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Jeszcze do niedawna home office stanowił przywilej głównie freelancerów,
osób samozatrudnionych lub obejmujących stanowiska zarządzające.
Jednak dziś jest coraz częściej uwzględniany w strategiach organizacyjnych
firm i chętniej się na niego decydujemy.

Stały dostęp do Internetu i możliwość korzystania z funkcjonalnych
urządzeń mobilnych pozwalają Ci na wykonywanie pracy w dowolnym
miejscu na świecie. Taka praca to ogromna swoboda, co często sprzyja
Twojej kreatywności. Dodatkowo nie musisz dojeżdżać do siedziby firmy,
dzięki czemu w znacznym stopniu oszczędzasz swój czas i pieniądze.

Wielu osobom praca zdalna wydaje się bardzo atrakcyjna i rzeczywiście
może taka być. Niestety, nie każdy ma odpowiednie predyspozycje do
takiego trybu pracy. Przede wszystkim należy wykazać się bardzo silnym
charakterem i doskonałą organizacją czasu. Pracując w domu, jesteś
narażona nie tylko na różne pokusy i rozleniwienie, lecz także na to, że
znajomi i rodzina będą nieustannie przerywali Twoją pracę. Dlatego trzeba
wyraźnie rozgraniczyć obowiązki domowe od zawodowych i wykazać się
silną wolą. Dodatkowo, jeśli jesteś osobą bardzo towarzyską, po pewnym
czasie praca z domu może Ci mocno doskwierać.

W tym poradniku mamy dla Ciebie kilka praktycznych wskazówek, które
pomogą Ci wejść w tryb pracy zdalnej. Dzięki nim bez obaw zrobisz to, co
zaplanowałaś.

Hej!
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1.   Wyznacz strefę pracy

Nie zawsze jest to proste, zwłaszcza jeśli w mieszkaniu i tak brakuje
już miejsca. Czasami będzie wymagało to małego przemeblowania,
ale z pewnością warto to zrobić. Kiedy wygospodarujesz „swój
kawałek podłogi”, łatwiej będzie wytłumaczyć dzieciom, że to jest
Twoje „nowe miejsce pracy”. 

Najlepiej, jeśli takie biuro znajdzie się w osobnym pokoju, do którego
będziesz mogła zamknąć drzwi i na czas pracy odciąć się od życia
tętniącego w salonie. Zamknięte drzwi niech będą także symbolem
dla starszych dzieci, że „mama jest w pracy” i nie należy jej przerywać
– oczywiście z wyjątkiem sytuacji kryzysowych. Postaraj się, aby
Twoja przestrzeń była uporządkowana, bo to pozytywnie wpływa na
Twoją efektywność.
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2.  Zrezygnuj z piżamy

Praca z własnego łóżka i w piżamie zdecydowanie może wydawać się
kusząca, ale nic bardziej mylnego. To pierwszy krok do totalnego braku
efektywności, a przecież nie o to chodzi. Dlatego rano wstajesz z łóżka,
od razu jak tylko zadzwoni budzik, i szykujesz się do pracy! Czyli ubierasz
się w wyjściowe ciuchy – nie musi być to od razu garnitur, ale byłoby
fajnie, gdybyś nie zakładała domowych dresów i wspomnianej piżamy. 

W nich łatwiej będzie Ci się przestawić na tryb „PRACA” i  faktycznie
zacząć działać. Sprawdź sama i porównaj, jakie jest Twoje nastawienie do
pracy, jeśli będziesz pracować w stroju po domu, no make-up, a jakie gdy
jesteś umalowana i ubrana, tak jakbyś siedziała w biurze.

Jesteśmy pewne, że Twoje nastawienie, efektywność i samopoczucie
będą znacznie lepsze w tej drugiej wersji.
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3. Zaplanuj dzień – zrób plan dnia

Praca w domu to nie tylko wielkie udogodnienie, bo oszczędzasz czas
na dojazd, lecz także opcja pełna pułapek, wymagająca 100%
determinacji i samodyscypliny. Jeśli nie opracujesz planu dnia i pracy,
może skutkować późniejszym nadrabianiem jej, w późnych
godzinach wieczornych – zazwyczaj, kiedy dzieci pójdą już spać.
Dodatkowo stres z niewyrabianiem się negatywnie wpływa na relacje
w rodzinie i Twoje samopoczucie. Dlatego trzymaj się opracowanego
planu i staraj się wykonać go w 100%, w godzinach ustalonej pracy.
Taki sam system zastosuj dla swoich dzieci. 

