
1 Действие срещу насилието, основано на пола,  засягащо 
жените и децата бежанци и мигранти в България

фондация асоциация анимус

Работен лист за оценка  
на самостоятелната грижа

Настоящото пособие за оценка предлага обзор на ефективни страте-
гии за полагане на самостоятелна грижа. След попълване на всички пока-
затели за оценка, изберете по един от всяка област, за чието подобря-
ване ще работите активно.

Използвайки долната скала, оценете следните твърдения от гледна 
точка на честотата:

5 = често
4 = понякога
3 = рядко
2 = никога
1 = никога не ми е идвало наум да го правя

За физическото здраве

  Храните се редовно (например закуска, обяд и вечеря)

  Храните се здравословно

  Занимавате се с физически упражнения

  Ползвате редовно профилактични медицински грижи

  Ползвате медицински грижи при нужда

  Давате си почивка при нужда

  Ходите на масаж

  Танцувате, плувате, ходите, бягате, спортувате, пеете  

или се забавлявате с друга физическа дейност

  Отделяте време за сексуална активност

  Спите достатъчно

  Носите дрехи, които харесвате

  Ползвате отпуск, ходите на ваканция

  Организирате еднодневни пътувания (излети) или мини-ваканции

  Прекарвате време далеч от телефоните
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За психическото здраве

   Отделяте време за интроспекция (саморефлексия)

   Провеждате си лична психотерапия

   Водите си дневник

   Четете несвързана с работата литература

   Правите неща, в които не сте експерт или за които нямате  

отговорна роля

   Намалявате стреса в живота си

   Разкривате пред другите различни свои страни

   Обръщате внимание на вътрешния си опит – вслушвате се в 

мислите, съжденията, убежденията, нагласите и чувствата си

  Насочвате интелигентността си към нови области – например 

посещавате музей на изкуството, изложби на историческа 

тематика, спортни събития, ходите на театър

   Редовно заимствате от опита на другите

  Проявявате любопитство

   Понякога отказвате поемане на допълнителни отговорности

За емоционалното здраве

   Прекарвате време с хора, чиято компания ви е приятна

   Поддържате контакт със значими хора в живота ви

   Насърчавате и хвалите сами себе си

   Обичате себе си

   Препрочитате любими книги, гледате отново любими филми

   Търсите и откривате дейности, предмети, хора,  

взаимоотношения и места, носещи ви облекчение

   Позволявате си да плачете

   Намирате неща, които ви разсмиват
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   Изразявате възмущението си в социално действие, писма и 

дарения, манифестации, протести

   Играете с деца

За духовното здраве

   Намирате време за размисъл
   Прекарвате време в общуване с природата
   Открили сте духовна връзка или общност
   Имате отворени сетива за вдъхновение
   Цените оптимизма и надеждата си
   Познавате нематериалните аспекти на живота
   Опитвате се понякога да не сте в ролята на главния или експерта
   Не се притеснявате да сте невежа за някои неща
   Установили сте какво е смислено за вас и съзнавате мястото му  

в живота си
   Медитирате
   Играете
   Пеете
   Прекарвате време с деца
   Изпитвали сте благоговение
   Подпомагате каузи, в които вярвате
   Четете вдъхновяваща литература (слушате вдъхновяващи беседи, 

музика и други)

На работното място и в професионалната среда

   Давате си почивка през работния ден (например за обяд)
   Отделяте време за непринудени разговори (бъбрене) с колеги
   Отделяте време за покой, за да завършите някои задачи
   Намирате начинания или задачи, които са вълнуващи или 

удовлетворителни
   поставяте граници в отношенията с клиентите и колегите си
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   Балансирате натоварването си, за да нямате претоварени дни  
или части от деня

   Подреждате работното си пространство, за да е удобно и 
успокояващо

   Редовно търсите нечие наблюдение или съвети
   Договаряте се за потребностите си (обезщетения, надбавки, 

повишения на заплатата)
   Имате група за взаимопомощ
   Имате професионални интереси и в друга област, несвързана с 

темата за травмите от насилие

Равновесие

   Стремите се към равновесие в професионалния и личния си живот,  
и в работния си ден

   Стремите се към равновесие между работата, семейството, 
взаимоотношенията, развлеченията и почивката


