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1 Въведение 

В проекта STRESS-LESS изследваме и адресираме въпроса как хората като цяло и 

служителите на МСП, в частност, се справят с дигиталния стрес в съвременния работен свят, 

как служителите страдат от него и, разбира се, как могат да бъдат намалени отрицателните 

ефекти от дигиталния стрес.  

Нашите преки целеви групи са компании, партньори по проекти и местни заинтересовани 

страни, особено управляващи директори, изпълнителни директори и работодатели. 

Косвени целеви групи са други институции и организации, работещи в сектора на 

корпоративното здравеопазване или по разработването на приложения/инструменти за 

дигитално управление и превенция на стреса. 

По време на първия етап от изпълнението на проекта всички участващи партньори 

изготвиха доклад за десктоп проучване, онлайн изследване и национални планове за 

адаптация. От тях партньорските организации придобиха представа за общите 

предизвикателства в 4-те държави (Австрия, България, Германия и Испания), както и за 

националните условия, по отношение на дигиталния стрес и потребностите сред персонала 

и мениджърите на МСП. Работата на партньорите в рамките на ИП1 е обобщена в 

окончателния доклад, който съдържа основните констатации от десктоп проучването и 

онлайн изследването, както и препоръки и предложения за намаляване на дигиталния 

стрес, включително констатации, свързани с разработването на Обучение от смесен тип за 

за превенция и управление на дигиталния стрес.  

Обучението от смесен тип за превенция и управление на дигиталния стрес включва две 

основни части: 

 Теоретична основа, базирана на последните изследвания и открития на 

психологията за това какво е дигитален стрес на работното място, как възниква, 

какво го причинява, какъв ефект има върху хората и организациите и как да се 

справим с него и да го управляваме. 

 Онлайн програма за превенция и справяне с дигиталния стрес. Програмата е 

свързана с усвояване и включване в ежедневието на стратегии за справяне с 

дигиталния стрес и превенцията му. Програмата съдържа осем модула за справяне 

с основните дигитални и домашни стресови фактори, идентифицирани в нашето 

изследване. 

Програмата е от смесен тип, защото може да се използва по различни начини и в различни 

контексти:  
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a. за самообучение на служителите на компанията, мениджърите, обучителите, 

лидерите и треньорите, чрез теоретичната основа; 

b. за развиване на здравословни навици за управление на стреса в дигиталната 

сфера чрез онлайн съдържанието; 

c. за разработване и внедряване на решения за присъствено обучение и 

смесено обучение от страна на обучители и треньори в компаниите въз 

основа на двете части на Обучението от смесен тип. 

1.1. Информация за обучителите  

Обучителите могат да използват Обучението от смесен тип за разработване на решения за 

тренинг, съобразени с нуждите на техните обучаеми и компании. Например, те могат да 

структурират програма за смесено обучение, която да цели дългосрочна промяна и 

въздействие върху обучаемите по следния начин:  

 Въз основа на теоретичната основа обучителите могат да организират 4-часов 

групов семинар, за да запознаят обучаемите с това какво представлява стресът и 

в частност дигиталният стрес, как възниква, кои са основните стресогенни 

фактори и как като цяло хората се справят с него. В този семинар те могат да 

приложат различни методи за дискусия, като брайнсторминг, световно кафене и 

други, които ще им дадат по-добра представа за нивото на компетентност и 

нуждите на обучаемите. Въз основа на констатациите обучителите избират 

четирите най-подходящи модула от обучителната програма за бъдеща работа с 

групата и възлагат на служителите в групата първия от избраните модули, през 

който те да преминат през следващите 10 до 14 дни. 

 В рамките на 10 до 14 дни обучителите могат да организират семинар от 1,5 часа 

за обсъждане и споделяне на резултатите от работата на обучаемите с модула, 

да отговорят на въпроси, да предоставят допълнителна помощ, съдействие, 

информация по темата и да възложат следващия модул. Направете това толкова 

пъти, колкото е необходимо, в зависимост от броя на модулите, избрани за 

работа. На последния семинар оценете постигнатите резултати чрез самооценка 

от страна на обучаемите и предложете на всеки, който проявява интерес, да 

премине през останалите модули. 
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Фигура 1: Поток на решението за обучение, съобразено с нуждите на STRESS-LESS 

 

 

Повечето от дейностите от дигиталната програма могат да бъдат адаптирани за използване 

в присъствено обучение. Така че друг вариант за разработване на фирмено обучение би 

бил въз основа на теоретичната основа и съответните модули от онлайн обучителната 

програма да се структурира изцяло като присъствено обучение.  

