training farmers for sustainable succession processes

Komunikacija

S podporo
Erasmus+ programa
Evropske unije.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije. Vsebina publikacije je izključno odgovornost avtorja in v
nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
Št. projekta: 2015-1-DE02-KA202-002390

Kazalo
1. Osnovni komunikacijski model
2. Glavna struktura komunikacije: oddajnik, prejemnik
3. Štirje osnovni načini komunikacije
4. Komunikacija v družini
5. Konflikti v družinskem kmetijskem podjetju
6. Štirje vidiki sporočila
7. Pozitivno izrekanje
8. Neverbalna komunikacija
9. Inteligibilnost
10. Konverzacijska klima
11. Na družinski kmetiji je komunikacija ključnega pomena
Viri

1.Osnovni komunikacijski model
“V večini primerov so konverzacije le monologi v prisotnosti priče.” Margaret Miller
Beseda“komunikacija” je latinskega izvora (latinski koren “communis”), katerega pomen je “deliti” (ali
“skupno”). Komunikacija torej pomeni delitev ali izmenjava informacij, novic idej itn.
Najbolj običajno sredstvo komunikacije je jezik. Poleg tega je
dostopnih še nekaj drugih sredstev komuniciranja. Uporabljamo
nejezikovne simbole, kot so semaforji, prometni znaki in železniški
signali, kar je vse namenjeno prenosu informacij, ki zadevajo
premike vozil in vlakov.
Uporabljajo se tudi telegrafske kode za hitre prenose sporočil
in skrivne kode pri obveščevalni in drugi strogo varovani
komunikaciji. Komunikacija pa ni le stvar človeških bitij, ampak
zadeva tudi nečloveška bitja. Danes imamo na razpolago
najrazvitejše in najbolj civilizirane oblike komuniciranja, ki pa
je obstajalo že v najprimitivnejših obdobjih civilizacije, četudi v
drugačni obliki.
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Komunikacija je dvosmerna ulica!

2.Glavna struktura komunikacije
Adler in Towne opredeljujeta komunikacijo kot proces med vsaj dvema osebama, ki se začne, ko ena želi
komunicirati z drugo.
Komunikacija izhaja iz mentalnih podob osebe, ki jih želi prenesti neki drugi osebi. Mentalne podobe so
lahko ideje, misli, slike ali čustva. Oseba, ki želi vzpostaviti komunikacijo, se imenuje oddajnik ali pošiljatelj
(gl. sliko). Da bi oddajnik lahko prenesel podobe drugi osebi, jih mora najprej premestiti ali prevesti v simbole, ki jih prejemnik lahko razume. Simboli so ponavadi besede, lahko pa so tudi slike, zvoki ali senzorične
informacije (npr. otip ali vonj). Mentalne podobe se lahko prenašajo do drugih oseb le kot simboli. Proces
prevajanja podob v simbole se imenuje kodiranje
(© Adler, R., & Towne, N. (1978)).
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2. Glavna struktura komunikacije
Ko je sporočilo enkrat kodirano, je naslednja stopnja procesa komunikacije
prenos sporočila do prejemnika.
To se lahko stori na več načinov: v medsebojni govorni interakciji, prek telefona ali tiska (pisma, časopisi itd.) ali preko vizualnih medijev (televizija,
fotografije). Govor, pisanje ali vizualni mediji so trije izmed možnih komunikacijskih kanalov, ki se uporabljajo za prenos sporočil med oddajniki in prejemniki. Med druge kanale prenašanja sodijo še otip, gestikulacija, oblačila
in fizična oddaljenost med oddajnikom in prejemnikom (proksemika).
Ko druga oseba prejme sporočilo, se prične proces dekodiranja. Prav tako
kot mora oddajnik sporočila kodirati in jih pripraviti za prenos skozi komunikacijski kanal, tako jih mora prejemnik tudi zaznati, interpretirati simbole in
dekodirati informacijo nazaj v podobe, čustva in misli, ki imajo zanj smisel.
Ko so sporočila dekodirana, in to natanko tako, kot si je zamislil oddajnik,
se podobe oddajnika in prejemnika ujemajo in stekla je učinkovita komunikacija.
(© http://home.snu.edu/~jsmith/library/body/v25.pdf).
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3.Štirje osnovni načini komunikacije
Vsak posameznik ima svoj način komuniciranja, ki temelji na njegovi osebnosti, zgodovini in konkretnih
situacijah.
1. PASIVNA KOMUNIKACIJA je način, pri katerem posameznik
razvije vzorec izogibanja izražanju svojega mnenja ali občutkov,
ščiti svoje pravice in skuša identificirati ter zadovoljiti svoje potrebe. Posledica tega je, da se pasivni posamezniki ne bodo odkrito odzvali na situacije, ki jih prizadenejo ali ujezijo. Namesto tega
bodo v sebi, največkrat povsem nezavedno, kopičili prizadetost
ali gnev, ki bosta slejkoprej privrela na dan, kar bo privedlo do
izbruhov, ki bodo po svoji silovitosti močno presegli to, kar je
v osnovi sprožilo negativna čustva. Po izbruhu jih bodo morda
zajeli občutki sramu, krivde in zmedenosti, zato se bodo zopet
zatekli v pasivnost.
2. AGRESIVNA KOMUNIKACIJA je način, pri katerem posameznik
izraža svoja občutja in stališča, ne da bi se pri tem oziral na pravice drugih. Pravzaprav jih krši, njegov agresivni način pa kaže na
verbalno in fizično zlorabo.
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1. Pasivni način

