
 

 

МОДУЛ 7: „УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ“ 

Въведение  

Когато работата от вкъщи/домашния офис беше въведена в началото на пандемията от 

COVID-19, това в първия момент звучеше чудесно (няма пътувания, спестяваме време, 

имаме повече време със семейството и т.н.) Но в дългосрочен план стана ясно, че за да 

функционира тази форма на работа, човек се нуждае от добро самоуправление и 

способност за поставяне на граници. 

Оказва се, че за много хора, особено през последните две години, работата от вкъщи 

предизвиква стрес. 38% от участниците в проучването на проекта ни STRESS-LESS 

съобщават за поне един фактор предизвикващ силен стрес, свързан с домашния офис. 

Най-силно изразените фактори за стрес от работата в домашния офис са: 

• невъзможност за разделяне на времето за работата от свободното време и 

• липса на време за почивка.  

Това е причината екипът на STRESS-LESS да посвети отделен модул на справянето със 

стреса при работа от вкъщи.  

За да създадем солидна основа за разбиране на това как можем да се справим със 

стреса в домашния офис, бихме искали да ви запознаем с модела за стреса на работното 

място "Изисквания - ресурси" 1(Bakker & Demerouti 2007, 2014; Demerouti et al. 2001). 

Моделът показва как може да се предизвика стрес в работна среда. Той прави 

разграничение между изискванията в работата и ресурсите за работа, които могат да 

бъдат: физически, психологически, социални или организационни аспекти на работата. 

Докато изискванията в работата са необходимите 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. 

Работата от вкъщи влияе на този модел, като 

увеличава съществуващите изисквания в работата: 

неясно работно време, прекъсвания, неяснота на 

ролите, лоша комуникация. Но също така тя води 

до намаляване на ресурсите ни, например като сме 

вкъщи през цялото време, трябва да чистим, 

пазаруваме, готвим повече. Съществува и 

ситуацията, в която нямаме достатъчно място за 

всички членове на семейството, работещи от 

вкъщи, или когато трябва да вместим и домашното 

 
1 Bakker, A.B. и Demerouti, E. (2007 г.), "The Job Demands-Resources model: state of the art", Journal of 
Managerial Psychology, Vol. 22 No. 3, pp. 309-328. https://doi.org/10.1108/02683940710733115 



 

 

обучение на децата. Освен това няма физическо разделение между работата и 

свободното време, което много често води до невъзможност да почиваме ефективно и 

да презареждаме батериите си. Изолацията също има своя отпечатък върху 

психологическото ни благополучие и води до намаляване на ресурсите ни. 

Тази нова ситуация изисква изцяло нов подход към планирането, управлението и 

организирането на работата ни от вкъщи, за да можем да защитим и презаредим 

ресурсите си и да се справим с новите изисквания, съзнателно и разумно. По-нататък ще 

споделим някои стратегии и съвети как да управлявате по-добре ресурсите си и 

изискванията към тях, които създават стрес при работата от вкъщи. С този модул се 

стремим да ви провокираме и да ви помогнем да развиете нови навици, които са по-

подходящи за стила на работа от домашния офис. Преди това би било полезно да се 

върнете към модул „Дигитална осъзнатост“ и да преминете през някои от дейностите от 

него (като Цикъла на саморефлексия и Писмо до себе си). Този път го направете с фокус 

върху стреса при работата от вкъщи.  

Можете да прослушате материала тук. 

 

  

https://youtu.be/XBD0IELR8MQ


 

 

Дейност 1 

Работете по-умно, а не по-усилено 

Това, което ни харесва в работата от вкъщи, е гъвкавостта. Но за да бъде този нов 

начин на живот успешен, са необходими някои промени в навиците ни. Може би най-

важната от тях е, че трябва да планираме дните си по нов начин и да определим ясен 

график кога работим и кога да почиваме. Ето защо искаме първо да ви подканим да се 

върнете към основите и да преосмислите управлението на времето си. 

Ефективното управление на времето започва с приоритизиране на задачите. Можете 

да разгледате модула "Стратегия „Една задача“", в който ще намерите полезен 

инструмент за приоритизиране. Моля, използвайте принципа на Айзенхауер 

(приоритизиране според спешност/важност) за всички дейности в живота си: сън, 

работа, спорт, хранене, време със семейството.  

 

 

Дейност 2 

Сега е моментът да планирате деня си с личните и семейните си задачи в един общ 

график. Изпълнете тези 4 стъпки, следвайки нашия пример: 

1. Начертайте/изгответе таблица за типичен ден с 24 часа и отделете достатъчно 

време за сън (например 8 часа). Можете да използвате и приложения работен 

лист. 

