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KRATEK PREGLED POROČILA O FOKUS SKUPINAH DELODAJALCA ZDRAVILIŠČ IN WELLNESS CENTROV

Pomembna aktivnost v "Delovnem paketu 3" je bila organizacija fokusnih skupin, poglobljeni intervjuji z
mnenjskimi voditelji in strokovnjaki v partnerskih državah "WeSkill".
V času od 1. maja do 30. julija 2021 smo v sedmih državah Evrope – Bolgariji, Franciji, Grčiji, Italiji, Latviji,
Srbiji in Sloveniji izvedli fokusne skupine za delodajalce iz sektorja zdravilišč in wellness centrov. V vsaki
od projektnih držav je bila izvedena eno-dnevna spletna fokusna delavnica, v kateri so sodelovali
predstavniki podjetij. Vsega skupaj je v fokusnih skupinah sodelovalo več kot 70 podjetij. Delavnice v
fokusnih skupinah so bile izvedene po enotnem postopku – na začetku izvedbe so bili predstavljeni cilji
projekta WeSkill, glavni rezultati, konzorcij partnerjev in rezultati preliminarnih raziskav. Nato so udeleženci
fokusne skupine odgovarjali na odprta vprašanja ter predlagane predloge in priporočila v zvezi s cilji
projekta. V zaključnem delu so udeleženci razpravljali o rezultatih ankete za končni nabor vrzeli v
spretnostih.
Najpomembnejše veščine in ključne kompetence, ki jih je navedla večina predstavnikov podjetij v fokusnih
skupinah, so timsko delo, znanje tujih jezikov in komunikacijske veščine.
Kot veščine za specifična delovna mesta, kjer se odgovorni soočajo z največ težavami pri iskanju ustreznih
delavcev, so predstavniki podjetij izpostavili veščine komuniciranja v tujem jeziku, timskega dela,
medosebne/komunikacijske veščine, pripravljenost za nadurno delo in fleksibilen delovni čas.
Večina udeležencev fokusnih skupin je kot najpomembnejša navedla znanja o zdraviliških in Wellness
storitvah in proizvodih, znanja tujih jezikov, znanja o turističnih storitvah in produktih, tudi
vodenje in motivacijo zaposlenih, poznavanje psihologije prodaje in marketinga, kot tudi
vodenje in motivacijo zaposlenih. Poznavanje zdraviliških in wellness storitev in izdelkov so izpostavili
predstavniki iz Bolgarije, Grčije, Latvije in Srbije. Znanje tujih jezikov so izpostavili predstavniki iz Bolgarije,
Grčije, Latvije in Srbije, Slovenije. Znanje o turističnih storitvah in produktih so izpostavili predstavniki
Bolgarije, Grčije in Latvije. Znanje o vodenju in motivaciji zaposlenih pa so predstavili predstavniki
Bolgarije, Francije in Srbije.
Kot veščine, ki najbolj negativno vplivajo na poslovanje zdravilišč in wellness centrov, so predstavniki
podjetij v fokusnih skupinah izpostavili veščine ustnega komuniciranja, spretnosti ravnanja s
strankami, timskega dela, znanja tujega jezika, tudi vodstvene, tehnične, praktične ali
službene sposobnosti, veščine, specifično vezane na delovno mesto in vodstvene sposobnosti.
Negativen vpliv na poslovanje v primeru pomanjkanja komunikacijskih veščin in spretnosti za ravnanje s
strankami so navajali predstavniki Bolgarije, Francije, Grčije, Latvije in Srbije. Negativen vpliv na poslovanje
v primeru pomanjkanja spretnosti timskega dela, pa so izpostavili predstavniki Grčije, Latvije in Srbije.
Kot veščine, ki imajo ključno vlogo za sektor, so predstavniki podjetij zdravilišč in wellness centrov
izpostavili veščine v odnosih s strankami in javnostmi ter potrebo po več specialistih in
polikvalificiranih specialistih. Spretnost odnosov s strankami in javnostmi so omenili udeleženci
fokusnih skupin iz Francije, Grčije, Latvije in Srbije.
Veščina, ki je veljala za najpomembnejšo pri uspešnem delovanju zdravilišč in wellness centrov, je bila k
naročniku usmerjena komunikacijska veščina in osnovno strokovno znanje s področja
wellnessa oziroma turizma. Na stranko usmerjena komunikacijska spretnost je bila omenjena pri
udeležencih fokusnih skupin iz Italije, Latvije, Srbije in Slovenije. Osnovna strokovna znanja s področja
wellnessa oziroma turizma so omenili udeleženci fokusnih skupin Bolgarije, Francije in Srbije.
V zvezi s strokovnimi veščinami in kompetencami, ki jih predstavniki zdraviliških in wellness ustanov
predvidevajo, da bodo potrebne v prihodnosti, so udeleženci fokusnih skupin v industriji izpostavili
digitalne kompetence in računalniško znanje v Latviji, Srbiji in Sloveniji.
TRENUTNE AKTIVNOSTI

Trenutno vsi projektni partnerji delajo na delovnem paketu 3 »Opredelitev vrzeli v spretnostih in
potrebah po usposabljanju«, ki je raziskovalna faza projekta. Na koncu delovnega paketa št. 3 bo
pripravljeno končno poročilo „Zbirno poročilo o vrzeli v spretnostih v sektorju zdravilišč in wellness
centrov“.
Več informacij: https://weskill.eu/
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