
 

 

МОДУЛ 2: „ПРОАКТИВНОСТ И ДОВЕРИЕ“ 

Въведение  

Много хора, които работят предимно онлайн и с цифрови технологии, имат усещането, 

че не разполагат с достатъчно време за себе си, за семейството си или за почивка. 

Някои се оплакват, че не могат да поставят граници между работата и свободното си 

време. Но дали причината за това е в тях или извън тях и дали те могат наистина да 

управляват тези неща? Повечето хора биха казали, че това се дължи на външни 

обстоятелства, върху които те нямат никакъв или почти никакъв контрол. Ако случаят е 

такъв, това означава, че те се чувстват безсилни и смятат, че нищо не зависи от тях. 

Смятат, че са ръководени от външни сили, и са пасивен, а не активен участник в 

събитието. 

Например, ако се сблъскате с проблеми в работата, но смятате, че нищо не зависи от 

вас самите, вие вярвате, че причината е някой или нещо друго (софтуерът, който 

използвате, или лаптопът, който ви е дал IT отделът, и т.н.). Ако общата ви концепция 

е: "Не мога да променя нищо тук, не съм отговорен за това, което се случва, защото не 

съм го създал. Има нещо или някой, който не работи добре, и аз не мога да направя 

нищо" – значи ви липсва Проактивност.  

Най-общо казано, Проактивността може да се определи като способността ни да 

действаме независимо и да правим свободно информирани избори. 

Когато сме проактивни, ние реагираме адекватно на предизвикателства и успяваме да 

планираме ефективно бъдещето си. Когато сме подложени на дигитален стрес (а също 

и така и на всякакъв друг стрес или прегаряне в работата, проактивността ни може да 

изчезне, защото в такива ситуации обикновено губим обективността, креативността и 

устойчивостта си. 

Липсата на Проактивност може да навреди много на нашия личен и професионален 

успех. Но ако се чудите какво всъщност означава това, ето един добър пример, който 

го илюстрира:  

В резултат на пандемията COVID-19 и все по-широкото използване на цифрови 

технологии на работното място виждаме все повече хора, които казват, че се чувстват 

безпомощни, претоварени и стресирани - неспособни да се справят със ситуацията.  

Какви са основните причини за това? 

• Прекаленото използване на технологични средства: мобилни телефони, смарт 
устройства, лаптопи, телевизори и др. Те доминират в личния и 
професионалния ни живот. Дългото време, прекарано пред екраните води до 
тревожност и депресия, включително превъзбуденост, нетърпение и 
безпокойство.  

 



 

 

• Онлайн дейностите предполагат мониторинг на дейностите ни в реално време. 
Обсебени сме от идеята да измерваме всичко онлайн - от броя на получените 
съобщения и времето за отговор до броя на направените крачки. Цялото това 
измерване ни подтиква съзнателно и подсъзнателно да се съревноваваме с 
другите по всеки показател, който смятаме за важен. Постоянното сравняване с 
другите е наистина вредно. Когато се фокусираме върху сравняването на 
работата си с резултатите на колегите, ние се разсейваме от най-важното - да 
бъдем продуктивни. А това води до лошо качество в работата ни. 

 

• Поради многобройните локдауни и работата от вкъщи, личните контакти са 
значително по-малко в ежедневието ни. Това води до намаляване на близостта 
между хората. Засилената изолация води до повишаване на хормоните на 
стреса и е свързана с тревожност и депресия, а това намалява Проактивността. 

 

• Прекарваме повече време у дома или на закрито, седейки пред компютъра или 
други устройства с екрани, което предполага по-малко време, прекарано във 
физически дейности и в контакт с природата. Това се отразява на енергичността 
ни и неминуемо влияе на желанието ни за Проактивност.  

 
И тук идва значението на Проактивността: способността ни да чувстваме, че 

управляваме собствения си живот. Много често това включва способността ни да 

запазваме спокойствие, да се съсредоточаваме и да оценяваме настоящата 

ситуация, за да вземаме добри решения. Ако смятате, че ви липсва Проактивност - ето 

добрата новина: Проактивността е човешка способност, която може да бъде научена. 

