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Što zapravo podrazumijeva postizanje ravnoteže
poslovnog i privatnog života?
Ponekad je život jednostavno prepun problema i stresa. Čak i više nego ponekad, jer
način suočavanja s problemima kojem danas robujemo utječe na svakog od nas, cijelo
vrijeme, bez obzira na to gdje živimo ili radimo i kakav god bio naš društveni status.
Kaže se da imamo samo jedan život, ali to nije baš najtočnije: imamo obiteljski život,
poslovni život i, ako imamo sreće, društveni život. Neki vode čak i tuđe živote, primjerice ako brinu o članovima obitelji s posebnim potrebama. No kako god da ih
brojimo, postoje samo 24 sata u danu da živimo sve te živote.
Kako to možemo činiti uspješno?
Kako možemo živjeti život tako da u njemu ima dovoljno mjesta za sve naše živote?
Kako se možemo nositi s izazovima s kojima se svakodnevno suočavamo u suvremenom svijetu i usto pronaći dovoljno vremena za sebe?
Kako možemo ispuniti očekivanja društva i nositi se s neizbježnim aspektima svakodnevnog života, bez ugrožavanja ijednog navedenog života?
Kako možemo naći vremena za opuštanje i rasterećenje ako sva 24 sata našeg dana
provodimo radeći druge stvari?
Najbistriji umovi Europe tražili su odgovore na ova pitanja i počeli pronalaziti odgovore. Službeno je to poznato kao „postizanje ravnoteže poslovnog i privatnog života“,
no bez obzira na korištene izraze, uspostavljanje ravnoteže poslovnog i privatnog
života postiže sve bolje rezultate s ciljem da se više nitko ne osjeća iscrpljenim dok
pokušava držati korak sa svim obvezama i odgovornostima iz dana u dan.
Svi za jednog i jedan za sve
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Svatko od nas vodi svoj život, ali kao društvo živimo zajedno. Što je bolja ravnoteža
vašeg poslovnog i privatnog života, to bolje utječe na cijelo društvu. To je jednostavna jednadžba koja ima očite rezultate, a važna je za sve nas.
Ravnoteža poslovnog i privatnog života uključuje izostanak pretjeranih zahtjeva i
sukob ovih dviju ključnih sfera života. Koliko god imate posla, vaša obitelj i dalje vas
treba, i obrnuto. Postizanje te ravnoteže ima mnogo veći utjecaj nego što to misli
većina ljudi: naše mentalno i fizičko zdravlje izravno ovise o tome hoćemo li uskladiti
različite aspekte našeg života i kako to činimo.

Pomoć je bliža nego što mislite
U 21. stoljeću smo i nitko se ne mora sam suočiti s izazovima i problemima. Ljudi i
problemi se, naravno, jako razlikuju – netko ih ima previše, netko mora raditi nekoliko poslova da bi preživio, netko se brine o članu obitelji s posebnim potrebama, a
netko želi pronaći dovoljno vremena koje želi provesti s djecom.
No svi ti problemi imaju nešto zajedničko: ne poznaju granice u pogledu dobi ili
spola i mogu utjecati na svakoga. Prečesto u najnezgodnije vrijeme i kada ih najmanje očekujemo.
Nismo više u srednjem vijeku!
Htjeli mi to ili ne, ljudi su i dalje prepušteni sami sebi u suočavanju s problemima.
Tako je to bilo donedavno, jer je svatko živio samo za sebe, a problemi su se samo
gomilali. Tako izgleda nemilosrdna utrka u kojoj su oni koji su zaostali sami morali
smisliti kako doći do cilja, uz pretpostavku da su ga ikada dostigli.
Danas su, srećom, europska društva dužna pomoći onima kojima je pomoć potrebna.
Ni to nisu samo prazne riječi – obveza je propisana zakonom u Europskoj uniji i njezine države članice moraju se toga pridržavati.
