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Kaj pravzaprav pomeni vzpostavitev ravnovesja 
med vašim poklicnim in družinskim življenjem?
Včasih je življenje preprosto preveč zahtevno. Celo bolj kot včasih, ker model obvla-
dovanja, ki smo mu danes zasužnjeni, vpliva na vse, ves čas, ne glede na to, kje živijo 
ali delajo, in ne glede na njihov družbeni status.

Pravijo, da imamo samo eno življenje, vendar to ni povsem res: imamo družinsko živ-
ljenje, službeno življenje in, če imamo srečo, svoje družbeno življenje. Nekateri imajo 
celo življenje drugih ljudi, na primer, če skrbijo za sorodnike s posebnimi potrebami. 
Toda ne glede na to, kako jih štejemo, ima dan le 24 ur, da živimo ta življenja.

Kako naj se torej lotimo tega?

Kako lahko živimo svoja življenja, da bo v še njih prostor za vsa druga življenja?

Kako se lahko spopademo z izzivi, ki nam jih postavlja sodobni svet, hkrati pa naj-
demo čas zase?

Kako lahko izpolnimo pričakovanja družbe in se soočimo z neizogibnimi vidiki vsako-
dnevnega življenja, ne da bi se nam eno življenje razbilo na milijon koščkov?

Kako lahko najdemo čas za sprostitev in oddih, če vseh 24 ur dneva porabimo za 
druge stvari?

Najbolj bistri umi v Evropi so iskali odgovore na ta vprašanja – in glej, našli so jih. Ura-
dno je to znano kot »doseganje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem«, 
toda kljub pridihu žargona, ki ga ima ta besedna zveza, je vzpostavljanje ravnovesja 
med poklicnim in družinskim življenjem vse bolj učinkovito pri zagotavljanju, da se 
nihče ne zaplete v kolesju življenja.
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Vsi za enega in eden za vse

Vsak od nas živi svoje ločeno življenje, a kot družba živimo svoje življenje skupaj. In bolj 
ko je vaše poklicno in zasebno življenje uravnoteženo, bolje je to za družbo kot celoto. 
To je preprosta enačba, ki je večinoma samoumevna, a je pomembna za vse nas.

Ravnovesje v poklicnem in družinskem življenju pomeni pomanjkanje nezdružljivih 
zahtev in konflikta med tema dvema ključnima sferama. Ne glede na to, koliko obve-
znosti imate v službi, vas družina še vedno potrebuje in obratno. Doseganje tega 
ravnovesja ima na nas veliko bolj temeljni vpliv, kot se večina ljudi zaveda: naše 
duševno in fizično zdravje sta neposredno odvisna od tega, ali in kako usklajujemo 
različne vidike našega življenja.

Pomoč je bližje, kot si mislite
V našem svetu 21. stoletja se nikomur ni treba samemu soočiti s svojimi težavami. 
Ni potrebno posebej poudarjati, da so ljudje in njihove težave zelo različne – pa naj 
gre za to, da je delo za nekoga preveč zahtevno, ali da mora opravljati več služb, da 
bi preživel, skrbeti za nekoga v družini, ki ima posebne potrebe, ali najti dovolj časa 
zase in svoje otroke.

Toda vsa ta vprašanja imajo nekaj skupnega: ne poznajo meja glede starosti ali spola 
in lahko vplivajo na vsakogar. Vse prevečkrat v najslabšem času in takrat, ko jih naj-
manj pričakujemo.

Adijo, srednji vek!

Še ne dolgo nazaj so se morali ljudje, hočete ali ne, sami soočati s svojimi težavami. V veliki 
meri je šlo za stanje, da je vsak človek sam zase; dirka, v kateri so morali tisti, ki so zaosta-
jali, sami ugotoviti, kako se bodo povlekli čez ciljno črto, če jo bodo sploh kdaj dosegli.

Danes so evropske družbe na srečo dolžne pomagati tistim, ki potrebujejo pomoč. 
Tudi to niso samo prazne besede: obveznost je v Evropski uniji zapisana v zakonu in 
njene države članice jo morajo spoštovati.