1.2. Информация за обучаемите  

Ако се обучавате сами, най-добрият начин да използвате Обучение от смесен тип е да 

прочетете първо кратката теоретична основа (около 8 страници) в следващата глава на този 

документ. Това ще ви помогне да се ориентирате в основната лексика и теория за стреса, 

свързан с работата, и дигиталния стрес и как да се справяте с тях. Следващата стъпка ще 

4-часов  въвеждащ 
групов семинар по 

темата за дигиталния 
стрес

Обучаемите преминават 
самостоятелно през 

онлайн модул на 
програмата, избран 

съобразно нуждите им

1,5 ч. за обсъждане и 
споделяне на 

резултатите от работата 
на обучаемите с модула
и избор на следващия 

модул за обучение.
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бъде да изтеглите мобилното приложение Happiness Accelerator (безплатно) или да 

получите достъп до платформата за обучение STRESS-LESS в интернет. Там ще откриете 8 

модула за обучение, структурирани под формата bite-sized и активно учене, така че да ви 

помогнат не само да научите как се управлява дигиталният стрес, но и да придобиете 

необходимите умения и навици. Можете да изберете, кой от модулите е най-подходящ за 

вас и да започнете работа. Екипът на STRESS-LESS горещо препоръчва на обучаемите да 

започнат с модула "Дигитална осъзнатост", който е своеобразна основа, върху която 

можете да стъпите, когато работите с останалите умения.  

 

Фигура 2: Поток на Обучението от смесен тип STRESS-LESS

 

Ясно е, че развиването на нови навици и умения не е лесна задача, затова сега искаме да 

споделим с вас: изграждането на нови умения и навици е като изграждането на мускули. 

Изисква постоянство, но колкото по-редовно тренирате, толкова по-лесно става, а накрая и 

много приятно. Нашата платформа за обучение ще следи напредъка ви и ще ви награждава 

с точки и медали, за да поддържа мотивацията ви. Насладете се на това преживяване!  

Започнете с 
теоритичната 
основа (този 

документ)

Преминете към 
мобилното 

приложение или 
уеб платформата

Започнете от 
Модул 1: 

Дигитална 
осъзнатост

Преминете към 
следващите 

модули според 
вашите нужди

https://www.happinessacademy.eu/app
https://platform.stress-less-project.eu/?lang=bg
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2 Дигитален стрес - какво представлява и как да се справим с него ? 

(Теоретична основа) 

2.1 Дигитален стрес 

За да разберем какво представлява дигиталният стрес на работното място, е необходимо 

да разберем стреса като цяло и свързания с работата стрес. 

"Първото и най-общо определение на стреса е това, предложено от Ханс Селие: "Стресът е 
неспецифичната реакция на организма на всяко изискване."" (Fink, 2010). Теорията на Ханс 
Селие за стреса е биологично ориентирана и не е общоприета в научния свят. През 50-те 
години на ХХ в. изследванията на стреса се развиват повече в посока на психологическите 
реакции на хората към стресовите фактори. Психологът Ричард Лазарус е ученият, който 
най-много помага за концептуализирането на психологическия стрес. Според Лазарус и 
Фолкман (Lazarus, 1984 ), определението за психологически стрес е следното: 
"психологическият стрес е специфично отношение между човека и средата, което се 
оценява от човека като отнемащо или надхвърлящо ресурсите му и застрашаващо 
благополучието му".   

Моделът "Изисквания към работа - ресурси" на Bakker, Demerouti и Verbeke (Bakker, 2004) 
показва как стресът може да бъде причинен в работната среда. Моделът прави 
разграничение между изискванията на работата и ресурсите, които могат да бъдат: 
физически, психологически, социални или организационни аспекти на работата. Докато 
изискванията на работата са изискваните усилия или умения, ресурсите помагат за 
постигането на целите. Според модела професионалният стрес е отговор на дисбаланса 
между изискванията към индивида и ресурсите, с които той разполага, за да се справи с 
тези изисквания.  

