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ДОБРЕ ДОШЛИ В БЮЛЕТИНА STRESS-LESS #4 -  ФИНАЛ НА ПРОЕКТА

Какво представлява 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

Пилотно тестване на програмите за намаляване и превенция на дигиталния стрес в работата
 
В рамките на проекта STRESS-LESS, ние проведохме мащабно проучване на потребностите на 
бизнеса за превенция на дигиталния стрес в работата, въз основа на което създадохме две 
програми, основно насочени към работещите в МСП, за да се запознаят с проблема, да разберат 
въздействието на дигиталния стрес върху работата им и, най-важното, да научат стратегии как да 
подобрят положението си. Работата с цифрови технологии оказва множество въздействия, както 
върху отделния човек, така и на организационно ниво. Затова в рамките на проекта беше създаден 
онлайн курс за самообучение (ако не сте го направили, можете да го разгледате тук), както и курс 
за обучение на обучители по темата за дигиталния стрес - специалисти, които оказват подкрепа 
на работещите в дадена организация, като анализират структурното въздействие на процесите на 
дигитализация във фирмата (тук можете да намерите съответните материали).

В пилотното тестване на тези програми се включиха повече от 200 участници, като мнозинството от тях 
ни дадоха положителна обратна връзка за резултата, който са постигнали благодарение на участието 
си. Тъй като програмите са създадени с цел да помогнат на работещите хора, голяма част от които 
все още не бяха имали досег с темата “Превенция на дигиталния стрес”, ние получихме много добра 
оценка от участниците относно параметъра „трансфер на знания“, въз основа на предоставената им 
нова информация. Като последна стъпка от проекта беше изготвен и доклад, който включва оценка 
на качеството на обучителните програми, инструментите и материалите в тях и препоръки за бъдеща 
работа, въз основа на събраните данни в пилотното тестване.

Какво следва?

През последните шест месеца участниците в проекта имаха възможност да прегледат материалите и да ни 
предоставят своята обратна връзка. С приключването на този процес, партньорите успешно осъществиха 
последния етап от работата си: създаване на финален доклад, който предоставя анализ на резултатите, въз 
основа на всички дискусии, събития, курсове и множество лични представяния, с които бяха ангажирани 
всички партньорски организации от България, Австрия, Германия и Испания. 

Всички разработени материали ще останат достъпни безплатно на уебсайта и всяка заинтересована страна е 
поканена да ги приеме. 

Ако вашата компания е в България, моля, свържете се с Хепинес Академи на office@happinessacademy.eu

Какво направихме досега?

Ако сте пропуснали някои от материалите и резултатите на проекта, можете да ги намерите тук:

Програма за превенция и справяне с дигиталния стрес чрез мобилно приложение

Програма за превенция и справяне с дигиталния стрес - уеб базирано

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

Обучение за обучители на тема „Дигиталния стрес в компанията“

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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Фигурата представя данни от резултатите. Вляво: Обобшени резултати по показателите: “Contents 
and Methods – Съдържание и методи”, “Impact - Въздействие”, и “Framework - Рамка”. Отдясно: Нивото 
на познание на участниците преди и след преминаване през обучителната програма.

На обобщено ниво и на базата на самооценка, участниците изразиха висока степен на удовлетвореност 
от съдържанието и методите, както и от общата рамка на програмите. В допълнение данните 
показват значително им въздействие върху участниците. И трите измерения се основават на няколко 
елемента, като се използва скала от-3 (напълно несъгласен) до 3 (напълно съгласен). По подобен 
начин участниците бяха помолени да дават обратна връзка и за знанията си по темата: от Никакво 
(0) до Много високо (4), преди и след преминаване на обучителните програми. По-подробен анализ, 
включително декомпозиран факторен анализ и сравнение между резултатите в различните държави, 
можете да намерите в доклада ни в секция Продукти на уебсайта на проекта.

Съдържание на самообучителната онлайн програма за справяне и превенция на дигиталния стрес:

ОБУЧЕНИЕ ОТ СМЕСЕН ТИП ЗА ДИГИТАЛНИЯ СТРЕС - ВЪВЕДЕНИЕ

STRESS-LESS МОДУЛ 1: ДИГИТАЛНА ОСЪЗНАТОСТ

STRESS-LESS МОДУЛ 2: ПРОАКТИВНОСТ И ДОВЕРИЕ

STRESS-LESS МОДУЛ 3: СТРАТЕГИЯ „ЕДНА ЗАДАЧА“

STRESS-LESS МОДУЛ 4: БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯ В ДИГИТАЛНА СРЕДА

STRESS-LESS МОДУЛ 5: ДИГИТАЛНА ПРОМЯНА ЗА ЛИДЕРИ

STRESS-LESS МОДУЛ 6: ДИГИТАЛНА РАБОТА И ЗДРАВЕ

STRESS-LESS МОДУЛ 7: УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА ПРИ РАБОТА ОТ ВКЪЩИ

STRESS-LESS МОДУЛ 8: БАЛАНС МЕЖДУ РАБОТА И ЛИЧЕН ЖИВОТ В ДИГИТАЛНАТА ЕРА

https://platform.stress-less-project.eu/login?lang=bg
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https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/news/STRESS-LESS%20Survey%20Results%2020102021.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/IO1_5_Project_Report_final%20BG.pdf
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https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/IO3_Intro_and_Part1_BG_211122.pdf
https://www.stress-less-project.eu/uploads/stressless/All%20Modules%20for%20Download/STRESS-LESS%20Module%201%20BG.pdf
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
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