Mnogi se ne zavedajo, da je družba dolžna pomagati ljudem doseči ravnovesje med 
poklicnim in zasebnim življenjem. Navsezadnje ste družba vi, vaša družina, vaš šef in 
vaši sodelavci, lokalna oblast, ki ji plačujete svoje tarife, in pravno varstvo, ki vam ga 
nudi država. Zato je pomembno, da poznate svoje pravice in se zavedate storitev, ki 
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vam jih mora zagotoviti družba pri vzpostavljanju ravnovesja med vašim poklicnim 
in družinskim življenjem.

Tri stvari, ki se jih morate zavedati takoj zdaj
Govorite z ljudmi

Če vam je težko obdržati nadzor nad svojim poklicnim in družinskim življenjem, pro-
site za pomoč. Težave se od posameznika do posameznika razlikujejo, a vsi imamo 
pravico iskati rešitve zanje.

Pomislite, katere so največje težave, s katerimi se soočate, in se o njih pogovorite: s 
svojo družino, prijatelji, šefom, sodelavci, lokalno upravo.

Če se soočate z velikimi težavami, je pomoč pri roki. Vaša lokalna uprava vam je 
dolžna svetovati in vam posredovati informacije o podpori, ki je na voljo. Vaš deloda-
jalec je dolžan poiskati rešitve v krizi. Vrtci vam morajo pomagati, tudi če so polni in 
ne morejo vzeti vaših otrok.

Ko vam družba ponudi pomoči, jo sprejmite. Najpomembneje je govoriti – kot pra-
vijo: deljena težava je težava prepolovljena.

Poznajte svoje pravice

Morda se ne zavedate svojih pravic, vendar to ne pomeni, da jih nimate. Seznanite 
se z njimi. Tudi tukaj bo pomagal pogovor: posvetujte se s strokovnjaki, da ugoto-
vite, kateri podporni ukrepi so vam na voljo pri doseganju ravnovesja med poklicnim 
in zasebnim življenjem. Morda boste presenečeni, kako enostavno je rešljiva težava, 
ki se sicer zdi nepremostljiva.

Biti seznanjeni s svojimi pravicami je lahko vaš prvi korak k premagovanju večjih ovir.

Zaupajte družbi, vendar razmišljajte sami

Učinkoviti ukrepi, ki pokrivajo vse osnove, so lahko neprecenljivi pri doseganju rav-
novesja med poklicnim in zasebnim življenjem. Če se pogovarjate o svojih težavah in 
poznate svoje pravice, vam bo to olajšalo življenje, v nekaterih primerih pa vam bo 
končno omogočilo, da ga živite – za mnoge družine je neskladnost med zasebnim in 
poklicnim obstojem tako velika, da je pod njo pokopano njihovo življenje.
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Glejte tudi:
Recomendações para pessoas que cuidam de familiares 

Recomendações para trabalho em equipa 

Recomendações para empregadores 

Recomendações para contratantes 

Recomendações para autoridades locais 

Recomendações para escolas e jardins de infância 

Recomendações para políticos e decisores políticos 

Hkrati je pomembno razumeti, da lahko reševanje enega problema pripelje do 
drugega.

Na primer, popolnoma imate pravico, da zapustite službo, vendar so lahko dolgo-
ročni učinki tega početja pogubni za vaš odnos z družino, prihodnjo pokojnino in še 
več. Pri odločanju med podpornimi ukrepi, ki so vam na voljo, razmislite, kako jih 
najbolje uporabiti za reševanje težav.

Za besedami je veliko praktičnih priložnosti
Direktiva EU o ravnotežju med poklicnim in zasebnim življenjem, ki je začela veljati 
leta 2022, je zasnovana tako, da bi več žensk vključila v delovno silo, da bi spodbu-
dila moške, da vzamejo starševski dopust in izkoristili prilagodljive možnosti dela ter 
vsem ponudila možnost, da pridobijo podporo pri skrbi za sorodnike, ki potrebujejo 
posebno nego.

