
ntegrac.]a pracownikow na nowo

Wsłuchać się
W głos
pracowników
Rok temu działy HR oraz menedzerowie zarządzający zespołami
stanęli przedwielkim wyzwaniem, jakim jest integracja zespołów
zdalnych i hybrydowych. I nadal przed nim stoją,bo rzeczywistość
pokazała, że jest to nie lada sztuka - zwłaszczaw codzienności
wciąż pełnej strachu i pogłębiających się różnic w potrzebach
p o szczególnych p okoleń.

Katarzyna Tatarkiewicz

o tej pory w większości przypad-
ków wystarczyŁo wynająć odpowied-
nią restaurację czy klub, zadbać o do-

brą muzykę i jedzenie, a potem zaufać swoje-
mu zespołowi, że zechce się integrować. Dla
bardziej ambitnych należało ułożyć dobry
program wspólnych zajęć,które nie tylko po-
zwoliłyby poszczególnym członkom zespołu
wzajemnie się poznać, ale również przyczy-
niłyby się do rozwoju umiejętności indywi-
dualnych i drużynowych. Cudem integracyj-
nym na co dzień okazywał się dobry ekspres
z wysokogatunkową kawą serwowaną z olvo-
cem czy ciasteczkiem. \M 99 przypadkach
na 100 gromadzlł on wokół siebie pracowni-
ków, skłaniając do rozmówmniej lub bardziej
formalnych.

Dotychczasowa rzeczywistość runęła, czę-
sto pokazując, że kluczowe osoby w firmie nie
mają umiejętności odnalezienia się w nowej
sytuacji. Przełożyło się to zarówno na zagu-
bienie całego zespołu, jak i wzrost niepew-
ności czy problemy psychiczne i emocjonal-
neposzczególnych członków. W jednej chwili
jednostki, które nie zarządzały do tej pory
społecznościami rozproszonymi czy hybry-
dowymi, musiały walczyć o utrzymanie ich

efektylvnoś ci i z aanqa z tlrr-an ia, j ednocześnie
radząc sobie z rr-lasnlnl stresenl i negatyrł,ny-
mi emocjami.

Halo, jest tam kto?

Podstarvorr,l,m p11]|]gIngn okazała się sku-
tęczna komunikacia. O ile rt zespołach pra-
cujących stacjonal,nie codzienne przebywa-
nie we rvspólnei przestrzeni wymusza okre-
ślony sposób roz nlo\\,\-) dokonywania ustaleń
czy podejrnou-ania decvzji, o tyle w wypad-
ku pracy hl-brvdoivej nie jest to takie łatwe
i spontaniczne. Przl-zrł,yczajeni do wprowa-
dzania szl-bkich zmian po krótkiej rozmowie
w sąsiedr-rirn pokoju czy w biurowej kuchni
przy karvie, zaporrrinam1, o osobach pracują-
cych zdalrrie poza siedzibą firmy. Dowiadu-
ją się one o rvprowadzonych zmianach z du-
żym opoźnieniem, jeśli w ogóle. Ma to bardzo
niekorzystny wpływ nie tylko na pracę tych
osób, ale również na ich poczucie wspólnoty
oraz integracji z frrmą. W ten sposób dzieli-
my naszych pracowników na dwie drużyny -
pracującą stacjonarnie oraz zdalnie.

Do zburzenia tego muru konieczne są

konsekwentne działania, co okazuje się
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niezbędne przy urprowadzaniu i utrzymaniu
nowych procedur komunikacyjnych. }eśli po
rozmowie biurowej z akurat obecnymi oso-

bami zmieniamy decyzje, które już zosta-
ły wysłane mailem do wszystkich pracowni-
ków pamiętajmy o poinformowaniu o tym
pracujących zdalnie - pod rygorem nieważ-
ności nowych ustaleń. Nie bójmy się odstą-
pić od podjętych decyzji t rozpoczęfych pro-
cesóW jeśli informacja o nich nie dotarła do
wszystkich pracowników. Nie wolno nam do-
puścić do tego, by część naszego zespołu pra-

cująca poza siedzibą fi,rmy została pominię-
ta. Pracownicypowinni o sobie nawzajempa-
miętać, dopiero wtedy zespółbędzie stanowił
jedność.

