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DOBRI ODNOSI IN KONSTRUKTIVNA
KOMUNIKACIJA NA DELOVNEM MESTU

So vaši sodelavci
sposobni posamezniki,
pa ekipa kljub temu ne

dosega vrhunskih
rezultatov?

Je v vaši ekipi
posameznik, s katerim
težko komunicirate, pa
bi lahko z vzajemnim
sodelovanjem dosegli

veliko več?

Se kdaj zalotite, da vam
interakcija z nekom

predstavlja stres in bi
se komunikaciji najraje

izognili, pa to ni
mogoče?

KAR MIRNO - NISTE EDINI!

Opažate, da
odnosi in izzivi v

službi vplivajo tudi
na vaše odnose v
domačem okolju?

Ljubljana, 16. – 18. 3. 2020

Vabimo vas na izobraževanje



PROGRAM IZOBRAŽEVANJA
Konstruktivno komunikacijo prepogosto jemljemo kot samoumevno. Pa to ni nujno – takšna lahko
postane šele, ko razumemo procese, ki delujejo, ko komunikacija poteka. 
 
Na izobraževanju boste spoznavali in raziskovali kaj se dogaja, ko komunicirate – bodisi s strankami,
sodelavci, nadrejenimi, prijatelji, podrejenimi, domačimi. S praktičnimi vajami na lastnih primerih
boste spoznavali zakaj določena dejanja v vas zbujajo neprijetne občutke, raziskovali kako se na
takšna občutja najpogosteje odzovete, ugotavljali kaj se skriva za razdiralnim vedenjem ter spoznali
različne tehnike za doseganje večje povezanosti in konstruktivnega reševanja konfliktov. Spoznali
boste kako poslušati in resnično slišati, ter kako sporočati, da vas bodo drugi resnično razumeli.
 
Vsebine izobraževanja temeljijo na dognanjih transakcijske analize in nenasilne komunikacije.
Učinkovitega komuniciranja, ki je temelj dobrih odnosov, se je mogoče naučiti kot vožnje z
avtomobilom. Teorijo preizkusimo v praksi in potem čez čas pridemo na cilj, ne da bi o vožnji sploh
razmišljali.
 

Izobraževanje bosta vodila dolgoletna trenerja komunikacije in drugih veščin razvijanja osebnostnih
kompetenc, Tjaša Arko in Jaka Kovač.

Več o programu in vodjah izobraževanja najdete na tej povezavi.

ORGANIZATOR: SLOVENSKA FILANTROPIJA
Slovenska filantropija že od leta 1992 redno izobražuje na področju
organiziranega prostovoljstva, družbene odgovornosti, socialnega
vključevanja, komunikacije, kompleksnosti migracij, učinkovitega vodenja,
izzivov medgeneracijskega sodelovanja in na številnih drugih področjih.
 
Naša izobraževanja niso predavanja - od nas ne boste odšli s kupom
zapiskov in prepolno glavo teorije. Usmerjena so praktično, izkustveno,
naučili se boste novih tehnik in pristopov, jih preizkusili v praksi in takoj
opazili delovanje. Vsako leto izvedemo preko 200 različnih izobraževanj,
naši strokovni sodelavci se nenehno izobražujejo, in so redni gostje na
posvetih, konferencah in predavanjih, ki jih razpisujejo druge organizacije.

Izobraževanje poteka v Ljubljani, lokacija je odvisna od števila udeležencev.
Termin izobraževanja: 16., 17. in 18. 3. 2020 od 9:00 – 15:00
 
Cena tridnevnega izobraževanja: 350€/osebo + DDV (v kolikor se prijavi več zaposlenih enega podjetja
imajo vsi prijavljeni 10% popusta)
 
Vaše prijave sprejemamo na e-naslov: marjeta.luznik@filantropija.org, tukaj lahko dobite odgovore na
morebitna vprašanja.
 
V kolikor bi želeli izobraževanje prilagoditi vašim specifikam, izbrati drug termin ali lokacijo, nas
kontaktirajte.

Dodatne informacije

https://www.filantropija.org/dogodek/dobri-odnosi-in-konstruktivna-komunikacija-na-delovnem-mestu/

