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Opinia – Beata Dyraga

J edną z kluczowych sfer, które mają nie-
wątpliwie ogromny wpływ na dobrostan 
człowieka, jest obszar społeczny. To po-

czucie przynależności do grupy, bycie jej czę-
ścią, relacje, jakie budujemy z innymi ludź-
mi – w ogromnym stopniu decydują o tym, 
jak się człowiek czuje i jak funkcjonuje w da-
nym miejscu. Jednocześnie m.in. od poziomu 
dojrzałości emocjonalnej, otwartości i pew-
ności siebie zależy to, jakie relacje i jaką ko-
munikację człowiek kreuje.

Obszar społeczny ma też ogromny wpływ 
na biznes i to, jak funkcjonuje firma. Czyli je-
żeli mówimy o zasadzie zbioru wspólnego po-
między dobrem pracownika i dobrem orga-
nizacji (to jedna z zasad, które według mojej 
szkoły budują skuteczny wellbeing), to wła-
śnie na przykładzie komunikacji i relacji w fir-
mie łatwo ją zaobserwować. Z tego właśnie 
powodu tematy związane z obszarem społecz-
nym i komunikacją mogą być dobrym punk-
tem wyjścia do zdrowej kultury organizacji. 
Również w firmach, w których nie ma pełnej 
zgody na strategiczne programy wellbeingo-
we, warto na początku zaproponować działa-
nia właśnie w tym obszarze.

Wśród pracowników w biurach za pro-
blemami komunikacyjnymi zawsze kryją się 
kwestie związane z radzeniem sobie z emo-
cjami, czasem zmęczenie i zakłócony obszar 
równowagi praca–życie czy wypalenie zawo-
dowe. Oczywiście pomijam tu tematy zwią-
zane z samymi twardymi procesami, które 
mogą być źle poukładane lub po prostu prze-
starzałe. Powszechnym zjawiskiem jest brak 
asertywności, pewności siebie, a także obawy 
i lęki związane z opinią innych ludzi. Te ostat-
nie często blokują przepływ informacji, powo-
dują brak otwartości w relacjach z klientem, 
próby manipulacji, co wcześniej czy później 
odbije się negatywnie na firmie.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy poprowa-
dziłam kilkadziesiąt warsztatów pod hasłem: 

win-win w komunikacji. To temat, który bar-
dzo skutecznie łączy zagadnienia dobrosta-
nu człowieka z wynikami biznesu i kondycją 
organizacji. Niska samoświadomość emocjo-
nalna, a często jej brak jest powodem wie-
lu konfliktów pomiędzy zespołami czy kon-
kretnymi osobami, a tym samym utrudnień 
w przepływie informacji, obniżonej skutecz-
ności w realizacji określonych projektów czy 
zadań. Ważne, aby rozmawiać o trudnych te-
matach, rozwiązywać problemy, zamiast za-
miatać je pod dywan, aby prowadzić otwar-
ty dialog tak, żeby obie strony na tym zyska-
ły i wyszły wzmocnione. Bo organizacje, które 
budują dojrzałą kulturę emocjonalną i uczą 
ludzi dialogu, zawsze wygrywają w czasach 
kryzysów i zmian.

Prowadząc z kolei programy wellbeingo-
we w fabrykach i badania potrzeb pracow-
ników fizycznych, od lat obserwuję, jak waż-
nym czynnikiem budującym zaangażowanie 
i chęć pracy w danej firmie – zaraz po aspek-
cie finansowym – jest atmosfera w pracy. 
Wpływają na nią relacje pomiędzy pracowni-
kami oraz ich stosunki z przełożonymi (czyli 
znowu obszar społeczny). I tu pojawia się nie-
zwykle ważny cel wellbeingu dla tzw. niebie-
skich kołnierzyków. Takie projekty powodują, 
że ludziom się po prostu bardziej chce przy-
chodzić do pracy i mniej chętnie zmieniają 
pracodawcę. Na dzisiejszym rynku, szczegól-
nie w niektórych newralgicznych obszarach 
kraju typu strefy ekonomiczne, ma to nie lada 
znaczenie.

Zarówno w grupach pracowników umy-
słowych, jak  i  f izycznych warto zajrzeć 
w głąb i zrozumieć, co kryje się za zjawi-
skiem, który powszechnie określamy mia-
nem komunikacji. Tam jest cała masa te-
matów, z którym można pracować, budując 
tym samym zdrową kulturę, dbając o czło-
wieka, a jednocześnie pozytywnie wpływa-
jąc na biznes.■
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