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Kryzysowa! 
narzeczona 
Partner osoby zwolnionej 
bierze ważny udział 
w poszukiwaniach 
pracy. I powinien tę rolę 
potraktować poważnie, 
by nie osłabić jej i tak 
zaniżonego w tej 
sytuacji poczucia wartości. 

zok, przerażenie, niepokój - to 
najczęstsze reakcje na infor
mację o zwolnieniu partnera. 
Często spotęgowane faktem, 
że samemu jest się bez pra
cy, co oznacza, że kończą się 
wpływy do domowego budże

tu. Pojawiają się wyrzuty, że nie zabezpieczyli
śmy się na taką sytuację, że nie mamy żadnych 
oszczędności i planu na przyszłość. Takie za
chowania obciążają osobę zwolnioną, bo to ona 
bierze na swoje barki winę za zaistniałą sytu
ację - to ona przecież zarabiała i utrzymywa
ła dom. Partner osoby zwolnionej też jest ofiarą 
zwolnień. Widzi przecież, co się dzieje i zaczy
na się martwić: czy on sobie poradzi? Czy my 
sobie poradzimy? 
Z partnerem, który straci! pracę, powinniśmy 
rozmawiać przede wszystkim ze spokojem i zro
zumieniem. Szczególnie w pierwszych dniach 
trzeba raczej myśleć, czego on potrzebuje ode 
mnie, niż czego ja potrzebuję dla siebie. 

Zadbać o relacje 
Jakiego wsparcia oczekuje od nas? Najlepiej 
niech zdecyduje sam. Jeśli tego nie komuniku
je, to zapytajmy: czego ode mnie teraz oczeku
jesz? Jak mogę cię wesprzeć? Jedni poproszą 
o rozmowę na temat wydatków, inni będą chcie
li się wyżalić, jeszcze innym potrzebny będzie 
wspólny spacer. Zwykle nie chcą współczucia, 
litości i obwiniania. Ani histerycznego szuka
nia pracy, wydzwaniania po rodzinie, że wy
darzyła się tragedia i „co my teraz zrobimy". 
Nie chcą też „wypychania" do pracy za wszel
ką cenę; myślenia typu: „mąż nie chodzi na roz
mowy kwalifikacyjne za często, więc na pewno 
nie znajdzie pracy". 
Trzeba być też ostrożnym z obarczaniem part
nera nowymi obowiązkami. „Skoro masz tyle 

wolnego czasu, to zrób wreszcie remont ła
zienki, przekop ogródek..." Z jednej strony to 
sposób, by odpocząć od spraw zawodowych, 
z drugiej jednak - stwarza zagrożenie, że oso
ba zwolniona zapomni o szukaniu pracodawcy. 
Uzyska wygodną wymówkę: „nie szukam pra
cy, bo przecież mam tyle innych rzeczy do zro
bienia". 

Razem przejść przez zmianę 
Ktoś, kto stracił pracę, najczęściej reaguje ne
gatywnie, np. zamknięciem w sobie czy się
ganiem po alkohol. Bywa, że po otrzymaniu 
wypowiedzenia wraca do domu i nie mówi, co 
się wydarzyło. Rano wstaje i „idzie do pracy". 
Snuje się cały dzień po kawiarniach czy skle
pach. Może mieć to podłoże w reakcji obronnej, 
nieprzyznawania się do porażki lub potrzeby 
chronienia najbliższych przed zmartwienia
mi. Takie zachowanie wynika równie często ze 
strachu, jak zareaguje na to wszystko np. żona. 
I z niewiedzy, jak taką wiadomość przekazać. 
Partner odsuwa niewygodny dla siebie mo
ment, pogrąża się we frustracji i jednocześnie 
zamyka na pomoc z zewnątrz. 
Osoba zwolniona powinna najpierw skonfron
tować się z samym sobą: uświadomić sobie, co 
się wydarzyło i co w związku z tym zrobić te
raz i w najbliższych dniach. Trzeba zauważyć 
emocje, jakie przed chwilą się pojawiły: złość, 
lęk, frustrację, zaprzeczanie, unikanie, wraże
nie chaosu. Potem zastanowić się, jak mogą za
reagować najbliżsi. Taka analiza „otwiera" na 
świat i pomaga konstruktywnie przejść przez 
trudną zmianę wszystkim stronom. 
Dobrze, by zwolniony partner uprzedził ro
dzinę o konsekwencjach własnych emocji. Po
wiedział np.: „posłuchaj, to jest taki czas, że 
ja mogę być mniej przewidywalny, to dla mnie 
trudny okres, jednego dnia mogę być niesły

chanie entuzjastyczny, bo napisałem fajne CV, 
a drugiego depresyjny po nieudanej rozmowie 
kwalifikacyjnej". 