2. Agresivni način

Čustveno neodkrit,
posreden,
zadržan,
samozatajujoč,
obtožujoč,
opravičujoč.

Pretirano odkrit
neposreden
ekspresiven,
napadalen,
obtožujoč,
nadzirajoč,
samopoveličujočna
račun drugih.

3. Pasivno
agresivna

4. Samozavestna

Čustveno neodkrita,
posredna.
Najprej
samozatajujoča,
nato pa
samopoveličujoča
na račun drugih

Primerno odkrita,
neposredna,
spoštljiva do sebe,
ekspresivna,
samozavestna,
upoštevajoča čustva
vseh vpletenih

3.Štirje osnovni načini komunikacije
Vsak posameznik ima svoj način komuniciranja, ki temelji na njegovi osebnosti, zgodovini in konkretnih
situacijah.
3. PASIVNO-AGRESIVNA KOMUNIKACIJA je obilka komunikacije,
ob kakršni posamezniki vsaj na površju delujejo pasivno, toda v
resnici na nek subtilen, posreden ali zakulisen način prikrivajo
svojo jezo. Ljudje, ki razvijejo vzorec pasivno-agresivne komunikacije, se ponavadi počutijo nemočne in porinjene v kot, kjer
kuhajo zamere. Drugače rečeno, niso se zmožni neposredno soočiti s predmetom svoje zamere. Namesto tega resnični ali zgolj
umišljeni predmet zamer tlačijo v območje nezavednega.
4. SAMOZAVESTNA KOMUNIKACIJA je način, pri katerem posameznik jasno izrazi svoje stališče in občutja ter pri tem odločno
zagovarja svoje pravice in potrebe, ne da bi hkrati kršil pravice
drugih. Tak posameznik ceni samega sebe, svoj čas ter čustvene duhovne in telesne potrebe. Zna se potegniti zase, vendar pri
tem ne krši pravic drugih. Da bi bili pri komuniciranju učinkoviti,
moramo razumeti lastne pomankljivosti in ovrednotiti svojo učinkovitost in primernost komunikacijskega sloga. Na ta način bomo
lahko izkoristili svoje prednosti in kompenzirali svoje slabosti.
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4.Komunikacija v družini
Komunikacija, tudi o pomembnih temah, ni vedno enostavna. Individualne razlike med osebnostmi,
komunikacijski načini, veščine in pričakovanja, vse to igra pomembno vlogo pri kakovosti komuniciranja
družine. Včasih kmet oceni, da je bolje, če zadeve pusti nekaj časa pri miru in šele potem poskusi komunicirati.
V drugih primerih pa si tega ni možno privoščiti, ker lahko pomanjkanje komunikacije negativno vpliva na
dnevno rutino. Navsezadnje je vsaka družina v bistvu ekipa, in to še toliko bolj velja za družine, ki imajo
kmetije. Da bi jih lahko učinkovito vodile, morajo učinkovito komunicirati.
Kmet se mora vsak dan pogajati in tako komunicirati z zaposlenimi, dobavitelji, predelovalci, trgovci,
najemniki, najemodajalci in posojevalci denarja. Pogovarjati se mora tudi s tistimi družinskimi člani, ki so
posredno ali neposredno prizadeti zaradi poslov in odločitev družinskega kmetijskega podjetja. Uspešne
družine delujejo sistematično. Isto velja tudi za uspešne kmetije. Vsak član družine je postavljen v različne
vloge v družini in vodenju poslovanja družinske kmetije.
Vsaka izmed teh vlog nosi s seboj različne odgovornosti in pričakovanja. Toda zgodi se, da ena oseba svojo
vlogo in odgovornost vidi na en način, druga pa povsem drugače. Različna razumevanja in pričakovanja
lahko vodijo v zmešnjavo in frustracije.
V komunikaciji se odpre prostor za diskusijo in razjasnitev vlog, odgovornosti in pričakovanj, kar lahko vodi
do učinkovitejšega razumevanja v duhu medsebonega sodelovanja in vzajemne podpore med družinskimi
člani. Ko pa je učinkovita družina, potem je učinkovito tudi poslovanje družinske kmetije.
(© https://ag.purdue.edu/agecon/PIFF/Documents/communication_in_the_family.pdf).
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4.Komunikacija v družini

