše kot leta 2010 (Verle, Markič, 2012).
Poenostavljeno povedano, smo pri vrhu držav EU glede občutenja stresa, dojemanja, da delamo pod visokim pritiskom, po
kazalnikih bolniške odsotnosti ter močno pod povprečjem EU 28 glede produktivnosti dela in konkurenčnosti managerjev.
Kaj je narobe z nami? Skoraj zagotovo nič.
Če pogledamo na področje športa, smo bili glede na število medalj na prebivalca zmagovalci zadnjih zimskih olimpijskih
iger. Zmagovalen narod na svetovni ravni v najbolj konkurenčnem okolju, kar jih je. Vztrajnost, odločnost, tekmovalnost,
zmagovalna miselnost nam torej niso tuje. In če se vrnemo na področje dela, produktivnosti in stresa – verjetno bi bilo zelo
dobro kaj spremeniti glede tega, kako zaposleni sami, delodajalci in država izkoriščajo njihove sposobnosti in potenciale.
Konstruktiven odgovor na retorično vprašanje kaj je narobe z nami, pa zahteva poglobljeno celovito analizo.
Coaching velja za enega najboljših orodij za spodbujanje in razvijanje sposobnosti in potencialov posameznikov in timov.
Zelo koristen je lahko pri upravljanju in premagovanju stresa ter posledične izgorelosti.

2.2

Posledice stresa so drage in zelo razširjene

Ker sta razširjenost in akutnost problematike glede stresa in izgorevanja na delovnem mestu tako izraziti, hkrati pa se
relativno malo ukrepa na tem področju, bo to v prispevku podrobneje analizirano. Govorimo lahko o epidemiji stresa in
posledično izgorelosti.
Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU OHSA) opredeljuje, da se stres na delovnem mestu kaže, kadar zahteve delovnega okolja presegajo delavčeve zmožnosti, da bi se z njimi spopadel ali jih nadzoroval. Čeprav se radi zabavamo
glede verodostojnosti statistike (npr. šala o segedinu – eni jedo meso, drugi pa zelje, statistično pa segedin), raziskave in
statistični podatki kažejo prepričljivo in porazno podobo:
• po ocenah naj bi stroški zaradi stresa na ravni EU znašali od 3 do 4 % bruto družbenega proizvoda,
• od 75 do 90 % obiskov pri zdravniku je povezanih s stresom (Rosh, 1991),
• stroški zaradi stresa:
• 19 % stroškov zaradi odsotnosti z dela,
• 40 % stroškov zaradi zamenjave zaposlenih,
• 60 % stroškov zaradi nesreč pri delu,
• 30 % stroškov zaradi nesposobnosti za delo (Tangri, 2003),
• po raziskavah konzorcija pod vodstvom Univerze v Mariboru so v Sloveniji leta 2009 stroški zaradi stresa znašali približno 1,2 milijarde evrov (www.obvladajmo-stres.si, 12. 7. 2012). To je približno 1.300 evrov na leto na delovno aktivnega posameznika v Sloveniji.
Čeprav se Slovenija na področju stresa v evropskih raziskavah (glede na primerjave) zelo slabo uvršča, imajo s stresom,
depresijo in tesnobnostjo na delovnem mestu težave povsod. Zadnja vseevropska raziskava Evropske komisije o delovnih
pogojih Eurobarometer iz aprila 2014 kaže hiter vzpon duševnih težav na lestvici zdravstvenih težav, povezanih z delom.
S slike 2 je razvidno, da si stres, depresija in anksioznost v povezavi z doživljanjem zdravstvenih težav na delovnem mestu
delijo prvo mesto s kostno-mišičnimi obolenji. V primerjavi z obdobjem pred petimi ali desetimi leti zaznavamo hitro rast
povečevanja problematike stresa in izgorelosti. Stres na delovnem mestu pa je, glede na odgovore vključenih v evropsko
raziskavo, trdno na prvem mestu med tveganji glede varnosti in zdravja pri delu (slika 3).
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Slika 2: Ali ste v zadnjih 12 mesecih imeli katero od navedenih zdravstvenih težav, ki jo je povzročilo ali poslabšalo vaše delo?
(Vir: European Commission, 2014)

Slika 3: Katera so bila po vašem mnenju glavna tveganja za varnost in zdravje pri delu, s katerimi se srečujete/ste se srečevali
na vašem delovnem mestu? ( Vir: European Commission, 2014)
Ker imajo delodajalci in zaposleni v Sloveniji veliko razlogov za hitro in temeljito ukrepanje glede stresa in produktivnosti
dela, bi menili, da tudi (učinkovito) ukrepajo. Pa ni tako.