Mnogi nisu svjesni toga da je društvo dužno pomoći ljudima u postizanju ravnoteže
poslovnog i privatnog života. Uostalom, društvo ste vi, vaša obitelj, vaš poslodavac
i vaši kolege, kao i lokalna uprava kojoj plaćate naknade i poreze te pravna zaštita
koju nudi država. Zato je važno poznavati svoja prava i biti svjestan usluga koje vam
društvo mora pružiti kako biste postigli ravnotežu poslovnog i privatnog života.
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Tri stvari koje morate imati na umu
Razgovarajte s drugima
Ako vam je teško pronaći ravnotežu poslovnog i privatnog života, zatražite pomoć.
Problemi svih nas su različiti, ali svi imamo pravo tražiti rješenja za njih.
Razmislite o tome koji su najveći problemi s kojima se suočavate i razgovarajte o
njima: s obitelji, prijateljima, poslodavcem, kolegama, lokalnom upravom.
Ako se susrećete s velikim poteškoćama, na raspolaganju vam je pomoć. Vaša
lokalna uprava dužna vas je savjetovati i pružiti vam informacije o pomoći koja vam
je na raspolaganju. Vaš poslodavac je dužan pronaći rješenja kao odgovor na krizu.
Dječji vrtići dužni su vam pomoći čak i kada su puni i ne mogu primiti vašu djecu.
A kada vam društvo pruži pomoć, prihvatite je. Najvažnije je razgovarati – obično
kažemo da „podijelimo“ problem s drugima.
Upoznajte se sa svojim pravima
Možda niste svjesni svojih prava, ali to ne znači da se ona ne odnose na vas. Saznajte
najnovije informacije. I ovdje pomaže otvoreni razgovor – posavjetujte se sa stručnjacima kako biste saznali koje su vam mjere podrške dostupne kako biste postigli
ravnotežu poslovnog i privatnog života. Možda ćete se iznenaditi rješenjima problema koja su vam se inače doimala nepremostivima.
Upoznati se s pravima mogao bi biti vaš prvi korak na putu prevladavanja velikih
prepreka.
Vjeruj društvu, misleći na sebe
Učinkovite mjere koje pokrivaju sve osnovne potrebe mogu biti od neprocjenjive važnosti u postizanju ravnoteže poslovnog i privatnog života. Razgovor o svojim problemima i poznavanje svojih prava olakšat će vam život, a u nekim slučajevima i omogućiti
da ga kvalitetno živite – u mnogim obiteljima postoji totalna neravnoteža privatnog i
poslovnog života, u tolikoj mjeri da su pogubili sve konce normalnog života.
Istovremeno treba imati na umu da rješavanje jednog problema može dovesti do
drugog.
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Na primjer, imate sva prava napustiti neko radno mjesto, ali dugoročni učinci takvog
postupanja mogu biti pogubni za vaš odnos s obitelji, mirovinu i još mnogo toga.
U procjeni mjera podrške koje su vam dostupne, razmislite o tome kako ih najbolje
iskoristiti u rješavanju svojih problema.

Riječi kriju mnoštvo praktičnih prilika
Direktiva EU-a o ravnoteži poslovnog i privatnog života, koja je stupila na snagu
2022., osmišljena je tako da se zapošljava više žena, potiče muškarce da uzmu
obiteljski dopust, iskoriste fleksibilne uvjete rada te svima pruža priliku da prime
podršku u brizi za članove obitelji kojima je potrebna posebna njega.
Iza ovih lijepih riječi krije se niz prilika koje mogu jako utjecati na naš život. Važno je
potražiti ih – a to možete učiniti razgovarajući s drugima, poznavajući svoja prava i
razmišljajući o tome kako se nositi s vlastitim problemima.

