
Всяка компания се нуждае от здрави, 
концентрирани и ефективни служители, за 
да постига бизнес целите си и да се 
развива. Личните трудности се отразяват на 
работното представяне, защото психичният 
комфорт на всеки човек е в основата на 
успеха му като професионалист. 
Служителите на успешните компании 
разполагат с разнообразни социални 
придобивки. Те са част от мерките на 
работодателите за борбата със стреса и 
грижата за служителя.
ПИК център с подкрепата на JobTiger Ви 
предлагат нов поглед към това какво е да си 
социално отговорен работодател и как 
можеш да подобриш работния климат и 
бизнес резултатите си чрез една нова за 
България услуга, наречена:

 

                                        За Програмата

Тя е иновативен пакет от услуги, предназначени за служителите и техните семейства и 
осигурени от работодателя, с цел подобряване на цялостното представяне на служителите, 
мотивирането им и усещането за общност във фирмата. Програмата за подпомагане на 
служителите предоставя:

 психологична подкрепа и консултации на служителите и на техните семейства от 
опитни професионалисти с богата практика;

 консултации в удобно за служителя време по телефон, по скайп или лице в лице; 

 пълна конфиденциалност при ползване на услугите;

 използване на метода на фокусирана към решения кратка терапия;

 възможност за допълнителни консултантски услуги по отношение на правни и 
финансови въпроси от опитни експерти в съответната област;

 прилагане на анти-стрес програми;

 провеждане на кризисни интервенции на място при извънредни ситуации;

 коучинг и специализирани услуги за мениджъри и ръководни кадри;

 достъп до Програмата по телефон 24/7.

Програма за 
подпомагане на служителите - ППС/EAP*/



В кои случаи Програмата е от полза?

Ползи за компанията
 Програмата редуцира загубите за компанията от отсъствия, нетрудоспособност, 
неефективност, конфликти, медицински и лекарствени разходи, изплащане на 
компенсации на служителите, пропиляно работно време и други;

 ППС подпомага по-гладкото и лесно преминаване през трудностите, които 
животът поднася на служителите на компанията и техните семейства;

 Чрез ППС компанията става предпочитано работно място поради социалната си 
политика и усещането за грижа от страна на работодателя;

 Създава се чувство на удовлетвореност и лоялност у служителите, което води до 
повече отдаденост и професионализъм на работното място.

Начини на предлагане на услугата

ПИК Център и JobTiger предлагат три основни пакета от услуги – основен, разширен и 
пълен пакет.

По ваш избор можем да предложим и адаптирани пакети, отговарящи в максимална 
степен на нуждите на компанията.

НИЕ СМЕ ТУК, ЗА ДА ВИ ПОМОГНЕМ!
Повече информация за програмата можете да получите от екипа на JobTiger:
www.JobTiger.bg/EAP 
тел: 02 49 180 24, 02 49 180 22
имейл: office@jobtiger.bg 

*Employee assistance program

Семейни проблеми Отговорности на работа Управление на парите 

 Взаимоотношения 
 Спорове 
 Родителство 
 Грижи за роднини 

 Повишение 
 Обучение и развитие 
 Управление на 

промяната 
 Комуникация 

 Бюджетиране 
 Финансово планиране 
 Управление на 

задълженията 

Персонални кризи Връщане на работа Психично здраве 

 Развод / Раздяла 
 Тревожност 
 Депресия 
 Злоупотреба с алкохол и 

субстанции 
 Стрес 

 Майчинство / 
Нетрудоспособност 

 Преместване 
 Организационни 

промени 
 Адаптиране 

 Диагностика 
 Доболнична помощ 
 Грижи за семейството 
 Живот с болестта 