4.1 UČINKOVITA KOMUNIKACIJA

Kaj je torej učinkovita komunikacija? Najboljši način za odgovor na to vprašanje je analiza samega koncepta. Predpogoji za izvajanje učinkovite komunikacije so veščine v medosebnih odnosih, odprtost medsebojnih odnosov in aktivno poslušanje.
• Veščine v medosebnih odnosih nam omogočajo, da vzpostavljamo
odnose z drugimi. Znamo komunicirati na način, ob kakršnem se
naši sogovorniki lahko sprostijo, upoštevamo mnenja drugih, jim
priznavamo njihove sposobnosti in jih opogumljamo, da delijo z
nami svoje poglede in čustva.
• Odprtost medsebojnih odnosov: Da bi lahko imeli odprte odnose z
ljudmi, moramo vzpostaviti stik, povezavo in razumevanje. Da bi to
dosegli, je treba dati jasen signal, da smo odprti za misli in mnenja
drugih. Na prijateljski, odprt način je treba pokazati zanimanje za
to, kar povedo drugi.
• Aktivno poslušanje je način, s katerim bomo opogumili sogovornike, da nadaljujejo z interakcijo. Kot aktivni poslušalci lahko izkažemo svoj interes za poslušanje drugih tako z verbalnim kot neverbalnim načinom komuniciranja.
(©https://ag.purdue.edu/agecon/PIFF/Documents/communication_in_the_family.pdf)
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5.Konflikti v družinskem kmetijskem podjetju
Nezmožnost učinkovite komunikacije pogosto vodi do konflikta,
ki je seveda škodljiv. Slaba komunikacija lahko povzroči konflikt
na različne načine. Na družinski kmetiji lahko konflikt nastane
zlasti zato, ker vsi od vseh pričakujemo, da bodo spoštovali enake
vrednote, sledili istim ciljem in razumeli svoje vloge pri vsem tem.
Žal je vpraksi pogosto tako, da gre za stvari, o katerih se ne govori
veliko in tako pravzaprav nihče ne pozna “pravil.“ Poglejmo si, kaj
povzroči konflikt in kakšni so razlogi za to:
• Vrednote/Osebnosti – kaj je pomembno? Družinski člani se pri tem lahko razlikujejo med seboj. Tako so
nekatere navade drugih lahko moteče.
• Kratkoročni in dolgoročni cilji – ideje o tem, kaj početi v prihodnosti, so lahko različne.
• Člani vseh generacij družine imajo lahko različne osebnosti – lahko so sramežljivi, samozavestni, agresivni,
pretirano podložni, odprti, zadržani, prijazni, sovražno nastrojeni, gospodovalni.
• Katera dela je treba opraviti? Kdo je za kaj odgovoren?
• Organizacija poročanja: kdo komu poroča – ali so vsi družinski člani nadrejeni drugemu osebju? Kaj pa
svaki, zeti, tasti, svakinje, snahe, tašče, pastorji, pastorke itn.
• Družinski boj za vire kmetije – ali ima nov traktor prednost pred domačimi popravili?
(© https://prodairy.cals.cornell.edu/sites/prodairy.cals.cornell.edu/files/shared/documents/3Csspeaker.ppt)
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6.Štirje vidiki sporočila
Komunikacijski kvadrat je eden nabolj poznanih, razširjenih modelov (zasnoval ga je Friedemann Schulz
von Thun). Poznan je postal tudi kot „model štirih ušes“. Štirje nivoji komunikacije niso relevantni le na
zasebnem nivoju, ampak zlasti tudi na poklicnem področju, kjer se strokovni in človeški vidik stalno prepletata.
