Naujienlaiškis Nr. 2
VADOVŲ POREIKIŲ TYRIMAS

Metodologija:
Teis. koordinatorius:

Confederación de
Cuadros y Profesionales
www.confuadros.com
Operac. koordinat.:

Instituto de Formación
Integral—IFI
www.ifionline.com

Confédération
européenne des Cadres
www.cec-managers.org

Norėdama sužinoti, kaip stresas veikia profesinį ir
asmeninį vadovų gyvenimą, FIT-MNG komanda sudarė
klausimyną ir pateikė jį FIT-MNG internetinei
bendruomenei.
Į klausimus atsakė 160 vadovų iš 4 Europos šalių:
Lietuvos, Portugalijos, Rumunijos ir Ispanijos. Dėmesys
buvo skiriamas vadovų darbo aplinkai, jų asmeniniams
įpročiams ir sveikatos problemoms.


Tikslinė grupė:
Anketa buvo specialiai sudaryta vadovams, kurių padėtis
hierarchinėje struktūroje yra skirtinga. Daugelis iš jų
turi universitetinį išsilavinimą.
Į klausimus atsakė šiek tiek daugiau vyrų nei moterų,
tačiau pusiausvyra priklauso nuo konkrečios šalies.
Respondentų amžius svyruoja nuo 26 iki 55 metų ir
daugelis jų turi vaikų.
Didžioji dalis respondentų dirba SVĮ, išskyrus Ispaniją.
Čia beveik 90 proc. tikslinės grupės dirba kompanijose,
kuriose yra daugiau kaip 500 darbuotojų.


Pirmieji rezultatai:
Darbo aplinka:

Fundação Escola
Profissional Setúbal
www.eps.pt

Kaip ir buvo tikėtasi, vadovai dirba ilgas valandas
(vidutiniškai 40 – 42 val. per savaitę), dažnai dirba
viršvalandžius. Laiko spaudimas jų darbe turi didelė
reikšmę. Nepriklausomai nuo darbo aplinkos daugelis
respondentų turi naudos iš vidinio palaikymo
kompanijoje. Žodinė ar raštiška agresija šiems
vadovams problemų nekelia. Žvelgiant į ateitį reikėtų
paminėti, kad daugelis respondentų buvo susirūpinę dėl
savo darbo ateities.

SVARBU: Europos ekspertų grupė
peržiūri FIT-MNG tyrimo ataskaitą
Per vasarą FIT-MNG komanda parengs ataskaitą,
atspindinčią pagrindines tyrimo išvadas (įskaitant
vadovų
apklausos
rezultatus
ir
ekspertų
rekomendacijas).
Tyrimo ataskaita bus pateikta Europos ekspertų
grupės peržiūrai. CEC Europos vadovai sudarys
ekspertų grupę iš įvairių specialistų ir kitų
susijusių tarpininkų.
Jei norėtumėte prisijungti prie Europos
ekspertų grupės susisiekite su CEC arba
apsilankykite
FIT-MNG
internetiniame
puslapyje: www.fit-managers.eu!

Reakcijų į stresą tipai:
Reakcijos į stresą būna labai skirtingos ir priklauso nuo
žmogaus. Vis dėlto, kai kurios reakcijos yra būdingos
daugeliui vadovų, pavyzdžiui, nuovargis darbo dienos
pabaigoje arba jausmas, kad niekada nepavyks nustoti
galvoti apie darbą.
Sveikatos problemos:
Klausimais taip pat siekta išsiaiškinti fizinę respondentų
būklę ir potencialias priklausomybes.
Kalbant apie priklausomybes, 75 proc. respondentų kavą
geria vidutiniškai du kartus per dieną, o 18,75 proc. per
dieną surūko vidutiniškai 10 – 14 cigarečių. Kalbant apie
fizinę būklę, 40 proc. respondentų prisipažino
nesportuojantys.

KITAS ETAPAS
PASIEKUS 100 REIŠKIA, KAD VISI
RESPONDENTAI TAIP REAGAVO

Kauno technologijos
universitetas
www.ktu.lt

SC ELITE Training
S.R.L.
www.etcoaching.eu

Šį projektą finansuoja Europos Komisija.
Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį ir Komisija negali būti atsakinga už čia
esančios informacijos panaudojimą.


Ekspertų apklausa:
Šiuo metu FIT-MNG komandos tyrėjai atlieka interviu
su ekspertais, kad gautų jų rekomendacijas dėl:
− sveikatos-mitybos-sporto-požiūrio rombo vaidmens
streso darbe mažinime;
− to, kaip internetinėms programoms pritaikyti
mokymo metodus.
Ketinama apklausti 40 ekspertų iš šių sričių:
medicinos, mitybos, sporto, treniravimo ir rizikos
prevencijos darbe. Ataskaita su pagrindinėmis
rekomendacijomis bus pateikta FIT-MNG internetinėje
bendruomenėje 2011 m. rugpjūtį.