В заключение стресът на работното място възниква, когато изискванията към човека се 

възприемат като по-високи от неговите ресурси. Ако хората се наслаждават на 

предизвикателството и вярват, че могат да мобилизират ресурсите си, за да го преодолеят, 

тогава имаме позитивен стрес (eustress) (Selye, 1976) който помага на хората да се развиват 

и да постигат успехи. Но в случай че се чувстват неспособни да се справят, твърде 

напрегнати, натоварени физически, емоционално и психологически или дори ако 

позитивният стрес (eustress) продължава твърде дълго, тогава те изпитват негативен стрес 

(distress) (Selye, 1976), за който трябва да се полагат грижи, защото може да причини вреди 

на здравето и благосъстоянието на човека. 

С бързите промени в работата и живота, дължащи се на развитието на технологиите, към 

изискванията към служителите се прибавиха напълно нови обстоятелства в 

професионалния живот, дължащи се на използването на цифрови технологии. 

Първоначално се смяташе, че информационните и комуникационните технологии (ИКТ) ще 

улеснят живота и работата, но днес е доказано, че ефектът е двусмислен. Изследванията на 
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въздействието на технологиите върху живота на хората започват още през 80-те години на 

миналия век. Според Рене Ридл цифровизацията и глобализацията са променили много 

бързо работните места и дейности, като скоростта на работа е нараснала драстично. 

Особено поради все по-широкото използване на информационните и комуникационните 

технологии дигиталният стрес придобива голямо значение в този процес на промяна в 

света на труда. (Riedl R. , 2013 г.) 

 

Какво точно представлява дигиталният стрес? Според учените Т. С. Рагу-Натан и Р. Ридл 

"дигиталният стрес е форма на стрес, причинена от използването и повсеместното 

разпространение на дигиталните технологии" (Ragu-Nathan, 2008) (Riedl R. , 2013). Подобно 

определение предлага и Гимпел, пионер в изучаването на стреса в Германия:  

Дигитален стрес: 

 е отрицателна последица от стресовите фактори при работа с цифрови 

технологии и медии. 

 Може да намали професионалната производителност. 

 Често се появява заедно със значително увеличаване на здравословните 

оплаквания. 

 Това е феномен, който се проявява в различни отрасли и на различни работни 

места. 

 Често е съпътстван от силен конфликт между работата и личния живот." 

(Gimpel, 2021) 

 

Вече е известно, че дигиталният стрес може да има значителни отрицателни последици 

както за отделните хора, така и за организациите. Неблагоприятните ефекти са доказани 

както на икономическо ниво, така и на ниво общество като цяло." (Riedl R. T., 2020)  

Научните изследвания вече са установили последиците от цифровизацията и дигиталния 
стрес за благосъстоянието на хората. Ето няколко примера: 

 ИТ проблеми, като например сривове в системата, могат да доведат до 
повишени нива на кортизол, който е хормон на стреса и е сигнал за стресова 
реакция. (Riedl, 2012) 

 По-високите очаквания от страна на работодателите (напр. да бъдат постоянно 
достъпни) могат да доведат до натиск върху служителите да бъдат постоянно в 
режим на готовност и да предизвикат невъзможност за почивка и 
възстановяване. (IG Metall) 

 Някои изследвания показват повишена възможност служителите да приемат 
лекарства, за да подобрят представянето си и да работят по-дълго време. (Cox, 
2015) 
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 Освен емоционалните и психологическите проблеми, свързани с 
дигитализацията, учените предупреждават и за физиологични проблеми в 
резултат на неподвижна позиция на тялото и липса на физическа активност на 
работното място поради все по-широкото използване на компютри. (Cox, 2015) 

А проучването на Университета за приложни науки в Горна Австрия с участието на 

Университета в Линц и Университета в Бон класифицира следните последици като най-

силни ефекти от дигиталния стрес. (Riedl R. T., 2020) 

 

