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Създаване на план за домакинските задължения 
 

По-долу ти предоставям примерен шаблон как би могъл да изглежда един 
план за домакинските задължения. Имаш свободата да добавяш колони, според 
нуждите си. Може да го направиш на хартия, в тефтер или тетрадка, или на 
компютър. Избери удобния за теб вариант.    

 
Препоръчвам ти заедно с партньора да направите това упражнение.  
 
Използвай таблицата по-долу, като отделните колони съдържат:  
 
1. Задачи 

В първата колона запиши всичко, което се сетиш, дори и дребните неща, 
които ти отнемат само 5 минути всеки ден от типа на пускане на 
прахосмукачка.  
 

2. Премахни 
Във втората колана постави отбележи всички задачи, които планираш да 
премахнеш. Почти всички имаме досадни задачи, които можем да 
премахне, ако не завинаги, то за определен период.  
 

3. Автоматизирай 
В третата колона запиши как би могла да автоматизираш някои задачи. 
Остави си място за повече подробности или варианти за автоматизация.  
 

4. Делегирай 
В четвъртата колона запиши кой би могъл да поеме тези задачи в твоя 
план. Отново си остави място, за да може да добавиш повече детайли, 
например различни помощници.  
 

5. Ти 
В петата колона остави само тези, които наистина единствено ти можеш 
да изпълняваш. Бъди креативна! 

 
План за ежедневните задачи – шаблон 

 

Задачи Премахни Автоматизирай Делегирай Ти 
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Създаване на план „Грижи за бебето“ 
 

Целта на тази таблица е да ви помогне заедно с партньора да обсъдите кой 
какво би могъл да поеме, за да може всеки от вас да има възможност да посреща 
и своите лични нужди.  

Към отделните задачи, може да добавиш три колони – ти, партньора и друг 
човек, като в третата може да включите роднини, приятели, детегледачка. 
Отново имаш пълна свобода да изградиш този план съобразно възможностите 
на вашето семейство.  

 
 

План „Грижи за бебето“ – шаблон 
 

Задачи - грижи 
за бебето Ти Партньора Помощник 

        

        
        

        
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 


