Profesní rozvoj pracovníků
v organizacích a firmách
Nový vzdělávací program zaměřený
na „profesní senioritu“.

Lucie Koldová, designérka:
„Profesní seniorita není o stáří, ale o profesionalitě.
Profesionální přístup je důležitý v každém povolání“.

Nástroje profesního ukotvení a rozvoje kariéry.
Vzdělávací program využívající zahraničních zkušeností transformovaný do českého prostředí.
V rámci České republiky zavádíme nový, unikátní vzdělávací a výcvikový program využívající metody skupinové práce vyvinuté Univerzitou v Michiganu, USA. Program využívá vědecké poznatky
opírající se o práci odborníků z několika univerzit ve Spojených státech a v Evropě.

O programu
Program byl vyvinut tak, aby podporoval zájem a motivaci zaměstnanců na všech úrovních řízení k pozitivnímu ovlivňování a budování
vlastní profesní kariéry, růstu odbornosti a udržení duševní rovnováhy a pracovní schopnosti. Současně slouží zaměstnancům jako
vodítko (průvodce) pro zvládání změn v současně rychle se měnícím
světě.
Použité metody a nástroje zvyšují schopnosti účastníků programu
nacházet úspěšná řešení při rozvoji vlastní kariéry a posilují jejich
schopnost zvládat potenciální potíže vyskytující se v různých pracovních situacích v každém zaměstnání.
Tyto situace jsou simulovány prostřednictvím modelových případů
vycházejících z běžné pracovní reality na většině pracovišť. Účastníci
společně hledají a diskutují příčiny problémů, navrhují a hledají
řešení zahrnující jejich aktivní účast při realizaci. V rámci programu
se dále účastníci věnují zvládání změn a možných neúspěchů v zaměstnání.
Program využívá skupinové metody práce se zaměstnanci zaměřené na podporu motivace jejich spoluodpovědnosti při řízení vlastní
kariéry, odborného růstu, naplňování seberealizace a rozvoje
sounáležitosti s „životem“ organizace zaměstnavatele.

Hlavní principy skupinové metody
1. Prevence zdravotních a duševních problémů vyplývajících
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z pracovní zátěže a pracovního stresu. Podpora úspěšného ovlivňování/ řízení vlastní kariéry na individuální úrovni (na všech
organizačních úrovních zaměstnanců).
2. Zavádění sociálně psychologických nástrojů (rozvoj vlastních
schopností, zvládání změn na pracovišti, řešení konfliktních situaci, kooperace v týmu) zaměřených na zlepšování spolupráce na
úrovní zaměstnanců (horizontální úroveň) a ve spolupráci
s organizací (vertikální úroveň) – zvýšení a aktivizace potenciálu
lidských zdrojů a využívání motivačních aspektů sociálního učení.
Důležitá je provázanost s politikou personální práce.
3. Vytváření vazby mezi individuálními osobními cíli a potřebami
pracovními, zejména v udržení pracovní schopnosti a odborného
růstu zaměstnanců. Záměrem je, aby si účastníci osvojili metody
používané v průběhu výcviku tak, aby byli následně schopni je
používat na pracovišti v rámci každodenní praxe a v otevřených
diskuzích v běžném pracovním prostředí.

Rozsah a charakteristika programu
Kurz: Intenzivní kurz sestavený ze čtyř modulů po 4 hodinách. Celkem 16 hodin. Program by měl být uzavřen v průběhu jednoho měsíce. Možné rozložení programu – 2, 3 nebo 4 dny. Realizace probíhá
ve skupinách 8 až 15 účastníků.
Kurz je veden dvěma lektory. Náměty, myšlenky, názory a návrhy
účastníků jsou zaznamenávány na papír (flip-chart) a jsou následně
zpracovány do formátu PDF. Účastníci obdrží skripta, která jim slouží
jako osobní pracovní materiál a podklad pro plánování a vytvoření
seberealizačního záměru v závěru programu.
Cílové skupiny účastníků: věk 24 let a výše. Program je založen na
psychologických aspektech lidského chování a vědeckých studiích
zaměřených na skupinovou práci. Je tedy vhodný pro jakýkoli obor
činnosti zaměstnavatele a jakékoli skupiny zaměstnanců.
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Připravenost na kariérní změny
Program učí základní dovednosti nezbytné pro řízení a ovlivňování
vlastní kariéry, zahrnuje nácvik na zvládání změn (v zaměstnání
i osobním životě) a učí zaměstnance vyrovnávat se s případnými
nezdary.