2.3

Ali se upravljanje stresa splača?

Z upravljanjem stresa na delovnem mestu se pri nas še ne ukvarjamo resno. Praksa kaže, da številni delodajalci razmišljajo, da se jim bolj splača plačati morebitno kazen za nespoštovanje Zakona o varstvu in zdravju na delovnem mestu
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(ZVZD-1, 2011), kot pa ukrepati skladno z zakonom. Zlasti glede promocije zdravja in obvladovanja psihosocialnih tveganj.
Ali se upravljanje stresa torej ne splača?
Nasprotno. Gre za eno najbolj donosnih vlaganj. Razumevanje ukrepov upravljanja stresa zgolj z vidika stroškov, je napačno in ima ne nazadnje hude ekonomske in finančne posledice. Treba je upoštevati, da je treba programe promocije zdravja
izvajati od tri do pet let, da se pokažejo večji učinki. Podatki o ekonomski upravičenosti programov promocije zdravja na
delovnem mestu kažejo na visoko donosnost tovrstnih programov. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu navaja,
da vsak evro, vložen v promocijo zdravja na delovnem mestu, prihrani od 2,4 do 4,8 evra, in sicer zaradi zmanjšanja stroškov zaradi bolniške odsotnosti, fluktuacije, višje produktivnosti in drugih razlogov. To je, preračunano, približno desetkrat
več, kot znaša dolgoročna donosnost delnic, ki se giblje na ravni 12 %! Klinični inštitut za medicino dela, prometa in športa
(UKC Ljubljana) navaja, da se lahko med udeleženci programov promocije zdravja odsotnost z dela zmanjša za 12 do 36
% (KIMDPŠ, 2012). To zagotavlja visoke prihranke, ki se jih da izračunati in vrednotiti. Evropska agencija za izboljšanje
življenjskih in delovnih pogojev Eurofound pa med koristmi programov promocije zdravja navaja tudi zvišanje produktivnosti do 20 % (Eurofound, 2011).
Na področju obvladovanje stresa obstaja izvrstna švicarska raziskava oziroma projekt Swing, ki ugotavlja, da se podjetjem splača vlagati v preprečevanje stresa. Shulte-Abel in Weber navajata, da so zaposleni, ki doživljajo močan stres, do
10 % manj produktivni od sodelavcev z enako obremenitvijo. To pilotne organizacije v povprečju stane do 6.400 evrov na
zaposlenega na leto. V povprečju je 25 % udeležencev projekta Swing zmanjšalo raven stresa in povečalo produktivnost.
Z ustreznimi ukrepi se je pri zaposlenih, najbolj obremenjenih s stresom, odsotnost z dela zmanjšala za 1,7 dneva na leto.
Povprečno tako v osmih podjetjih na zaposlenega samo zaradi manjše odsotnosti z dela privarčujejo 480 evrov na leto. Investicija v ukrepe za obvladovanje stresa je v dve leti in pol trajajočem projektu znašala 604 evre na zaposlenega, povprečni donos na zaposlenega pa 156 evrov na leto. To pomeni, da se investicija povrne najpozneje v petih letih, avtorji raziskave
pa navajajo, da gre za konzervativno oceno (Shulte-Abel, Weber, 2011).
Vse kaže, da je treba ukrepati, pri nas pa se razmere na tem področju poslabšujejo. Zaradi tega postavljamo provokativno
trditev. Ni nam treba ukrepati. Sploh ne. Stresu in virom stresa na delovnem mestu lahko pustimo prosto pot. Vprašanje
pa je, ali se zavedamo posledic in ali smo jih pripravljeni sprejeti. Če si želimo trajno zdravje in visoko kakovost življenja,
nam coachi pri tem lahko pomagajo.

