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Добре дошли в НАРЪЧНИКА, който ще ви помогне да накарате 

енергията на работно място да работи за вас!   

 

Радваме сте, че сте открили пътя към настоящия Наръчник. Той ще подпомогне усилията на 

организацията ви да работи върху енергията на работното място. Целта е служителите ви да 

са заредени с енергия, когато идват сутрин на работа и се прибират в края на работния ден, 

все още с достатъчно енергия, която да изразходват. В края на краищата, енергията не е 

безкраен ресурс. Хората трябва да презареждат батериите си от време на време, за да могат 

да продължават напред.  

 

 

В първата част на Наръчника искаме да работим с 

организация ви, за да очертаем маршрута, който да 

следвате, за да работите върху енергията на работното 

място. Ще направим това в поредица от „спирки“. 

На всяка от тях ще обсъждаме какви са необходимите 

действия и ще ви даваме препоръки и съвети как да ги 

изпълните.  

 

Освен картирането на маршрута, също така искаме да ви 

снабдим и с правилния „багаж“ (съдържание), за да сме 

сигурни, че пътуването ви ще е приятно.   

От друга страна, ще направим това чрез редица 

инструменти, които да ви помогнат да се справите със 

спирките по пътя. Много допълнителна информация и 

съвети за четирите енергийни батерии: физическата, 

умствената, духовната и емоционална енергии, ще 

откриете във втората част на Наръчника. Организацията 

ви може да стартира с батерията, която е най-свързана 

или приложима в нейния контекст. От там нататък, може 

да разширявате темите.   

Ако сме привлекли интереса ви и искате да научите повече за тези енергийни батерии, 

натиснете ТУК.   

За да откриете повече за спирките по пътя, продължете на следващите страници.   

https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/Ръководство_част-2_Типове-енергия-на-работното-място.pdf
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 За да работите върху енергията на работното място и да започнете с 

летящ старт, важно е добре да планирате пътя си. Ето защо ви 

препоръчваме да следвате предложения по-долу от нас маршрут, особено 

ако сте голяма организация.  
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 За по-малки организации, спирка 1 и 2 от маршрута може да са по-

 опростени, в сравнение с по-големите структури. Другите спирки също 

 няма да са толкова обширни.   
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Анализ 

Стратегия и план за 
действия 

Прилагане 

Оценка 

Настройка и 
внедряване 

1
 

„Работата върху енергията на работното 

място е споделена отговорност: не става 

въпрос само за индивидуалния служител и 

включва цялата организация. Ето защо е 

важно да улесним и подкрепи този процес в 

организацията.“ 

An Thys – съветник по превенция на 

психологическите аспекти на здравословните 

условия на труд 
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По-долу накратко описваме какво включват спирките по пътя. За да научите повече, 

натиснете върху съответната стъпка. 

 

 

 

 

Важно е да убедите различните заинтересовани страни в организацията колко е важно да 

работите върху енергията на работното място. Вашите заинтересовани страни са не само 

мениджърите и директорите (макар че е най-добре първо да убедите тях, преди да 

започнете), но също така и отделя по ЧР, отговорника по БЗУТ, ръководителя си в 

йерархията и, разбира се, служителите (също и чрез техни представители).  

 

 

 

 

 В тази стъпка ще създадете структурата, която да работи по темата за енергията на 

работното място. Може да организирате нова работна група (и да и дадете примамливо 

име, напр. „Енергизаторите“) или пък да използвате съществуваща работна група (напр., 

работеща по проблемите на безопасните и здравословни условия на труд). 

 

  

 

 

 

 

Целта на тази стъпка е да очертае настоящото състояние в организацията. Какво вече е 

направено по отношение на енергията на работното място? Кои нужди все още не са решени? 

За да постигнете добро разбиране за нуждите, включете колкото можете повече 

заинтересовани страни.  

 

 
В тази стъпка ще бъде осмислена цялата събрана информация. На нейна база ще се направи 

списък с приоритети и те ще се обвържат със специфични действия. Важно е да бъдат 

определени конкретни дейности и да се направи План за действие, в който да е ясно как и 

кога ще бъдат дейностите ще бъдат приложени в организацията.   

 

Създаване на структура 

Анализ 

Изграждане на подкрепяща база 1 

2 

3 

Стратегия и План за действие 4 

Не е необходимо да създавате работна група в по-малка организация. Включете в процеса поне 

двама служители, за да осигурите приемственост, а и за да се  мотивират и енергизират взаимно.  
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Действията определено говорят повече от думите. Ключовата дума тук е комуникация: 

обяснете детайлно на служители защо са избрани определени дейности и как ще бъдат 

приложени в организацията.  