Za temi lepimi besedami se skriva vrsta priložnosti s potencialom za pomemben vpliv. 
Pomembno je, da jih poiščete – in to lahko storite tako, da se pogovarjate z ljudmi, 
poznate svoje pravice in razmišljate o tem, kako se spopasti s svojimi težavami.
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PRIPOROČILA ZA OSEBE, KI SKRBIJO  
ZA DRUŽINSKE ČLANE
Majhni otroci in starejši potrebujejo pomoč in podporo svojih družin. Vsakogar lahko 
prizadene huda bolezen ali nesreča. To lahko pomeni, da nekdo v družini opusti štu-
dij ali plačano delo, ni pa nujno, da je tako.

Vedite, da imate različne pravice za dosego tega cilja, tako da vam ni treba prenehati 
delati, da bi skrbeli za družinskega člana.

Morda ste upravičeni do dodatnih prostih dni za nego ljubljene osebe. Če to ni dovolj, 
se lahko o svojih možnostih pogovorite z delodajalcem, na primer krajši neplačani 
dopust ali fleksibilnejša organizacija dela. Pomembno je vedeti, da vam ni treba pre-
nehati z delom, ker član vaše družine potrebuje nego. 

Če zaprosite delodajalca za možnost spremembe urnika dela ali izrabe neplačanega 
dopusta ali delo s krajšim delovnim časom za izpolnjevanje družinskih obveznosti, 
mora delodajalec upoštevati vaše predloge in vam pojasniti, če narava dela tega ne 
dopušča. Delodajalec mora ponuditi tudi druge alternative – rešitve je najbolje poi-
skati skupaj. 

Vedite, da vas drugi kolegi v službi morda ne bodo omalovaževali, ker na primer 
delate krajši delovni čas, da skrbite za družinske člane. To vas ne naredi manj vred-
nega zaposlenega. Dolžnost delodajalca je, da vaše delo organizira tako, da so vaše 
naloge razdeljene med druge delavce pravično in za pošteno plačilo. 
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Če vas vaš delodajalec noče poslušati ali vas obravnava manj naklonjeno samo zato, 
ker imate družinske obveznosti, se to v določenih primerih lahko obravnava kot dis-
kriminacija. Vprašajte pooblaščenca za enakost za nasvet in pomoč glede diskrimi-
nacije. 

Koristno je tudi dolgoročno razmišljati o spremembah v načinu organizacije svojega 
dela. Ali je na primer mogoče vključiti druge družinske člane, da obremenitev ene 
osebe ni prevelika in da ji ni treba preživeti preveč časa stran od službe? Ali je v sode-
lovanju z lokalno oblastjo mogoče najti boljšo rešitev, da bi se breme skrbi za družin-
skega člana delilo s skupnostjo? Kako kratek je čas, za katerega se zdi znižanje plač, 
npr. v primeru začasnega dela s krajšim delovnim časom ali neplačanega dopusta, 
smiselno in možno? Ali se lahko opravljanje nalog porazdeli tako, da so omejitve v 
delovnem življenju čim manjše?

Če prosite za pomoč v teh situacijah, kaže, da vam je mar in želite najti trajne rešitve, 
ki nikogar ne obremenjujejo preveč. Skrb za lastno zdravje je pravzaprav pomembna 
tudi za vse vaše ljubljene. 

Ni vam treba biti popolni. Nihče se ne more dobro spoprijeti z vsem, tudi če je tako 
videti v nekaterih objavah na družbenih omrežjih.
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PRIPOROČILA ZA DELOVNE KOLEKTIVE
Pri delu se lahko zgodi, da nekateri člani ekipe ne morejo prispevati toliko, kot bi želeli. 
Razlogi za to so lahko pozitivni ali negativni – nekdo postane starš ali pa mora skrbeti 
za družinskega člana, ki je hudo bolan ali potrebuje pomoč iz drugega razloga. 

