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Opinia – Beata Dyraga

M
oje 20-letnie doświadczenie w bu-

dowaniu programów wellbein-

gowych w  organizacjach poka-

zuje, że w 70 proc. organizacji działem od-

powiedzia lny m za wel lbeing jest  HR, 

w 25 proc. – działy bhp, a w 5 proc. – działy ko-

munikacji lub employer brandingu. Jest takie 

stare powiedzenie: każdy sobie rzepkę skrobie. 

Właśnie tak by wa 

w niektórych szcze-

gólnie dużych orga-

nizacjach, gdzie każ-

dy z tych działów re-

alizuje jakieś własne 

projekty bez koope-

racji z innymi.

Obecnie w wyni-

ku pandemii i ostat-

nich wydarzeń na świecie wiele fi rm dojrzało 

do bardziej procesowego i strategicznego po-

dejścia do zarządzania zdrowiem i dobrosta-

nem. Ostatnio spotkałam już kilka organiza-

cji, które przez ostatnie dwa, a nawet trzy lata 

podchodziły wielo krotnie do tematu wellbe-

ingu, szukając kolejnych rozwiązań, nowości. 

Nie były w stanie wybrać jednej konkretnej 

strategii i jej zrealizować. Do tego bowiem po-

trzebna jest współ praca wszystkich osób z róż-

nych działów.

Praktyką, którą rekomenduję, jest powo-

łanie zespołu wellbeingowego. Jego rolą jest 

m.in.:

 przeprowadzenie analizy potrzeb,

 stworzenie strategii,

 zbudowanie skutecznej komunikacji,

 wpisanie wellbeingu w kulturę organizacyjną,

 opracowanie planu działań oraz mierników, 

które pokażą jakie efekty przynosi projekt.

Utworzenie takiego zespołu nie jest ła-

twe. Ekspert wellbeingu, który się tego po-

dejmie, powinien wiedzieć, w jaki sposób 

taki zespół zbudować i jak zmotywować po-

szczególne osoby do czynnego udziału. Waż-

ne, aby miał jasność co do ich ról i stopnia ich 

zaangażowania.

Niezbędnymi członkami zespołu są oso-

by z biznesu. Zrozumienie ich perspektywy 

i potrzeb jest kluczowe dla sukcesu każde-

go projektu. Szczególnie chodzi tu o mene-

dżerów, którzy potem mają stać się amba-

sadorami wszelkich działań. Silnym argu-

mentem przemawiającym za stworzeniem 

zespołu jest kwestia rotacji na stanowiskach, 

z m i a n  or g a n i z a-

cyjnych, f luktuacji 

itp. Wszyscy znamy 

przykłady wspania-

łych projektów, któ-

re znikają z korpo-

racyjnej sceny z po-

wodu np.   zmia ny 

pracy przez lidera 

prowadzącego.

Kolejnym ważnym aspektem tworzenia ze-

społów wellbeingowych jest włączenie w dzia-

łania ważnych i niekoniecznie sprzyjających 

osób. Uciekanie od trudnych rozmów z ludź-

mi, którzy mogą być słabym ogniwem w pro-

jekcie, nie jest rozwiązaniem. Wręcz przeciw-

nie, trzeba zrobić wszystko, by mieć ich na 

pokładzie naszego wellbeingowego okrętu. 

Bo może stać się tak, że okręt ugrzęźnie przez 

to na mieliźnie.

Do zarządzania zdrowiem w wydaniu stra-

tegicznym potrzebny jest zespół, siatka utka-

na z odpowiednio dobranych elementów, czyli 

osób, które na różnym poziomie zaangażowa-

nia będą udzielały się na poszczególnych eta-

pach projektu. To praca, która wymaga dużego 

zaangażowania i czasu i której trudno podołać 

jednej osobie. Dlatego ważne jest, aby potrafi -

ła ona zbudować sobie zespół. Stanowisko eks-

perta wellbeingu wymaga wiedzy i umiejętno-

ści. To zawód przyszłości, który coraz częściej 

pojawia się na portalach rekrutacyjnych. Je-

sień to będzie pracowity czas dla tych, którzy 

chcą zakończyć rok z gotową strategią, przygo-

towaną komunikacją i mocnym planem dzia-

łań wellbeingowych do realizacji od stycznia 

2023 r. No i oczywiście ze wszystkimi potrzeb-

nymi osobami na pokładzie.■
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