Фигура 3: Последици от дигиталния стрес за човека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Емоционално 

изтощение 

Намалена 

удовлетвореност от 

работата 

Стрес на 

работното 

място 

Липса на 

удовлетвореност 

на потребителите 

Здравни 

проблеми 

Депресия 



 

2020-1-DE02-KA202-007727   CC BY-SA 4.0 

 

Фигура 4: Последици от дигиталния стрес за организацията 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Стресори, свързани с ИКТ 

В по-ранната литература за дигиталния стрес са дефинирани няколко специфични фактора 

(наричани също създателите на технострес1), а именно: техно-несигурност, техно-

неувереност, техно-претоварване, техно-инвазия и техно-сложност. Широко използвана 

дефиниция на тези фактори е предложена от Тарафдар и колегия през 2007 г. (Tarafdar, 

2007) . По-късни изследвания на Гимпел и колегия идентифицират като важни източници 

на технострес и: нахлуване в личния живот, прекъсвания, контрол на работата, 

недостъпност, неяснота на ролите, ненадеждност и липса на чувство за постижение. 

(Gimpel H. J., 2019) 

В следващата таблица са дадени определенията на тези 12 фактора на дигиталния стрес 

(цифрови стресори): 

 

                                                             
1 Технострес: Стрес, причинен от специфични фактори при работа с ИКТ - информационни и 

комуникационни технологии.  (Gimpel H. J., 2019) 

Нарушен е 

климатът на 

иновациите 

Увеличаване на 

отсъствията 

По-ниска 

мотивация за 

работа 

Намален 

ангажимент към 

организацията 

Влошено 

представяне 

По-ниска 

производител

ност 
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No Стресори Определение 

1 Сложност описва усещането за недостатъчни умения за работа с 
цифрови технологии, свързани с работата. 

2 Неувереност описва страха от загуба на работата заради други 
служители с по-високи умения в областта на 
цифровите технологии или поради цифровизацията. 

3 Прекъсвания представлява усещане за по-чести прекъсвания по 
време на работа поради използването на цифрови 
технологии. 

4 Инвазия определя усещането, че границите между работата и 
личния живот все повече се размиват. 

5 Нарушаване на личната 
неприкосновеност 

представя усещането за нарушаване на 
неприкосновеността на личния живот поради 
използването на цифрови технологии. 

6 Неналичност отговаря на усещането, че необходимите цифрови 
технологии не са налични. 

7 Липса на чувство за 
постижение 

означава чувството, че трудно постигаш напредък или 
успех в работата, тъй като те са по-малко забележими 
при използването на цифровите технологии. 

8 Претоварване отговаря на усещането, че работното натоварване се 
увеличава поради използването на цифрови 
технологии. 

9 Контрол на работата  определя усещането, че използването на цифрови 
технологии ще увеличи контрола и оценката на 
изпълнението. 

10 Неяснота на ролята произтича от усещането, че за решаване на проблеми 
с цифровите технологии трябва да се отделя повече 
време, отколкото за реални работни дейности. 

11 Несигурност представлява усещането, че уменията трябва да се 
развиват редовно поради честите цифрови промени. 

12 Ненадеждност определя усещането, че използваните цифрови 
технологии са ненадеждни и не работят както трябва. 

Таблица 1: Фактори на дигиталния стрес 

Най-важните фактори за дигитален стрес, идентифицирани от консорциума STRESS-LESS, в 

рамките на изследването, проведено през 2021 г., са: "Техническа несигурност", "Контрол 

на работата", "Техническо претоварване", "Техническа инвазия" и "Прекъсвания". Техно-

инвазията е също така основен фактор по отношение на емоционалното изтощение: 

участниците, които съобщават за по-висок резултат на инвазията, също така казват, че са 

по-емоционално изтощени.  
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В изследването бяха включени и стресови фактори, свързани с работата от дома (стресови 

фактори в домашния офис). Сред тях най-често споменаваните от участниците в 

проучването са "не мога да разделя работата вкъщи и свободното време" и "нямам време 

за почивка", което води до определянето на Нарушения баланс между работата и личния 

живот като основен стресов фактор в домашния офис. Участниците, които са посочили по-

високи резултати при "няма време за почивка", също така са заявили, че са по-

емоционално изтощени. Други два важни стресови фактори, посочени от участниците в 

проучването, свързани както с домашния офис, така и с цифровизацията, са "ограничената 

вътрешна комуникация" и "ограничената външна комуникация". Тези ограничения са 

обединени в стресовия фактор "Communication Gaps home office". Ето защо екипът на 

STRESS-LESS реши да обърне специално внимание в рамките на това решение за смесено 

обучение на тези 8 стресови фактора. 

