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Информация за проекта STRESS-LESS 

STRESS-LESS е двугодишен проект, финансиран от Европейската Комисия по програма Еразъм+ KA2. 
Той включва 5 партньорски организации от следните държави: Австрия, България, Великобритания, 
Германия и Испания. 

Проектът STRESS-LESS предлага онлайн програми за справяне с дигиталния стрес за хората, които 
работят в малки (вкл. микро) и средни предприятия (МСП), като също така предоставя и актуална 
информация за това какви мерки се прилагат за превенция на дигиталния стрес в държавите на 
организациите-партньори в проекта.

Новини от проекта

Oбучение от смесен тип за превенция и справяне с дигиталния стрес
Основните целеви клиенти на обучителната програма от смесен тип са представители и служители 
на МСП. Целта на програмата е да предостави самообучителни дейности и материали за превенция и 
управление на дигиталния стрес. Съдържанието е разпределено и представено в 8 обучителни теми, 
както следва:

МОДУЛ 1: Дигитална осъзнатост. Основни теми: какво представляват осъзнатостта и 
саморефлексията, кои са основните стъпки от цикъла на саморефлексията; как да открием кои са 
основните ни ценности; ефективни методи за саморефлексия. 

МОДУЛ 2: Проактивност и доверие. Основни теми: какво означава да сме проактивни и как да го 
постигнем; две ефективни техники за регулиране на емоциите; какво е значението на доверието в 
работата; как регулативните мерки за защита на личните данни (GDPR) подпомагат онлайн сигурността 
ни. 

МОДУЛ 3: Стратегия „една задача“. Основни теми: какво представлява тази стратегия и защо тя дава 
по-добри резултати от мултитаскинга; набор от техники за фокусиране, планиране и прилагане на 
стратегията „една задача“ в ежедневната работа. 

МОДУЛ 4:  Бизнес комуникация в дигитална среда. Основни теми: какви са разликите в етикета на 
общуването чрез личен контакт и онлайн, как да предадем онлайн съобщение по подходящ начин; как 
да оценим инструментите за онлайн общуване, които използваме в работата си. 

МОДУЛ 5:  Дигитална промяна за лидери. Основни теми: как да променим лидерските си действия в 
дигитална среда, като същевременно се грижим за: Основните нужди, Автономността, Майсторството, 
Близостта и Културата на изобилието на хората в екипа си. 

МОДУЛ 6: Дигитална работа и здраве. Основни теми: кои са 4-те най-важни компонента на 
здравословния начин на работа и съвети как да ги изградим като свои навици. 

МОДУЛ 7: Управление на стреса при работа от вкъщи. Основни теми: как да управляваме нивото 
на стреса, когато работим от вкъщи; как да подходим към темата за управление на времето; как 
да поставим граница между работата и личния си живот и как да не пренебрегваме почивката и 
общуването си с другите хора. 

МОДУЛ 8:  Баланс между работа и личен живот в дигиталната ера. Основни теми: какво можем да 
направим за себе си, за да подобрим баланса между работата и личния си живот; как да използваме 
древната мъдрост на философите стоици и някои съвременни техники, за да преоткрием баланса 
между работата и личния си живот в дигиталната ера и да очертаем правилните граници.  

Всички учебни материали скоро ще бъдат достъпни за безплатно ползване и изтегляне на уебсайта 
STRESS-LESS и на мобилното приложение Happiness Accelerator на английски, немски, испански и 
български език.

Обучение за обучители на тема „Дигиталния стрес в компанията“
Този материал, под формата на обучение на обучители, е създаден, за да даде възможност на 
професионалистите в областта на бизнеса и организационното развитие, които притежават лични, 
технически, методически и социални умения и компетентности, да бъдат обучители в областта на 
превенцията и управлението на дигиталния стрес в своите компании. Той се основава на резултатите 
и изводите от Доклада по проектa, след проведени десктоп и онлайн проучвания.

Учебният материал ще бъде достъпен на уебсайта STRESS-LESS от 1 април 2022 г. 

Какво следва?

С нетърпение очакваме да пуснем скоро онлайн материалите за обучението и да ги споделим с вас! 
Ако искате да се запознаете с тях и да ги тествате, свържете се с нас тук и ще бъдете сред първите, 
които ще уведомим.

Разработените онлайн обучителни модули ще бъдат оценени от представители на малкия и среден 
бизнес във всяка държава-партньор чрез онлайн проучвания, персонални курсове за обучение, 
семинари и експертни интервюта (на теоритична основа), а всички резултати от проекта ще бъдат 
публикувани в Научен доклад.

Какво направихме досега?

Ако сте пропуснали някой от готовите ни продукти и материали, можете да ги откриете на следните 
връзки:

Основни резултати от изследването на STRESS-LESS

Представяне на резултатите от онлайн проучването (на англ. език)

ИП1 Национални доклади и изследване, РП5 Доклад по проекта

Партньори

BF/M / Германия - Координатор:  
www. bfm-bayreuth.de

Hafelekar / Австрия   
www.hafelekar.at

Хепинес академи / България
www.happinessacademy.eu

Consultoría de Innovación Social / Испания  
www.cis-es.org

Horizon Software Solutions / Великобритания   
www. horizont.co.uk

Следете нашите дейности на уебсайта на проекта:

www.stress-less-project.eu

Последвайте ни в LinkedIn:
https://www.linkedin.com/showcase/stress-less-project

Или се свържете с локалния партньор в проекта на:
office@happinessacademy.eu

Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация не представлява одобрение на съдържанието, 
което отразява гледните точки само на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба, която 

може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея.
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