Koučink = benefit
pro každého?

Koučink by měl být dosažitelným nástrojem pro všechny. Samozřejmě je
to investice, ale je to investice dlouhodobá, nevratná a hlavně – pozitivní.
Proč ji nedopřát jako benefit každému zaměstnanci?

Motivace už dávno není jen
o penězích. Zaměstnanecká
spokojenost jde ruku v ruce
s motivací. Pocit duševní pohody zaměstnance je velmi důležitý ve vztahu
k pracovním výsledkům. Člověk je motivován automaticky tím, že je na něj
brán ohled. Díky možnosti mít koučování jako benefit pro zaměstnance na
všech úrovních, koučování lidé cítí, že
o ně firma pečuje a váží si jejich přínosů, což se odrazí v jejich větším
elánu pro práci.
Spokojení zaměstnanci jsou základem úspěšné firmy.
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Flexibilní beneFity pro
spokojené zaměstnance
Jaké zaměstnanecké benefity v dnešní
době nízké nezaměstnanosti firmy nabízejí a jaké zaměstnanci nejvíce
ocení? Mezi nejčastější benefity patří
stravenky, pružná pracovní doba, příspěvky na penzijní připojištění, zkrácené pracovní úvazky a stále přibývají
nabídky volnočasových aktivit. Ze
strany zaměstnanců bývá nejvíce oceňována pružná pracovní doba, finanční
bonusy, vzdělávací kurzy, stravenky,
a možnost jazykového vzdělávání.
(zdroj: Specialist Servis, www.specialist.cz/aktuality/zamestnanecke-benefity-v-roce-2016/ ).
Zaměstnavatelé mohou doplnit příspěvky i o koučink, nebo mohou rozšířit škálu výhod v jejich systému přímo
přes BENEFITY, kde bude požadavek na
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koučink zpracován přímo třetí stranou.
Další možností je, že si zaměstnanci
mohou platit koučink přímo stravenkami, a to jejich volnější formou v podobě flexipassů. Zde je potřeba jen
danou koučinkovou firmu zahrnout do
seznamu míst, kde je možné stravenky
vyplatit.
Zahrnutí koučinku do systému benefitů není pro firmu tak těžké. Existuje
mnoho způsobů.

koučink jako beneFit
Benefit programy pro zaměstnance
firem všech společností by měly zahrnout možnost strávit pár hodin, ať už
telefonicky, či osobně, s externím koučem. Je to nezávislá osoba, a její hlavní
výhodou je otevřenost zaměstnance.
Jelikož je kouč externí, není zahrnut do
politiky společnosti a zároveň etika mu
ani nedovoluje odkrývat jakékoli informace ze sezení komukoli! Zpětná
vazba od zaměstnanců, kteří vyzkou-

Člověk je motivován
automaticky tím, že je na
něj brán ohled. Díky
možnosti mít koučování
jako benefit pro
zaměstnance na všech
úrovních koučování, lidé
cítí, že o ně firma pečuje
a váží si jejich přínosů.

šeli interního kouče, byla spíše negativní s tím, že nefungoval. Zároveň interní kouč nemusí být ve firmách
přístupný všem zaměstnancům. Většinou pouze horním třem úrovním.
Toto je hlavní výhoda v externím
koučovi – zaměstnanci se mohou cítit
uvolněnější a být otevřenější s informacemi a detaily, které mohou být kritické pro zlepšení jejich výkonu.
Z jejich pohledu je zároveň externí
kouč více objektivním a důvěrným
partnerem na jejich cestě.

jak moc kouč pomůže?
Zažila jsem klienty, kteří v momentě,
kdy viděli, že je cesta ven, že je možné
dosáhnout řešení, zarazili se, a koučink
okamžitě ukončili. Poznala jsem, že
chtějí zůstat tam, kde jsou a popravdě
se nikam neposunout. A toto jako kouč
respektuji. Je to klientovo rozhodnutí
a není v danou chvíli připraven se posunout. Změna je jediná konstanta života, zkusme se jí nebát.
Kouč také může hodně pomoci, když
klient překoná strach z otevřenosti.
V naší kultuře není zvykem se ostatním
otevírat a říkat o svých nejhlubších pocitech. Zároveň nám může být nepříjemné, když se nás někdo cizí začne
ptát na těžké otázky.