Осемте модула на дигиталната програма STRESS-LESS за превенция и справяне с 

дигиталния стрес са разработени, за да отговорят на идентифицираните в рамките на 

изследването STRESS-LESS преобладаващи фактори на технострес и стрес в домашния офис. 

Тя съдържа стратегии и практики, които да ни помогнат да развием способностите си за 

превенция и справяне с дигиталния стрес. Накратко, те се наричат Стратегии за справяне. 

2.3 Стратегии за справяне 

Справянето с дигиталния стрес е подобно на справянето с всеки друг вид стрес, но има и 
своите особености. Това Обучение от смесен тип представя на вашето внимание знания и 
стратегии за справяне, които помагат за преодоляване на общия стрес, свързан с работата, 
но са адаптирани така, че да са насочени конкретно към дигиталния стрес. Включени са и 
някои познания и стратегии за справяне, които са насочени изключително към дигиталния 
стрес. Специфичните, по-задълбочени познания и стратегии за справяне, които се 
препоръчва да се използват от служителите за справяне с дигиталния стрес и стреса от 
домашния офис, определени в т. 2.2, можете да намерите в Програмата за превенция и 
справяне с дигиталния стрес. За да могат обучителите и обучаемите да се възползват по-
добре от тези знания и дейности, накратко са представени основите на управлението и 
справянето със стреса на работното място, както и с дигиталния стрес. 
 
Първата стъпка за справяне с дигиталния стрес на работното място е да го разпознаете. 

Затова е полезно първо да разгледаме симптомите на стреса и съответно на дигиталния 

стрес.  

Симптоми, подобни на нормалния стрес 
Специфични симптоми на технострес 

(дигитален стрес) 

Психологически симптоми:  
Безпокойство или примирение с новите 

технологии. Свръхидентификация с 
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Когнитивни: несигурност, страх, затруднена 

концентрация... 

 

Поведенчески симптоми: хиперактивност, 

неточни движения, дезорганизация, 

трудности при вербалното изразяване... 

 

Физиологични симптоми: 

Респираторни - задушаване, стягане в 

гърдите 

Сърдечно-съдови - сърцебиене, ускорен 

пулс, високо кръвно налягане... 

 

Стомашно-чревни - гадене, повръщане, 

диария... 

 

Пикочно-полови - често уриниране, 

преждевременна еякулация, импотентност, 

безсъние, треперене... 

 

Нервно-мускулни - мускулно напрежение, 

тремор, изтръпване, прекомерна умора... 

 

Невро-вегетативни - сухота в устата, 

прекомерно изпотяване, замайване... 

технологиите. Синдром на прозореца 

(мултитаскинг - работа по няколко задачи с 

няколко отворени екрана едновременно) 

 

Нарушения на концентрацията и паметта.  

 

Ускорено възприятие на времето и стремеж 

към съвършенство.  

 

Социална изолация. 

 

Технологична зависимост.  

 

Таблица 2: Симптоми на дигитален стрес (Union General de Trabajadores в Испания) 

След като хората признаят, че изпитват дигитален стрес в работата си, те трябва да 

разпознаят и разберат ресурсите, с които разполагат за справяне с този стрес. Те могат да 

бъдат: Ресурси в работата, представляват всички физически, психологически, социални или 

организационни аспекти на работата, които могат да бъдат функционални за постигане на 

работните цели, намаляване на изискванията на работата и свързаните с тях разход на 

физиологичен/психологически ресурси или ресурси, които стимулират личния растеж и 

развитие. (Demerouti, 2001) Те могат да бъдат и личностни ресурси, като например 

увереността на хората в способността им да контролират средата, както и оптимизма и  

личната ефикасност. (Bakker A. B., Job demands-resources theory: taking stock and looking 

forward., 2017)  
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Използвайки тези ресурси, служителите могат да прилагат различни стратегии за справяне, 

за да предотвратят и преодолеят дигиталния стрес. Стратегиите за справяне представляват 

лични ресурси за преодоляване на стреса. 