Također pogledajte:
Preporuke za one koji se brinu za članove obitelji
Preporuke za sindikate
Preporuke za poslodavce
Preporuke za izvođače
Preporuke za lokalne vlasti
Preporuke za škole i vrtiće
Preporuke za političare i zakonodavce
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PREPORUKE ZA ONE KOJI SE BRINU
ZA ČLANOVE OBITELJI
Mala djeca i starije osobe trebaju pomoć i podršku svoje obitelji. Svakoga može snaći
teška bolest ili nesretni slučaj. Možda netko u obitelji odustaje od studiranja ili plaćenog rada, no to ne mora biti jedina opcija.
Imajte na umu da su vam dostupna razna prava u ispunjavanju ovog cilja te stoga
ne morate prestati raditi kako biste se brinuli za člana obitelji.
Možda imate pravo na dodatne slobodne dane kako biste se brinuli o dragom članu
obitelji. Ako to nije dovoljno, o svojim mogućnostima možete razgovarati s poslodavcem kako bi vam, primjerice, omogućio kratki neplaćeni dopust ili fleksibilnije
organizirao vaše radne zadatke. Važno je znati da ne morate prestati raditi samo
zato jer član vaše obitelji treba vašu skrb.
Ako od poslodavca zatražite mogućnost promjene radnog rasporeda, uzimanja
neplaćenog dopusta ili opcije skraćenog radnog vremena kako biste ispunili obiteljske odgovornosti, poslodavac mora razmotriti vaše prijedloge i objasniti vam
ako posao jednostavno ne dopušta promjene u rasporedu radnog vremena. Poslodavac vam također mora ponuditi alternativna rješenja – a najbolja rješenja pronalaze se zajedno.
Imajte na umu da vas kolege na poslu neće omalovažavati jer radite skraćeno kako
biste se brinuli o članovima obitelji. To vas ne čini manje vrijednim zaposlenikom.
Poslodavac je dužan organizirati vaš rad tako da se vaši zadaci raspodijele na ostale
radnike u poštenoj mjeri i uz odgovarajuću naknadu za dodatni rad.
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Ako vas poslodavac odbija saslušati ili se prema vama ponaša nepovoljnije samo
zato što imate obiteljske obveze, to se u određenim slučajevima može smatrati diskriminacijom. Pitajte povjerenika za ravnopravnost za savjet i pomoć u vezi s diskriminacijom.
Također je korisno razmišljati o promjenama u načinu na koji dugoročno organizirate svoj posao. Na primjer, mogu li se uključiti i drugi članovi obitelji, kako posao
jedne osobe ne bi bio prevelik i da ne bi morali provoditi previše vremena izvan
posla? Može li se u suradnji s lokalnim vlastima pronaći bolje rješenje kako bi se teret
brige o članu obitelji podijelio u zajednici? Koliko je kratko vrijeme za koje je smanjenje plaće, npr. u slučaju privremenog rada s nepunim radnim vremenom ili neplaćenog dopusta, razumno i moguće? Može li se obavljanje radnih zadataka podijeliti
tako da ograničenja u radnoj satnici budu što manja?
Traženje pomoći u takvim situacijama pokazuje da vam je stalo i da želite pronaći
trajna rješenja koja nikoga neće opteretiti. Briga o vlastitom zdravlju zapravo utječe
na sve članove vaše obitelji.
Ne morate biti savršeni. Nitko se ne može idealno nositi sa svime, čak i ako tako
izgleda iz objava na društvenim mrežama.
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PREPORUKE ZA SINDIKATE
Na poslu se može dogoditi da neki članovi tima ne mogu doprinijeti onoliko koliko bi
htjeli. Razlozi za to mogu biti pozitivni ili negativni – netko postaje roditelj ili se mora
brinuti za člana obitelji koji je teško bolestan ili treba neku drugu pomoć.
Ako član tima ne može doprinijeti poslu svojim punim radnim vremenom, to može
izazvati ogorčenost kod drugih koji moraju odraditi njegov dio posla. Važno je znati
da svatko ima pravo i dužnost brinuti se o članovima svoje obitelji, a ponekad to
može promijeniti način obavljanja radnih zadataka. Ako su takve privremene promjene načina obavljanja radnih zadataka moguće i ako ne postanu preveliki teret
za poslodavca, zaposlenik ima pravo na takve promjene. Promjene mogu uključivati skraćeno radno vrijeme umjesto punog radnog vremena, dodatni (neplaćeni)
dopust, fleksibilnu organizaciju rada ili podršku u njezi člana obitelji, kao što je skrb
o djeci – to treba omogućiti poslodavac.