Zaplanuj stały rytm dnia. Jeśli dzieci są w przedszkolu/szkole, odbieraj
je o stałej porze. Jeśli zawozisz dzieci do placówki, np. na godz. 8:00,
to od godz. 8:30–9:00 bądź już w pracy i pracuj efektywnie przez
następne godziny. Oczywiście nie zapominaj o przerwach. 
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Jeśli dzieci chorują i zostają w domu, postarajcie się ustalić pewne
zasady, które pomogą Ci w wykonywaniu Twoich obowiązków.
Zdecydowanie łatwiej jest zrobić to ze starszymi dziećmi w wieku
szkolnym. Jeśli dziecko potrafi już czytać, ustalcie, że codziennie
przez godzinę będzie czytać wybraną przez siebie książkę. Jest
również wiele fajnych gier edukacyjnych, które pomagają ćwiczyć
tabliczkę mnożenia, ortografię, czy filmy przyrodnicze na YouTubie.
Dziecko może z nich korzystać na tablecie.

W przypadku mniejszych dzieci nie jest to już takie proste. Jeśli masz
do pomocy partnera, podzielcie się opieką nad dzieckiem. Kiedy Ty
pracujesz, dzieckiem i obowiązkami zajmuje się Twój partner, potem
się zamieniacie. W tym czasie postaraj się maksymalnie skupić, aby
wykorzystać jak najefektywniej ten czas. 

Jeśli opiekujesz się dzieckiem sama, postaraj się zaangażować
malucha jak najwięcej w samodzielną zabawę. Możesz zorganizować
mu miejsce zabawy obok Twojego biurka, rozsypać ulubione
zabawki, klocki, dać kredki i kartkę do malowania, kolorowanki. Nie
ma nic złego w tym, żebyś na chwilę puściła dziecku bajkę, jeśli inne
aktywności już go znudzą. Natomiast kiedy Twój maluch zaśnie,
postaraj się jak najefektywniej wykorzystać ten czas i w 100% skupić
uwagę na swojej pracy.

Planowanie jest pierwszym krokiem do

optymalizacji czasu pracy, szczególnie jeśli

mamy pod opieką dzieci. dlatego postaraj się

zapisać swój plan na każdy dzień.
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4. Zasada „praca w domu to też praca”

Kiedy zaczniesz pracę w domu, szybko przekonasz się, że Twoje
otoczenie nie do końca rozumie, że nie zawsze jesteś dostępna. Dlatego
ważne jest, by postawić sprawę jasno – kiedy pracujesz, nie masz czasu
na pogaduchy przez telefon, wstawianie prania czy sprzątanie. Wyznacz
swoje godziny pracy w domu i jeśli to jest osiem godzin, to niech to
będzie pełne osiem godzin z uwzględnieniem przerw.  

Kiedy ktoś dzwoni w sprawie niewymagającej zwłoki – powiedz, że
oddzwonisz po pracy. Kiedy Twoje dziecko przyjdzie poprosić Cię, byś się
z nim pobawiła, wytłumacz, że jesteś teraz w pracy i nie możesz tego
zrobić, ale z przyjemnością zrobisz to, kiedy skończysz. Możesz
zaznaczyć, że im szybciej skończysz pracować, tym więcej czasu
będziesz miała na zabawę. Jeśli nie ustalisz tego na początku (wiemy, że
to wcale nie będzie takie łatwe), to Twoja praca będzie ciągle
przerywana, a Ty – sfrustrowana, bo szybko zauważysz, że nie wyrabiasz
się z obowiązkami.
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5. Pozbądź się „rozpraszaczy”

Jeśli właśnie zaczęłaś pracę, to nie wstawiaj prania, bo to trwa tylko
chwilę. Nie opróżniaj zmywarki, bo to „w zasadzie 5 minut”. Nie zajmuj
się obowiązkami domowymi, tylko po prostu… pracą. Na resztę
przyjdzie czas później. Żeby tego uniknąć, warto jest wieczorem
ogarnąć mieszkanie, tak by rano następnego dnia nic Cię nie
rozpraszało. 

W przeciwnym wypadku codzienne rozpraszacze pochłoną Twój
cenny czas, nie pozwalając skupić się na pracy, którą masz do
wykonania. W rezultacie patrz punkt wyżej – będziesz czuła frustrację,
że terminy gonią, a Tobie brakuje czasu…
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6. Sztuka wyznaczania priorytetów

Musisz nauczyć się wyznaczać priorytety – dla Ciebie i Twoich dzieci.
Zawsze znajdą się rzeczy ważne i ważniejsze – warto umieć je odróżnić.
Dlatego ułóż plan dnia i zadań tak, by w czasie, kiedy masz najlepszy
czas do pracy, wykonywać zadania z listy priorytetów. Czyli jeśli na liście
masz pięć zadań na dziś i dwa z nich są bardzo ważne, staraj się
pracować nad nimi w pierwszej kolejności.