2. Ако работният ви ден е 8 часа, блокирайте това време в календара си за работа. 

Ако работното ви време не е гъвкаво, блокирайте го според договора си. Ако то 

е гъвкаво, помислете първо по кое време на деня задължително трябва да 

работите, например за да можете да участвате в срещите си и да отговаряте на 

телефонни обаждания. Може да се наложи непременно да работите в 

периодите 10-12 и 14-17 - така че ги блокирайте сега и знайте, че по-късно 

трябва да включите още 3 часа за работа в графика си. 

3. Сега впишете задължителните лични неща, например: 1 час за спорт; минимум 

2 часа за помощ на децата в училище; 1 час за да се оправите сутрин; 1 час 



 

 

обедна почивка - за да приготвите обяд за семейството и да прекарате известно 

време с заедно; 2 часа за време за семейството, почивка и вечеря от 19 до 21 

часа.  

4. Остават ви 4 часа, в които трябва да вкарате 3 часа работа и 1 час за всичко 

останало, например домакински задължения. Можете да блокирате 1 час за 

работа от 17 до 18 часа и 2 часа от 21 до 23 часа, а домакинските задължения - 

от 18 до 19 часа. 

5. Сега е моментът за вашия календар. Попълнете всички задачи в определените 

за тях часове. Напишете дневни и седмични планове и ги спазвайте стриктно. 

Освен че ще ви помогне да се справите с всичките си задачи, това ще ви даде и 

чувство за контрол, което е много полезно за намаляване на нивата на стрес. 

 

Ако се чудите защо сме включили времето за спорт, за правилна закуска, вечеря и 

обяд и за прекарване на време със семейството в "задължителните" неща, краткият 

отговор е, че здравословният начин на живот (упражнения, сън, здравословна 

храна) е от съществено значение за физическото ни благополучие, а общуването е 

от съществено значение за психологическото ни благополучие. И двете са 

предпоставки за опазване и възстановяване на ресурсите ни и следователно са 

много важни за способността ни да се справяме със стреса. За повече информация 

може да разгледате модулите "Баланс между работа и личен живот в дигиталната 

ера" и " Дигитална работа и здраве". 

Стъпка 1: Блокирайте времето за сън в календара си 

Стъпка 2: Блокирайте времето за работа в календара си 

Стъпка 3: Блокирайте в календара си времето за личните "задължителни" дейности 

(спорт, почивка, семейство, други) 

Стъпка 4: Планирайте оставащото време за не толкова важните дейности 

Стъпка 5: В блокираните зони попълнете задачите си 

Докато извършвате дейността, не забравяйте, че е важно да избягвате работа през 

уикенда, когато това е възможно. 

Вижте примера. 

Свалете работния лист. 

 

Дейност 3 

Ако сте като повечето хора, ще установите, че отделеното време за работа, грижи за 

дома и семейството не е достатъчно. Не се подхлъзвайте към пренебрегването на 

съня, спорта, почивката и времето със семейството. Това ще доведе до повече стрес, а 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/Example%20Commom%20Schedule%20BG.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/Worksheet%20Daily%20Planner%20BG.pdf


 

 

може да се стигне и до здравословни проблеми. Внимателно разгледайте таблицата за 

определяне на приоритетите, която направихте в Дейност 1, и направете списък: 

a. Задачи, които не са напълно необходими и може да не бъдат изпълнени. 

Обикновено те са от квадранта Не е важно/Не е спешно. 

b. Задачи, които не е необходимо да изпълнявате сами. Например 

съпругът/съпругата ви може да прекарва известно време в помощ на 

децата за училище. За тези задачи в следващата дейност ще поискате 

помощ. 

 

Дейност 4 

Работете в екип/Потърсете помощ 

Най-вероятно при предишните дейности сте установили, че въпреки че сте обмислили 

всичко добре, графикът ви е доста пълен и може да не успеете да се придържате към 

него. Ако е така, тогава е време да потърсите външни ресурси. За да управлявате 

ефективно собственото си време, трябва да работите в екип с всички членове на 

домакинството си. Свикайте семейна среща и обсъдете с тях плана си за времето. 

Помолете ги да споделят с вас своите графици, нужди и планове. Нахвърляйте заедно 

идеи за това как могат да помогнат. Постигнете съгласие относно: 

• Кой каква част от домашните задължения поема? Например почистването, 

готвенето, пазаруването. 