Макар че някои хора изглеждат по-добри в адаптирането към трудни ситуации и 

проявяват повече интелигентност от други, това е така, защото са се научили да го 

правят. Всеки от нас може да има повече умения в някои области на живота и работата 

си, отколкото в други. Важното е, че има конкретни изпитани практики, които могат да 

ни помогнат да развием Проактивността си. 

Така че можем да кажем, че да сме Проактивни означава, че вярваме в себе си и в 

способностите си да се справим с всякакви, дори и трудни обстоятелства. 

Има обаче още едно важно качество, което е от ключово значение за ефективността ни 

в работата, и това е Доверието. Изграждането на Доверие на работното място е в 

основата на всяка професионална връзка. Доверието е абсолютно необходимо, за да 

създадете мрежа от хора, които ще ви помагат в работата. 

Доверието е увереност в характера, честността, надеждността, искреността и 

ефективността на някой или нещо.1 

На работното място хората разчитат един на друг.  

 
1 https://www.merriam-webster.com/dictionary/trust 



 

 

Доверието е от съществено значение за съвместната работа, както в един офис, така и 

отдалечено. Без доверие помежду си хората са по-слабо мотивирани и по-малко 

продуктивни. Всъщност служителите на компаниите, в които има високо доверие, 

съобщават за 74% по-малко стрес, имат 50% по-висока производителност и преживяват 

40% по-малко бърнаути. (PWC Global CEO Survey 2016) 

Освен това, не твърде изненадващо, доверието в дигиталната среда се превърна във 

важна тема по време на пандемията. 

Доверието в дигиталната среда  включва способността на хората, технологиите и 

процесите да създават сигурност в дигиталния свят. Компаниите, които са изградили 

подобно доверие, са доказали на своите потребители, че предлагат безопасност, 

неприкосновеност на личния живот, сигурност, надеждност и етичност в работата на 

техните онлайн програми или устройства с лични данни. 

Работата в дигитална среда кара някои служители да чувстват, че се нарушава личното 

им пространство. 

За да се справи ефективно с нарушаването на личните права в дигитална среда, ЕС 

създаде законодателна рамка за борба с този проблем. Общият регламент за защита 

на данните (GDPR) е най-строгият закон за защита на личните данни и сигурността в 

света. Въпреки че е изготвен и приет от Европейския съюз (ЕС), той налага задължения 

на организации в цял свят, които са насочени към или събират данни, свързани с хора 

в ЕС.  

Съответствие с GDPR, означава, че организация, която попада в обхвата на Общия 

регламент за защита на данните (GDPR), отговаря на изискванията за правилно 

обработване на лични данни, както е определено в закона. GDPR налага на 

работодателите преки задължения за обработване на данни на ниво ЕС.    

Правото на неприкосновеност на личния живот е част от Европейската конвенция за 

правата на човека от 1950 г., която гласи: " Βсеки има право на неприкосновеност на 

личния и семейния си живот, на жилището и на тайната на кореспонденцията.“ 

Съгласно GDPR работодателят може да обработва личните данни на служителите само 

при определени условия. Това има за цел да създаде повече Доверие в служителите, 

че правата им в дигиталната среда са защитени.  

Задачите в тази програма, ще Ви помогнат да засилите Проактивността и Доверието си 

с цел превенция на дигиталния стрес и прегарянето на работното място. 

Можете да прослушате материала тук. 

 

  

https://youtu.be/Iy26Gz9tk5k


 

 

Задача 1  

За да можем ефективно да се справяме със стреса, включително с този, предизвикан 

от работата в дигиталната среда, трябва да имаме вътрешен контрол. Какво означава 

това? Колкото и добре да организираме и планираме, винаги ще има изненади, 

защото не всичко и всички зависят от нас и някои неща не могат да бъдат предвидени. 

