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Inwestujemy w siebie jako pramwnikow. Acozroantojem osobistym?
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Jeden z ameryka skich socjologÓw zapy-
tał 70 tys. menedżerÓw o najważniejszą
dla nich wartość i o wartość najbardziej,
ich zdaniem, zagrożoną. Na oba pytania
większość odpowiedziała: rodzina. Pewnie
także w Polsce każdy odpowiedziaĘ po.
dobnie. ĘIe że na co dzie często to nie ro-
dzinie, lecz pracy oddajemy caĘch siebie.

- ostatnich 2o lat prąmiosłowiele po.
zytywnych zmian w naszej gospodarce,
a te spowodowały zmiany społecznei roz-
pad rodziny wielopokoleniowej, migrację
zarobkową, rozwÓj konsumpcjonizmu
i mass mediÓw. Nasze życie nasiqknę.
ło pracą i przypomina bieg, zaś rodzina
stała się "firmą'' z ogronmym deficytem
czasu na rzeczywiste budowanie więzi.
Rozpadajq się zwiqzki, zmienia się sys.
tem wartości młodych ludzi, rośnie skala
wyzwa wychowawczych i zagubienie
wspołczesnego człowieka - wylicza Zofia
Dzik, prezes Fundacji Humanites - Szfuka
Wychowania, ktÓra niedawno zorganlzo-
wała drugą już konferencję dla biznesu
poświęconą rÓwnoważeniu życia zawo.
dowego z prywatnym.

WzezdĘjczas nikogo to nie martwiło.
Problem zauwłżono na Zachodzie w la.
tach 90. Firmy zacz$y więc wprowadzać
programy rÓwnoważenia pracy i życia
prywatnego obejmujące elastyczny czas
pracy, telepracę, tzw, skompresowany

tydzie pracy, możliwość praryw domu.
w niektÓrydr krajach w ślad za tymi po.
mysłami poszło rrstawodawstwo i wpro.
wadzono krÓtszy czas pracy.

- oczywiście dla pracodawcÓw liczy sę
przede wszystkim cel biznesowy takich
programÓq ktÓre miaĘ przynieśc wzrost
satysfakcji z prary i zaarryazowuia w obo-
wiqzki. Po latach okazuje sięjednak, że te
rozwiqzania nie wystaTczają. Pracownicy
mają poczucie , że ich Ęcie wciąiz nie jest
zrÓwnoważone, coraz mniej identyfikują
się z pracodawcĄ, cQraz mniej cieszy ich
to, co robią na co dzie , coraz mniej są
zaangażowaniw działania firmy - twierdzi
ZofraDzik.

Odpowiedzialny biznes
No dobrze, ale dlaczego takimi problema-
mi mają się interesować szefowie firm?
I jaką rolę mogą w ich rozwiqzywaniu ode.
grać' jak wspierać pracownikÓw, nie gu-
biąc celu biznesowego przedsiębiorstwa?

- Zaangażowanie pracownikÓwto dzisiaj
nie lulsus, lecz koniecznośc. A wsąatkie
relacje biznesowe i prywatne działaj4 jak
naczynia połączone. Rozctrwiany pracow-
nik nie Ędzie zadowolony w domu - i na
odwrÓt. Wsąretkie nasze działania wracają
do nas na zasadzie akcji i reakcji, emocje
wracąią na zasadzie hstra. Ale jak ze wszyst-
kim i tu lepva jest profilakryka niż leczenie.
Dlatego dobrze by było, gdyby pracodawca
inspirował do rozwoju osobistego. MÓgłby
to robić w ramadr społecnej odpowiedzial-
ności biznesu - uważa Zofia Dzik.

Takile Grzegorz Słomkowski, dyrektor
generalnyJVC Polska, sądzi, że misją ka.

dry zarrądzającej powinno być budowanie
kultury organizacyjnej wspierającej zrÓw.
noważony rozwÓj ludzi. Według niego
nowe podejście do pracy to zrozumienie,
że to, cojest dobre dla społeczeIistwa,jest
dobre dla biznesu, a także zrozumienie
potrzeb ludzi - nie rylko związarlych z fir.
mą, ale rÓwnieil z ich ilyciem prywatnym.

- Istotny jest wzajemny szacunek
i zrozumienie interesÓw wsąntkich stron.
Budowanie kultury organizacyjnej skiero-
wanej na zrÓwnoważony rozwÓj to praca
długofalowa. Podstawą jest wiara, że naj-
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większą wartością firmy są ludzie. A oni
dbają o firmę' ktÓra dba o nidr - strvierdza
Grzrgorz Słomkowski.

świetny menedżer, kiepski ojciec
_ Szefowie wfirmadr przedtodzą dziesiątki
szkole i umieją sobie radzić jako top mana-
gement w niemal każdej sytuacji lcyzyso.
wej. Ale nie potraĘ stosować ty& nauĘ gdy
wracają do domu _ uwrŹa Paweł SmoleĄ
prezes Vattenfall Heat Poland.

Dlaczego? Zdaniem Zofii Dzik czegoś
w proponowanych przez firmy rozwipa-
niach zabrakło. Przedsiębiorstwa skupity
się na uczeniu pracownikÓw zarz4dzmia
czasem i efektywnością w pracy. Sami
pracownicy stawiają na swÓj rozwÓj - ale
tylko zawodowy.

- Nie rozwijamy się jako matka, ojciec,
żona cry mry. A to przecież my jesteśmy
wzorami dla dzieci. Robimy z nimi to samo,
co firmy z nami - dodajemy im kolejne za-
jęcia' staramy się, aby byĘ wciąz zajęte, ale
nie zastanawiamy się, wedĘjakiego syste
mu wartości drcemyje wydrować. Cyrując
stevena R. Coveya: ''Staramy się zarzqdzać
czasem' aruearządzarrry sobą". Na doda.
tek nikt nas nie wspiera, gdy nie radzimy
sobie zźyciem - dodaje Zofia Dzik.

Problem jest rÓwnież przyciąganie
przezfirmy tzw. talentÓw z pokolenia Y.

- Przedsiębiorstwa coraz częściej natze-
kają na rr'łodyct' i idt podej&ie do pracy:
roszczeniową postawę, egocenbryan i wy.
sokie mniemanie o sobie. Atymczasemjest
to między innymi efekt wspołczesnego
wychowania - uważa prezes Humanites
_ SztukaltffÓowania.


