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Skupaj nad izzive trga dela
Vsebina
KSJS Slovenije se je skupaj z Obrtno
podjetniško zbornico Slovenije prijavila na
Javni razpis za sodinanciranje socialnih
partnerjev in sicer s projektom z naslovom
Skupaj nad izzive trga dela.
Projekt vsebuje različne projektne aktivnosti:
usposabljanja za zaposlene pri socialnih
partnerjih, študije, izmenjavo dobrih praks na
nacionalnem in mednarodnem nivoju ter
informiranje in obveščanje javnosti o
aktualnih temah s katerimi se sooča trg dela.
Med njimi naj izpostavimo predvsem staranje
aktivnega prebivalstva na delovnem mestu,
promocija zdravja, pravna varnost zaposlenih
in skupno reševanje politik trga dela.

Mediacija v
socialnem
dialogu
Študija o
obremenjenosti
v zdravstveni
negi
Usposabljanje mediacija utrinki

Mediacija v socialnem dialogu

Ivanka Marič,
trenerka mediatorjev
Zavod Arsis – Center
za mediacijo in
razvoj nove kulture
odnosov

V delovnem okolju se zaposleni identificirajo z aktualnim dogajanjem,
pri čemer so lahko prisotna močna čustva in pogosto napačni odzivi
nanje, tudi zaradi nizke kompetentnosti čustvene opismenjenosti. V
medsebojnih odnosih žal ne prepoznavamo potenciala mediacijskega
načina komunikacije in urejanja odnosov, ki posamezniku omogoča
občutke upoštevanosti in slišanosti, ki nudi priložnosti za zagovarjanje
in uveljavljanje interesov, omogoča pogajanja. Ni nujno, da nam v
sporu vedno pomaga mediator. Lahko si pomagamo tudi sami, kadar si
pridobimo ustrezna mediacijska znanja in postanemo »sam svoj
mediator«. Mediacijski pristop lahko torej uporabljamo v vsakdanjem
poslovnem okolju pri reševanju vseh vrst težav. Na tak način postopno
raste kakovost sporazumevanja, razvija se nova kultura medsebojnih
odnosov, ki močno vpliva na delovno učinkovitost in nudi prostor večji
dodani vrednosti.
Poteka prvo desetletje od začetkov uveljavljnja mediacije v naši družbi,
žal pa še nismo prepoznali njenega potenciala v javnem življenju.
Čimprej začnimo intenzivneje razmišljati o poslanstvu mediacije,
začnimo načrtno in sistematično pridobivati mediacijska znanja.
Poskrbimo za hitrejšo integracijo mediacije v delovno okolje. Prav
vsako poslovno okolje potrebuje usposobljene, interne, svoje domače
mediatorje, ki so zlahka dosegljivi ali celo priče konfliktnim situacijam.
Pa ne le mediatorji, prav vsi zaposleni potrebujejo mediacijska znanja
in veščine, da bodo lahko suvereno sodelovali pri reševanju konfliktov
in sporov, da bodo razumeli in resnično sprejemali različnost in
drugačnost, da bodo strpnejši v konfliktnih situacijah. Vse izkušnje
delodajalcev, ki so investirali v mediacijsko izobraževanje zaposlenih,
so pozitivne. Pri zaposlenih ugotavljajo večji optimizem, spremembe
mišljenja in vedenja, prepoznavajo boljšo socialno klimo. Poudariti pa
je potrebno, da so se delodajalci oz. njihovi predstavniki usposabljali
skupaj s kolektivom, zato se je vzporedno krepila tudi sinergija.
Razvojno naravnan delodajalec in/ali manaer bo v svoji delovni sredini
prepoznal potrebo po dobrih medsebojnih odnosih in optimalnem
razvoju socialne klime, zato bo investiral v mediacijsko izobraževanje,
nato pa bo poskrbel še za implementacijo mediacije v poslovno okolje.
Vse to z dobrim namenom, da se problemi in konflikti znotraj sistema
in tudi širše rešujejo sproti in hitro, v zadovoljstvo vseh - ob zavedanju,
da so potrebni takšni odnosi, v katerih se zaposleni počutijo razumljeni,
upoštevani, enakovredni, sprejeti, varni, da mediacijske kompetence
močno podpirajo zaposlene, ohranjajo in razvijajo osebno integriteto,
omogočajo opuščanje starih neučinkovitih pristopov in ustvarjajo
nove, želene vedenjske vzorce in aktivnosti.

