
Nowe pokolenLa w pracy

Młodzi
potrzebuią opieki
Świat, w którym obecnie żyjemy, znacząco wpłynął na stan
psychiczny wielu osób. Rzeczywistość pokazuje, że młodzi ludzie
najgorzej radzą sobie ze zmienionymi warunkami dnia codziennego.
Co stanowi podstawę takiego stanu rzeczy?

Katarzyna Tatarkiewicz

imo że pierwsi milenialsi w 202I r.

kończą4O lat, nadal potrzebują po-
mocy i troski. Pokolenie Z,które

wchodzi właśnie na rynek pracy, okazało się
również mało odporne psychiczne. Młodzi
poddają się już przy pierwszych przeszkodach,
jakie pojawiają się na ich drodze, Najmniejsza
zmiana dotychczaso,vvego trybu życia p rzyczy-
nia się do wzrostu rezygnacji i marazmu.

Rok 2020, z ewidentnie trudnymi momen-
tami dla wszystkich, pokazał słabe strony nie
tylko każdego z osobna, ale również całych
pokoleń. Zmusił do spojrzenia na swoje związ-
ki i te prywatne, i zawodowe, na sposób radze-
nia sobie z niełatwymi sytuacjami, przedłuża-
jącym się stresem oraz na odnajdywanie się
w okolicznościach, na które nie mamy wpły-
wu. Był swoistym testem dla przedsiębior-
czości oraz kreatywności. Wszyscy już wie-
my,że jedyną stała rzecząw nasuym życiu jest
zmiana.

Przed olbrzymimi wyzwaniami stanęli
pracodawcy. Pomijając kwestie pracy zdalnej,
nieumiejętn ości zaruądzania zespołami na
odległość i w stresie, musieli zapewnić swoim
pracownikom wsparcie psychologiczne w celu
utrzymania ich efektywności oraz skuteczno-
ści. W tym obszarze większość managemen-
tu nie miała żadnych doświadczeń. Dotych-
czas ta przestrzeńzarezerwowana była dlaży-
cia prywatnego, gdzie firmy wstępu nie miały.

Z dnia na dzień okazało się jednak, żebez
pomocy psychologicznej młode pokolenia

sobie nie poradzą. Niby nic strasznego się nie
działo: nie było zwolnień, w niektórych przy-
padkach dos zlo do zmniejszenia pensji, ale bez
zagr ożeniabezpieczeństwa fi nansowego, poj a-

wiła się konieczność wykonywania obowiąz-
ków w zmienionych warunkach. Ęmczasem
okazało się, że większość młodych ludzi nie
odnajduje się w pracy zdalnej i w wymaga-
niach z niej wynikających.

Młodziw pracy zdalnej

}ak wskazują badanial, u 80 proc. przed-
stawicieli pokolenia Y otaz Z w trybie pra-
cy zdalnej zmniejszeniu uległo poczucie wię-
zi z zespołem. Prawie 60 proc. młodych ludzi
twierdzi, że przestawienie się z komunikacji
bezpośredniej na wideo wpłynęło negatywnie
na ich produktywność. Ponad 40 proc. osób
w każdym z pokoleń ma trudności w znalezie-
niu niezbędnych dla siebie do pracy informa-
cji. Wydaje się to dziwne,wziąwszy pod uwa-
gęprzyzwyczajenie młodych generacji do no-
wych technologii i biegłości w codziennym
z nich korzystaniu.

Sytuacja pandemiczna znalazła swoje od-
zwierciedlenie również w benefitach oferowa-
nych pracownikom przez pracodawców. Przed
2020 r. najczęściej preferowaną wartością po-
zapłacową była prywatna opieka medyczna
(90 proc.)'. Prywatne wsparcie psychologicz-
ne v,/raz z konsultacjami online stanowiły je-
dynie 13 proc. wszystkich proponowanych }
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benefitów, W trakcie pandemii nastąpiła
zmianaciężkości w świadczeniach pozapłaco-
wych. Opieka psychologicznawraz ze zdalny-
mi konsultacjami stanowiła już26 proc. bene-
fitów3 i była najczęściej oferowaną wartością
dodaną, Świadczenia związane z ogólną opie-
ką medyczną spadły na trzecie miejsce, stano-
wiąc już tylko 5 proc. oferty.