Ko kot človeško bitje podam izjavo, ima ta štiri učinke. V vsaki izmed svojih izjav, pa če to hočem ali ne,
podajam hkrati štiri sporočila.
– Dejansko informacijo (ki jo pač sporočam) – modra,
– Izjavo o sebi (kako se prikažem) – zelena,
– Kazalec odnosa (kaj si mislim o tebi in kakšen odnos vzpostavljam do tebe) – rumena,
– Poziv (kaj hočem, da storiš) – rdeča.
(© https://laofutze.files.wordpress.com/2010/04/schulzvonthun.pdf)
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6.Štirje vidiki sporočila
Tako je torej Schulz von Thun prikazal štiri strani izjave kot kvadrat in pripisal oddajniku štiri kljune, prejemniku pa štiri ušesa. S psihološkega vidika ti štirje kljuni in štiri ušesa sodelujejo na obeh straneh. Kakovost
konverzacije je namreč odvisna od načina, kako med seboj funkcionirajo.
Ko gre za raven dejstev konverzacije, je informacija o dejstvih v ospredju. Poudarek je na datumih, dejstvih
in vsebinah, ki zadevajo dejstva. Na tej ravni lahko govorimo o treh uporabnih kriterijih: kriterij resnice ali
neresnice (pravilno / nepravilno), kriterij pomembnosti (ali so našteta dejstva pomembna ali nepomembna glede na obravnavano tematiko) in kriterij zadostnosti (ali so našteti kazalci dejstev zadostni za obravnavo tematike ali je treba upoštevati še kaj drugega?).
Za pošiljatelja je torej pomembno, da na jasen in pregleden način komunicira o dejstvih, ki zadevajo vsebino. Prejemnik, ki je nastavil svoje uho, namenjeno dejstvom, se bo seznanil z datumi, dejstvi in drugimi
okoliščinami in ima vse možnosti, da sledi sporočilu v skladu z že omenjenimi tremi kriteriji.
(© https://laofutze.files.wordpress.com/2010/04/schulzvonthun.pdf)
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7.Pozitivno izrekanje
Ko preučujemo človeške nagibe v komunikaciji, lahko ugotavljamo, da je komunikacija veliko več kot le govorjeni jezik. Za ljudi so besede le del komunikacije: govorica telesa, obrazni izrazi, ton glasu, vse to sooblikuje sporočilo, ki je vsebovano v naših besedah. Vse skupaj pa je lahko celo še bolj izmuzljivo – za našimi
besedami je nek namen, ki je tudi del komunikacijskega sporočila.
Celota, ki jo tvorijo govorica telesa, obrazna mimika, ton glasu in namen, vzpostavlja čustveni kontekst
predmeta naše komunikacije.
Pozitivno izrekanje lahko tako razumemo kot usklajenost čustvenih in verbalnih vsebin komunikacije,
ki naj bo po svojem bistvu spoštljiva in produktivna. Če smo bolj natančni, pozitivno izrekanje naj bi bila
umetnost osredotočanja na to, kar je, in ne na tisto, česar ni.
Zakaj je pozitivno izrekanje učinkovito? Ker je jasno, nedvoumno in spodbuja kooperativnost.
Pozitivno izrekanje se vedno podaja kot izjavljanje. Zato je jasno in nedvoumno.
Ob pozitivnem izrekanju se pričakuje našo zavezanost, da povemo to, kar mislimo in da mislimo to, kar
povemo; seveda je treba pri tem ubrati nek zmeren, umirjen način, tako da je naše sporočanje odkrito,
spoštljivo in razumevajoče.