Според Лазарус и Фолкман (Lazarus, 1984 г.) има две основни категории стратегии за 

справяне със стреса: фокусирани върху проблема и фокусирани върху емоциите. 

Фокусираните върху проблема стратегии са насочени към управление или промяна на 

проблема, причиняващ стреса. Стратегиите, фокусирани върху емоциите, са насочени към 

регулиране на емоционалната ни реакция към ситуацията. По-съвременните учени 

твърдят, че това е изкуствено разделение и че най-добрите стратегии всъщност постигат и 

двете цели, например когато се прави план как да се реши даден проблем, това не само 

работи за премахване на причината за дистреса (негативния стрес), но и създава усещането 

за контрол, което успокоява емоционалната реакция на човека. В рамките на това обучение 

от смесен тип са предложени както проблемно-фокусирани, така и емоционално-

фокусирани стратегии за справяне с дигиталния стрес.  

 

Друго, може би дори по-важно от практическа гледна точка разделение на стратегиите за 

справяне, е това на функционални и нефункционални стратегии за справяне. 

Нефункционалните стратегии осигуряват бързо решение, което на пръв поглед може да 

създаде впечатлението, че стресът е облекчен, но в действителност те създават повече 

проблеми или пречат на способността на човека активно да решава проблема, който 

създава стрес. В дългосрочен план тези нефункционални (или неадаптивни) стратегии за 

справяне обикновено водят до увеличаване на стреса. Например следните стратегии за 

справяне са неадаптивни:  

 прием на успокоителни или стимуланти,  

 пиене на алкохол, пушене, преяждане; 

 стратегии за избягване, като усамотяване и вглъбяване, игри на компютър или 

мобилен телефон, прекалено много сън и др.; 

 отричане и умишлено недовиждане. 

 

Функционалните стратегии за справяне успешно намаляват количеството на преживявания 

стрес, поради което се наричат още адаптивни или конструктивни. Функционалното 

справяне със стреса започва със защита и попълване на физическите и психологическите ни 

ресурси. За да можем да се справим с каквото и да било, преди всичко трябва да сме 

здрави. Така че воденето на здравословен начин на живот е основната стъпка, а именно: 

правилно хранене, достатъчно сън, повече физически упражнения. Упражненията сами по 

себе си са мощно лекарство срещу стреса. Науката вече е доказала, че редовните физически 

тренировки намаляват стреса и подобряват емоционалното състояние до такава степен, че 
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в днешно време се използват за превенция и дори лечение на депресия. За повече 

информация разгледайте модула "Дигитална работа и здраве" от Програмата за 

превенция и справяне с дигиталния стрес. 

 

Следващото най-важно нещо е да се научим да си почиваме, когато ни е необходимо. Ако 

са уморени, хората са много по-уязвими както за стреса, така и за неадаптивните стратегии 

за справяне. За повече информация вижте модула " Баланс между работа и личен живот в 

дигиталната ера" от Програмата за превенция и справяне с дигиталния стрес.  

 

Друга много важна група от функционалните стратегии за справяне са стратегиите, 

насочени към проблема, като: анализ на причината за стреса, решаване на проблеми, 

предприемане на действия за отстраняване на причината за стреса, управление на времето 

и определяне на приоритети. Съществуват и някои фокусирани върху емоциите стратегии, 

които са много успешни при справянето с дигиталния стрес. Сред тях са: техники за 

регулиране на емоциите като етикетиране и положителна преоценка; също така приемане, 

развиване на оптимизъм, търсене на социална подкрепа, хумор и други. Редица дейности, 

основани на функционални стратегии за справяне, са включени във всички модули на 

Програмата за превенция и справяне с дигиталния стрес. Те ще помогнат на обучаемите 

да развият свои собствени механизми за справяне. 