Brak doświadczenia
czy wychowanie

Skąd u młodych pokoleń takie trudności
psychiczne i konieczność powszechnego ich
wsparcia? Z jednej strony trzeba wziąć pod
uluagę brak w dotychczasowym życiu ludzi
młodych sytuacji, które rzeczywiście oka-
załyby się podbramkowymi. Nieumiejęt-
ność poradzenia sobie w warunkach, na któ-
re nie ma się większego wpływu, jest jed-
nym z trudniejszych doświadczeń, Abywyjść
z próby zwycięsko, trzeba poznać smak po-
rażki, jak również posiąść umiejętność ela-
stycznego dostosowania swoich planów i wy-
obrażeń do zastanych warunków. A do tego
ani pokolenie Y, a tym bardziej pokolenie
Z nie sąprzyzwyczajone. Nie miały możli-
wości poznania i odnalezienia własnych spo-
sobów radzenia sobie ze stresem iz sytuaqa-
mi kryzysowymi. Nie nauczyły się elastycz-
ności, bo nie musiały. Parły do przodu przy

wsparciu rodziców najpierw w szkole, a po-
tem w życiuzawodowym.

Większość przedstawicieli obu pokoleń zo-
stało wychowanych przez tzw. rcdziców heli-
kopterowych, którzy wiedziell okażdym kro-
ku swojego dziecka. Zawozili je na zaplano-
wane zajęcia i z nich odbierali. Zaplanowali
ścieżki edukacyjne swoich pociech już w ich
dzieciństwie . Żadne z tych młodych pokoleń
nie miały zbyt częstych okazji do samodziel-
nego eksplorowania ze znajomymi z podwór-
ka obszarów z da|a od rodziców, bez ich kon-
troli i nadzorl. Zostały przyzwyczajone do
wiecznej obecności opiekunów i ich pomo-
cy. Nauczyły się, że zawsze można zrobić krok
w tył, gdzie czekająrodzice, na których można
się wesprzeć. Wyjaśnia to, dlaczego młodzi lu-
dzie, zamiast samodzielnie zająć stę odnalezie-
niem w trudnej i stresującej dla nich sytuacji,
oczekiwali od pracodawcy wsparcia i odpo-
wiednich działań zaradczych. Czyżby prąco-
dawca zajął miejsce rodzica?

§yndrom małego cesarza

Młodzi ludzie, coraz częściej jedynacy, byli
traktowani jak pełnoprawni partnerzy w toz-
mowach i w procesie podejmowania decyzji
na temat ich życia już od, najmłodszych lat.
Z jednej strony przyzwyczajeni do liczenia
się z ich zdaniem, z drugiej - poźno biorący
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odporł,iedzialnosc za srt-oje żvcie. Coraz więk-
szaliczba osob z pokoienia Y orazZ nię chce
się usamodzielnic. Dochodzi do skrajnych sy-

tuacji, kiedv to sad musi nakazywać wyprowa-
dzenie się z don-ru rodzicólv (jak w przypad-
ku 30-letnlego \Iichaela Rotondo w Stanach
Zjedrroczonr-ch= ,r.

Nienalr-r-kir do samodzielności, w sposób
naturalnv szukai a opiekunów, którzy mo-
gliby im pomoc rt sltuacjach kryzysolvych.
Na taki stan rzeczv złozr-ło się zarówno wy-
chorvanie. jak r brak dośrviadczenia, którego
nie mieli gdzle zdobr c \\'przeciwieństwie do
pokolenia Y i Z. rrczesnieisza generacja X mu-
siała poradzic sobre z tlvardą zmtaną ustro-
jową i bezrizgiednln-r kapitalizmem. Po dłu-
gich 1atach korlurizmu 1 epoki PRL niewielu
było luz 1udzi ranrletaiacl,ch lata przedwo-
jenne z innln usiroiem politycznym i sto-
sunkami sptlie;znlrni, Poko]errie X musiało
poradzic sobj. !.rmo. Odnaleźć się w wyści-
gu szczurórr,. a :Lrlenl rtvskoczyć z tego ko-
łou,rotka \\, s]LrsL]f lak najmnie j szkodzący
sobie.

