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Jak wygospodarować przestrzeń do pracy
w domu rodzinnym?
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Nikt z nas nie przypuszczał, że nasze domowe zacisze

pełne gwaru dzieci będzie musiało pełnić funkcje home

office. Większość z nas stanęła przed faktem, że nie wróci

do pracy, a w przestrzeń domowego ogniska wedrze się

biurowy rytm dnia.

 

Jak tu nie zwariować, jak odnaleźć się w nowej

rzeczywistości i jak prostym sposobem wygospodarować

przestrzeń do pracy, by móc spokojnie wykonywać

obowiązki zawodowe w domu.

Mam dla was kilka prostych rad, dzięki którym uda wam

się zbudować Wasz nowy świat.

Wstęp



Jak wygospodarować
przestrzeń?

kawałek ściany obok szafy w sypialni, 

miejsce gdzie zazwyczaj stoi toaletka,
wnęka czy skos z kawałkiem ściany, gdzie idealnie

wpasuje się mini biureczko.

Rozejrzyj się po domu i sprawdź czy masz jakiś wolny

kąt. Może to być:

A może w dziecięcym pokoju jest przestrzeń by

stworzyć miejsce, które spełni dwie funkcje - miejsca do

pracy dla Ciebie i pociech.

Może być i tak, że nie mamy miejsca i jedyną opcją

będzie nasz blat kuchenny albo stół, przy którym jemy z

domownikami wspólne posiłki. To też jest przestrzeń,

którą możemy wykorzystać.



Sposób na wnękę lub skos
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Sposób na kąt
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Sposób na blat kuchenny
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Jak wydzielić przestrzeń?

mobilny box office, 

malowanie, 

przepierzenie, 

zamykana szafa, 

parawan,

kwietnik.

Jest na to kilka sposobów:

Co to mobilny box office?
Nasze biuro w pudle, a właściwie w szafce na kółkach lub w zwykłej

szafie, do której jesteśmy wstanie spakować cały nasz biurowy świat.

Pomysły na mobilny box office
Metalowa szafka na kółkach z szufladami pozwoli na przejrzyste

zorganizowanie biura, zmieści niezbędne przedmioty do pracy i pozwoli

chronić nasze cenne papiery przed ciekawskim okiem naszych pociech

lub zwierząt.

Nie powinna być wyższa niż stół w jadalni, by po skończonej pracy

wsunąć ją pod stół i przez chwilę zapomnieć o pracy.

Szafa na ubrania też może być naszym biurem po małej modyfikacji, tu

potrzebne są: złota rączka i lekko techniczny zmysł.



Sposób na mobilny box
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Malowanie to jeden z najprostszych i najbardziej efektownych zabiegów

na wydzielenie przestrzeni, który spowoduje, że poczujemy się trochę jak

w biurze czy na open space.

Jakich użyć kolorów, aby nasz nowy świat nas nie przytłoczył, a wręcz

przeciwnie - dawał nam poczucie świeżego oddechu i uspokajał.

Nawet nie zdajemy sobie sprawy, jaki wpływ mają na nas kolory.

Wpływają na nasze samopoczucie, zachowanie, a nawet na

podejmowanie decyzji.

Nasza przestrzeń biurowa powinna być świeża, jasna, optymistyczna

dająca poczucie lekkości i oddechu. Nie zawsze za oknem będzie słońce

albo korony zielonych drzew. Dlatego kolor ściany jest taki ważny.

Jeśli twoja przestrzeń biurowa nie jest duża, układ mieszkania jest

jednostronny postaw na kolory pastelowe, które spowodują, że przestrzeń

optycznie się rozjaśni i powiększy.

Jeśli masz dużo więcej przestrzeni i lubisz czuć się kompaktowo możesz

wybrać zdecydowane barwy zgaszone, których działanie będzie kojące

(zieleń, zgaszona żółć).

Sposób na malowanie



Pomaluj ścianę na szerokość biurka razem z sufitem na

głębokość biurka z krzesłem. 

Pomaluj narożnik pokoju by wydzielić strefę.

Pomaluj figurę geometryczną nad biurkiem by zaznaczyć swoją

mini przestrzeń.

Namaluj na ściśnie prostokątny pasek, by podnosząc wzrok znad

komputera twoje oczy mogły się zrelaksować.

Oto parę pomysłów, które możesz wykorzystać w swoim domu:

1.

