
Lider podróżujący
w czasie radzi sobie

z zespołem, który

się rozpada
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Sytuacja

Kluczowy problem

Fizyczne oddalenie pogarsza poziom

zaufania, a ludzie, którzy normalnie

byliby otwarci i uczciwi, zaczynają się

oddalać i zamykać. Często trudno jest

rozpoznać, że zespół traci zaufanie z

powodu tych warunków. Jest to

szczególnie trudne, gdy potrzeba

osiągnięcia celów biznesowych

zwiększa presję zarówno na lidera, jak i

zespół.



Rozpoznaj problem, zacznij od siebie i 

rozpocznij dyskusję.

Krokiem pierwszym byłoy uświadomienie sobie, że komunikacja jest mniej

otwarta, członkowie zespołu stają się bardziej samodzielni i niechętni do

rozwiązywania problemów.

Wielokrotnie organizowanie dedykowanego wydarzenia – z

zewnętrznym moderatorem lub bez niego – może pomóc ludziom się

otworzyć. Nawet ci, którzy nie chcieliby zabierać głosu na regularnym

wydarzeniu, łatwiej odnajdą swój głos w dedykowanej przestrzeni, gdzie

„można wskazać problem”.

Kolejnym krokiem byłoby stanie się wzorem do naśladowania uczciwości

i wrażliwościco oznacza, że lider powinien otwarcie odnosić się do

własnych zmartwień oraz obaw i dzielić się nimi. Z pewnoścą stare

sposoby niekoniecznie są skuteczne w ten sposób, więc jeśli w dawnych

czasach miła „impreza” integracyjna łączyłą ludzi, może to nawet

przynieść efekt przeciwny do zamierzonego, jeżeli nie zostaną spełnione

odpowiednie ramy i przygotowania.

Organizuj spotkania 1:1, skupiające się na motywacji, duchu

pracy i emocjonalnej przynależności. To nie spotkanie

dotyczące przeglądu pracy!

Poświęć czas na small talk podczas rutynowych spotkań

zespołu.

Zachęć członków zespołu do podzielenia się elementami

swojego życia prywatnego, zanim będzie za późno i całkowicie

się zamkną.

Często świętujcie sukcesy!
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Rekomendacje

dla Liderów



Bądź zaufanym doradcą i zapewnij 

odpowiednie forum do wspierania 

dialogu.

HR może monitorować wyzwania i edukować liderów o przyczynach 

niezaangażowania i spadku poziomu zaufania. 

Indywidualne konsultacje z liderami mogą przynieść rezultaty, aby 

uświadomić liderom problemy. Dobrym rozwiązaniem jest również 

profesjonalne wsparcie i zaangażowanie konsultantów.

Jak HR może pomóc:

● Wspieraj swoich liderów komunikując, że to powszechny problem 

w dzisiejszych czasach – nie są sami z takimi problemami.

● Zapewnij forum do dyskusji i wymiany doświadczeń oraz 

najlepszych praktyk wśród liderów.

● Poinformuj ich o narzędziach i rozwiązaniach, takich jak 

sociomapping, aby mieć wgląd jak z helikoptera na ich zespoły i 

sposób na doskonalenie zespołu.

● „Zareklamuj” moc budowania zespołu. Istnieje wiele rozwiązań 

(narzędzi i gier) online i offline, w które liderzy mogą grać ze swoimi 

zespołami. W razie potrzeby możesz dołączyć jako moderator.
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Rekomendacje 

dla HR



Jednym ze skutecznych rozwiązań jest uruchomienie inicjatywy

Team Sociomapping. To narzędzie diagnostyczne i rozwojowe

wraz z powiązanymi warsztatami wspiera lidera i zespół w

prawidłowej analizie sytuacji. Pomaga wydobyć

niewypowiedziane problemy na światło dzienne i pomaga im

zwizualizować zarówno obecną sytuację, jak i rozwiązanie. Dzięki

profesjonalnemu wsparciu konsultanta może nastąpić

ustrukturyzowanie planowania działań i rozwiązanie problemów,

a także zwiększenie poziomu motywacji do włożenia wysiłku w

rozwiązanie.

Sociomapping może odpowiedzieć na pytania:

● Jaka jest częstotliwość komunikacji i jaka powinna być 

idealna?

● W jakim stopniu jesteś uzależniony od pracy innych?

● Czego wymagacie od siebie w celu wykonania?
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Możliwe działania przy

wsparciu DEVELOR

Dowiedz się 

więcej o 

SOCIO

MAPPING

Anonimowa socjomapa hybrydowego zespołu, pokazująca ich aktualną pożądaną częstotliwość komunikacji. 

Poszczególne pozycje mierzą indywidualną częstostliwość komunikacji, a wysokości na mapie mówią o średniej 

częstotliwości komunikacji. Różnica między obecnym (po lewej) a pożądanym (po prawej) stwarza przestrzeń do 

konstruktywnej dyskusji.

https://www.develor.com/big-topics/team-sociomapping-workshop/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
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Ustruktyryzowane kanały komunikacji mogą być tworzone w

ramach kursów impact leadership, w których liderzy mogą

tworzyć fora do dyskusji z członkami zespołu, aby zająć się

kwestiami zaufania, uczciwości i otwartości; jednocześnie

omawiaj omawiając zwyczaje i preferencje zespołu.

Typowe pytania, na które należy odpowiedzieć to:

● Jakich codziennych czynności zespół woli przestrzegać,

aby zachować równowagę między życiem zawodowym a

prywatnym?

● Jakie są preferowane kanały komunikacji?

● Jakie narzędzia cyfrowe są preferowane do dzielenia się

informacjami, przygotowywania decyzji, realizacji zadań?

Krótkie gry teambuildingowe online mogą przełamać lody przed

dyskusjami o współpracy zespołowej, które mogą się przyczynić

do wzajemnego budowania zaufania, zwłaszcza jeśli zostały

zaprojektowane w taki sposób, aby kwestie związane z pracą

można było powiązać z doświadczeniem.

Możliwe działania przy

wsparciu DEVELOR

Dowiedz się 

więcej o

SZKOLENIU

IMPACT 

LEADERSHIP

Zapytaj o

GRY

MICRO 

TEAM
BUILDING

https://www.develor.com/big-topics/impact-leadership/?utm_source=capaign&utm_medium=solution&utm_campaign=ttl
mailto:info@develor.com
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Learn More. 

Train Better.

Keep Growing.

Skontaktuj się z 

nam i pomóż

swoim zespołom

odnieść sukces!

Dołącz do nas na Linkedin i 

Facebooku!

Dołącz do 

międzynarodowej 

społeczności i weź udział w 

nadchodzących 

wydarzeniach.

https://www.develor.pl/contact/
http://www.develor.pl/events
https://www.linkedin.com/company/develorpolska
https://www.facebook.com/DevelorPolska
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