SISTEMSKE POSTAVITVE
So fenomenološka metoda, ki izhaja iz predpostavke, da smo ljudje del večjih sistemov, kot so npr. družine,
organizacije, poslovni sistemi, narodi, države, religije, kontinenti... , ki so medsebojno povezani.
V osnovi vsaka skupina ljudi, ki so povezani s skupnim ciljem, tvori sistem. Manjši sistemi se povezujejo v večje, vsi
skupaj se povezujejo v skupni sistem. Na vrhu te piramide sistemov se vse bolj zaznava pravilo: vse je povezano med
sabo. Zato premik enega delčka vpliva na vse ostale. In obratno. Ni mogoče ne prispevati. Prispevamo tudi, če nič ne
storimo- takrat prispevamo k ohranjanju tega, kar je. V kolikor aktivno prispevamo, pa vplivamo na spremembe.
Seveda je možno tudi obratno: včasih nič ne storimo, pa se zaradi tega nekaj spremeni. Včasih kaj storimo in se zato
nič ne spremeni...

Utemeljitelj metode je nemški psihoterapevt, filozof in raziskovalec, Bert Hellinger (roj.1925).
Študiral je filozofijo, teologijo in pedagogiko, kot član misijonarskega reda pa je 16 let svojega življenja preživel z
Zuluji v Južni Afriki. Njihov način življenja, ki je spoštoval naravni red, ga je vzpodbudil, da se je nato odločil za študij
psihoanalize in pod vplivom skupinske dinamike, gestalt terapije, hipnoterapije Miltona Ericksona in drugih različnih
psihoterapevtskih postopkov, ugotovil, da se vedenje sistemov odvija po določenih zakonih oziroma principih. Razvil
je poseben način odkrivanja skrivnih dinamik v sistemu, s tem pa tudi metodo iskanja kvalitetnih rešitev, ki jo je
poimenoval „sistemske postavitve“.
Metoda je zasnovana na fenomenološkem pristopu. V družinskih sistemih jo je poimenoval Postavitev družine.
Inštitut Berta Hellingerja svoje znanje in dragocene izkušnje iz postavitev predaja naprej in med drugim skrbi tudi za
izobraževanje moderatorjev za sistemske postavitve po vsem svetu. Od leta 1990 dalje so s pomočjo sistemskih
postavitev ugotovljeni globoki uvidi in dragocene izkušnje o sistemskih dinamikah.
Danes je metoda Postavitev družine priznana po vsem svetu in se uporablja v psihoterapiji, svetovanju
organizacijam, psihosomatski medicini, v vzgoji in izobraževanju ter nasploh na vseh področjih našega življenja .
Enaki principi namreč delujejo ne samo v družinskem ampak tudi v drugih sistemih. Tako tudi pri delu in delovanju
organizacij in v poslovnih sistemih. Na tem področju so se razvile Organizacijske postavitve, ključna za njihov
nadaljnji razvoj sta Jan Jakob Stam, ki vodi Inštitut Berta Hellingerja na Nizozemskem in dr. Gunthard Weber.
V Sloveniji deluje Inštitut za sistemske postavitve, ki ga vodi Nataša Čebulj, certificirana moderatorka in trenerka
moderatorjev družinskih in organizacijskih postavitev. Izobraževanje moderatorjev poslovnih postavitev vodi skupaj
z omenjenim nizozemskim inštitutom, izobraževanje moderatorjev družinskih postavitev pa s Sikon mrežo iz
sosednje Hrvaške, ki jo vodi Vedran Kraljeta, prav tako certificiran moderator in trener moderatorjev postavitev.
Tekom izobraževanja sodeluje še s številnimi drugimi strokovnjaki s področja sistemskih postavitev, nekatere od njih
gosti tudi v Sloveniji.
SISTEMSKE POSTAVITVE V CRI CELJE
V CRI Celje d.o.o. sledimo poslanstvu našega podjetja, predvsem usposabljanju in zaposlovanju invalidov. Smo
podjetje z neprofitnim značajem, katere vizija je delovati v dobrobit uporabnikom naših storitev.
Pri tem se vse bolj zavedamo, da je naše delo rezultat vseh nas in s tem vseh sistemov, iz katerih prihajamo in v
katere se združujemo. Ni mogoče ne pripadati, niti deliti nas kot posameznike na poslovni in zasebni del življenja.
Strukture in zakonitosti prehajajo iz enega v drugi sistem, se medsebojno dopolnjujejo, nadgrajujejo, zaposleni
sledimo svojim ciljem, tistim doma in v službi. Vse je neločljivo povezano: družina nam je omogočila, da smo tu,
nekaterim tudi izobrazbo in vrsto drugih znanj in spretnosti, zaradi katerih smo se lahko zaposlili. Služba nam poleg

razvoja nudi denar, možnost preživetja. Zaradi nje lahko imamo družine, stanovanje, hrano, gremo na počitnice..,
kjer si odpočijemo, da se čili vrnemo nazaj v službo. In krog je zaključen... Vse je pomembno. Vsi smo pomembni.
Hkrati pa imajo na nas vpliv še večji sistemi in tudi njih, njihove veličine in naše majhnosti v primerjavi z njimi se
zavedamo. Upoštevamo, da je nekaj večje od nas, zato smo lahko do tega le spoštljivi, možnosti proti njim pa
večinoma nimamo nobene.
Poleg številnih dejavnosti, ki jih izvajamo v podjetju, od zaposlitvene rehabilitacije do zaposlovanja invalidnih oseb,
od oskrbe ljudi z medicinskimi pripomočki do psihološkega svetovanja in številnih drugih, izvajamo tudi delavnice
SISTEMSKE POSTAVITVE po predhodno določenih terminih, običajno mesečno, odvisno od števila prijav. Trenutno
so večinoma razpisane Kratke delavnice Postavitev družine, saj se osnovni vzorci, vključno z vrednotami, ki se
oblikujejo v zgodnjem otroštvu, prenašajo v poslovno okolje in tako pomembno vplivajo na delovanje večjegaposlovnega sistema, v katerega se združujemo v službah in drugih, tudi večjih sistemih.
V primeru izkazanih potreb se razpiše delavnica Poslovne postavitve. Slednja se lahko izvede tudi pri naročniku, to je
v drugem podjetju. Za razliko od družinskih, lahko poslovno postavitev naročijo samo ustanovitelj, lastnik oziroma
direktor podjetja, v kolikor ima polno pooblastilo za vodenje in odločanje ter zastopanje podjetja.
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