• Създайте основен график за цялото семейство, който да включва време, в което 

да работите необезпокоявани (както и за останалите членове на семейството). 

• Балансирайте отговорностите с партньора си. 

• Ако е необходимо, потърсете допълнителна помощ (от баби и дядовци, 

настойници и близки).  

• Ако е необходимо, решете заедно от какво искате да се откажете (например 

може да не е необходимо да ядете топла храна 2 пъти дневно). 

• Определете ясни насоки и основни правила. Например да не се чува силен шум 

от музика или видеоигри, докато работите. 

Когато сте готови, напишете правилата и споразуменията, включително седмична 

таблица на домашните задължения и кой е отговорен, и я залепете на място, лесно 

видимо за цялото семейство. 

 

 

 

 



 

 

Дейност 5 

Организирайте работното си място  

Когато работите от вкъщи, е много по-трудно да разграничите работата от свободното 

време. Има две важни неща, които можете да направите, за да постигнете това:  

• създайте специално място за себе си, което ще ви постави в работна среда 

(физическа граница) и  

• разработете рутина, която ви помага да разграничите работното от свободното 

време (психологическа граница). Такава рутина може да бъде например 

обличането на "работните дрехи", вместо да стоите по анцуг през целия ден. 

Първо нека се съсредоточим върху поставянето на физически граници и създаването 

на удобно пространство за работа. Ето няколко съвета и идеи за какво да помислите, 

когато създавате работното си място в домашния офис. Дори и да сте от големия брой 

хора, които живеят в сравнително малки апартаменти и да ви се налага да създадете 

не само работно място в домашния си офис, но и "учебно място" за ученици, моля, 

прегледайте идеите. Те са предназначени да ви помогнат да извлечете най-доброто от 

трудната ситуация. 

• Изберете мястото си за работа. Ако е възможно, това трябва да е място, където 

можете да се изолирате от останалите хора в дома си. Например не трябва да 

им се налага да минават зад гърба ви, когато имат нужда от нещо от кухнята. В 

идеалния случай екраните и устройствата не трябва да са в спалнята ви. Когато 

ги виждате, мозъкът ви изпраща сигнали за висока стимулация, което може да 

попречи на съня ви. Трябва да търсите начин да създадете по-тихо и спокойно 

пространство за работа, което ще ви помогне да увеличите усещането си за 

контрол (вижте модул „Проактивност и доверие“). 

• Разчистете работното си място. Безпорядъкът влияе негативно на мисленето и 

продуктивността. Ако почистите работното си място от всички ненужни 

предмети, това ще намали разсейването и ще ви помогне да подобрите 

организацията си. Помислете за конферентните разговори. Какво има зад гърба 

ви? Какво ще видят хората, когато разговарят с вас онлайн?  

 

Дейност 6 

Следващата стъпка е да помислите за ергономията или как да създадете възможно 

най-добрата работна среда при дадените обстоятелства. В офиса това най-вероятно е 

било задача на някой друг, но сега трябва да се погрижите за себе си. Поради 

ограниченията на домашния офис може и да не успеете да създадете идеалното 

работно място, но нашият контролен списък може да ви помогне да го подобрите. Ще 

е добре да обърнете внимание на следните аспекти на работното си място: 



 

 

 

✓ Подходяща температура, влажност и вентилация. Не забравяйте редовно да 

вкарвате свеж въздух. 

✓ Подходящо осветление (включително дневна светлина) за ефективно, точно 

и здравословно изпълнение на задачите. Добре е дневната светлина да 

идва от лявата ви страна или от прозорец пред вас. Да имате светлина в 

гърба си и да гледате към стената не е добра идея.  

✓ Подходяща интернет връзка и телефонни линии (ако е необходимо).  

✓ Оборудване и работна станция с екран: 

o Клавиатура: най-добре е клавиатурата да е отделена от екрана и да е 

на нивото на ръцете ви (нито твърде високо, нито твърде ниско); 

добре е клавиатурата да е наклонена, за да виждате и пишете по-

лесно; символите на клавиатурата трябва да са чисти и четливи. 

o Мишка: устройството трябва да е близо до вас и да имате опора за 

китката и предмишницата ви. Скоростта на мишката трябва да ви 

устройва, по-бавната мишка създава напрежение, което може дори 

да не забележите. 

o Дисплеи: най-добре е екранът ви да е на регулируема стойка, за да 

можете да го регулирате според височината си, така че да не гледате 

нито нагоре, нито надолу. Символите трябва да са ясни и четливи.  