 

 

 

 

За да оцените дали сте постигнали желаните цели, трябва да ги оцените. Може да направите 

това по различни начини. От една страна, може да се оцени дали дейностите са били приети и 

следвани. Кои са били потенциалните фасилитатори и бариери в процеса на прилагане? Друг 

подход е да оцените дали предприетите действия са оказали влияние върху резултатите на 

организацията и служителите. 

 

 

 

 

 

След като сте направили оценката, имате 2 възможни пътя. Ако дейностите са били успешни, 

най-добре е да ги интегрирате в съществуващата организационна структура, за да ги 

продължите. Ако не са били успешни, може да проучите как да ги (пре)настроите така, че да 

станат успешни.  

.  

Изпълнение 

Пожелаваме ви изпълнено с 

енергия пътуване! 

5 

7 

6 Оценка 

Настройка и внедряване 
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Подкрепяща база 
 

 

 

 

 

 
Как да започнете пътуването си? 

В тази първа важна стъпка, основната ви цел е да убедите 

заинтересованите страни, които вземат решенията в организацията 

ви. В крайна сметка, те са тези, които ще ви предоставят времето и 

ресурсите да работите по темата. За да ги убедите, може да 

използвате данните, които имате за вашата организация. Също така 

може да съберете аргументи от външни източници, като например 

научни публикации и изследвания. Комбинацията от двата типа може 

да направи казуса ви по-убедителен и вдъхновяващ. Може да 

използвате Анекс 1: Как да убедите ръководството за идеи как 

разкажете по най-добрия начин своята история на своите 

заинтересовани страни.  

 

  

    Преди да получите мандат да започнете да работите по темата за енергията на 

работното място, би трябвало вече да сте предприели серия от проучвателни стъпки. 

Напр., да сте събрали данните, които предварително са налични за организацията си:  

 Проучете броя (дългосрочни) отсъствия в организацията и проверете дали по 

някакъв начин са свързани с прегаряне (енергийни разстройства). 

 Поговорете с мениджърите или експертите по БЗУТ за психологическите аспекти или 

за сигнали/ знаци за повишен психологичен стрес сред служителите 

 Разгледайте изводите от предишни проучвания сред служителите, като напр. такива 

за благосъстоянието или оценката на риска   

Може, също така, да направите бързо проучване сред служителите с кратък въпросник. 

Някои примерни въпроси са:  

 Кои фактори ви енергизират на работа? Кога усещате, че времето на работа като че 

ли лети?    

 Кои фактори изсмукват енергията ви на работа? Кога ви се струва, че времето минава 

много бавно? 

1 

Защо да работим върху енергията на работното място?  

Защото задълбоченият поглед върху енергийните модели 

и ресурси, позволяващ ни да използваме енергията си по 

възможно най-добрия начин, ще направи живота ни на 

работа и извън нея по-продуктивен и зареден с енергия.  

 

ВЪТРЕШНИ 

ДАННИ 

"„Като изграждате добре казуса си и работите за постигане на желаното състояние стъпка по 

стъпка, ще можете да преодолеете всяка съпротива. По този начин ще промените съпротивата 

в мъдрост.“ 

Kristien Tirez – Съветник по превенцията на психологическите аспекти на БЗУТ   

 

„Здравословната работна 

среда е тази, в която 

служителите и 

мениджърите са заедно в 

един непрекъснат процес 

на подобряване, за да 

защитят и насърчат 

здравето, безопасността 

и благосъстоянието на 

всички служители“. (1) 

https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81-1_%D0%9A%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%B0-%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%80%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BE-1.pptx
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По-долу ви предлагаме външни ресурси и данни, които да ви помогнат да убедите 
заинтересованите страни във важността да се работи за енергията на работното 
място.   

1. Обратната спирала на енергийния дисбаланс и здравето, безопасността и 
производителността 
Енергийният дисбаланс на работа може да има отрицателно въздействие върху 
здравето, безопасността и производителността на служителите. Което, от своя 
страна, оказва негативно влияние върху енергията на служителите, предизвиквайки 
обратната (насочена надолу) спирала. (2, 3, 4) 

2. Здравето и безопасността на служителите са на първо място  
Световната здравна организация цитира три важни причини да се работи за 
здравето и безопасността на служителите (следователно и върху енергията им на 
работа) (5) 

1. Работодателите имат моралното задължение да минимизират рисковете за 
физическото и ментално здраве на служителите си.  

