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КОРПОРАТИВНИ 
SUPER 
      

ГЕРОИ 
Тема с продължение  

www.casusfutura.pro 

Тези програми са  

Предназначени за 

BURNIN BURNOUT 2021 



BURNIN BURNOUT  
решение 2021 
Програма, чрез която да е съвкупност от цялостни мерки, с 

които лесно да  

Бъдат намерени практични решения 

Да се повиши разпознаваемостта на 
темата  

Да се работи върху развитие на 
устойчивост и механизми за справяне 

Подкрепа от специалисти, които знаят  

как да подпомогнат процесите  

за възстановяване 

www.casusfutura.pro BURNIN BURNOUT 2021 



BURNIN 
BURNOUT 2021 

Certification Program 
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ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА  

 

МЕНИДЖЪРИ  

02 
СПЕЦИАЛИСТИ И 

МЕНИДЖЪРИ ПО 

УПРАВЛЕНИЕ НА 

ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ  

01 

5 

СЕРТИФИКАЦИОННА ПРОГРАМА 
  

BURNIN BURNOUT 2021 

СПЕЦИАЛИСТИ,  

НА КОИТО ИСКАМЕ ДА 

ПОДДЪРЖАМЕ 

ЕФЕКТИВНОСТТА    
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Онлайн  

Продължителност 8 модула по 1 час  

всеки (обща продължителност 8ч.) и 

30 мин индивидуални задачи за всеки 

модул  

Комбинация от 

• 8 онлайн презентационни модула с 

фиксиран ден и час  

•Интерактивна форма с възможност за 

задаване на въпроси  

•Казуси  

•Тестове на всеки модул 

• Представяне и оценка на индивидуален 

казус с решение в края на програмата   

Сертификационен 

модул специалисти/ 

мениджъри по 

управление на 

човешки капитал  

BURNIN BURNOUT 2021 www.casusfutura.pro 



 

Сертификационен модул  

Специалисти и мениджъри по управление на човешки 

капитал  

Природа и 
бързи писти на 

бърнаут 

Динамика и 
емоции по време 

на прегаряне  

Програми за 
рехабилирация и 
възстановяване  

Програми за 
нашия екип и 
организация  

Lorem 

Ipsum 

BURNIN BURNOUT 2021 

1 2 3 4 

Голямата любов на 
психосоматиката и 

стреса  

Какво провокира 
бърнаут в 

организационна 
среда ? 

5 6 7 8 

Програми за 
превенция  

Организационни 
казуси  

BURNIN BURNOUT 2021 

www.casusfutura.pro 



 

Онлайн  

Продължителност 2 модула по 1час и 

60 мин индивидуални задачи за всеки 

модул  

Комбинация от 

• 2 онлайн презентационни модула с 

фиксиран ден и час  

•Интерактивна форма с възможност за 

задаване на въпроси  

•Казуси  

•Тестове на всеки модул 

• Представяне и оценка на индивидуален 

казус с решение в края на програмата   

Сертификационен 

модул  

Стратегическо 

влияние за 

мениджъри по 

управление на 

човешки капитал  

BURNIN BURNOUT 2021 

STRONGLEADERS  
STRONGFUTURE 2021 

BURNOUT  business prevention input 

www.casusfutura.pro 



Развитие на организационна култура  

Създаване на програми за намаляване на ефектите на 

токсични култури  и създаване на ефективна и 

здравословна организационна култура .  