3

Coaching za zdravje in dobro počutje

3.1

Panoga coachinga se hitro vzpenja

Coaching je ena najhitreje rastočih panog v poslovnem svetu. Ko je pred leti direktorja Googla Laryja Pagea poklical eden
od lastnikov in mu svetoval, naj si najame coacha, je bil ta nekoliko presenečen, zato je vprašal: »Ali je kaj narobe?« Dobil
je odgovor: »Prav nič, odlično ti gre. A s coachem ti bo šlo še bolje.«
Mednarodna coaching federacija (ICF) coaching opredeljuje kot partnerstvo coachev in strank v procesu izzivanja misli in
ustvarjalnosti, kar stranke spodbudi k maksimalnemu doseganju njihovih poklicnih in osebnih ciljev.
Coaching je cenejši in hitreje prinese rezultate kot večina ukrepov za boljše poslovanje in življenje. Ima visoko donosnost.
Chartered Institute of Personnel Management poroča, da kar 90 % organizacij v ZDA uporablja coaching, 51 % od teh pa
jih coaching vidi kot ključ za svojo strategijo. V Nemčiji so leta 2012 zaznali 52 % rast coachinga. Revizijska hiša PriceWaterhouseCoopers in Mednarodna coaching federacija pa navajata, da podjetja, ki najemajo coache, dosegajo 700 % donos
na investicijo v coaching (Inštitut za produktivnost, 9. 5. 2014). To so impresivni podatki. A coaching še zdaleč ni omejen na
poslovni svet. Zelo razširjen je tudi osebni coaching, coaching za zdravje in dobro počutje na delovnem mestu pa je ena od
podvrst coachinga, ki posameznika in njegovo podjetje povezuje v zdravo celoto.

3.2

Coaching za zdravje in dobro počutje

V zadnjem obdobju se je izoblikovala veja coachinga za zdravje in dobro počutje. Potreba po takem coachingu je nastala
predvsem zaradi zdajšnjega tempa življenja in narave dela ter vse večje ozaveščenosti zaposlenih in delodajalcev o škodljivosti čezmernega dela in stresa na delovnem mestu.
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Coach za zdravje in dobro počutje se od osebnega trenerja ali svetovalca razlikuje v tem, da strankam pomaga odkriti
moč in rešitve za doseganje blagostanja v njih, ne pa da jim svetuje kot strokovnjak na nekem področju. Spodbuja osebno
odgovornost, poglobljeno razmišljanje in samoodkrivanje ter proaktivnost. Strankam pomaga prepoznati, kdo so, kdo
želijo biti in jim pomaga na poti do uspeha. Zanimivo je, da vse več delodajalcev v EU, vključno z Evropsko komisijo, med
zaposlitvene pogoje vključuje odpornost proti stresu (ang. resilience).
Coach za zdravje in dobro počutje stranke podpira na različnih področjih, kot so:
• vzpostavitev in ohranjanje zdravega življenja,
• prepoznavanje, obvladovanje in premagovanje stresa,
• rast osebne produktivnosti in uspešnosti z manj stresa,
• opuščanje različnih odvisnosti ali nezdravih navad,
• ravnovesje med službo in zasebnim življenjem,
• reševanje konfliktov in boljše sodelovanje v timih,
• osredinjenost na najpomembnejše,
• podpora pri bolezenskih težavah,
• globlje razumevanje situacije, prepričanj, vrednot,
• večji motivacija, osredinjenost, samozavedanje, samozavest,
• večja notranja moč za spremembe,
• več energije.

3.3

Ožji in širši pogled na vlogo coacha za zdravje in dobro počutje

Po pristopu Mednarodne coaching federacije (ICF) coach ni svetovalec, mentor ali učitelj. Glotta Nova navaja, da coach
za osebno blagostanje deluje tako, da postavlja vprašanja, ki opolnomočijo stranko in okrepijo njene razloge za odločitve
glede zdravega življenjskega sloga. Coach tako ne posega v razloge za spremembe in se zaveda, da so stranke med seboj
zelo različne in zahtevajo različne pristope ter da coacheva orodja služijo motivaciji, postavljanju ciljev, samoraziskovanju
in samoodkrivanju (Glotta Nova, s. d.).
Obstaja tudi širše razumevanje vloge coacha, ki glede na potrebe stranke in svojo strokovno usposobljenost občasno izvaja tudi vlogo svetovalca, terapevta, mentorja ali trenerja. Moore in Tschannen-Moran (2010) tako navajata, da so coachi za
dobro počutje »usposobljeni strokovnjaki za zdravje, fitnes in duševno zdravje (vključno z osebnimi trenerji, strokovnjaki
za rehabilitacijo srca, nutricionisti, izobraževalci s področja zdravja, zdravniki, psihologi), ki coachajo stranko na določenih
področjih zdravja in dobrega počutja (fizična aktivnost, prehrana, teža, stres, zadovoljstvo z življenjem ipd.)«. Coachi po
takšnem širšem razumevanju stranki zagotavljajo tudi nasvete in strokovno pomoč. Vendar le, če stranka na nekem področju nima znanj in hkrati pomoč zahteva. V takšnem primeru coach po širši definiciji lahko svetuje, vendar le, če ima na
tistem področju ustrezna strokovna znanja

