„Apa-coaching”
Eisberg módra
Az elmúlt években több kutatás is
bizonyította, hogy a családos férfiak
hatékony, megbízható és a munkaerőpiacon keresett munkavállalók.
A pozitív megállapítás mögött azonban sok esetben az érintett családok
és családapák embert próbáló napi
küzdelme áll annak érdekében, hogy
ne sérüljön a magánélet-munkavégzés között kialakított kényes egyensúly. Különösen igaz ez a kisgyermekeket nevelő családokra, ezen belül a
kisgyermekes apákra. A tapasztalatok
szerint a gyermekek születése jelentősen megterheli a mai fiatal párok
mindennapjait. Legfőbb ok a nagycsalád és a megfizethető segítők hiánya, illetve az általánosnak tekinthető
megoldás, hogy míg az édesanyák kiesnek a munkaerőpiacról, a fiatal apák
túlórákkal vagy plusz munka elvállalásával próbálják a megnövekedett
családi kiadásokat kézben tartani. Ebben a helyzetben kritikus fontosságú,
hogy az édesapa munkahelye milyen
„családbarát” attitűddel és kultúrával
rendelkezik. Családbarát munkahelyet
ugyanis viszonylag egyszerű a szavak

és a dokumentumok szintjén megteremteni. Az igazi vízválasztó a munkaadó mindennapi viselkedése, segítő
attitűdje vagy annak sajnálatos hiánya.
Azt gondolom, hogy hamarosan a piaci szervezetfejlesztés elengedhetetlen
részévé kell, hogy váljon az a modell,
amit az Eisberg évek óta családbarát
politikájával képvisel. A cég különleges működéséből adódóan vezetőinek
nagy erőket kell abba fektetnie, hogy
a napi termelés kiszámítható legyen, a
munkavállalók a motiváció elvesztése
nélkül vállalják a hirtelen fellépő munkaidő változásokat, esetleges túlórákat. Az Eisberg vezetői felé alapvető
elvárás, hogy fokozottan ügyeljenek
a munkatársak munka-magánélet
egyensúlyának biztosítására. Nem
véletlen, hogy a munkaidő beosztási
gyakorlat maximális rugalmassággal
kezeli a munkatársak egyéni kéréseit, családi, magánéleti helyzetük
stabilitását a hatékony munkavégzés
részének tekinti. Úgy is fogalmazhatunk: aki a krónikussá váló munkaerőhiánnyal küzdő piacon szeretné, ha az
„y generáció” szakemberei elkötelezett vezetői legyenek, lehet, hogy
nem kerülheti meg az „apa coachingok” bevezetését.
A vállalat vezetése olyan komolyan
vette a kérdést, hogy évek óta támogatója lett a Három Királyfi Három
Királylány mozgalom Apa-füzet sorozatának, illetve az évente megrendezésre kerülő Apa-konferenciának és
számos egyéb rendezvénynek. Jogos a
kérdés, miért fontos egy termelő vállalat vezetése számára, hogy éppen a

A gyermekeknek fontos látniuk,
hol dolgoznak a szüleik

kisgyermekes apákkal foglalkozzon?
Ha azonban a munkaerőpiaci folyamatokra tekintünk, azt kell mondanunk,
hogy az Eisberg talán egyszerűen csak
időben „vette a lapot”.
Léder László pszichológus, coach
Az Eisberg támogatja a Gondolkodj
Egészségesen programot, mely közel
1300 óvodával áll kapcsolatban. Számos rendezvényen zöldségfaragást
szervez, kiadta Bakó Eszter: Zöldségmesék című mesekönyvét és a Kiskalász zenekarral elkészítette a „Salátamánia” zenei CD-t. E kiadványok mind
közelebb hozzák a gyermekekhez a
zöldségek csodálatos, egészséges világát. Óvodás és iskolás gyermekek
csoportjait fogadják rendszeresen
üzemlátogatásra, és ezt a lehetőséget
idén kibővítették a munkatársak gyermekei számára is.
„A gyerekeknek fontos látniuk, hol
dolgoznak szüleik, mi is az, hogy munkahely, hogyan készül az étel, és nem
mellesleg azt is, hogy a szülőknek
sokat kell azért dolgozni, hogy meg
tudják venni nekik az áhított kütyüket… Izgalmas beszélgetések zajlanak
a gyerekekkel, és biztosak vagyunk
abban, hogy az itt szerzett élmények
nyomot hagynak bennük…“
Gazsi Zoltán, ügyvezető igazgató,
Eisberg Hungary Kft.
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Kedves Édesanyák, Kedves Édesapák!
Léder László pszichológus vagyok, 20 éve foglalkozom az apaság kérdéseivel. Társzerzője vagyok az immár több százezres
példányban megjelent és a kisgyermekes szülőkhöz eljuttatott. Apa-füzet sorozatnak (www.apafuzet.hu). Bizonyára Ön is
tudja, hogy az apátlanság a modern országok, köztük hazánk
egyik legsúlyosabb családi problémája. Gyermekeink apák és
apa kép nélkül nőnek fel. Az apaság hiánya a párkapcsolatokat is megterheli és jelentős szerepet játszik a magas válási
statisztikában, mi tovább rontja a felnövő generáció életkilátásait.
Személyes célom, hogy változtassunk ezen a helyzeten.
Mi az Apa Akadémia?
Az Eisberg támogatásával 2017 tavaszán nyitotta meg kapuit az Apa Akadémia, melynek mottója:
„adjunk bele több apait”. Az Apa Akadémia nyitott képzési programsorozat, előadásokkal és tréningekkel apák, anyák, illetve apaságra és anyaságra készülők részére. Az Apa Akadémia alapítói Léder László pszichológus és Dézsi Réka dúla. Az Apa Akadémia elsődleges célja, az apák
„visszacsempészése” a gyermeknevelésbe, a modern, aktív apaszerep kialakítása és megerősítése.

APA AKADÉMIA WORKSHOP: Apa-libikóka.
A munka-magánélet egyensúly művészete gyakorló apáknak.
Szeretettel várjuk az érdeklődő párokat,
édesapákat és édesanyákat májusi rendezvényünkön is!

Eötvös10 Közösségi és Kulturális Színtér
1067 Budapest, Eötvös utca 10.

2017. május 30. (kedd)
17.00-20.00-ig

Az Apa Akadémia rendezvények támogatója az

További információ:
www.apaakademia.hu
email: leder.laszlo@apaakademia.hu
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