Mediacija, mediator, mediacijska znanja nudijo v poslovnem okolju kreativen
koncept razmišljanja in pozitivni vzorec reševanja konfliktov, so podpora za
ustvarjanje ravnovesja, za preprečevanje stresa. Transformirajo konflikte,
obogatijo stike in komunikacijo med zaposlenimi. Omogočajo boljše upravljanje
s časom, saj ga zaposleni ne tratijo s pritoževanjem. Spodbujajo poslovnost,
fokus mišljena preusmerjajo z oseb na dejanske probleme, na pogled v
prihodnost »kako naj bo«, na odkrivanje bistva in pomembnega, na zavzeto
iskanje ustreznih izidov. Mediacijska zgodba pomaga spreminjati stare
vedenjske in komunikacijske vzorce ter uvaja nove. Ustvarja ravnovesje med
zaposlenimi, le-ti postanejo bolj sodelovalni, ustvarjalni, produktivni, celo
inovativni.
Integracija in implementacija mediacije prinašata samo pozitivne spremembe in
v kratkem času močno spremenita celostno podobo poslovnega okolja.
Delodajalci, ki prepoznajo pomen in vrednost mediacije in ji odpro vrata v svoje
delovno okolje pa so poleg večje učinkovitosti zaposlenih nagrajeni še s
samoopolnomočenjem, da znajo voditi in mobilizirati potenciale zaposlenih.

Opcija
Se sliši kot pravljica?
Če tako razumete
prispevek, imate prav.
Če razmišljate, da je
navedeno lahko realnost,
imate prav.

Predstavitev rezultatov študije
»Zahtevnost, obremenjenost, tveganja in
škodljivi vplivi na tipičnih delovnih
mestih medicinskih sester, babic,
zdravstvenih tehnikov in bolničarjev v
zdravstvenem in socialnem varstvu«.
V okviru projekta z naslovom Skupaj nad izzive trga
dela je bila izvedena študija z naslovom »Zahtevnost,
obremenjenost, tveganja in škodljivi vplivi na tipičnih
delovnih mestih medicinskih sester, babic,
zdravstvenih tehnikov in bolničarjev v zdravstvenem in
socialnem varstvu«. Študija predstavlja pomembno
osnovo za oblikovanje kadrovskih normativov in
standardov za izboljšanje delovnih pogojev in ureditev
tega področja.
Rezultati študije so pokazali, da je ocena
obremenjenosti in zahtevnosti na vseh obravnavanih
delovnih mestih presegla mejo sprejemljivo ocene 3 ter
zahtevajo takojšen odziv zakonodajalca po ureditvi
normativov in standardov, izvedbi ustreznih ukrepov za
promocijo zdravja na delovnem mestu ter usklajevanja
zasebnega in poklicnega življenja ter ureditev
ustreznega plačila za delo zaposlenih.

Več o študiji si lahko prberete na spletni strani
projekta: www.ksjs-skupaj.si

Utrinki z usposabljanja za mediatorje
V usposabljanje za mediatorje je vključenih deset
zaposlenih pri socialnih partnerjih, sindikatih
pridruženih v KSJS Slovenije in dva zaposlena pri
projektnemu partnerju, Obrtno podjetniški zbornici.
Usposabljanje traja 100 ur, od tega 50 ur v klasični
obliki in 50 ur v e-učilnici. 21. 3. 2018 je bil zaključen
prvi praktični del usposabljanja.

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju
2014-2020.
11 Prednostna os: Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora
razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev.
11.2 Prednostna naložba: Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju
izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno s
sektorskimi in teritorialnimi dogovori za spodbujanje reform na državni, regionalni in lokalni ravni
11.2.2 Specifični cilj: Krepitev usposobljenosti socialnih partnerjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na
področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja.