4

Coaching kot orodje za izboljšanje zdravja in dobrega počutja

4.1

Orodjarna coachev je obsežna

Coachi lahko pri svojem delu uporabljajo sto ali več coaching orodij, pristopov, tehnik, metodologij in konceptov. Med njimi so ustvarjanje dobrega stika, modeli za določanje ciljev, tehnike spreminjanja vrednot in zaznavanja, domišljijske vaje,
različna komunikacijska orodja, intuicija in podobno. V coachingu za zdravje in dobro počutje se uporabljajo tudi specifična
orodja in tehnike. Utemeljitelj coachinga Timothy Gallwey pri coachingu upravljanja stresa uporablja orodja, kot so:
a) stop tehnika: kako stopiti korak nazaj, razmisliti, se ponovno organizirati in nadaljevati z boljšo zavestno izbiro – celo
v najbolj kaotičnih razmerah,
b) hvaležnost: če je stranka polna zamer in nezadovoljstva, lahko poskusi s hvaležnostjo,
c) čarobno pero: razvoj sposobnosti uporabe intuicije in notranje modrosti,
d) PLE-trikotnik: uporaba osebnih ciljev na področju uspešnosti, učenja in izkušenj za drugačno opredelitev uspeha in
povečanje zadovoljstva (Gallwey et all., 2009).
Eno od takšnih analitičnih orodij je tudi kolo ravnotežja stresa, ki sem ga razvil, in idejno izhaja iz znanih coaching orodij –
koles osebnega ter poklicnega in ravnotežja (slika 4).
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Slika 4: Kolo ravnotežja stresa