 

Учените класифицират практиката на осъзнатост сред функционалните стратегии за 

справяне, но въпреки това трябва да ѝ се обърне специално внимание, защото тя е много 

мощна практика със силен ефект в различни области. Джон Кабат-Зинн, хоноруван 

професор по медицина в Медицинския университет в Масачузетс и създател на метода за 

намаляване на стреса чрез осъзнатост (майндфулнес), ни учи, че сме осъзнати "когато 

обръщаме на внимание на нещата, целенасочено, в настоящия момент, без осъждане"2 . 

Осъзнатостта е състояние на съществуване, а не качество или черта на характера. Тя може 

да бъде постигната чрез различни практики, включително, но не само, медитация. 

Практикуването на осъзнатост подобрява фокуса, като по този начин спомага за 

прилагането на стратегии за справяне, базирани на проблема. Осъзнатостта също така 

облекчава стресовата реакция „бий се или бягай“, като по този начин помага за регулиране 

на емоциите. Тя допринася за по-доброто разбиране на самите нас, на нашите реакции и 

за придобиването на внимание и самоконтрол като част от емоционалната интелигентност. 

Тя също така учи практикуващите да не осъждат, което е важен ресурс за намаляване на 

стреса. Ето защо в Програмата за превенция и справяне с дигиталния стрес обучаемите ще 

намерят редица практики, които развиват осъзнатост. 

                                                             
2 https://www.mindful.org/jon-kabat-zinn-defining-mindfulness/, достъпно на 07.02.2022 г. 
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2.4 Лидерство в дигиталния свят 

Както вече беше споменато, освен на индивидуално ниво, дигиталният стрес има 

отрицателни последици и на организационно ниво. Поради тази причина лидерите и 

мениджърите трябва да се научат как да адаптират стила си на ръководство към новите 

условия на работа в цифрова среда по начин, който да помогне както на тях самите, така и 

на хората в екипа им да се справят успешно с дигиталния стрес. Те също така трябва да 

знаят как да прилагат организационни мерки, които помагат на работещите в екипа им да 

намалят и да се справят с дигиталния стрес.  

Лидерите трябва първо да се научат как да се грижат за себе си, на второ място трябва да 

се научат как да се грижат за екипа си и да дават пример, а след това да се научат и как да 

се грижат за организационната трансформация. Предлагаме на лидерите / мениджърите 

да възприемат следния подход с материалите, разработени в рамките на проекта STRESS-

LESS:  

 Първо да изучат всички модули от програмата за превенция и справяне с 

дигиталния стрес, като оставят модула "Дигитална трансформация за лидери" 

накрая. Този модул се фокусира върху развиването на лидерски стил, който помага 

на членовете на екипа да постигнат и запазят благополучието на работното място в 

условията на преобладаваща дигитална работа, което води и до по-добро справяне 

и управление на стреса. 

 Второ, за да разберат как да прилагат организационни мерки за управление на 

дигиталния стрес и как да се научат да обучават членовете на екипа с цел по-добро 

управление на стреса, лидерите и мениджърите трябва да преминат обучението за 

фирмени обучители по дигитален стрес. Разработените материали ще подпомогнат 

компаниите и ръководителите да намерят решения за намаляване на стреса, които 

допълват обучението или тренирането на персонала как да се справят със стреса. 

Лидерите/мениджърите ще научат как да въвеждат успешно нови инструменти, 

които помагат за намаляване на демотивацията и стреса. Те ще намерят инструмент, 

който да им помогне да оценят нивото на дигиталния стрес, да оценят проблемните 

области и да препоръчат адекватни мерки на организационно ниво. 

Обучителите/коучовете, от друга страна, ще могат да предоставят специфично 

обучение и помощ, които могат да помогнат за постигане на позитивна промяна при 

необходимост. 

В следващата глава ще намерите кратка информация за модулите на Програмата за 

превенция и справяне с дигиталния стрес, както и линкове за достъп до тях в платформата 

за обучение или за изтеглянето им в pdf формат.  
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3 Програма за превенция и справяне със стреса в дигитална среда : 

Целта на програмата е да се усвоят и включат в ежедневието стратегии за справяне с 

дигиталния стрес и неговото управление. Програмата съдържа осем модула за справяне с 

основните дигитални и домашни стресови фактори, идентифицирани в изследването 

STRESS-LESS. Тя е достъпна на платформата за обучение STRESS-LESS и на мобилното 

приложение Happiness Accelerator под формата на онлайн, игровизирана, структурирана 

програма за обучение. Модулите са достъпни за изтегляне и в pdf формат от връзките по-

долу. 