©https://static1.squarespace.com/static/519e5c43e4b036d1b98629c5/t/524f0227e4b0057eb1d237c1/1380909607969
Positive+Phrasing+C37.pdf
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8.Neverbalna komunikacija
Neverbalna komunikacija se običajno definira kot oblika komunikacije, ki jo izvajamo s sporočanjem
prek kodov, medijev ali kanalov, ki niso jezikovni.
Neverbalna komunikacija se v kratkih definicijah običajno predstavlja kot komunikacija, ki se izvaja z nejezikovnimi mehanizmi,
ti pa so del človeških medsebojnih odnosov v povezavi z verbalnim jezikom. S tega vidika je neverbalna komunikacija lahko
opredeljena kot serija intencionalnih procesov – ali proceduralni skupek –, ki temelji na večmodalnih izmenjavah znakov, te
pa sprožajo recipročno modifikacijo obnašanja govorcev znotraj
socialnega konteksta.
V skladu z mnenji različnih strokovnjakov pa se meja med jezikom in ne-jezikom nahaja v različnih področjih in nesporazumi glede natančnega pomena têrminov kot so „neverbalen“ ali „neglasoven“ so zelo stari.
Že pred tridesetimi leti so jih poskušali razčistiti, vendar se je izkazalo, da jasne ločnice med jezikom in
ne-jezikom vsaj na daljši rok ni možno potegniti, ker ostre razmejitve med lingvističnimi in nelingvističnimi
komponentami v človeških medsebojnih odnosih ni možno vzpostaviti.
(© Payrató L. (2009)).
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8.Neverbalna komunikacija
8.1 MEHRABIANOV MIT

Besedna vsebina;
7%

Glas (višina, ton,
hitrost, intonacija,
glasnost, ritem);
38%

Nebesedna komunikacija (geste, drža,
obrazna mimika);
55%

Komunikacijo lahko razdelimo na odstotkovne deleže posameznih konstitutivnih elementov. Besede
predstavljajo 7%, neverbalna komunikacija 55% in glasovni elementi 38%. Pravilo 7-55-38 se nanaša na
komunikacijski pristop, čustva in prepričanja. Najbolj je vidno v primerih, ko je sporočilo nekonsistentno
(telo pripoveduje nekaj drugega kot jezik).
(© Information from http://www.presentwithease.com/the-mehrabian-myth.html; created by APF CR)
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8.Neverbalna komunikacija
Neverbalna sporočila omogočajo:
• Da okrepimo in spremenimo, kar smo izrekli z besedami. Na primer, ljudje lahko navdušeno prikimavajo,
ko izrečejo besedo “da”, in s tem še posebej poudarijo svoje strinjanje s sogovornikom. Toda skomig z
rameni in žalosten izraz, ki pospremita besede “vse je v redu”, pa lahko kažeta na to, da ni vse čisto v
redu.
• Posredovanje informacije o našem čustvenem stanju,
• Določitev ali krepitev odnosov med ljudmi,
• Povratno informacijo drugi osebi,
• Regulacijo toka komunikacije, s tem da na primer signaliziramo ostalim, da smo zaključili z govorom, ali
pa da želimo nekaj reči.
Tipi neverbalne komunikacije:
•
•
•
•
•
•
•

Telesni gibi (kinetika), na primer, gibi rok, odkimavanje, prikimavanje;
Drža, način stoje ali sedenja, prekrižanost ali razprtost rok;
Očesni kontakt, ta večkrat določa raven zaupanja in zanesljivosti;
Para-jezik, ali vidiki glasu, ki poleg govora kot takšnega vključujejo še višino ton in hitrost govorjenja;
Proksemika, ali bližina ali osebni prostor (fizična distanca), ki določa nivo intimnosti;
Obrazni izrazi, vključno z nasmeški, gubanjem čela in celo z mežikanjem;
Fiziološke spremembe – potenje ali mežikanje kot znak nervoze.