2. Вниманието към безопасните и здравословни условия на труд е и законово 
задължение. То произтича от Европейската рамкова директива 89/391/EEC от 12 
юни 1989. 

3. И на края, вниманието към физическото и психическо здраве крие в себе си 
икономически ползи, като например по-малко инциденти или отсъствия и 
повишена произвдителност. (6, 7) 

3. Да ползваме ресурсите 
Теоретичната рамка на модела „Изисквания/ ресурси на работа“, разработен от 
Демерути и Бекър постулира, че работната ни среда се базира на изискванията на 
работата (онези характеристики, които изсмукват енергията и мотивацията ни), 
от една страна, а от друга – на работни ресурси (характеристиките, които ни 
енергизират и мотивират. Ресурсите повишават ангажираността и ентусиазма на 
служителите и също могат да служат като буфер на негативните ефекти от стреса 
или умората. Следователно, важно е работодателите да предоставят на 
служителите възможността да ползват колкото може повече ресурси. (8) 

4. Баланс на батериите 
Дефинираме различни типове енергия: физическа, умствена/ ментална, 
емоционална и духовна (виж също така Работни листи: Типове енергия). Всеки тип 
изисква внимание и зареждане, за да гарантираме благосъстояние и постигане на 
целите в различните области. Също така е важно да зареждаме батериите 
навреме. Ако времето на работа е натоварено, важно е да си осигурим 
спокойствие след работа. (9) 

 

 

 

 

 

 

 

ВЪНШНИ 

ДАННИ 

Тъй като комуникационните линии в по-малките организации са по-кратки, тази стъпка би 

могла да е по-малко интензивна в сравнение с големите.  

 

„Енергията на работното място ще става все по-важен фактор в бъдеще. Ще има повече работа 

за бъдещото поколение: това е положително що се отнася до сигурността на работните места, 

но също така увеличава работния натиск“.  

Leonardo Van De Wiele – съветник по превенцията за безопасни условия на труд  

 

https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/Ръководство_част-2_Типове-енергия-на-работното-място.pdf
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Изграждане на структура 
 

  

2 
Тази важна стъпка може да 

направи целия процес доста по- 

лесен, особено що се отнася до 

големите организации.      

СЪЗДАЙТЕ РАБОТНА ГРУПА 

 Задача: да картира специфичното пътуване.  

 В идеалния случай включва хора с различни 

профили в организацията (мениджъри, 

представители на служителите, МЧР, 

специалисти по БЗУТ и пр.)  

 Състои се от 5 до 10 мотивирани членове, с 

достъп до ресурси  

  

БЕЛЕЖКА:  Може да е и съществуваща работна група, 

която да включи в работата си темата за енергията на 

работното място.  

 

ОПРЕДЕЛЕТЕ РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА 

 Може, но не е задължително, да бъде 

инициатора.  

 Има общ поглед върху стъпките, които се 

предприемат. 

 Координира и наблюдава графика.  

 Не е задължително да е най-големият 

експерт по темата.  

 Получава мандат и ресурси от 

работодателя, за да изпълнява ролята.   

КАРТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ 

 Идентифицирайте заинтересованите 

страни.  

 Решете как ще ги информирате в процеса 

на изпълнение. 

 За тази цел, използвайте Анекс 2: Карта на 

заинтересованите страни. 

 Помислете и за възможни тестови казуси 

в организацията. Осигурете добра 

комбинация от твърди поддръжници и 

скептици, които се нуждаят от малко 

повече убеждаване. 

ЗАПОЧНЕТЕ С ПЛАН ЗА ПРОЕКТА 

 Съвместно с работната група, направете 

план на проекта.  

 Първо определете по-големите работни 

пакети (на база на спирките по пътя, 

напр.)  

 След това добавете специфични задачи и 

график за изпълнението им, с 

отговорници за отделните под-задачи.   

 Редовно следете и при необходимост, 

актуализирайте плана.   

 Използвайте Анекс 3: План на проекта. 

https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81-2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8.docx
https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81-2_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8.docx
https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81-3_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0.xlsx


9 
 

Анализ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сега, когато целите, ценности и амбициите са ви 

известни, може да започнете да планирате 

събирането на данни. Първо проверете какво 

вече е налично. Използвайте Анекс 7: Опис на 

типовете енергия, който ще ви помогне да 

идентифицирате съществуващите инициативи, 

свързани с енергията на работа. 