Фигура 5: Дигитална програма за превенция и справяне с дигиталния стрес 

 

 

Модули: 

3.1 Дигитална осъзнатост 

В този модул обучаемите ще разберат какво представляват осъзнатостта и 

саморефлексията, кои са основните стъпки от цикъла на саморефлексия и как да открият 

кои са основните им ценности. Също така ще имат възможност да изпробват някои 

ефективни методи за саморефлексия.  

Изтеглете в pdf формат от ТУК. 

3.2 Проактивност и доверие 

Дигитална 
осъзнатост

Проактивност и 
доверие

Стратегия „една 
задача“

Бизнес 
комуникация в 

дигитална среда

Дигитална работа 
и здраве

Управление на 
стреса при работа 

от вкъщи

Баланс между 
работа и личен 

живот в 
дигиталната ера

Дигитална 
промяна за 

лидери

https://www.stress-less-project.eu/training-platform
https://www.happinessacademy.eu/app
https://www.happinessacademy.eu/app
https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%201%20BG.pdf
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В този модул обучаемите ще научат какво представлява проактивността и как да я изградят; 

две ефективни техники регулиране на емоциите; какво е значението на доверието в 

работата и как законът GDPR защитава личните ни данни.  

Изтеглете в pdf формат от ТУК. 

3.3 Стратегия „една задача“ 

В този модул обучаемите ще научат какво представлява стратегията “Eдна задача” и как тя 

се различава от изпълнението на много задачи едновременно - мултитаскинг. Ще 

представим техники за фокусиране, планиране и прилагане на стратегията една задача в 

ежедневната работа.  

Изтеглете в pdf формат от ТУК. 

3.4 Бизнес комуникация в дигитална среда  

В този модул обучаемите ще научат какъв етикет трябва да спазват в дигиталната си 

комуникация, как да предават онлайн съобщения по подходящ начин и как да оценяват 

инструментите за онлайн сътрудничество, които използват в работата си. 

Изтеглете в pdf формат от ТУК. 

3.5 Дигитална промяна за лидери 

В този модул обучаемите ще научат каква промяна трябва да осъществят като лидер, който 

работи и общува в дигитална среда, докато се грижат за: Базовите нужди, Автономността, 

Майсторството, Близостта и Културата на изобилието на хората в екипа ви. 

Изтеглете в pdf формат от ТУК. 

3.6 Дигитална работа и здраве 

В този модул обучаемите ще научат за 4-те най-важни компонента на здравословния начин 

на работа и ще получат съвети как да ги изградят като навик.  

В този модул обучаемите ще научат 4-те най-важни компонента на здравословния начин 

на работа. Ще получат и няколко съвета за това как да ги изградят като навик.  

Изтеглете в pdf формат от ТУК. 

3.7 Управление на стреса при работа от вкъщи 

В този модул обучаемите ще научат как да управляват нивото на стрес, докато работят от 

вкъщи. Ще представим нов подход към управлението на времето, който ще им помогне 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%202%20BG.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%203%20BG.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%204%20BG.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%205%20BG.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%206%20BG.pdf
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да поставят разделителна линия между професионалния и домашния си живот и да не 

пренебрегват почивката си и връзките си с други хора. 

Изтеглете в pdf формат от ТУК. 

3.8 Баланс между работата и личния живот в ерата на цифровите технологии 

В този модул обучаемите ще научат какво могат да направят за себе си, за да подобрят 

баланса между професионалния и личния си живот. Ще споделим древната мъдрост на 

философите стоици и някои съвременни техники, за да им помогнем да преоткрият баланса 

между работата и личния живот в дигиталната ера и да могат да върнат границите там, 

където им е мястото. 

Изтеглете в pdf формат от ТУК.  

https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%207%20BG.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%208%20BG.pdf
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