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П  Р  О  Г  Р  А  М  А 
 

 
за снижаване и превенция на психичното напрежение и източниците на стрес 

по време на работа и изпълнение на различните видове дейности   

в  ДГ №4 „Теменужка“ гр. Варна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цел на настоящата програмата  е да доведе до по-добра ефективност и 

подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, чрез предприемане на 

мерки и действия за предотвратяване, елиминиране и намаляване на психичното 

напрежение и стрес на работното място с участието и сътрудничеството на 

работещите и/или техни представители.  

От значение е да се познават основните стресори, тяхното влияние върху 

физическото и психичното здраве, както и да се формират умения за управлението 

и превенцията на стреса. 

Настоящата програма предлага и стратегии за подобряване на 

индивидуалните механизми за справяне  със стреса. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Утвърдена  е със заповед № 934 / 07.09.2018 г и е неразделна част от правилника за здравни и 

безопасни условия на труд в ДГ №4 „Теменужка“. 
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   I.Организационна здравословна промяна – знания за стреса, стресорите и управлението им. 
 

№ Дейности за  

1 1. Квалификация на тема „Стрес“: 

2. Дискусия относно стратегиите за организационни промени и индивидуално управление на стреса. 

3. Тренинг – техники за управление и превенция на стреса 

4. Практическо обучение за овладяване на техники за дълбока мускулна релаксация 

2 Запознаване с ПВТР, графици и длъжностни характеристики 

3. Решаване на конфликти и работа в екип – казуистика, обмяна на опит, подкрепа 

 
 II .Мерки за намаляване на психическо напрежение и стрес на работното място съгласно оценката на риска 

 

Риск и вид дейност Мерки за  намаляване на психичното напрежение и стрес по време на работа 
  

1. Създаване и поддържане на организация на работа, която ясно да разпределя задачите и отговорностите в 

съответствие с квалификацията и физическите възможностите на персонала - ясно разпределяне на задачите за 

изпълнение с цел избягване на претоварване. При изпълнение на сложни и отговорни задачи да се създават 

автономни екипи за тяхното изпълнение; 

2. Осигуряване на възможност за следене на промените в действащите нормативни актове на съответното 

направление; 

3. Осигуряване възможност за поддържане и повишаване на квалификацията на персонала. Насърчаване на 

служителите непрекъснато да подобряват уменията си, както и периодичното включване на педагозите и 

педагогическите специалисти в специализирани обучения, целящи повишаване на знанията, уменията и мирогледа. 

4. Осигуряване на сигурност на работното място и професионално развитие; 

5. Осигуряване на необходимите материали и консумативи за изпълнение на дейността. Участие на персонала 

при избор на ново оборудване; 

6. Осигуряване на ефективна система за комуникация, така че да бъде съобщавана информация за инциденти и 

евентуални проблеми; 

7. Поддържане на нормена осветеност, температура и влажност в работните помещения;  

8. Спазване на изискванията за рационална организация и ергономично комплектоване на работното място, 

осигуряваща физиологично положение на тялото и ограничаване на неблагоприятното въздействие върху 

зрителния анализатор при работа с видеодисплей; 

Нервно-психично  

напрежение предпоставка за 

възникване прояви на стрес 

на административния 

персонал 

ръководно-

административна дейност 
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9. Спазване на режима на труд и почивка и предложеният от СТМ начин на провеждане на почивките, съобразно 

характера на дейността; 

10. Усвояване и прилагане на мерките за релаксация и профилактика на стреса и зрителния дискомфорт, 

предложени от СТМ; 

11. Стимулиране /морално и материално/ на персонала при добро изпълнение на конкретни задачи  и спазване на 

срокове;  

12. Даване на възможност за свободно изразяване на мнение. Организиране на срещи и обсъждане на проблеми. 

Насърчаване на служителите сами да откриват източника на проблемите и да намират решения; 

13. Периодично организиране на неформални срещи на персонала извън работната среда; 

14. Обсъждане и съгласуване със синдикалните организации, решенията на ръководството касаещи персонала на 

ДГ; 

  

Нервно-психично  

напрежение предпоставка за 

възникване прояви на стрес 

на педагогическия персонал 

Дейности за отглеждане, 

възпитание и обучение на 

деца 

1. Създаване и поддържане организация на работа, която ясно да  разпределя задачите и отговорностите в 

съответствие със специализацията, квалификацията и личностните качества на педагогическия персонал; 

2. Правилно разпределяне на работата с цел избягване на периоди на натоварване - предварително разработване 

на графици, съобразени с физическите възможности и риска от преумора; 

3. Осигуряване на здравословен режим на труд и почивка. 