pět bariér k lepšímu výkonu
zaměstnanců
Zahrnout koučink do základních benefitů je elementární a vede ke zvýšení

jejich výkonu a překonání hlavních bariér. Mezi pět hlavních bariér k lepšímu
výkonu patří:
zaměstnanec neví, co má dělat –
vzdělejte ho prostřednictvím vzdělávacích a rozvojových příležitostí.
neví, jak to má udělat – vyškolte ho
krok za krokem procesem plnění úkolů.
nevěří, že to dokáže – dodejte mu
kouče. V této situaci, zaměstnanci vědí,
co je úkolem a jak toho dosáhnout, ale
nevěří, že to zvládnou. Koučování není
jen otázkou podporování zaměstnanců, ale pomáhat jim pochopit, proč
byli vybráni, aby plnili dané úkoly,
a také proč byli jmenováni do týmu.
neví, proč to má dělat – dodejte mu
vizi. Dobrým začátkem je sdělit vizi senior manažera, ale zaměstnanci také
potřebují vědět, jak oni sami zapadají
do této vize a proč jsou jejich organizační procesy kritické v naplňování
vize.
nechce to dělat – inspirujte ho.
Často zaměstnanci vědí, co mají dělat,
jak to udělat, věří si, že to mohou udělat, a vědí, proč je to důležité, ale prostě to nechtějí udělat. Typicky toto
nastane, když se objeví jedna nebo
více překážek. Nadřízení často dělají
rychlé závěry, že je jedinec nemotivovaný, i když je důvod neplnění úplně
jiný. Řešením je inspirace. Inspirovaní

zaměstnanci mají vnitřní touhu této
vize dosáhnout.
Hlavní zdroj spokojenosti v týmu najdete v týmu samotném při každodenní práci. Tam se skrývají odpovědi
na to, jak kdo s kým vychází a proč.
A zároveň i klíč k odemknutí a dosažení vyššího potenciálu zaměstnanců,
které vede k vyšším hospodářským výsledkům společnosti.
zakomponujme tedy koučink do benefitů
Otázkou tedy není jak to udělat, ani
proč to udělat. Jediný krok, který je
nutné udělat, je odvaha. Odvaha zajistit zaměstnancům možnost si o své situaci popovídat s někým nezávislým
a nebát se důsledků.
když toto víme, proč ještě neexistuje
možnost pro všechny zaměstnance
pravidelně využívat služeb externího
kouče?
Jestliže to není otázkou financí...
Pak je to otázkou otevírání náhledů zaměstnanců a tím vstupování na tenký
led, kde si zaměstnavatelé nemusejí
být stoprocentně jisti, co se stane, když
se zaměstnanec otevře a promluví si
s někým cizím? Dá výpověď, bude vytvářet konflikt s ostatními zaměstnanci
či jejich manažery? Dostane se mu dost

síly a odvahy říci, co si myslí? A co když
to tak nebude? Co když bude zaměstnanec klidnější, uvolněnější a zaměřený plně na svou práci, protože ho už
nebudou tížit různé jiné myšlenky či
přesvědčení? Nebo je to tak, že firma
nebude mít zájem o dosažení hlubší
spokojenosti zaměstnanců, bude jim
pravidelně zadávat úkoly ke splnění
a přehlížet fakt, že se něco děje? Zaměstnanci si pak přijdou, že jsou jen
čísla na vstupní kartičce.
Už Tomáš Baťa říkal, že zaměstnanci
jsou zlato a stejně tak se o ně i staral.
Stejně tak to vidí dnes i majitelé rodinných firem. Na otázku, „jakým způsobem může rodina ochránit zabezpečení
loajálních zaměstnanců?“, se setkávám
s odpovědí uctivostí, respektem a neustálým dotazováním na to, co jim
umožní být na daném místě, šťastní
a spokojení. Spokojenost zaměstnanců
je zárukou spokojenosti vlastníků, a to
je zárukou rozvoje firmy. ×

monika tutterová,
životní a kariérní kouč
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