(© Payrató L. (2009))
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9.Inteligibilnost
Inteligibilnost je tehnični izraz za razumljivost govora zvokov in besed. Gre za têrmin, ki se uporablja na področju znanosti o govoru pa tudi pri terapiji govora, kjer se kvantitativno opisuje natančnost izgovorjave.
Inteligibilnost besed in govornih zvokov nam pove, kako dobro so ljudje zmožni razumeti našo izgovorjavo.
Inteligibilnost je mera razumljivosti govora ali stopnja, do katere je govor lahko razumljiv. Na inteligibilnost
vplivajo jasnost izražanja, eksplicitnost, jasnost, razumljivost in natančnost.
Natančnost v izgovorjavi je temeljna veščina, na podlagi katere lahko ljudje v komunikaciji razumejo naš
govor. Poslušalci se pri razumevanju naše posredovane verbalne informacije seveda opirajo na kontekst,
slovnico in besedišče.
(© http://www.cleartalkmastery.com/what-wedo/intelligibility/)
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10.Konverzacijska klima
Komunikacijska klima se nanaša na kakovost odnosov, ki se odražajo skozi pretok verbalnih in neverbalnih
sporočil med ljudmi. Komunikacijsko klimo določajo medčloveški čustveni odnosi.
Pozitivna komunikacijska klima nastane takrat, ko ljudje
začutijo, da so cenjeni. V takšni situaciji vlada med njimi
zaupanje in prisrčnost. Njihovi odnosi se tako osnujejo na
odprtosti, poštenju in zaupanju, kar vse izhaja iz vzajemne
pripravljenosti na tvorno sodelovanje. Ljudje torej nimajo
zadržkov pri komuniciranju z drugimi, kar vključuje pozorno
poslušanje, postavljanje vprašanj in odzivnost.
Negativna komunikacijska klima nastane takrat, ko prispevek
posameznikov ni cenjen. Negativna klima pomeni oviro v
pretoku informacij in vzpostavljanju aktivnosti, ker je pač
težko komunicirati. Ljudje se počutijo nelagodno in niso
pripravljeni na skupno delovanje. Posledično nimajo motivacije
za postavljanje vprašanj, ne dajejo idej, so neodzivni in zgolj
čakajo, kaj se bo zgodilo.
(© https://smartamarketing.wordpress.com/2011/01/22/creatingan-effective-communication-climate/)
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11. Na družinski kmetiji je komunikacija ključnega pomena
Ko gre za našo zasebnost, jo večina zlahka razloči od službe. Vendar pa je
na družinski kmetiji situacija drugačna, saj sta obe sferi bolj povezani, to pa
prinaša posebne izzive. Velikokrat se zaželena meja med družinsko zasebnostjo in delom na kmetiji zamegli, kar lahko povzroči napetosti v odnosih,
sploh če nismo na to še posebej pozorni.
Tudi drugi dejavniki, na primer stres, lahko vplivajo na dinamiko poslovanja družinske kmetije. Finančne zadeve, hude delovne obremenitve, nejasna prihodnost kmetije in osebnostne razlike med ljudmi vodijo v čezmerni
stres tako ob delu kot v družinskih odnosih.
V nadaljevanju lahko najdete nekaj namigov za izboljšanje komunikacije
znotraj družine:
Razumevanje ustroja vaše kmetijske poslovne dejavnosti
Vzemite si čas in naredite načrt poslovnega ustroja vašega podjetja. Večje kmetije bodo imele drugačen
ustroj kot majhne. Če se le da, poskusite ponovno postaviti ločnico med delom in družino. Ne pozabite, da
je vaša kmetija podjetje. Prav tako in nič drugače jo je treba torej tudi obravnavati. Poskusite vse odločitve
v zvezi s kmetijo utemeljevati na dejstvih in ne na čustvih.
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11. Na družinski kmetiji je komunikacija ključnega pomena
Poiščite prednosti in določite vloge
Vsak član družinske ekipe lahko vsaj na enem ali več področjih delovanja v podjetju izkazuje svoje prednosti. Z
določitvijo vlog boste okrepili vašo poslovno strukturo, kar vam bo izboljšalo preglednost glede odgovornosti
za izvršitev posameznih nalog na kmetiji. Včasih bo ob določenih obveznostih na kmetiji potrebna dodatna
pomoč za njihovo izvršitev. Kakovostno komuniciranje je ključ, ki odpira vrata zmožnosti kmeta, da zaprosi
za pomoč, ko jo potrebuje.
Vzpostavite tedenske sestanke ekip
Sestanki ekip so za napredek kmetije zelo pomembni. Dnevni red sestankov lahko vključuje številne teme.
Na primer postavljanje ciljev kmetije, vrednotenje različnih produktov in procesov, načrtovanje nasledstva
in celo tedenska opravila, za katera je treba poskrbeti. Na sestankih se ustvarjajo priložnosti za soočanja
mnenj, izražanja skrbi in opozarjanja na potrebe.
Izrazite priznanje ljudem, ki delajo z vami
Pogosto se zgodi, da smo zasuti s številnimi delovnimi obveznostmi in prenatrpanimi urniki. Povsem
preproste reči, kot je to na primer izraz priznanja pomembnosti članov ekipe, tako v okviru družine kot
podjetja, lahko pripomorejo, da so ljudje zadovoljni ob delu in v družinskem življenju. Zapomnimo si,
da so zaposleni, tudi tisti, ki delajo v skrajšanem delovnem času, nekakšen dodatek našega družinskega
poslovnega okolja, ki si prav tako zasluži priznanje.
(© http://www.extension.umn.edu/agriculture/dairy/farm-life/communicationkey-for-family-farm/index.html)
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