Če član ekipe ne more prispevati k delu za polni delovni čas, lahko to povzroči zamero 
pri drugih, ki morajo zdaj opravljati njegovo delo. Pomembno je vedeti, da ima vsak 
pravico in dolžnost skrbeti za svoje družinske člane, včasih pa to lahko spremeni nji-
hov način dela. Če so takšne začasne spremembe načina opravljanja dela možne in 
če delodajalcu ne postanejo prevelike obremenitve, je sodelavec do teh sprememb 
upravičen. Spremembe lahko vključujejo krajši delovni čas namesto polnega, doda-
ten (neplačan) dopust, fleksibilno organizacijo dela ali podporo pri skrbi za družin-
skega člana, na primer varstvo otrok s strani delodajalca. 

Vse rešitve so odvisne od konkretnih možnosti, ki jih ponuja delodajalec, vendar 
morajo biti na voljo na enakih osnovah. Na primer, če delodajalec ponudi pro-
ste dneve, ko nekomu hudo zboli oče ali mati, so do njih upravičeni vsi zaposleni. 
Upajmo, da tega nihče ne bo nikoli potreboval, če pa se vam to v življenju zgodi, je 
to v veliko pomoč.

Nihče na delovnem mestu ne sme omalovaževati sodelavca, ki izkorišča priložnosti za 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Da, lahko vodi v reorganizacijo dela, 
a ker se potreba po skrbi za družinske člane, ko to najbolj potrebujejo, lahko zgodi 
vsakomur, bi se morali vsi truditi biti razumevajoči. Omalovaževanje sodelavca zaradi 
izpolnjevanja družinskih obveznosti lahko pomeni diskriminacijo in je prepovedano. 

Najbolje je, da se o pravilih dogovori skupaj kot ekipa, ki je obveščena o svojih pot-
rebah po usklajevanju službenega in družinskega življenja ter kako to doseči, kaj 
sledi in kako se odločitve upoštevajo. Prav tako je dobro vnaprej vedeti, kako se bo 
reorganiziralo delo celotne ekipe, če bo nekdo moral biti nepričakovano odsoten ali 
delati z zmanjšano obremenitvijo.

Duševno zdravje in dobro počutje na delovnem mestu sta med drugim odvisna od 
tega, kako varni se počutijo delavci, ko morajo poleg službenih obveznosti izpolnje-
vati tudi družinske obveznosti. 

Za dobro organizacijo dela je odgovorno vodstvo. Odgovornost vodstva je tudi, da 
organizira delo tako, da so zaposleni z družinskimi obveznostmi zaščiteni pred manj 
ugodno obravnavo.
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PRIPOROČILA ZA LOKALNE OBLASTI
Dobro počutje ljudi v vaši skupnosti je odvisno od njihovega življenjskega zado-
voljstva in možnosti za samoizpolnitev. Del samoizpolnitve je lahko povezan z delom. 
Delovna mesta so naravni del skupnosti in njenega delovanja.

Lokalne oblasti, torej skupnosti, imajo veliko vlogo pri pomoči ljudem, ko družinske 
obveznosti postanejo prevelike. Lokalne oblasti lahko na primer ponudijo podporo 
družinam z majhnimi otroki ali družinam z invalidnim ali hudo bolnim ali starejšim 
družinskim članom, ki potrebuje pomoč. 

Socialne storitve, ki jih zagotavljajo lokalne oblasti, imajo pomembno vlogo pri dose-
ganju enakosti spolov, saj so ženske večinoma odgovorne za domače naloge. Zmanj-
šanje obsega dela, ki ga ženske opravljajo doma, ko skrbijo za družinske člane, daje 
ženskam veliko boljše možnosti za sodelovanje na trgu dela ali izboljšanje svojih 
veščin. 

Lokalna oblast je blizu ljudem. Zato lahko lokalna oblast po potrebi nudi tudi različne 
storitve. Vsaka družina, ki se obrne na lokalno oblast s prošnjo za pomoč, bi morala 
dobiti pomoč, kjer je na voljo in potrebna, ter pisno obrazložitev, zakaj se je lokalna 
oblast odločila, da pomaga v danih okoliščinah, kot je. 

Lokalne oblasti v Evropi so bile zelo skrbne in napredne pri zagotavljanju različnih 
storitev, pandemija COVID-a pa je pokazala, kako veliko novih in inovativnih rešitev 
je bilo pogosto najdenih zelo hitro. Kljub temu je še dolga pot do zmanjšanja bre-
mena, zlasti za ženske.