Ето защо е необходимо да развием вътрешен контрол, т.е. контрол върху мислите и 

чувствата си. Можем да засилим вътрешния си контрол като: 

• Водим здравословен начин на живот (вижте модул "Дигитална работа и 

здраве"); 

• Използваме практики за осъзнатост (вижте модул "Дигитална 

осъзнатост" или вижте в раздел "Видео" на мобилното приложение 

практиката "Сканиране на тялото"); 

• Прилагаме техники за регулиране на емоциите. 

В тази задача ви предлагаме една ефективна техника за регулиране на емоциите, 

наречена "Когнитивна преоценка". Тя ни помага да се справяме по-добре в ситуации, 

които пораждат в нас стрес, тревожност, гняв и други негативни емоции и чувства. 

"Когнитивната преоценка" включва преосмисляне на трудна ситуация, за да се 

почувстваме по-добре в нея. Да речем, че се чувствате стресирани от предстояща 

онлайн среща. В тази ситуация бихте могли да си кажете, че вместо да се притеснявате, 

трябва да сте щастливи от факта, че работата ви е модерна, а не е непосилен „черен 

труд“.  

Използването на тази техника ще ви помогне и да засилите Проактивността си.  

Изпробвайте сами техниката "Когнитивна преоценка" в труден момент от работния си 

ден, като потърсите начин да интерпретирате ситуацията по нов, позитивен за вас 

начин.  

 

Задача 2 

Друга техника за регулиране на емоциите е "Пренасочване на вниманието". Тя 

включва промяна на фокуса ни от нещата, които предизвикват отрицателни чувства, 

към неща, които предизвикват положителни чувства. Ето няколко идеи за 

Пренасочване на вниманието: 

1. Прекъснете временно това, което правите, когато усетите, че то ви причинява стрес. 

Не е нужно да е за дълго. Дори 5 минути разходка, излизане на балкона или 

разговор с член на семейството или приятел (по телефона) могат да са достатъчни. 

Дистанцирането от задачата, върху която работите, е един от най-бързите начини 

да намалите нивото си на стрес. 



 

 

2. Променете мястото си. За известно време, вместо да работите на определеното ви 

работно място, можете да отидете да работите на фотьойла в хола или в стаята за 

срещи. Това ще ви помогне да смените фокуса си. 

3. Раздвижете се. Движението е чудесен антидот срещу стреса. Дори само 5 минути 

упражнения могат да намалят стреса ни. Това води и до по-малко седене пред 

монитора. 

 

Задача 3 

Тук ви предлагаме една много известна практика, която помага за намаляване на 

отрицателните мисли и чувства и засилва спокойствието. Тя е наречена "Медитация 

Планина" и е създадена от проф. Джон Кабат-Зин, основател на Клиниката за 

намаляване на стреса и Центъра за осъзнатост в медицината, здравеопазването и 

обществото към Медицинския университет в Масачузетс. 

Целта на "Медитацията Планина" е да ни помогне да се почувстваме по-стабилни и 

уверени, когато сме изправени пред стресови и трудни ситуации. 

Направете тази практика сега и я използвайте в моменти, когато се напрягате от 

работата си в дигитална среда: https://youtu.be/bHmCSwMWb4o  

 

Задача 4  

Когато хората са проактивни, те се стремят да разширяват знанията и възможностите 

си като учат нови неща. Т.е. те имат умствена нагласа за развитие.  

Какво представлява умствената нагласа? Това е съвкупност от предположения, методи, 

убеждения и очаквания, които даден човек притежава. Умствената ни нагласа 

определя начина, по който мислим, действаме, чувстваме и се справяме в различни 

ситуации.  Според проф. Карол Дуек от Станфордския университет има две основни 

умствени нагласи – фиксирана нагласа и нагласа за развитие. Фиксираната нагласа е 

тази, при която човек вярва, че способностите и талантите му/ѝ са изначално 

предопределени и не могат да се променят. Хората с фиксирана нагласа смятат, че 

имат малък или почти никакъв контрол върху резултатите. Нагласата за развитие, от 

друга страна, позволява на човека да вярва, че неговите/нейните способности и 

таланти могат да бъдат развити с упорита работа и решимост. Хората с нагласа за 

развитие вярват, че те от тях зависят резултатите от усилията им, т.е. те са проактивни. 