Може да попитате служителите какво им е 

необходимо на работа, що се отнася до енергията 

на работното място.  

   

3 

Преди да започнете да събирате и анализирате данни от служителите си, е 

важно да отчетете целите на организацията: Какво искаме да постигнем?  

Как можем да го направим?  

 Проучете визията, мисията и стратегията на организацията си (ако има 

такива, разбира се). Тези документи ще ни разкрият много неща за 

ценностите на организацията ни.   

 Направете упражнението за определяне на ценностите на 

организацията:   

o Какви са основните ни принципи?  

o Кое считаме за важно?  

o Кои са приоритети ни?  

Зa целта използвайте Анекс 4: Упражнение за ценностите.  

Сега, когато сме наясно с ценностите 

на организацията си, е важно да 

определим  организационните цели и 

амбиции що се отнася до енергията на 

работа. Може да използваме 

Мащабната трансформираща цел 

(МТЦ), за да направим това. МТЦ 

определя с едно изречение голямата 

ни и амбициозна цел. Използвайте 

въпросите ЗАЩО, КАК и КАКВО, за да 

достигнете до вашата МТЦ.  

Използвайте Анекс 5: Мащабна 

трансформираща цел.. 

Може да използвате и техниката на 

мозъчната атака върху въпрос, за да 

насочите целите и амбициите на 

организацията. Повече информация 

на Анекс 6_Мозъчна атака върху 

въпрос. 

. You can find more information about 

this in Appendix 6_Question storming. 

Как да проучите нуждите на служителите?  

 Включете всички (групи от) служители 

 Ясно комуникирайте целта на оценката на нуждите и 

последващите стъпки  

 Изберете правилния метод (в карето отсреща) 

Защитете конфиденциалността на данните 

 

Анекс 8: Анализ на 

нуждите ще ви даде някои 

съвети кой метод да 

изберете и как да го 

приложите:   

1. Интервюта, фокус 

групи, въпроси с 

отворен край  

2. Културна сонда 

3. Проучвания 
В по-малките организации качественият метод често е 

по-подходящ от количествения. 

https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81-8_%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F.docx
https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81-8_%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F.docx
https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81-4_%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5-1.pdf
https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81-5_%D0%9C%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB.docx
https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81-5_%D0%9C%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B0-%D1%86%D0%B5%D0%BB.docx
https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81-6_%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-1.pdf
https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81-6_%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D1%8A%D1%87%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D1%80%D1%85%D1%83-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81-1.pdf
https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81-8_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5.pdf
https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81-8_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7-%D0%BD%D0%B0-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5.pdf
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Изработване на Стратегия и План за действие 
 

 

  

 Когато разработвате Плана за действие, 

опитайте се да включите комбинация от 

дейности, които могат бързо да се 

приложат (бързите победи), в 

краткосрочна и дългосрочна перспектива.    

 Включете предложените дейности в 

Плана, за да проследите изпълнението им 

впоследствие.   

4 

Очертани са 

организацион-

ните ценности 

и цели 

Идентифици-

рани са 

нуждите на 

служителите 

Подготовка на Стратегия и План за действия 

Включете служителите в разработването на Плана за действие. Това ще ви гарантира, че той в 

голяма степен отразява нуждите им и ще получи повече подкрепа, когато пристъпите към 

конкретни действия. В крайна сметка, работодателите и служителите имат обща отговорност 

проектът да успее. Един от начините да го направите е да използвате метода на Световното 

кафене. Ясно комуникирайте, че участието на служителите е важно, но не всичко е възможно и 

избраните практически дейности ще зависят от изпълнимостта им и от степента им на 

въздействие върху служителите.   

 

Кои са приоритетите ни? 

Приоритетите ще зависят от анализа на 

нуждите (вж. стъпка 3 и образците към 

нея), от предложените от служителите 

конкретни дейности, както и от 

реалистичността и изпълнимостта им и 

степента им на въздействие върху 

служителите.    