Najboljše rešitve nastajajo v partnerstvu. O najučinkovitejših rešitvah za zaposlene, 
ki potrebujejo pomoč pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja, se lahko 
pogovarjamo z večjimi delodajalci.
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PRIPOROČILA ZA ŠOLE IN VRTCE
Izobraževalne ustanove imajo zelo pomembno vlogo pri spodbujanju enakosti spo-
lov. Tako v vrtcih kot v šolah je pametno paziti na to, da se tako dečki kot dekleta 
naučijo opravljati opravila doma ter enako pospravljati in čistiti svoje sobe. Nobena 
vzdrževalna dela ali gospodinjska opravila niso izključno žensko ali moško delo. 

Učenje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja pogosto ni vključeno v učni 
načrt. Ker je to zelo pomembno vprašanje, ga je treba obravnavati pri različnih pred-
metih. Enake možnosti za vse in poklicna orientacija sta na primer dve glavni temi, 
ki sta neločljivo povezani z usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja.

Vrtci in šole imajo tudi širšo vlogo pri nudenju podpore staršem ali osebam, ki 
skrbijo za otroke, pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Dejavnosti, ki 
se nanašajo na majhne otroke, bi lahko upoštevale tako interese otrok kot potrebe 
družine, da se dela za plačilo v interesu otrok. Staršem, katerih delovni čas je netra-
dicionalen, se ne sme goditi slabše. Egalitarno izobraževanje upošteva posebne pot-
rebe otrok, ki imajo doma iz kakršnega koli razloga manj podpore.

Študenti imajo lahko težave s študijem zaradi družinskih obveznosti. Izobraževalne 
ustanove se morajo zavedati, da takšne obveznosti niso nekaj, kar si mladi želijo, 
ampak so zanje težke. Če je študent zaradi svojih pomembnih družinskih obveznosti 
v slabšem položaju, lahko to pomeni diskriminacijo.

Do diskriminacije lahko pride tudi, če šola ne podpira v največji možni meri mladih, 
ki so med študijem postali starši. 

Učitelji in drugo izobraževalno osebje imajo lahko zelo zahtevna delovna mesta, ven-
dar imajo tudi pravico do sprememb v organizaciji dela, da se uskladijo z družinskimi 
obveznostmi. Starši nimajo pravice omalovaževati učitelja, ki pred pomembnim izpi-
tom na primer ostane doma in skrbi za lastnega bolnega otroka. Vodstvo šole je 
dolžno osebje zaščititi pred tovrstnimi zlorabami. Za več podrobnosti glejte priporo-
čila za osebe, ki skrbijo za družinske člane. 
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PRIPOROČILA ZA POLITIKE IN  
OBLIKOVALCE POLITIKE
Ko je odločitev sprejeta, je treba upoštevati tudi vpliv odločitve na ljudi, ki izpolnju-
jejo družinske obveznosti. Ne moremo na primer domnevati, da bi doslej ponujeno 
varstvo lahko prevzeli starši čez noč. Problematično je na primer tudi preveč odda-
ljeno opravljanje storitev, namenjenih starejšim, saj bi organizacija prevoza vzela 
preveč dragocenega delovnega časa otrok starejših oseb. Vpliv bremena skrbi za 
družinskega člana se lahko pojavi tudi na navidez nepričakovanih mestih. Na pri-
mer, nevarno križišče lahko poveča breme staršev, da otroke vozijo v šolo, medtem 
ko bi varno in dobro načrtovano upravljanje prometa otrokom omogočilo, da sami 
pridejo v šolo ali vrtec.

Oblikovalci politik lahko veliko naredijo za podporo družinam. Poleg zagotavljanja, 
da nepremišljene odločitve ne povzročajo bremena skrbi za družine, je treba upošte-
vati tudi spodbujanje enakih možnosti moških in žensk. Doseganje enakosti spolov 
je v veliki meri odvisno od odločitev oblikovalcev politik. 
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