2.

3.

4.

Pomysły na malowanie
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parawan, 

przezierny regał na książki, 

kwietnik,

ażurowy dekor w ramie.

Przepierzenie to rodzaj ścianki o

lekkiej konstrukcji, która pozwoli nam

na wydzielenie przestrzeni naszego

domowego biura.

 Taką ścianką może być:

Pomysły na przepierzenie
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Regał na książki
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Saintpaulie (zwane fiołkami afrykańskimi), mało wymagające i

bardzo ozdobne zielistki (szczególnie odmiany pasiaste),

Trzykrotki, niekłopotliwe i kolorowe,

Cibory, nieco egzotyczne (papirusy),

Nefrolepisy, romantyczne (paprocie),

Sansewierie, bardzo wytrzymałe,

Grubosze i Eszewerie, kochające słońce,

Pamiętajcie, aby sprawdzić gatunki kwiatów doniczkowych, które

wybieracie do kwietnika. Ważne żeby nie były szkodliwe dla

domowników.

Kilka wskazówek jak dobrać kwiaty kiedy w domu mamy dzieci. 

Choć lista zakazanych dla dzieci roślin jest całkiem spora, nie brakuje

gatunków, które możemy spokojnie hodować. Należą do nich:

Kwietnik
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Kwietnik
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biurko,

krzesło,

oświetlenie,

organizatory,

kalendarz wiszący na ścianie.

Kiedy już udało się nam wygospodarować przestrzeń przyszedł czas na

jej wyposażenie. Oczywiście zagospodarowanie biura to indywidualna

sprawa, bo każdy z nas ma inne potrzeby związane z pracą.

Jest jednak kilka niezbędnych elementów:

Jak wyposażyć przestrzeń?

Biurko to indywidualna sprawa, tu wszystko zależy od przestrzeni

jaką mamy do wykorzystania. Naszym biurkiem może być toaletka w

sypialni zaadoptowana w inny sposób, kawałek kuchennego blatu

czy stół w jadalni.
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stopy spoczywają swobodnie na podłodze,

miednica jest wyżej niż kolana,

podłokietniki są ustawione tak, by zmniejszyć obciążenie barków,

oparcie wspiera głównie dolną część kręgosłupa,

tapicerka jest miękka oraz przepuszcza powietrze.

Krzesło to nasz towarzysz, od którego wiele zależy. Jak wybrać

optymalny model, by był wygodny i zdrowy, a zarazem świetnie

wpisywał się w obrazek naszego domowego ogniska? Kupując krzesło

warto zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie ciała: 
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Oświetlenie to jeden z kluczowych

elementów komfortowej pracy. Nie zawsze

będziecie mieli możliwość oświetlenia

przestrzeni lampą z sufitu, dlatego

proponuje lampę kreślarską na biurku. Jej

długie ramię pozwoli by światło spadało z

góry oświetlając cały blat.

Żródło: Pinterest



Organizatory na dokumenty

powinny być dopasowane w

jakimś stopniu do tego gdzie

znajduje się nasz biurowy świat. 
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Jeśli jest to kąt w salonie, w

którym się sporo dzieje, to nasze

organizatory powinny być

monochromatyczne (w jednej

tonacji). Jeśli zaś mamy odrobinę

miejsca, np. w stonowanej

sypialni, to warto postawić na

organizatory bardziej wyraziste.

Kalendarz na ścianie z dużymi

kartkami to klucz do sukcesu.

Zwłaszcz, gdy chodzi o łączenie

obowiązków zawodowych z

domowymi. Łatwiej będzie

zaplanować zooma czy calla

między zakupami, czy też

odebraniem dziecka z

przedszkola, gdy wypada nasz

dyżur.
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Dzieci podczas home office to wielkie wyzwanie!

Jeśli potrzebujesz ciszy i skupienia spróbuj

wyciszających słuchawek. Pozwolą ci się skupić,

nie słysząc przez chwilę reszty domowników.

Home office a dzieci

Warto też pomyśleć o pudełku skarbów,

które znajdzie miejsce na naszym biurku i

pozwoli na jakiś czas zaspokoić ciekawość

dzieci, kiedy musimy odpisać na maila.



Mamy już wszystko!

Na koniec dnia okazuje się, że niewiele

potrzeba by zorganizować sobie home

office w domowym zaciszu.

Miłej pracy,

Magda Zabierzowska
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