Pokolenle il:]er:la,sórt czy Z nie miało oka-
zji do spral.,dzen:a sanlr-ch siebie. Pandemia
jest pierrtsz\-n1 ieg.j :r,pu dośrr,iadczeniem.

Ęm bardziei tiudni nl. ze do tej pory młodzi
ludzie uchodzilr za t..,;h. którz,v rvprowadzają
rewolucje na rvnku pracr,, Doprowadziliprze-
cież do srt-oistej rr lnl janv pokoleniowej, dzięki
którei dzisiejs1 5tj-latkort,ie są znacznie młod-
si fiz,vcznie i unvsłoito od slroich poprzedni-
kólv. Bardziej otr,,arci i kreatvrr-ni. Nie boją się
zmian rr- zr-ctu. \\-ciaż szukalą srr-ojego miej-
sca, jeśli strr-ierdza. ze jest im zle. Nie oglądają
się na innr-ch i ich zdanie - czr-rvvpada w tym
wieku robic rerl,oluclę rt żr,ciu czy nie. Starsze
pokolenia lepiej odnalazłr-się rv procesie zmia-
ny. Następnej, jnką przechodza rr- swoim ży-
ciu, traktując ią iako szanse, a nie śmierc swo-
ich zamierzeń i pianorr., To przedstawiciele po-
kolenia milenlalsórv i Z się zgubili i potrzebują
pomocy.

Przyzwy czaie n ie do tryu mf u

W dużym stopniu pandemia zatrzymała
ścieżkę wspinania się na zalvodowy szczyt
dużej Iiczby milenialsólv, Okazało się,

że znaczna część pokoleniaY orazZ ma trud-
ności z utrzymaniem pracy z powodu małego
stażu i stosunkowo niewielkiego doświadcze-
nia. Wobec \,vycho\,vania w przeświad czeniul,
że wszystko możrra osiągnąć, nagłe zahamo-
wanie, jakie nastąpiło, musiało być szokiem
dla większości z nich. To tak jakby pędzić sa-

mochodem po autostradzie 200 km na go-
dzinę i nagle zaciągnąć ręczny hamulec. Nie
dość,że nie wiadomo, co dalej ze sobą zrobić,
to jeszcze w głowie się kołuje i trzeba spróbo-
wać obrać trajektorię niezahaczającą o drze-
wo, unikaj ąc katastrofy.

Znaczna część młodych ludzi jednak do-
świadczyła katastrofy psychicznej. Depresj a,

załamania, choroby autoimmunologiczne
wynikające z przedłużającego się stresu oka-
zały się powszechne. Do tego przedłużająca
się izolacja, niemożność spotkania się z bli-
skimi czy odreagowania zdenerwowania do-
prowadziły do stanu, w którym wsparcie
psychiczne okazało się konieczne. I w spo-
sób naturalny potrzebę tę musieli zaspoko-
ić pracodawcy.

Ewidentnym plusem okazaŁ się fakt,
że większość młodych ludzi, nieradzących
sobie z ekstremalną sytuacją, potrafiło gło-
śno powiedzieć o swoich trudnościach i za-
sygnalizować, że potrzebują pomocy. Naj-
bliżsi byli pracodawcy, tym bardziej żebyli
oni bezpośrednio zainteresowani spadającą
efektywnością i malejącą wydajnością swo-
ich młodych pracowników. Wychodząc na-
przeciw potrzebom członków swoich zespo-
łów, zbudowali większe zaufanie w relacji
pracownik - pracodawca, co poskutkowa-
ło wzrostem lojalności pracowników z poko-
leń Y i Z wobec swoich firm i kadry zarzą-
dzającej, Pojawia się jednak pytanie, na ile te
wartości pozostaną po zakończeniu obecne-
go ekstremum. Czy przyczynią się do trwa-
łych zmian, czy okażą się czasową odpowie-
dzią na trudną sytuację obu stron? }ak zwy-
kle życie pokaże.r
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