Kawa z pączkiem onIine

Nie rezygnujmy również z codziennych po-
rannych spotkań przy kawie, co prawda nie
w kuchni biurowej, ale wirtualnej. Najlep-
szych rozwtązaniem byłoby dostarczenie na-

szym pracownikom kubka kawy z ciastkiem
do obecnego miejsca ich pracy, chociażby za
pośrednictwem zaproponowanego benefi-
tu umożliwiającego odbiór ulubionych pro-
duktów z pobliskiej knajpki. Nawet jeśli jed-

nak z powodów finansowych firma nie może

sobie pozwolić na podobny gest, nie oznacza
to, że powinniśmy rezygnować z takiej for-
my kontaktów.

Nasze spotkanie możemy rozpocząć żar,
tem, przywołać fragment filmu czy książ,
ki. W ten sposób tozpoczniemy nieformal-
ną rozmowę na|lźne tematy, stworzymy do-
brą atmosferę do dalszej pracy,przypomnimy
wszystkim o istnieniu zespołów pracujących
zarówno zda|nie,jak i w biurze. Zminimali-
zujemy również poziom stresu już napocząt-
ku dnia.

Ćwiczenia na problemy

Integrację pracownika z firmą zbudujemy,
opiekując się członkami naszych zespołów.
Praca wykonywana przy komputerze wią-
że się z problemami zdrowotnymi. Nie ma
znaczęnia, czy pracujemy w domu, czy w biu-
rze - kręgosłup reaguje podobnie. Wspólne
poranne zajęcia fizyczne wzmacniaj ące układ
kostny, r ozluźniaj ące mięśnie, redukuj ące ich
napięcie, to jeden ze sposobów integracji pra-

cowników pr zy p omocy nar zędzi w pływ ają-

cych na zdrowie i dobre samopoczucie.Dzię-
ki temu pracownicy czują, że szefowie o nich
dbają. Nie stosujmy jednakzajęć zaawanso-
wanych ani specjalistycznych. Niewszyscy }

Najlepsza inwestycja
w bezpieczeństwo Twojei firmy

LEX BHP to program online, który dostarcza aktualną wiedzę oraz
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Twoje korzyści:

§
jak przeprowadzić
kontro[ę warunków pracy
i przestrzegania
przepisów i zasad BHP

Dzięlti [-EX El-.lp dowiesz się:

a
jak prawidłowo
dokonać oceny ryzyka
zawodowego na
stanowisku pracy

§
jak prawidłowo prze-
prowadzić postępowanie
powypadkowe

§'nro''n'u merytoryczna

Komentarze, poradniki, baza pytań
i odpowiedzi, wzory dokumentów

Merytoryczne szkolenia on[ine

Dowiedz się więcej: www.produkty.trX"pl/bh p iti wcŁters Kluwer
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muszą być zadowoleni (chociażby ze wzglę-
du na kompleksy) i mogą unikać takiej for-

my kontaktu.
Nie jest to jednak jedyny rodzaj ćwiczeń,

które możemy wykonywa ć w r amach Łącze,

nia społeczności fi,rmowej. Organizowane do

tej pory warsztaty czy szkolenia indywidual-
ne otaz zespołowe z sukcesem możemy prze-

nieść do wirtualnej rzeczywistości. Na szczę-

ście coraz lepiej odnajdujemy się w zajęciach

prowadzonych online, Znacznie sprawniej

nam to wychodzi, a firma na takim sposo-

bie ich prowadzenia nie traci. W niektó-
rych przypadkach nawet zyskuje. Większość
firm specjalizujących się w integracji zespo-

łów już przeniosła swoją ofertę do interne-
tu. Warto zainteresować się ich działania-
mi i nie rezyglowac z zespołowej pracy w ra-

mach integracji.