Изображенията не трябва да трептят, а на екрана не трябва да има 

отблясъци и отражения. Регулирахте ли яркостта и контраста според 

нуждите си? Екранът трябва да може да се накланя, ако не, може да 

се наложи да вградите механизъм за накланяне или да смените 

екрана. 

✓ Ергономични работни мебели (регулируеми, подходящи при изпълнението 

на различни задачи). Нуждаете се от работни мебели, които ви помагат да 

поддържате удобна, неутрална поза на тялото. Това ще намали 

натоварването на мускулите и скелетната система. Обърнете внимание на: 

o Работната повърхност трябва да е достатъчно голяма, за да побере 

цялото необходимо оборудване и други материали; трябва да 

можете да достигате удобно до всичко, което ви е необходимо. 

o Много е важно да имате подходящ стол: трябва да можете да 

регулирате височината и наклона на седалката и облегалката. Трябва 

да настроите стола си така, че да седите с изправен гръб, но 

извивката на кръста трябва да се поддържа от облегалката на 

седалката. Предмишниците ви трябва да са хоризонтални, а очите ви 

да са приблизително на същата височина като дисплея. Стъпалата ви 

трябва да стъпват изцяло на пода, ако това не е така, трябва да имате 

поставка за крака. 



 

 

(!) Осигурете си редовни почивки от седенето пред компютъра. Честите 

кратки почивки ще ви помогнат да избегнете умората на очите и умората от 

продължителното седене.  

Можете да изтеглите чеклиста и да го попълните.  

 

Дейност 7 

Поставянето на психологически граници е също толкова важно, колкото и поставянето 

на физически граници, и ще ви помогне да разграничите работата от свободното 

време в домашния офис.  

За да можете да разграничите работата от свободното време, е добре да си изградите 
сутрешна и вечерна рутина. Една за начало на работния ден и една за край. Може да 
се обличате за работния ден и да се връщате към анцуга в края на деня. Или пък може 
да решите, че искате да спортувате, да се разходите или да направите нещо, което ви 
дава усещането, че отивате на работа или съответно, че работният ден е приключил. 
С оглед на горното бихме искали да ви предложим следната дейност: 

На следващата сутрин, преди да започнете работа, съзнателно планирайте работното 

си време така, че да включва чести кратки умствени почивки и време извън екрана. 

Опитайте се да включите възможно най-много почивки, в които се движите. 

Планирайте и време за сутрешните и вечерните си рутинни дейности, например 

изключване на лаптопа. През първите няколко дни може да ви е трудно да следвате 

този план, но когато те се превърнат в навик (след няколко седмици), ще забележите 

колко по-добре се чувствате. 

 

Дейност 8 

Не забравяйте да планирате и как ще почивате в свободното си време извън работа. 

Помислете например за това, че разполагате само с 2 часа вечер за почивка, за 

семейството и за вечеря. Ако не обмислите и не планирате съзнателно това време, е 

много вероятно да се подхлъзнете към рутинно четене на новини например и в крайна 

сметка да не сте удовлетворени. 

Тази дейност включва планиране на времето за почивка през деня: запишете какво 

искате да правите през свободното си време или времето за семейството и се 

придържайте към него независимо от всичко.  

 

 

 

https://www.stress-less-project.eu/uploads/Checklist%20BG.pdf


 

 

Дейност 9 

Тази дейност е свързана с използването на техника за регулиране на емоциите. 

Техниките за регулиране на емоциите са представени в Модул "Проактивност и 

доверие". Те ни помагат да се справяме по-добре в ситуации, които ни създават стрес, 

тревожност, гняв и други неполезни емоции и чувства. С помощта на тези техники 

можем по-добре и по-бързо да регулираме емоциите и реакциите си. С тази дейност 

ще практикувате може би най-простата, но и изненадващо ефективна техника: 

"Етикетиране на емоциите". Тази тактика буквално включва измисляне на етикет, 

който да описва това, което чувствате. Например да си кажете "Чувствам се ядосан", 

когато изпитвате гняв. Резултатите показват, че самото етикетиране на чувствата 

намалява тяхната интензивност и помага да контролирате нивата на стрес. 

Каквито и емоции да изпитвате, упражнявайте се да ги етикетирате. Забележете 

ефекта. 