Затова още днес започнете да засилвате нагласата си за развитие и вземете решение 

да научите нещо ново, което може да ви бъде полезно в работата в дигитална среда 

(например дигитален маркетинг, php програмиране, анализ на данни и т.н.). Можете 

да започнете с малки стъпки - да направите презентация в PowerPoint, да запишете 

подкаст или да заснемете и качите видеоклип в YouTube. 

https://youtu.be/bHmCSwMWb4o


 

 

 

Задача 5  

Невъзможно е да не се влияем от хората около нас - емоциите са заразни, а мозъците 

ни са склонни да се синхронизират с тези на хората, с които общуваме. Това означава, 

че трябва да се обграждаме с приятели, колеги и общности, които ни насърчават да 

разгърнем пълния си потенциал, подхранват талантите ни, утвърждават ценностите ни. 

Спомняте ли си задачата "Моите ценности" от модула "Дигитална осъзнатост"? 

Помислете за ценностите си, които описахте в тази задача, и съставете списък с 

минимум 3-ма ваши колеги, които имат някоя от вашите ценности. Това са хората, 

които могат да ви помогнат в личностното развитие. Бъдат близо до тях и, когато е 

необходимо, ги помолете за помощ или съвет. Тяхната подкрепа може да бъде 

ключова за вашето психично и физическо здраве – двата основни фактора за това да 

сте във форма и да сте проактивни.  

 

Задача 6  

Ако искате да изградите доверие – постарайте се да бъдете добър слушател. Това 

работи в двете посоки. Хората ще ви се доверяват повече, ако ги изслушвате 

внимателно. Но също така и вие ще знаете на кого да се доверите, ако ги слушате 

осъзнато. 

Ето няколко въпроса, които ще ви помогнат да разберете дали сте добър слушател. 

Моля, отговорете честно и изчислете колко отговора „Да“ и колко „Не“ имате. 

ТЕСТ: ДОБЪР СЛУШАТЕЛ ЛИ СТЕ 

Правите го за себе си, затова бъдете честни. Не се опитвайте да давате фалшиви 

отговори, за да получите добър резултат в теста. Това е лесно, но няма да ви е от 

полза. Можете да изтеглите теста от тук. 

1. Съсредоточени ли сте на 100% в разговора, който водите? 

2. Слушате ли и опитвате ли се да разберете какво казват всички? 

3. Създавате ли зрителен контакт? 

4. Опитвате ли се да разберете чувствата на другите хора, освен фактите? 

5. Опитвате ли се да разберете откъде произлиза гледната точка на другите хора, 

какви са техните интереси? 

6. Осъзнавате ли ролята, която външният вид на даден човек играе за начина, по 

който общувате с него? 

7. Осъзнавате ли предразсъдъците, които определят начина, по който оценявате 

това, което чувате? 

8. Въздържате ли се да прекъсвате събеседника си? 



 

 

9. Въздържате ли се да спрете да слушате, когато чуете нещо, с което не сте 

съгласни? 

10. В дискусиите оставяте ли последната дума на другата страна? 

11. Давате ли сигнали на другата страна в разговора, че я слушате (например като 

кимате)? 

12. Задавате ли въпроси? 

Преминете към следващата задача, за да проверите резултатите си. 

 

Задача  7 

Резултати: 

- Ако сте отговорили с „Да“ на повече от 10 въпроса - не сте били честни със себе си. 

      

- Ако имате около 6 отговора „Да“, вероятно сте били честни.  И ако се замислите 

малко повече, ще видите, че дори когато отговорът е „Да“, това поведение не се 

случва от само себе си, а само когато положите усилия. 

- Ако имате по-малко от 6 отговора „Да“ - тогава вероятно сте или твърде честни, или 

твърде скромни, но има и вероятност да не ви хареса да общувате със себе си. 

В заключение - слушайте другите с внимание, което включва: да сте съсредоточени в 

разговора, да не осъждате това, което събеседникът/събеседниците ви казват и да не 

планирате как да отговорите, докато другите все още говорят. 