Bezrobotny 
partner a nasz wizerunek 
Rodzi się pytanie: czy mogę odczuć fakt, że part
ner stracił pracę? Czy będą mówić: „ma męża 
nieudacznika, pewnie i ona sama jest śred
nio rozgarnięta"? Takie wrażenie mogą wy
wołać rodzina i sami zwolnieni, chociażby 
przez stawianie się w roli „ofiary", przez 
unikanie rozmów, spotkań, informowania. 
Osobie, o której wiemy, czego chce i jakie 
działania w tym celu podejmuje, łatwiej 
pomóc. I trudniej zaszkodzić - nie szukając 
na przykład pracy w firmach, z którymi on 
w ogóle nie chce mieć nic do czynienia. 
Dialog z najbliższymi to bardzo ważny, 
choć często zaniedbywany element przej
ścia przez zmianę, jaką jest utrata pracy 
i poszukiwanie nowej. Zastanawiamy się 
godzinami, jak „sprzedać się" na rozmowie 
kwalifikacyjnej, a w ogóle nie poświęca
my czasu na to, by pomyśleć, jak poinfor
mować bliskie osoby o zwolnieniu. A dla 
nich cała sytuacja jest dużo ważniejsza 
i bardziej traumatyczna niż dla wszystkich 
potencjalnych pracodawców razem wzię
tych. Dlatego komunikację z rodziną trze
ba traktować bardzo profesjonalnie. Osoba 
zwolniona powinna na bieżąco dostarczać 
konkretnych informacji. Nie musi mówić o 
wszystkim. Niech przekaże te wiadomości, 
które zaspokoją potrzeby bliskich wynika
jące z troski i ciekawości, a jednocześnie 
pomogą podjąć im skuteczne działania, 
które mają pomóc w znalezieniu pracy. 
Reagujmy na nieprawdziwe informacje 
i plotki, które mogą się pojawiać. Jeśli na 
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spotkaniu rodzinnym słyszymy, że wujek 
oznajmia, że naszego męża wylali z pracy, 
a tak naprawdę zlikwidowano cały zakład 
czy dział, to wytłumaczmy, jak jest na
prawdę. Nie pozwólmy, aby partner stał się 
w oczach rodziny ofiarą i nieudacznikiem. 

Pomysły na przyszłość 
Osoba, która straciła pracę, szuka róż
nych pomysłów na przyszłość. Mogą one 
bezpośrednio dotyczyć życia współpartne
ra: zmiana miejsca zamieszkania, otwarcie 
działalności gospodarczej, wzięcie kredy
tu. Jak ostudzić zapał do jakiegoś szalone
go pomysłu, a jednocześnie nie „podciąć 
partnerowi skrzydeł"? Przede wszystkim 
zachęcajmy do spojrzenia na te pomysły 
z różnych perspektyw: „OK, dla ciebie to 
fajny pomysł i się w nim odnajdujesz, ale 
zastanów się, jak to wygląda z mojej per
spektywy, co taka zmiana oznacza dla 
mnie, jak to się ma do naszych wcześniej
szych planów...". 
Można też dać partnerowi miesiąc na eks
perymentowanie. Niech sam zobaczy, 
w czym się odnajduje, a w czym nie, i sa
modzielnie zweryfikuje swoje pomysły. To 
jednak wymaga bardzo dużego zaufania 
i dojrzałości. Nie chodzi przecież o to, aby
śmy dali partnerowi wolną rękę, a na boku 
zagryzali z przerażeniem wargi i pod no
sem mruczeli, co on dziś znowu wymyślił. 

We dwoje 
Praca razem to duże wyzwanie. Wiele par 
prowadzi biznes od lat i świetnie im to 
idzie. Po prostu doskonale się uzupełnia
ją i z powodzeniem godzą czas zawodowy 
i rodzinny. Obarczone jest to jednak dużym 
ryzykiem. Jak odpoczywać po pracy, skoro 
jest jeszcze tyle rzeczy do ustalenia zwią
zanych z prowadzeniem własnej działalno
ści? 

Jeśli chodzi o rekomendowanie partnera 
własnemu szefowi, to trzeba najpierw po
znać zasady panujące w firmie. Są takie, 
które jasno deklarują, że nie chcą zatrud
niać osób pozostających w związkach mał
żeńskich czy innych rodzinnych relacjach. 
Kolejnym problemem może też być kwestia 
podległości, która powstanie po przyję
ciu partnera do pracy. Jak będziemy eg
zekwować zadania od żony czy męża? Jak 
on czy ona zniesie naszą krytykę na korpo
racyjnym zebraniu? Po uświadomieniu so
bie takich zagrożeń wiele osób dochodzi do 
wniosku, że dla ich związku może to być 
wyzwanie nie do przeskoczenia. 

Zamiast obwiniać, 
zaplanujmy działania 
Utrata pracy drastycznie zmniejsza budżet 
domowy - trzeba ograniczyć wydatki. A kie
dy brakuje pieniędzy, wszyscy są zdenerwo
wani i dużo łatwiej o konflikty. Tutaj może 
pomóc jak najszybsza rozmowa 
i uświadomienie, jak zmie
ni się sytuacja finansowa ro
dziny. Zobaczmy, jak długi 
jest okres wypowiedzenia, na 
co wystarczy odprawa, ja
kie mamy najbliższe wydatki 
i plany. To może być też okazja 
do przewartościowania budżetu 
i poszukania oszczędności. 
Utrata pracy i konsekwencje, 
jakie za sobą niesie, to papie
rek lakmusowy relacji, jakie 
panują w związku. Okazuje się 
wtedy, co pomiędzy partnera
mi działa, a co nie. Jeśli docho
dzi do obwiniania, to widać, że 
już wcześniej brakowało zaufa
nia, wspierania w pokonywaniu 
problemów dnia codziennego. 
I że nie przeszliśmy jeszcze 
z sukcesem próby dojrzałości 

związku. Słabość można jednak obrócić 
w siłę i sytuację kryzysową wykorzystać do 
budowania dojrzałej relacji. Aby tak się stało, 
trzeba jednak wcześniej jasno określić, na ja
kim etapie partnerstwa jesteśmy. I czego teraz 
od siebie oczekujemy. 
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