Стратегическо влияние и подпомагане на C-level 

Създаване на политики н а влияние и подпомагане, както и 

пряко подпомагане на стратегическо ниво на организацията за 

създаване на ефективна и здравословна организационна 

култура   

BURNIN BURNOUT 2021 

Сертификационен модул  

Стратегическо влияние за мениджъри по управление на 

човешки капитал  

BURNIN BURNOUT 2021 
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Онлайн  

Продължителност 8 модула по 1 час  

всеки (обща продължителност 8ч.) и 

30 мин индивидуални задачи за всеки 

модул  

Комбинация от 

• 8 онлайн презентационни модула с 

фиксиран ден и час  

•Интерактивна форма с възможност за 

задаване на въпроси  

•Казуси  

•Тестове на всеки модул 

• Представяне и оценка на индивидуален 

казус с решение в края на програмата   

Сертификационен 

модул за  

мениджъри 

BURNIN BURNOUT 2021 

STRONGLEADERS  
STRONGFUTURE 2021 

BURNOUT  business prevention input 

www.casusfutura.pro 



 

Сертификационен модул  

За мениджъри 

Природа и 
бързи писти на 

бърнаут 

Динамика и 
емоции по време 

на прегаряне  

Управление на 
програми за 

рехабилирация и 
възстановяване  

Програми за 
нашия екип и 
организация  

Lorem 

Ipsum 

BURNIN BURNOUT 2021 

1 2 3 4 

Голямата любов на 
психосоматиката и 

стреса  

Как да предпазим 
екипа си от 
прегаряне? 

5 6 7 8 

Роля на 
мениджърите  в 
управление на 

стреса и създаване 
на токсични култури   

Организационни 
казуси  

STRONGLEADERS STRONGFUTURE 2021 
BURNOUT  business prevention input 

www.casusfutura.pro 



 

Онлайн  

Продължителност 4 модула по 1 час  

всеки (обща продължителност 4ч.) и 

30 мин индивидуални задачи за всеки 

модул  

Комбинация от 

• 4 онлайн презентационни модула с 

фиксиран ден и час  

•Интерактивна форма с възможност за 

задаване на въпроси  

•Казуси  

•Тестове на всеки модул 

• Представяне и оценка на индивидуален 

казус с решение в края на програмата   

Програма за 

поддържане и 

развитие на 

професионален 

потенциал  

BURNIN BURNOUT 2021 

STRONGMINDS  
STRONGFUTURE 2021 

www.casusfutura.pro 



 

Програма за развитие и  

поддържане на професионален потенциал  

BURNIN BURNOUT 2021 

1 2 

Баланс между прегаряне и 
ефективност,психосоматика , 

стрес и  контрол над 
емоциите 

Как да се 
предпазимот 

прегаряне – смисъл, 
когнитивни процеси 

и креативност? 

3 4 

Създаване на 
устойчивост на 

стреса и  
филтриране на 
токсичност от 

средата 

STRONGMINDS STRONGFUTURE 2021 

Моята лична 
програма и цели за 

поддържане и 
развитие на 

професионален 
потенциал 

www.casusfutura.pro 



280лв. 

Сертификационна 

програма 

специалисти/ 

мениджъри по 

управление на 

човешки капитал  

• 8 часа онлайн обучения  

• ~ 4 часа индивидуални 

задачи след всеки модул  

• Тестове, казуси, Burnout 

Inventory  

120лв 
• 2 часа онлайн обучения  

• ~ 1 час индивидуални 

задачи след всеки модул  

• Тестове, казуси, Burnout 

Inventory  

280лв. 
• 8 часа онлайн обучения  

• ~ 4 часа индивидуални 

задачи след всеки модул  

• Тестове, казуси, Burnout 

Inventory  

180лв. 

www.casusfutura.pro www.casusfutura.pro 

BURNIN BURNOUT програми 2021 

Сертификационна 

програма 

Стратегическо 

влияние за 

мениджъри по 

управление на 

човешки капитал  

Сертификационна 

програма 

Стратегическо 

влияние за 

мениджъри по 

управление на 

човешки капитал  

Програма за 

поддържане и 

развитие на 

професионален 

потенциал  

• 4часа онлайн обучения  

• ~ 2 часa индивидуални 

задачи след всеки модул  

• Тестове, казуси, Burnout 

Inventory  
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БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!  
 
ЩЕ СЕ РАДВАМЕ ДА 
БЪДЕМ ЗАЕДНО И 
ПРЕЗ 2021Г.  

E-mail: info@casusfutura.pro 

www.casusfutura.pro 