4.2

Program dobrega počutja – kombinirani coaching pristop

V nadaljevanju je predstavljen okvir Programa dobrega počutja, ki sem ga razvil na temelju raziskovanja stresa, lastnih
izkušenj z izgorelostjo ter rednega izvajanja različnih tehnik in pristopov na področju upravljanja stresa in organizacije
časa. Menim, da v začetnih fazah soočanja s stresom na delovnem mestu zdravnik ali psiholog pogosto še nista smiselna
ali potrebna. Takrat je morda najboljša možnost pomoč coacha. V končni fazi izgorelosti, ko se zgodi adrenalni zlom, pa
prizadeti posameznik potrebuje celovito strokovno pomoč, zdravniško, psihološko in še katero, saj sam začasno ni več
sposoben črpati rešitev in moči iz lastnih virov in energije. Meja je lahko tanka, zato je bolje ostajati na varni strani in po
potrebi stranko usmeriti k drugim virom pomoči.
4.2.1 Cilji Programa dobrega počutja
Ljudje smo si na zunaj precej bolj podobni kot navznoter. Zaradi tega ni pristopov in receptov, ki delujejo za vse. V coachingu se, kolikor se da, prilagajamo posamezniku. Nekatere koristi, ki jih stranka lahko pridobi v tristopenjskem procesu
Programa dobrega počutja:
• lažje doseže sprostitev in se spočije,
• postane odpornejša proti stresu,
• živi bolj zdravo, ima več energije,
• poveča se ji osebna produktivnost, z manj stresa,
• lažje obvladuje negativne posledice izgorelosti,
• izboljša se ji zdravje,
• izboljša se ji delovno uspešnost,
• živi bolj srečno, izpolnjeno in osmišljeno.
Stopnje in elementi Programa dobrega počutja so prikazani na sliki 5.
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Slika 5: Elementi Programa dobrega počutja
4.2.2 Pristop in potek Programa dobrega počutja
Program dobrega počutja je kombinirani coaching program in lahko poteka v treh stopnjah: 1) ocena stanja, 2) izdelava
osebnega Programa dobrega počutja ter 3) izvajanje in podpora. Stranka lahko ta okvir povsem prilagodi svojim potrebam. V coaching procesu lahko s stranko raziskujeva in ozaveščava vire stresa, njene vzorce soočanja in osebne veščine,
sposobnosti ter notranje vire. Stranka lahko izpolni kak vprašalnik s področij, kjer se pokažejo priložnosti za spremembe,
na primer s področja veščin reševanja konfliktov, osebne organiziranosti ali nevarnosti za izgorelost. Inštitut za razvoj
človeških virov je objavil odlične vprašalnike s področja izgorelosti (SAI in še tri), ki sicer vzamejo pol ure za izpolnjevanje,
vendar posamezniku omogočajo solidno brezplačno grobo analizo stanja (www.burnout.si). Stranka dobi podporo v pro�cesu (samo)analize, lahko ji tudi svetujem obisk kvalificiranega strokovnjaka za določeno področje.
V fazi (samo)ocene in priprave Osebnega programa dobrega počutja coaching izvajam skladno z doktrino Mednarodne
coaching federacije (ICF), brez elementov svetovanja, mentorstva, osebnega trenerstva ali terapij. Stranka si lahko izdela
osebni program dobrega počutja ali pa se neposredno loti rešitev na področjih, ki jo zanimajo. Lahko gre zgolj za cilje in
ukrepanje na enem področju.
Na podlagi načrta in če želi zunanjo pomoč, se stranka odloča, kakšno pomoč želi. V tej fazi, na željo stranke, bodisi nadaljujeva coaching proces bodisi prevzamem vlogo osebnega trenerja ali svetovalca. Stranko lahko naučim:
• uporabljati tehnike hitrega sproščanja, kot sta dihanje s trebušno prepono in progresivna mišična relaksacija,
• kako se lahko bolje organizira (tehnike organizacije časa, priprave spiskov nalog, programov dela ter odločanja med
prioritetami),
• kako razmišljati bolj pozitivno, na primer s preokvirjanjem negativnih misli ali kognitivnim prestrukturiranjem.
Pomembno je, da je jasno, kdaj sem v vlogi coacha in kdaj v vlogi trenerja ali svetovalca, vedno pa lahko uporabljam veščine coachinga.
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4.2.3 Primer iz prakse: Stres na delovnem mestu in konfliktni sodelavec
Štiridesetletna gospa, ki je delala kot komercialistka v turizmu, se je name obrnila zaradi bojazni, da izgoreva na delovnem
mestu, in zaradi težav s sodelavcem, ki da naj bi bile neznosne. V fazi analize sva sicer odkrila nekaj začetnih znakov izgorevanja, vendar se je gospa želela osredotočiti na glavni vir stresa oziroma težav. Ta je bil po njenem eden od sodelavcev.
Stranka je ugotovila, da se želi »znati bolje postaviti zase«, se naučiti hitrega sproščanja in urediti konfliktni odnos s sodelavcem. To je bil glavni cilj njenega osebnega programa v tej fazi. V obdobju njenega urejanja odnosa s sodelavcem sem jo:
• podpiral kot coach (raziskovanje vzrokov, iskanje notranje moči, določanje ciljev),
• naučil nekaj tehnik sproščanja in komunikacije. Na časovno ločenih srečanjih sem jo na njeno željo naučil tehnike pozornosti na dih, vadila sva veščino asertivne komunikacije in nekaj tehnik obrambe pred manipulacijo.
Podpora ni zajemala le coaching srečanj v živo ali po skypu, temveč tudi podporo med srečanji po elektronski pošti (npr.
analizo in priporočila glede poteka asertivnega pogovora s konfliktnim sodelavcem, ki ga je stranka pripravila v pisni obliki). Stranka je v relativno kratkem obdobju pomembno izboljšala odnos s konfliktnim sodelavcem in se umirila.
Program dobrega počutja je razvit, potrebuje pa več testiranja s praktičnim delom. To bo pripomoglo k večji učinkovitosti
in koristi za stranke.