Teoretické základy
 Teorie plánovaného chování [Teory of planned behavior, Ajzen University of Massachusetts, Amherst, USA]
 Nácvik stresujících situací [Stress inoculation management, Meichenbaum - University of Waterloo, Waterloo, Ontario, Canada]
 Sociální učení [Social learnin, Bandura - Stanford Univerzity, California, USA]

Program se zaměřuje zejména na: zlepšení chování zaměstnanců
na pracovišti a vztahů mezi lidmi, snížení pracovního stresu, nácviku zvládání konfliktů, posilování schopností a dovedností zaměstnanců a jejich rozvíjení, osvojení nástrojů pro usměrňování a řízení
vlastní kariéry a osobního růstu, naučení se plánovat a sestavovat
seberealizační záměry pro osobní rozvoj.

Jedinečnost použité metody
Různé jiné způsoby intervence zaměřené na řešení pracovního stresu řešily zejména:
 specifické, individuálně zaměřené aktivity cílené na zmírnění
důsledků pracovního stresu;
 šířeji pojaté, na organizační opatření k minimalizaci příčin stresu,
zaváděním změn ve fyzickém nebo psychosociálním pracovním
prostředí;
 případně kombinace obou těchto forem.
Existuje jen málo studií, které by se zabývaly pracovním prostředím,
jako prostorem tvorby zdrojů pro budování kariéry, duševního
zdraví a osobní angažovaností. Na těchto studiích byl postaven
vzdělávací program vyvinutý Finským institutem pracovního zdraví.
Program „Nástroje profesního ukotvení a rozvoje kariéry“ má potenciál změnit v tomto smyslu pracovní organizaci na pracovištích
a firemní kulturu v malých i velkých firmách a organizacích.

Hlavní témata programu
V průběhu programu účastníci mapují své silné stránky
a identifikují ty, které jsou důležité pro jejich další profesní
rozvoj. Diskutují možnosti, způsoby a formy posilování
a rozvíjení těchto silných stránek a dovedností. Definují své
profesní cíle s využitím svých silných stránek a nacvičují
v modelových situacích způsoby jednání a komunikace na
pracovišti k dosažení těchto cílů. Formou případových studií
se připravují na možné překážky a nezdary.

¤ „Příprava zaměstnanců na nové chování může být motivována
posilováním vnímání jejich vlastních schopností“. (Ajzen, Bandura)
¤ „Učení a trénování zaměstnanců v jejich schopnostech předvídat a vyrovnávat se s překážkami vede ke schopnosti lépe zvládat
stres a neúspěchy. To pak dále motivuje zaměstnance pouštět se
i do náročnějších úkolů a situací, zvládat náročnější chování“.
(Meichenbanum)
¤ „Posílení důvěry ve vlastní schopnosti a připravenost zvládat
překážky/neúspěchy během realizace plánu změn v kariéře (= připravenost na kariérní změny) vede k pozitivním účinkům na zdraví
a pracovní kariéru zaměstnanců“. (Vuori & Vinokur)
Program byl vytvořený Finským institutem pracovního zdraví a využívá metody skupinové práce vyvinuté Univerzitou v Michiganu
(USA) k prevenci a řešení problémů vyplývajících z rychlých změn
našeho „světa“ a současných demografických změn.
Jedná se zejména o důsledky stárnutí populace, mezigenerační
obměny pracovních sil, modernizace a přechod technologií, organizace a řízení na podmínky 4. průmyslové revoluce. Tyto změny
přináší riziko možné ztráty konkurenceschopnosti: starší a zkušení
zaměstnanci „pokulhávají“ s dostatečnou technickou vybaveností
v oblasti moderních technologií, vs. noví mladší pracovníci nedisponující dostatečnou profesní erudicí a potřebnými odbornými kompetencemi. Odchod kvalifikovaných a zkušených pracovníků
ze zaměstnání nebo nástup do předčasného důchodu tak může
znamenat pro firmu vážnou ztrátu know-how.
Rychlé a průběžné změny v pracovní, společenské i sociální rovině
jsou stresujícím faktorem promítajícím se do rychlého růstu depresí u značné částí populace a následně s ní spojených zdravotních
rizik. Deprese a s ní spojené zdravotní problémy se postupně stávají
jednou z hlavních příčin poklesu pracovní schopnosti a růstu nemocnosti.
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Nácvikem různých situací a hraním rolí se účastníci učí hledat
vhodné formy jednání k dosažení svých záměrů a cílů. V závěru si každý z účastníků zpracuje seberealizační plán.
Program s vědecky ověřenou účinností
Účinnost programu byla ověřena a doložena v letech 2006 - 2010
pilotní vědeckou studií (718 pracovníků ze 17 organizací ve věku 31
až 64 let).
Program získal 1. cenu na mezinárodní soutěži v kategorii příkladů
dobré praxe na konferenci Work, Stress, and Health 2008 ve Washingtonu D.C., USA
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