Wtedy masz szansę w 100% skupić uwagę na tych pilnych sprawach.
Dzięki temu jesteś spokojniejsza, że z pewnością uda się je wykonać.
Pomóc w tym mogą tzw. checklisty, które określą priorytety
poszczególnych zadań i czas potrzebny na ich wykonanie. Takie
checklisty warto robić każdego dnia, w momencie planowania rozkładu
dnia. Uwierz nam na słowo, że skreślanie kolejnych punktów z listy
rzeczy do zrobienia daje ogromną satysfakcję.
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7. Zrób przerwę na lunch

Jeśli możesz pozwolić sobie na lunch czy obiad przy stole w jadalni
czy kuchni – zrób to. Zadbaj o to, by przestrzeń biurowa nie mieszała
się z innymi – tzn. nie jedz nad klawiaturą! W pracy zdalnej bardzo
łatwo jest zapominać o posiłkach i jadać to, co jest pod ręką –
zwłaszcza jeśli nie ma o tej porze innych domowników. Postaraj się
nie zapominać o zdrowych posiłkach, bo home office to ryzyko
dodatkowych kilogramów. 

Najlepiej, jeśli z wyprzedzeniem przygotujesz sobie zdrowy, dobrze
zbilansowany posiłek, aby nie tracić niepotrzebnie czasu na
gotowanie w środku dnia pracy. Nie objadaj się też za bardzo
podczas pracy, bo może być Ci trudno wrócić do kolejnych
obowiązków z przepełnionym żołądkiem. 
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Staraj się unikać podjadania przetworzonych produktów i niezdrowych
przekąsek. takich jak chipsy, ciasteczka czy inne słodycze. Na przekąski –
jeśli lubisz podjadać – możesz przygotować sobie np. obraną i pokrojoną
marchewkę, owoce czy np. słonecznik łuskany, migdały lub orzechy. 

Pamiętaj też o regularnym piciu wody. Najlepiej postaw butelkę z wodą
na widoku, tuż przy biurku. Każdego dnia powinnaś wypijać min. 2 litry
wody – w upalne dni dwa razy tyle.
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8. Rób przerwy

Każda praca – niezależnie od tego, gdzie ją wykonujesz – wymaga
przerw. I nie jest to żadna nasza fanaberia, ale naukowo sprawdzony
fakt. Jeśli chcesz efektywnie pracować przez kilka godzin, pamiętaj, że
nie możesz zapominać o tym, żeby co jakiś czas wstać od komputera
i rozprostować kości. To dobrze zrobi nie tylko Twojemu mózgowi,
lecz także kręgosłupowi. 

Możesz wprowadzić do swojego planu dnia kilku minut stretchingu –
są to ćwiczenia rozciągające i rozluźniające mięśnie. Regularne
rozciąganie pomoże Ci uniknąć wielu przykrych dolegliwości
bólowych i pozwoli utrzymać dobrą postawę ciała. Stretching
pomaga też zmniejszyć poziom stresu i trochę się zrelaksować.
Nawet 3–4 minuty ćwiczeń może przynieść Ci ulgę i korzystne efekty.

Postaraj się porozciągać w ciągu dnia, abyś nie odczuwała bólu
kręgosłupa od ciągłego siedzenia. Przerwy to klucz do sukcesu! Na
przykład po 60 minutach efektywnej pracy zrób sobie 10 minut
przerwy lub po 30 minutach – 5 minut przerwy.
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9. Włącz muzykę

Odpowiednio dobrana muzyka w tle może pomóc Ci się skupić i mieć
korzystny wpływ na Twoją produktywność.  Stwórz swoją ulubioną
playlistę i puszczaj ją sobie, kiedy pracujesz. Zdecydowanie polecamy
Spotify.com – w lupce możesz wpisać „muzyka do pracy”. Jeśli jednak
wolisz pracować w całkowitej ciszy, to oczywiście zapewnij sobie takie
warunki do pracy.
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10. Work-life balance

Pracując w domu, czasami trudno jest się oderwać od pracy. Dlatego
gdy upłynie czas przeznaczony na pracę, wyłącz służbowy komputer,
telefon i zajmij się swoim życiem prywatnym. Dzięki temu łatwiej
zachowasz równowagę między pracą a życiem osobistym. Nie pozwól
wchodzić pracy w życie prywatne i na odwrót!
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Oczywiście praca zdalna ma bardzo wiele zalet, ale trzeba pamiętać
też o tym, że niesie za sobą również pewne ryzyko i wyzwania.
Wymaga bowiem od Ciebie ogromnej samodyscypliny oraz świetnej
organizacji. 

Praca zdalna to doskonała alternatywa dla pracy w biurze. Powyżej
przedstawiłyśmy Ci dziesięć sprawdzonych sposobów i najlepszych
praktyk pracy zdalnej. 

Wybierz teraz te, które najlepiej do Ciebie pasują i wiesz, że pomogą
Ci w skutecznej i przede wszystkim efektywnej pracy w trakcie home
office. Zacznij je stosować w praktyce,  aby usprawnić swoją
codzienną pracę zdalną, i zwiększ swoją produktywność. 

Trzymamy za Ciebie kciuki.

Powodzenia!
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Dołącz do nas na naszych

kanałach:

czerwonaszpilka

czerwona-szpilka

Czerwona Szpilka

Czerwona  Szpilka 