"Участието и обратната връзка от служителите са важни, защото те осигуряват подкрепа за 

бъдещите действия“ 

Leonardo Van De Wiele – съветник по превенцията за безопасни условия на труд 

 

 

https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81-9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B5.pdf
https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81-9_%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%BD%D0%B5.pdf
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Определете индикаторите за измерване на успеха 

В тази стъпка трябва да определите кои индикатори успешно биха измерили 

целите и дейностите. Искате да постигнете въздействие върху енергийните нива и 

благосъстоянието на служителите. 

Може да го направите по няколко начина: 

 Като например, да определите колко служители би трябвало да използват 

дадена услуга 

 Може да сравните ситуацията преди и след прилагане на дадено действие 

с количествени измерители за въздействието. Това означава, че задавате 

въпроси за поредица от индикатори (като напр. удовлетвореност от 

работата, симптоми на прегаряне и пр.), преди и след изпълнение, като 

проучвате как са се променили. Надяваме се, че оценката ви ще е 

положителна.  

 Възможно е да изследвате и индикатори, които вече се наблюдават от 

отдела ви по ЧР и които са свързани с благосъстоянието на работа. Като, 

напр., брой отсъствия по болест или текучество на персонала. Друг 

възможен индикатор е производителността на служителите.  

 

Изберете УМНИТЕ ("SMART") мерки 

Използвайте SMART метода, за да разпишете мерките си. Анекс 10: Направете 

действията си SMART ще ви помогне да го направите. SMART е акроним от 

следните понятия:   

 Специфични (Specific): Уверете се, че сте определили ясни и специфични цели 

и дейности. Проверете дали всеки е наясно с дейностите и каква е целта им.   

 Измерими (Measurable): Уверете се, че целите и дейностите ви са измерими. 

Кога ще бъдат постигнали целите и изпълнени дейностите?   

 Приемливи (Acceptable): Уверете се, че служителите, мениджърите и 

директорите подкрепят целите и мерките.   

 Реалистични (Realistic): Изпълними и реалистични ли са предложените 

дейности? Съществува ли правна рамка за тях? Изискват ли твърде много 

усилия от служителите?  Не са ли твърде много дейности едновременно? 

Търсете добрия баланс между бързите победи и дългосрочните действия.  

Това ще поддържа темата жива в организацията.   

 Позиционирани във времето (Time-related): Кога ще бъдат приложени? За 

колко време? Временни или структурни мерки са?   

https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/Appendix-10_SMART_%D0%91%D0%93.docx
https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/Appendix-10_SMART_%D0%91%D0%93.docx
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Изпълнение 
 

  

5 

Когато започнете с изпълнението на 

конкретните дейности, времето и 

комуникацията са важни ресурси.  

 Време за работната група правилно да 

комуникира и изпълни дейностите   

 Време (достатъчно) за дейностите да 

повлияят върху организацията и 

служителите  

 Осигурете достатъчно комуникация по 

различно време и канали, за да 

поддържате темата жива да се 

уверите, че участниците са добре 

информирани.    

Дейностите може да се случват на различни 

нива в организацията.   

 На индивидуално ниво 

 На ниво екип 

 На организационно ниво 

Опитайте се да изпълните дейности на всяко 

ниво.   

 Опитайте се, доколкото е възможно, 

да интегрирате дейностите в по-

широката рамка на политиката на 

организацията ви за здравословни 

условия на труд и благосъстояние. По 

този начин те ще могат да подсилят и 

подкрепят съществуващата политика.   

 Опитайте се във възможно най-голяма 

степен да настроите дейностите към 

индивидуалните нужди и ги направете 

възможно най-гъвкави. Колкото 

повече дейности са съобразени с 

индивидуалните нужди на 

служителите, толкова по-голямо ще 

бъде въздействието им върху тях. 

Комуникирайте това по ясен и отворен 

начин. В края на краищата, добрите 

договорки правят добрите приятели.  

  

Мерките могат да повишат разбирането и 

да информират хората чрез, напр., 

обучение. Те могат да предизвикат 

промяна. Промяната може да се случи на 

индивидуално ниво (промяна в 

поведението) или на организационно 

(промяна в културата). Опитайте се да 

постигнете устойчива промяна на всяко 

ниво в организацията.  

 

Дейностите могат да се отнасят до 

(комбинацията) от различни типове 

енергия. Идеи за възможни действия в тази 

посока ще намерите в описанието на 

различните типове енергия (физическа, 

ментална, емоционална и духовна); вж. 

Работни листи: Типове енергия). 

https://actauni.com/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A0%D1%8A%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82-2_%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%8F%D1%81%D1%82%D0%BE.pdf
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Оценка 
 

  

6 

Поздравления за това, че изпълнихте планираните дейности! Сега е важно да ги оцените. 