Опитайте се да следвате тези принципи във всички разговори, които водите днес (или 

утре) на работното си място, и проверете дали се държите различно, когато говорите с 

колегите си в една стая или онлайн. 

 

Задача 8 

Каквито и да са били резултатите от теста "ДОБЪР СЛУШАТЕЛ ЛИ СТЕ", това е 

саморефлексия. Ако искате да сте сигурни, че слушате внимателно, ето как можете да 

го направите. Всеки път, когато слушате някой да казва нещо важно, например нещо, 

свързано със задача, която трябва да свършите, отделете време да перифразирате 

чутото със свои думи и да попитате другия човек дали сте разбрали правилно. Можете 

да го направите и когато събеседникът ви говори за нещо важно за него, дори и да не е 

толкова интересно за вас. Така ще покажете на другия човек, че наистина ви е грижа, а 

обратната му връзка ще ви даде представа дали действително успявате да слушате 

ефективно. 

  



 

 

Задача 9 

Открийте и прочетете подробна информация за Закона за защита на личните данни 

(GDPR). 

След като се запознаете по-добре с тази тема, отговорете на следните въпроси: 

• Тази информация кара ли ви да се чувствате по-защитени при работата си в 

дигитална среда? 

• Готови ли сте да бъдете проактивни и да обсъдите възникнали казуси и 

неясноти с ИТ експертите и/или с ръководството на компанията? 

 

Задача  10 

Добрите взаимоотношения са от ключово значение за нашето благополучие. За да 

изградим силни положителни връзки на работното място, можем да се упражняваме 

как да изразяваме признателността си. 

Дигиталните канали за комуникация ни позволяват бързо и лесно да изразяваме 

признателност и благодарност на работното си място в реално време.  

Поставете си за задача да изпращате поне по едно съобщение "Благодаря" на ден през 

тази седмица на някого от кръга си колеги, партньори, клиенти в работата. Нека това 

да е свързано с изпълнението на някаква работна задача или услуга. 

 

Задача  11 

Сакичи Тойода, японски индустриалец, изобретател и основател на Тойота, разработва 

техниката "5 защо" през 30-те години на миналия век. Тя става популярна през 70-те 

години и Тойота продължава да я използва за решаване на проблеми и днес. 

Можете да използвате техниката "5 защо" за отстраняване на неизправности, 

подобряване на качеството и решаване на проблеми. Техниката може да не е 

подходяща, ако трябва да се справите със сложен или критичен проблем, но е 

наистина ефективна, когато се използва за решаване на прости или умерено трудни 

проблеми (каквито са много от проблемите, с които се сблъскваме в работата си с 

дигитални технологии). 

Стратегията "5 защо" е прост и ефективен инструмент за достигане до корена на 

проблема. Когато развивате уменията си за решаване на проблеми, вие действате 

проактивно. 

Започнете с проблем, с който се сблъсквате в работата в дигитална среда, и се 

запитайте защо се появява. Уверете се, че отговорът ви се основава на факти. След това 

задайте следващия въпрос „Защо“, въз основа на отговора на предишния въпрос. 



 

 

Продължете процеса, докато стигнете до основната причина за проблема. Намерете 

решение, което да предотврати повторното му възникване. 

 

Задача 12 

Поздравления, успешно завършихте модула "Проактивност и доверие" от програмата 

STRESS-LESS! Ето какво научихте: 

• Какво е проактивност и как да я изградим? 

• Две ефективни техники за регулиране на емоциите: Когнитивна преоценка и 

Пренасочване на вниманието. 

• Какво представлява доверието на работното място, включително дигиталното 

доверие и защо е важно? 

• Една практика за баланс и спокойствие - медитацията Планина. 

• Как законът за защита на личните данни (GDPR) ни защитава в дигитална среда? 

• Техниката "5 защо", която позволява да се достигне до първопричината на 

даден проблем и да се открие решение, което предотвратява повторното му 

възникване. 

Ако искате да продължите по пътя към намаляване на дигиталния стрес, изберете друг 

модул от тази програма. 
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