Sva rješenja ovise o konkretnim mogućnostima koje nudi poslodavac, ali moraju biti
dostupna na istoj osnovi. Na primjer, ako poslodavac ponudi slobodne dane kada se
nečiji otac ili majka teško razbole, svi radnici imaju pravo na to isto. Nadajmo se da
ovo nikome nikada neće trebati, ali ako se to ipak dogodi, to je velika pomoć.
Nitko na radnom mjestu ne smije omalovažavati suradnika koji koristi prilike za
usklađivanje poslovnog i privatnog života. Da, to može dovesti do reorganizacije
posla, ali potreba za brigom o članovima obitelji kada im je to najpotrebnije može se
dogoditi svakome te bi stoga svi trebali nastojati imati razumijevanja. Omalovažavanje suradnika zbog ispunjavanja obiteljskih obveza može predstavljati diskriminaciju
i zabranjeno je.
Najbolje je da se zajedno kao tim dogovorite o pravilima – tko je i kako informiran
o svojim potrebama za usklađivanje poslovnog i privatnog života, što će se dalje
događati te kako se odluke uzimaju u obzir. Također je dobro da cijeli tim unaprijed
zna kako će se reorganizirati rad ako netko neočekivano mora uzeti slobodne dane
ili raditi kraće.
Mentalno zdravlje i dobrobit na radnom mjestu ovise, između ostalog, o tome koliko
se radnici osjećaju sigurno kada uz svoje radne moraju ispunjavati i obiteljske.
Za dobru organizaciju rada odgovorna je uprava. Uprava je također dužna organizirati rad tako da zaposlenici s obiteljskim obvezama budu zaštićeni od nepovoljnijeg tretmana.
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PREPORUKE ZA LOKALNE VLASTI
Dobrobit ljudi u vašoj zajednici ovisi o njihovom zadovoljstvu svakodnevnim životom
i mogućnostima za ostvarenje prava. Dio ostvarenja svojih prava može biti povezan
s radom. Poslovi su normalan dio funkcioniranja zajednice.
Lokalne vlasti, odnosno zajednice, imaju veliku ulogu u pomaganju ljudima kada
im obiteljske obveze postanu preteške. Na primjer, lokalne vlasti mogu ponuditi
podršku obiteljima s malom djecom ili obiteljima s invalidnim, teško bolesnim ili
starijim članom obitelji koji treba pomoć.
Socijalne usluge koje pružaju lokalne vlasti imaju veliku ulogu u postizanju ravnopravnosti spolova, jer su žene uglavnom odgovorne za kućanske poslove. Smanjenje količine posla koje žene obavljaju kod kuće dok se brinu o članovima obitelji
ženama pruža mnogo veće šanse za sudjelovanje na tržištu rada ili razvijanje svojih
vještina i znanja.
Lokalna vlast je bliska ljudima. Stoga također može pružiti različite usluge ovisno
o potrebi. Svaka obitelj koja se obrati lokalnoj vlasti sa zahtjevom za pomoć treba
primiti pomoć tamo gdje je dostupna i potrebna, te pisano obrazloženje zašto se
lokalna vlast odlučila pružiti pomoć na način na koji je to učinila u postojećim okolnostima.
Lokalne vlasti u Europi su vrlo obzirne i napredne u pružanju različitih usluga, a pandemija COVID-a pokazala je koliko je novih i inovativnih rješenja često pronađeno
u vrlo kratkom roku. Pa ipak, još je dug put do smanjenja tereta, posebice za žene.
