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V prvem izzivu se Vodja, ki potuje skozi 

čas, sooči s fizični in čustveno izčrpanimi 

zaposlenimi in posledicami, ki se zaradi 

tega kažejo na njihovi učinkovitosti

Podobni simptomi utrujenosti, celo izgorelostii so bili znani že prej, vendar 

je bil glavni vzrok večinoma povezan z delovnim mestom ali vodjem. 

Zdaj so simptomi v veliki meri posledica strahu, negotovosti in izolacije, ki 

jih je povzročila pandemija Covid-19. Torej okoliščine, na katere vodja 

nima nobenega vpliva.

Signali za prepoznavanje izgorelosti:

● Vse večja odsotnost ali bolniška odsotnost

● Pritoževanje

● Negativen odnos

● Neaktivnost na sestankih

● Vedno pogostejše napake

● Manj idej in pobud.

Situacija

Ključni izzivi



Vsak posameznik je prizadet na 

drugačen način, kar zahteva drugačen 

pristop. 

Pandemija vpliva na vsakogar, vendar pa ne vpliva enako na vse. 

Čustveno in fizično počutje ljudi je občutljiva tema. Zahteva pozornost in 

empatijo.

Vodju, ki potuje skozi čas, in vsem vodjem, ki se soočajo s podobnim 

izzivom, priporočamo pogostejše individualne sestanke/ pogovore s 

svojimi zaposlenimi, da pridobijo vpogled v čustveno počutje 

posameznikov in njihovo duševno zdravje.

Večkrat zadostuje že samo, da smo pozorni in poslušamo. Tako se 

zaposleni s svojimi težavami ne počutijo osamljene.

Med razgovori z zaposlenimi postavljajte naslednja vprašanja:

● Kako si? Kako se počutiš?

● S kakšnimi izzivi se soočaš?

● Kakšne rešitve predlagaš?

● Kako ti lahko pomagam?

Razgovoru z zaposlenimi posvetite dovolj časa, poskrbite za mirno in 

sproščeno vzdušje. Med razpravo poslušajte in dovolite sogovorniku, da 

se odpre in vam zaupa svoje težave. 
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Priporočila

za VODJE



Sistematična rešitev in takojšnje 

ukrepanje. 

Osredotočanje na duševno in čustveno počutje zaposlenih je ključno 

tudi za kadrovsko službo. Skrb za korporativno zdravje pri delu je ena od 

rešitev. Programi, ki vključujejo to tematiko lahko, odvisno od velikosti 

podjetja in proračuna, vključujejo psihološko podporo, zdravstvene 

storitve, športne in fitnes dejavnosti, kampanje zdrave prehrane, tečaje 

meditacije ali joge, ali  prilagodljiv delovni čas za starše z majhnimi otroki. 

Kako lahko neposredno in takoj  podprete vodje v takšnih situacijah?

● Pomagajte vodji pri pripravi na pogovor s kolegom, z ustreznimi 

vprašanji in strukturo.

● Sodelujte tudi sami, v kolikor je potrebno vaše strokovno znanje.

● Oskrbite vodje z najnovejšimi informacijami o dejavnostih, ki jih lahko 

podjetje ali kadrovska služba ponudi v dani situaciji.  
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Priporočila 

za HR
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Kako vam lahko pomaga 

DEVELOR?
Čustveni in duševni izzivi od nas zahtevajo večjo odpornost/ 

vzdržljivost. To je sposobnost obvladovanja težkih, stresnih 

situacij, sposobnost, da se prilagodimo in primerno odzovemo, 

nato pa se vrnemo v uravnoteženo stanje.  DEVELOR program  

psihološke vzdržljivosti  naslavlja te sposobnosti. Program je 

zasnovan na 7-ih zaščitnih dejavnikih Monice Gruhl. 

Udeležencem daje jasna in praktična navodila, kako 

prepoznati pomanjkanje zaščitnih dejavnikov, kako usmeriti 

svoj pristop in razviti svoje sposobnosti za samostojno in 

nenehno uspešno spopadanje s kriznimi situacijami v življenju.

Bolj učinkovita organizacija dnevnih aktivnosti, še posebej, če 

delamo od doma, kjer se poslovno in zasebno življenje 

prekrivata, ima lahko velik vpliv na učinkovitost dela in na 

rezultate. DEVELOR program RITEM DNEVA udeležence vodi 

skozi dan, preživet na visoki energijski ravni, in ponuja številne 

koristne nasvete za doseganje izjemnih rezultatov, hkrati pa 

ohranja ravnotežje med poslovnim in zasebnim življenjem. 

HAPPY AT WORK je najhitrejše in najbolj učinkovito orodje za 

merjenje zadovoljstva na delovnem mestu na trgu. S pomočjo 

kratkega in preprostega spletnega vprašalnika daje redne 

povratne informacije o stopnji stresa zaposlenih in signalizira, če 

je potrebno posredovanje. Ne pozabite, da Vodja, ki potuje 

skozi čas, to orodje uporabil pri tem prvem izzivu ... 

PROGRAM

VZDRŽLJIVOSTI

/ angl. 

RESILIANCE

PROGRAM

RITEM DNEVA

ORODJE ZA 

MERJENJE 

ZADOVOLJSTA

HAPPY 
AT WORK

https://www.develor.com/big-topics/resilience/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
https://www.develor.com/big-topics/efficient-at-home/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
https://www.develor.com/big-topics/happy-at-work/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
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Naučimo vas več. 

Spodbujamo rast in razvoj 

posameznikov in timov!

Kontaktirajte nas in 

zagotovite svojemu  
timu uspeh! 

Sledite nam na LinkedInu

Pridružite se naši 

mednarodni skupnosti 

na prihajajočih 

dogodkih.

https://www.develor.com/timetravellingleader#contact
https://www.develor.si/vodjapotujeskozicas/
http://www.develor.com/events
https://www.linkedin.com/company/develor-slovenia/
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