4. Ергономично оборудване на работните места. Участие на персонала при избор на ново оборудване, помагала 

и материали използвани в учебния процес. 

5. Контрол на факторите на работната среда - поддържане на нормена осветеност, температура и влажност в 

работните помещения. Подобряване качеството на въздуха чрез вентилация; 

6. Сформиране на екип за набор и подбор на професионален персонал; 

7. Осигуряване на сигурност на работното място и професионално развитие; 

8. Осигуряване възможност за поддържане и повишаване на квалификацията на педагогическия персонал – 

кариерно развитие и усъвършенстване. 

9. Провеждане на квалификационни обучения от специалисти в дадената област, с цел обогатяване и дълбочина 

на знанията относно детското развитие, възрастови кризи и т.н., както и  съвременна организация на учебния 

процес, осигуряваща нужното внимание, необходимо за децата; 

10. Осигуряване на ефективна система за комуникация, така че да бъде съобщавана информация за инциденти и 

евентуални проблеми; 

11. Организиране на срещи и обсъждане на проблеми, възникнали сред учителите. Осигуряване на 
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конфеденциален разговор с цел подкрепа от психолога в градината. Насърчаване на учителите сами да откриват 

източника на проблемите и да намират решения; 

12. Стимулиране /морално и материално/ на педагогическия персонал при постигнати високи резултати;  

13. Обсъждане и съгласуване със синдикалните организации, решенията на ръководството касаещи персонала на 

ДГ; 

14. Повишаване на нивото на социална подкрепа от страна на Директора и от страна на колегите; 

15. Периодично организиране на неформални срещи на персонала извън работната среда; 

16. Усвояване и прилагане на мерките за релаксация и профилактика на стреса и зрителния дискомфорт, 

предложени от СТМ; 

  

Нервно-психично  

напрежение предпоставка 

за възникване прояви на 

стрес на помощния 

персонал 

дейности по почистване, 

поддръжка и ремонт в ДГ 

1. Да се поддържа организация на работа, която ясно да разпределя задачите и отговорностите в съответствие с 

квалификацията и възможностите на персонала. Възлагане на задачи, отговарящи на професионалната 

компетентност. 

2. Балансирано разпределяне на задачите за изпълнение с цел избягване на претоварване.  

3. Въвеждане на система за контрол  на задачите и следене на сроковете за изпълнение; 

4. Избягване на полагането на извънреден труд. При необходимост за полагане на такъв при извънредни 

ситуации, да се осигуряват форми на компенсации съгласно нормативните документи. 

5. Създаване на организация на работа и използване на ергономични помощни средства и инструменти за 

ремонт, поддръжка и почистване, с цел намаляване на нефизиологичните положения на тялото при работа и 

физическото натоварване;  

6. Съобразяване с наличието на здравни предписания за ограничения в условията на труд; 

7. Осигуряване на необходимите помощни средства, инструменти, материали и консумативи за ремонт, 

поддръжка и почистване; 

8. Спазване на режима на труд и почивка. 

9. Контрол на факторите на работната среда  

10. Обсъждане и съгласуване със синдикалните организации, решенията на ръководството касаещи персонала на 

ДГ; 

11. Осигуряване на ефективна система за комуникация, така че да бъде съобщавана информация за инциденти и 

евентуални проблеми; 

12. Организиране на срещи и обсъждане на проблеми, възникнали сред служителите. При необходимост и заявка 

да се обръщат за консултация към психолога на детската градина. Насърчаване на служителите сами да откриват 
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източника на проблемите и да намират решения; 

13. Повишаване на нивото на социална подкрепа от страна на Директора и от страна на колегите;  

14. Стимулиране /морално и материално/ на персонала при добро изпълнение на конкретни задачи  

15. Периодично организиране на неформални срещи на персонала извън работната среда; 

16. Усвояване и прилагане на мерките за релаксация и профилактика на стреса и зрителния дискомфорт, 

предложени от СТМ; 

  

 

 
 III.Стратегии за подобряване на индивидуалните механизми за справяне  със стреса  

 

№ Дейност  Отговорник   

1 Часът на психолога Професионална и лична сесия с психолога в ДГ  М. Петрова - Тенева 

2 10 минути релакс Практическо прилагане на техники за дълбок мускулен релакс М. Петрова - Тенева 

4 Приготви „лекуваща храна” Упражнения и игри за емоционален комфорт  Учители в група 

7 Рубрика „Наша гордост“ Номинации на изявени служители и постигнати успехи  Директор 

 

 
  IV.За реализиране на програмата  в годишните планове се планират конкретни мероприятия  

  

  