Уверете се, че ще направите това в подходящото време: оставете достатъчно време 

действията да окажат своето въздействие, преди да пристъпите към оценяването им.  

 

И тук може да приложите SMART принципа (вж. по-горе):  

 Специфични (Specific): Кои индикатори показват, че действията са успешни или 

не? Примери тук са брой потребители, по-малък брой отсъствия и удовлетвореност на 
служителите от мерките.   

 Измерими (Measurable): При какви условия ще считаме, че дейностите са успешни? Напр.: 

50% от служителите използват мерките, 10% намаление в отсъствията, висока степен на 
удовлетвореност на служителите от мерките и пр.  

 Приемливи (Acceptable): Кои са минималните изисквания дадена мярка да се приеме за 

успешна?  

 Реалистични (Realistic): Кои промени биха били реалистични?  

 Обвързани с време (Time-related): Кога очаквате да се случи промяната?    

Формална и неформална оценка 

Важно е по време на оценката да 

включите различни формални и 

неформални аспекти.   

 Формалната оценка е тази, която 

оценява обективни стойности и 

посоката им на промяна 

 Неформалната оценка включва 

субективния опит на служителите от 

прилагането на дейностите 

Комбинацията от двата типа оценка ясно 

ще идентифицира въздействието на 

предприетите действия.   

Въздействие 

В най-успешните случаи, дейностите имат голямо въздействие върху много служители. Но 

дейностите може да са много ценни и ако имат голямо въздействие върху по-малка група от 

служители или по-малко въздействие, но върху голям брой служители.  

 

Полезни и възпрепятстващи фактори 

Важно е да идентифицирате полезните и 

възпрепятстващите фактори при 

оценката. Може да ги използвате при 

настройката на дейностите 

впоследствие.  

За да разберете по-добре ЗАЩО 

служителите не приемат дадена мярка, 

използвайте техниката на 3-те ЗАЩО.  

Първо проверете ЗАЩО дадено действие 

не е било успешно. На база на отговора,  

задайте въпроса ЗАЩО още веднъж и  

после още веднъж.  
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Настройка и внедряване  
 

  

 

Не всички действия може да са еднакво 
успешни. Това е нормално. Ето защо е 
необходимо да продължавате да 
подобрявате и да изследвате какво и как да 
пре (настроите).  

 Проверете пречките, които може да са 
довели до неуспех. Помислете как да 
премахнете бариерите.  

 Напр., когато служителите ви кажат, че 
нямат време да изпълняват тези 
дейности, обяснете им важността им и 
им напомнете, че могат да правят това 
по време на работа. Комуникирайте, че 
усилията и времето в краткосрочен план, 
ще генерират печалба в дългосрочен.  

 Напр., ако служителите не се чувстват 
сигурни да работят в тази посока, 
защото по някакъв начин вървят срещу 
общоприетите стандарти и ценности, 
посочете им, че имат ролеви модел в 
лицето на мениджърите, които 
изпълняват тези действия и споделят 
опита си с тях.   

 Поканете служителите да дадат своите 
предложения за подобрение. По този 
начин дейностите в по-голяма степен ще 
отговарят на нуждите им.  

 

 

Чудесно е, че сте постигнали успех с тези 

дейности. Не забравяйте да отпразнувате 

успеха, това също ще ви зареди с енергия. 

След това помислете как да продължите 

да изпълнявате тези дейности в 

организацията.  

 Продължавайте да информирате 

редовно за тях. Напр., обвързвайте ги 

с тематични дни, като напр. Световен 

ден на съня, Седмица на движението 

или Европейска седмица на 

менталното здраве, или 

организирайте вътрешни 

съревнования, които предизвикват 

екипите в организацията да се 

състезават едни с други.  

 Обвържете с по-широката политика за 

благосъстояние в организацията. 

Напр., вкл. дейностите в политиките за 

въвеждане на нови служители или 

популяризирайте определени 

обучения за енергията на работното 

място, когато ги присъстват в 

обучителния календар. Също така се 

уверете, че МЧР са информирани за 

тези дейности и насочват служителите 

към тях. 

7 

Дейности, 

които  (все 

още) не са 

успешни 

 

Дейности, 

които са 

успешни   

Необходима 

е настройка 

Вграждане  в 
съществуваща 
структура 
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