Najbolja rješenja nastaju u suradnji. O najučinkovitijim rješenjima za zaposlenike
kojima je potrebna pomoć u usklađivanju radnog i privatnog života može se razgovarati s poslodavcima na višoj razini.
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PREPORUKE ZA ŠKOLE I VRTIĆE
Obrazovne ustanove imaju vrlo važnu ulogu u promicanju ravnopravnosti spolova.
U vrtićima i školama razumno je obratiti veliku pozornost na to da se i dječaci i djevojčice uče obavljati poslove kod kuće te jednako pospremati i čistiti svoje sobe.
Nikakvi poslovi održavanja ili kućanski poslovi nisu isključivo ženski ili muški posao.
Poučavanje usklađivanja poslovnog i privatnog života često nije uključeno u nastavni
plan i program. Budući da je ovo vrlo važno pitanje, o njemu bi se trebalo raspravljati
u različitim predmetima. Jednake mogućnosti za sve i profesionalno usmjeravanje
su, primjerice, dvije osnovne teme usko povezane s usklađivanjem poslovnog i privatnog života.
Dječji vrtići i škole također imaju širu ulogu u pružanju podrške roditeljima ili osobama koje se brinu o djeci kako bi uspjeli uskladiti poslovni i privatni život. Aktivnosti koje se odnose na malu djecu mogle bi uzeti u obzir i interese djece te potrebe
obitelji da zarađuju za život dovoljno da zbrinu potrebe djece. Roditelji čije je radno
vrijeme neuobičajeno ne bi trebali zarađivati manje. Jednaka prava na obrazovanje uzimaju u obzir posebne potrebe djece koja, iz bilo kojeg razloga, imaju manju
podršku kod kuće.
Učenici mogu imati problema s učenjem zbog obiteljskih obveza. Odgojno-obrazovne ustanove trebaju imati na umu da takve obveze nisu nešto što mlada osoba
želi te im je u startu teže nego ostaloj djeci. Ako je učenik u nepovoljnom položaju
zbog svojih važnih obiteljskih obveza, to može predstavljati diskriminaciju.
Do diskriminacije može doći i kada škola ne podržava u najvećoj mogućoj mjeri
mlade koji su postali roditelji tijekom školovanja.
Učitelji i ostalo obrazovno osoblje mogu imati vrlo zahtjevne zadatke, ali također
imaju pravo na promjene u organizaciji rada kako bi uspješno udovoljili svojim obiteljskim obvezama. Roditelji nemaju pravo omalovažavati učitelja koji, primjerice,
ostaje kod kuće kako bi pazio na vlastito bolesno dijete prije važnog ispita. Uprava
škole dužna je zaštititi djelatnike od takvih zlostavljanja. Za više pojedinosti pogledajte preporuke za osobe koje se brinu o članovima obitelji.
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PREPORUKE ZA POLITIČARE I ZAKONODAVCE
Kada se donese odluka, također se mora uzeti u obzir utjecaj odluke na ljude koji
ispunjavaju obiteljske obveze. Na primjer, ne može se pretpostaviti da bi roditelji
preko noći mogli preuzeti dosadašnje pruženo čuvanje djece. Na primjer, previše
udaljeno pružanje usluga namijenjenih starijim osobama također može biti teško
jer bi organizacija prijevoza oduzimala previše dragocjenog radnog vremena djeci
starijih osoba. Utjecaj na teret obiteljske skrbi može se pojaviti i na naizgled neočekivanim mjestima. Na primjer, nesigurno raskrižje može povećati teret roditeljima koji
zbog toga voze djecu u školu, dok bi sigurno i dobro planirano upravljanje prometom omogućilo djeci da sami dođu do škole ili vrtića.
Zakonodavci mogu mnogo učiniti kako bi olakšali roditeljima. Osim što se sprječava da nepromišljene odluke dodatno opterete brigu za članove obitelji, također
se mora uzeti u obzir promicanje jednakih prilika za muškarce i žene. Postizanje ravnopravnosti spolova uvelike ovisi o odlukama koje donose zakonodavci.
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