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Цел на инструмента и области на 

приложение 
Този инструмент е създаден да работи с клиента (служителя) за оценка на работното му 

място и ако има нужда, да помогне за намиране на начини за подобрение. Важно е да се 

отбележи, че цялата информация, предоставена в рамките на този инструмент, ще бъде 

запазена в тайна и няма да бъде предавана на началниците. 

 

Материали 
1 от ултра леките разграфени квадрати от ИП2, 14 надписани кари и няколко празни карти, 

в случай, че клиентът иска да напише личен елемент от работното си място на тях, пионки  

за игра, които представят хората на това работно място;   

Формуляр за план на действие, който да бъде попълнен от клиента. 

Процес на изпълнение 

Преглед на стъпките 
• Client is asked to represent his/her actual workplace. The representation helps to 

visualize the workplace and shall help to detect solutions.  

• Then he/she is asked if there are any problematic areas, which cause discomfort or 

irritation.  If so, the exercise continues. 

• He/she will be asked to describe the problem in detail.  

• What can be changed and at what level each issue needs to be addressed. 

• If solutions are found, create an action plan with the client. Template attached. 

• Молим клиента да представи честно и реалистично работното си място. Това 

описание помага да се визуализира работното място и ще помогне за 

откриването на решения. 

• Питаме клиента дали има проблемни зони, които причиняват дискомфорт или 

раздразнение. Ако отговорът е положителен, упражнението продължава. 

• Той / тя описват по-подробно проблема. 

• Преминаваме към дискусия какво може да се промени и на какво ниво трябва 

да се разгледа всеки въпрос. 



 
 
 
 
 
 

 
  

• Ако бъдат намерени решения, създаваме план за действие с клиента. 

Приложен шаблон. 

Подробно описание на стъпките  
1. Дайте на клиента материалите за работа (полето и символите) и го помолете да 

опише работното си място.  

Снимка на работното поле

 

2. Помолете го да сподели дали има проблемни области в работата. Това може 

да са условия в работата, които причиняват краткотраен или дълготраен 

дискомфорт. Ако отговорът е, че няма проблеми => това е чудесно, клиентът е 

щастлив и няма нужда нищо да се прави повече. 

Но ако има проблеми, попитайте клиента дали иска да поработи върху тях. Ако 

отговори положително, попитайте го / я откъде произлиза недоволството им и 

как може да се подобри ситуацията.   

Въпроси, които можете да използвате:  

- Как може да се адресира проблемът? 

- Къде виждате възможност за подобрение / елиминиране на този ваш 

проблем?  

- Тази ситуация отразявала ли ви се е по различен начин в миналото? 

- Мислите ли, че може да има и друго решение, освен това? 



 
 
 
 
 
 

 
  

3. След като дадете обратна връзка на изложението на клиента, той трябва да се 

заеме с откриване на решения на проблема / подобряване на ситуацията и да 

състави план за действие със стъпки, които да предприеме.  

4. За всяка стъпка трябва ясно да се дефинира: 

a. Какъв е проблемът? 

b. Как може да бъде адресиран? Към кого? 

c. Участващи страни? 

d. Кога ще изпълните тази стъпка? 

Разберете се с клиента за следваша среща, на която да отчетете прогреса по 

плана.  

 

Често задавани въпроси: 

  



 
 
 
 
 
 

 
  

Допълнителна информация 
Обобщено: 

• Въпросите, задавани на клиента от консултанта, трябва да бъдат кратки, 

конкретни, прости, ясни и с отворен отговор. Консултантът не трябва да дава на 

клиента пълно и подробно обяснение на това, което трябва да се направи, защото 

така се намесва твърде много в решенията, които трябва да произлязат от 

клиента. Това също може да бъде много объркващо за клиенти, които нямат 

предишен опит в работата със символи или методите на консултиране. Като 

пример, вместо да кажете „Сега сте избрали всичките си карти във връзка с 

темата. Моля, разгледайте внимателно картите си и се опитайте да ни обясните 

защо сте избрали всяка карта, какво отношение има към вашата удовлетвореност 

и ако е възможно какъв вид решение може да излезе от това ”, ще бъде по-

продуктивно за всички участници, ако просто попитайте клиента: „Разкажете ни за 

вашите карти“. 

• Сериозната интервенция никога не трябва да се разглежда като игра, 

развлекателна дейност, експеримент или нещо подобно. Всяка дейност, посочена 

като игра, автоматично се превръща в игра и се разбира като нещо, направено за 

забавление. Ако това е така, не може да се очаква клиентът да го приеме сериозно, 

да бъде честен или действително да се създаде план за действие в реалния живот, 

защото това е „просто игра“. Отделно от това, ако клиентът всъщност разкрие 

проблем от реалния живот, който е от изключителна важност за него, може да бъде 

обидно от страна на консултанта да се отнесе към процеса като обикновена игра. 

Поради тази причина е важно дейността винаги да се определя като интервенция, 

направена сериозно с цел подобряване на важни аспекти от живота на клиента. 

• Консултантът трябва да се опита да не започва спор с клиента. Сесиите не са 

предназначени за обсъждане на факти или за доказване на правота или грешка: те 

възнамеряват да улеснят идентифициране нивото на удовлетвореността и 

разработването на практически решения от клиента.  
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