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Self-Care



Το self-care αποτελείται από πρακτικές και δραστηριότητες που
επιλέγουμε να κάνουμε στη καθημερινότητά μας για να ενισχύσουμε
την ευεξία μας. Δεν είναι πολυτέλεια, αλλά σημαντικό θεμέλιο για τη

φυσική και πνευματική μας υγεία. 

Αυτό σημαίνει πως δεν είναι πάντα εύκολο ή ευχάριστο - κάποιες
φορές είναι δύσκολο να αφοσιωθούμε στον εαυτό μας, ειδικά αν η

ζωή μας έχει πολύ γρήγορους ρυθμούς. 
 

Ωστόσο, με τάξη και συνοχή, αυτές οι πρακτικές και συνήθειες
μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο αλλά και

τον τρόπο που ο κόσμος βλέπει εμάς. 

Τι είναι το self-care;
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Το 88% των εργαζομένων εκτιμά όταν
οι leaders  έχουν ανοιχτή πολιτική
σχετικά με τη ψυχική υγεία και την
ευεξία στο χώρο εργασίας 

Τα 2/3 των εργαζομένων αναφέρουν
ότι χάνουν παραπάνω από 1 ώρα
εργασίας την ημέρα λόγω έντονου
άγχους

Οι εργαζόμενοι νιώθουν λιγότερο
παραγωγικοί εν ώρα εργασίας
εξαιτίας του Covid-19

Το 92% των εργαζομένων
συμφωνούν πως όταν οι εργοδότες
ενθαρρύνουν τους εργαζομένους,
επηρεάζεται θετικά η
παραγωγικότητά τους

Μετά τον Covid-19, οι εργαζόμενοι
πιστεύουν πως οι εργοδότες
δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον
για τη σημασία της ψυχικής υγείας

Source: Ginger, 2020 Report on Workforce Attitudes

Τα επίπεδα άγχους έχουν αυξηθεί
κατά 96% στους εργαζομένους μετά
τον Covid-19

Ο Covid-19 έφερε πολλές αλλαγές στη ζωή όλων. Ένας
μεγάλος παράγοντας που άλλαξε είναι ο επαγγελματικός.

Παρακάτω αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία σχετικά με το
αντίκτυπο της πανδημίας στους εργαζομένους το 2020.

Ποσοστά &
ανάλυση 

Εργαζόμενοι αναφέρουν ότι
δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν σε
συναντήσεις, όπως και να
συνεργαστούν με τους συναδέλφους
τους λόγω άγχους για τον Covid-19



Άρα, για ποιο λόγο
χρειαζόμαστε το self-care;

Πολλοί άνθρωποι ίσως θεωρούν
ότι το self-care αποτελεί
πολυτέλεια που μπορεί να μην
είναι απαραίτητη. Αυτό μπορεί να
συμβαίνει επειδή δεν
καταλαβαίνουν την αληθινή του
σημασία. 

Το self-care δεν σημαίνει μόνο το
να κάνουμε μασάζ και να
πηγαίνουμε για ψώνια. Στην
πραγματικότητα, είναι κάτι πολύ
πιο απλό από αυτό. 

Το self-care έχει να κάνει με το
πόσο ακούμε τον εαυτό μας και
τις βαθύτερές του ανάγκες. 
Με τον ίδιο τρόπο που δε θα
αγνοήσουμε το φωτάκι που ανάβει
στο αμάξι μας, δεν πρέπει να
αγνοούμε τα σημάδια που μας
δείχνει το σώμα μας. 

www.mindfulgems.com



Πολλές φορές, θεωρούμε πως για να είμαστε αποτελεσματικοί
και παραγωγικοί στη δουλειά μας, θα πρέπει να δουλεύουμε

ακατάπαυστα, χωρίς διαλείμματα, χωρίς να δώσουμε χρόνο στον
εαυτό μας για ξεκούραση.

 
Το να φροντίζουμε τον εαυτό μας θα μας βοηθήσει
να γίνουμε πιο παραγωγικοί στη δουλειά μας, αλλά
και πιο παρόντες στη ζωή μας για εμάς και τους

γύρω μας.
 

Στην καθημερινότητα, οι managers αποτελούν παράδειγμα για
τις ομάδες τους, μοιράζοντας τις δικές τους συνήθειες self-care. 
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Να μοιραστούν  με
τους εργαζομένους
δικές τους
πρακτικές self-care

Να υιοθετήσουν
μια νέα πολιτική
self-care για όλους
τους εργαζομένους

Να υπολογίζουν
τη προσωπική
οπτική του
καθενός γύρω από
το self-care

Να ελέγχουν και να
ενθαρρύνουν τις
υγιείς επιλογές των
εργαζομένων
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Στόχοι για όλους τους leaders
Για το πώς θα βοηθήσουν τους εργαζομένους να υιοθετήσουν το
self-care στη ζώη τους



Βρείτε μας στα social media:

Η ομάδα του Mindfulgems είναι έτοιμη να σας
προσφέρει πρακτικές και λύσεις self-care για τις
ομάδες σας. 
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