5

Zaključek

Vsak želi biti zdrav in se dobro počutiti. V sodobnem razvitem svetu je veliko neskladje med željami glede dobrega počutja
in resničnostjo vsakdana. Podatki glede zdravja in produktivnosti dela v Sloveniji so osupljivi. Smo pri vrhu držav EU glede
občutenja stresa, dojemanja, da delamo pod visokim pritiskom, kazalnikov bolniške odsotnosti ter krepko pod povprečjem EU 28 glede produktivnosti dela. Ne glede na to ukrepamo nezadostno, zanimivo pa je, da so vlaganja v zdravje,
dobro počutje in korporativno obvladovanje stresa med najdonosnejšimi.
Coaching velja za eno najboljših orodij za spodbujanje in razvijanje sposobnosti in potencialov posameznikov in timov.
Močno lahko koristi tudi pri promociji zdravja ter obvladovanju stresa in izgorelosti. Coach za zdravje in dobro počutje
se od osebnega trenerja ali svetovalca razlikuje v tem, da stranki pomaga odkriti moč, motivacijo in rešitve za doseganje
dobrega počutja in zdravja v sebi.
Kombinirani coaching Program dobrega počutja, predstavljen v tem prispevku, strankam pomaga pri čezmernem stresu
ali zgodnejših fazah izgorevanja. Poteka lahko v treh stopnjah:
1) ocena stanja,
2) izdelava osebnega Programa dobrega počutja ter
3) izvajanje in podpora.
Čeprav je Program dobrega počutja razvit in deloma preizkušen, potrebuje več testiranja za večjo učinkovitost in korist za
stranke.
Prepričan sem, da prihaja obdobje promocije zdravja in dobrega počutja na delovnem mestu. Očitno je, da zdajšnji sistem
ni trajnosten in da posledice sodobnega dela (čezmerno delo, visoka intenzivnost in stresnost dela) sčasoma postanejo
nevzdržne, tako s človeškega kot finančnega vidika. Glede na trende razvoja problematike stresa in izgorelosti na delovnem mestu bodo coachi za zdravje in dobro počutje lahko pomembno prispevali k zdravju zaposlenih in ne nazadnje tudi k
uspešnejšemu poslovanju podjetij in organizacij.

Viri
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Shulte-Abel, B., Weber, L. Aktiv und wirksam gegen Stress. Organisator 12/11–9 (2011).
EUROFOUND (European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions): Fourth European
Working Conditions Survey; 2007 – VIII.
EUROFOUND: Links between quality of work and performance, Oxford Research, 2011.
EUROFOUND http://www.eurofound.europa.eu/surveys/smt/ewcs/ewcs2010_14_02_sl.htm (8. 5. 2014).
European Commission: Flash Eurobarometer 398 – Working Conditions, Report, april 2014.
Evropska komisija; Flash Eurobarometer 398 – delovni pogoji, april 2014.

87

(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)

Gallwey, et. all. The Inner Game of Stres – Outsmart Life's Chalanges and Fulfill Your Potential, Random House.
Glotta Nova: COACH za zdravje in dobro počutje (Helth & Wellness Coach/Wellness Coach), s.d.
IRI – Inštitut za razvoj in inovacije Ljubljana: Stres ter z njim povezani pojavi, ZSSS in IRI, Ljubljana, 2012.
UKC: Priročnik Zdravi delavci v zdravih organizacijah, KIMDPŠ pri UKC Ljubljana, 2012.
Moore M., Tschannen-Moran, B. Coaching Psychology Manual, WOlters Kluwer, Lippincott Williams & WIllkins,
2010.
POH – Public and Organizational Health Department, Zürich University et al.: SWiNG Project – Final Report of the
Evaluation, 2011.
Rosch Paul J. Job Stress: America’s Leading Adult Health Problem, USA Magazine, May 1991.
Šprah, L. Instrument za ekspertno napoved dejavnikov tveganj na delovnem mestu, povezanih s poklicnim stresom
(IDTS), Družbeno medicinski inštitut ZRC SAZU, 2012.
Tangri, R. Stress Costs Stress Cures – How to recover productivity lost to stress, Tangri, 2003.
Umar: Poročilo o razvoju, UMAR, Ljubljana 2012.
Verle, K., Markič, M. Kompetence vršnih managerjev in organiziranost kot osnova uspešnosti organizacije, Fakulteta za management, Koper, 2012,
www.obvladajmo-stres.si (12. 7. 2012).
Inštitut za produktivnost: http://www.produktivnost.si/storitve/coaching-izjemno-orodje-za-razvoj-ljudi-timov-in
podjetij/ (9. 5. 2014).

O avtorju
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