 

Дейност 10 

Общувайте 
 

Една от причините за намаляване на мотивацията и увеличаване на стреса е свързана с 

това, че не можем да се почувстваме свързани с екипа или да изпитаме 

принадлежност към компанията, докато работим от вкъщи. Ако искаме да защитим и 

попълним ресурсите си по по-успешен начин, трябва да усвоим нови начини за 

свързване с други хора на работното място. Работещите от разстояние трябва 

целенасочено да планират онлайн срещи със своите мениджъри, екип, доставчици и 

клиенти, за да поддържат контакт и да запазят положителните работни отношения. 

Сред тези срещи трябва да има и неформални срещи, на които да разговарят не само 

за работа, но и да поддържат жив неформалния контакт. Можете да проявите 

творчество и да организирате виртуални кафе-паузи, онлайн игри (пробвайте 

например „7 чудеса“ онлайн), дискусионни форуми. 

Направете списък с поне 10 души от работната си среда, с които искате да изградите 

връзка. Измислете креативен начин да се свържете онлайн. Планирайте тези дейности 

за следващите дни и започнете да ги изпълнявате. 

 

Дейност 11 

Практикувайте състрадание към себе си (Тази дейност е базирана на материала, 
разработен от Радж Рагунатан, професор по маркетинг и психология в McCombs School 
of Business в Университета на Тексас в Остин). 
 



 

 

Може би сте изпълнили всички дейности от този модул и все още чувствате, че нещата 

не вървят добре. Може би дори се ядосвате на себе си, че не успявате да се справите. В 

такива случаи ние често сме най-големите си врагове, когато не сме били стриктни или 

не сме постигнали това, което сме искали. За такива ситуации проф. Рагунатан предлага 

да практикуваме състрадание към себе си. Това включва:  

o Доброта към себе си - да бъдем добри към себе си, да се отнасяме към 

себе си така, както бихме се отнесли към близък приятел, ако той или тя е 

в тази ситуация. 

o Човечност - признаване, че сме само хора и никой не успява винаги и 

всеки прави грешки. 

o Осъзнатост - пълно осъзнаване на това, което преживяваме, без да го 

отричаме или отхвърляме. 

Сега нека се упражним: 

Стъпка 1: Представете си, че не вие, а близък приятел или член на семейството, е този 

който не е успял да свърши нещо важно или все още не е успял да се справи със стреса. 

Как бихте подходили към приятеля си в тази ситуация? Какво бихте направили и какво 

бихте казали? Какъв би бил тонът на гласа ви? Запишете го по-долу. 

 

Стъпка 2: Как се отнасяте към себе си? Помислете как обикновено се отнасяте към себе 

си, когато не сте спазили стандартите си. Как обикновено бихте реагирали на себе си в 

същата ситуация. Запишете какво обикновено правите, какво казвате и отбележете тона, 

с който говорите със себе си. 

 

Стъпка 3: Виждате ли разликата? Забелязахте ли разлика между начина, по който се 

отнасяте към себе си, и начина, по който се отнасяте към другите? Защо е така?  

 

Стъпка 4: Направете промяна. Напишете какво бихте си казали, ако бяхте ваш приятел в 

тази ситуация. Как бихте го казали? 

 

Стъпка 5: Какво се променя за вас, когато говорите със себе си по състрадателен начин? 

 

Използвайте този работен лист и правете упражнението толкова пъти, колкото е 

необходимо, докато състраданието към себе си стане естествена част от начина, по 

който се отнасяте към себе си. 

 

  

https://www.stress-less-project.eu/uploads/Worksheet%20Self%20Compassion%20BG.pdf


 

 

Дейност 12 

Поздравления, завършихте успешно модула за управление на стреса при работа от 
вкъщи от програмата STRESS-LESS! Ето какво научихте: 

• Нов подход към управлението на времето: как проактивно да управлявате 
личните, семейните и служебните си задачи и време и да ги включите в един 
и същи календар. Как да поискате помощ от другите и да бъдете 
състрадателни към себе си, ако нещата не винаги се получават по план. 

• Как да поставяте граници: физическите и психологическите граници между 
професионалния и домашния живот са много важни. Научихте как да 
организирате работното си място у дома, включително основните моменти 
за ергономична работа, но също така и как да създадете рутини, които да 
разделят времето за работа от времето за почивка. 

• Как да не пренебрегвате почивката си и връзката с други хора: 
приоритизирането и активното планиране на времето за почивка и 
релаксация, както и за комуникация и връзка с колеги и приятели, е 
изключително важно за управлението на стреса. И също така много често се 
пренебрегва. Но вече не от вас. 

Ако искате да продължите пътя към намаляване на дигиталния стрес, изберете друг 
модул от тази програма. 

Надяваме се да се забавлявате! 

 

 