Największe wyzwanie

Natura nie znosi próżnL W miejsce starych

metod integracyjnych pojawiają się nowe,

w innym kształcie i odsłonie. Często pro-
pozycjewychodzą od samych pracowników.

Wystarczy ich wysłuchać i być otwartym na

ich pomysły. Co ciekawe, największe wyzwa-

nie w tej sytuacji stanowią działania integra-

cyjne skierowane do kadry menedżerskiej.

Wsparcie jej okazywane musi być dobrze
przemyślane i zaplanowane.

Menedżerom zwykle trudno przyjąć do

wiadomości, że czegoś nie potrafią czy po

prostu nie radząsobie w nowej sytuacji. Nad-
mierna kontrola, brak zaufania wobec czŁon-

ków swojego zespołu czywprowadzanie siło-

wych rozwiązańnigdy nie były skutecznymi

nar zędziami motywacyj nymi i zar ządczy -

mi. Dzisiaj jednak mogą one prowadzić do

prawdziwej katastrofy. Bardzo szybko staje-

my wówczas przed klęską nadmiaru L4 czy
zwolnień w firmie. Nie łudźmy się również,

że nastał rynek pracodawcy, a ludzie panicz-
nie boją się utraty pracy. Obecne reakcje na

rynku są skrajnie odmienne od tych z po-
przedniego kryzysu, do czego przyczyniły się
między innymi zmiana pokoleniowa i nowa

perspektywa, z jakiej młodzi pracownicy pa-

trząna rynek pracy.

Jak pokazuje doślviadczenie, najlepszym

sposoben-r rvsparcia kadry menedżerskiej
oraz przekotlania liderórv w firmie do wpro-

wadzenia konieczrrych znlian w zachowaniu

i sposobaclr zarzirdcz,vch jest mentoring ze-

wnętrzn\,. Przr-tr-nr samych mentorów po-

winno się rvr-bierać bardzo uważnie. Nie ma

tu miejsca na err,entualne pomyłki. Decyzje

uzależniajnlr- od rndl,rvidualnych przypad,

ków. Nie tr,lko od brakóv,, ale również kom-

petencji oraz potgn!jałórv. A przede wszyst-

kim, co moźe dzirvnie zabrzmieć, od oso-

bistych svrnpati1 i antr-patii menedżerów.

Mentor musi br-c lubial-rr- i szanowany. Musi
byĆ autorvtetenl. \\' przeciu,nym razie cały

program spali na p.]ne\fce.

Wokół mentolórr orqanizujmy również

działania irrtegracr-lne k;idrv nlenedżerskiej.

Spotkania grupo\fe oniine, prorvadzone rv for-

mie warsztatót czr- studicjlt przl,padku, po-

trafrą zdziałać cuda. Lekki, nietbrmalny cha-

rakter takich spotkal1 pozrtala uniknąć ko-

nieczności przl,znal-ria się przed innymi do

własnych błędólt i obrlazenia srł,oich braków.

Umożliwi zaś prz e cl stau,ier-r ie koniec znej w ie -

dzy i sposobórv jej rvproltadzenia w życie.

Po pierrł,szl,rl, zaskakującym wszystkich
akcie zmiana okazała slę dla rviększości z nas

rzecząoczyrvistą. \\' miejsce starych form in-

tegracji pojarviłr,sie norve. Iwciąż będą się

pojawiać. Nie polvrócimy już do rzeczywt-
stości sprzed roku. Nastąpi zapewne nowa

normalność. Nie pozostaje nam nic innego
jakprzyjąć do tviadomo ści, że zarowno indy-

widualnie, jak i zespołowo jesteśmy zmusze-

ni, jak nigd,v dotąd, do ciągłej nauki, w tym
do nauki norr,l,ch sposobów pracy, komuni-
kacji, zarządzania oraz motywowania. Niby
są to prawdy oczywiste, a tak często się o nich
zapomina. Zapomlnająo nich głównie mene-

dżerowie, przekonani o swojej nieomylności
w tak powszechnie stosowanym feudalnym
sposobie kierowania,l

Katarzyna Tatarkiewicz
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