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DOBRI ODNOSI IN 
KONSTRUKTIVNA KOMUNIKACIJA

Je v vašem življenju
posameznik_ca, s katerim_o

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 na enem področju
vašega življenja vplivajo
tudi na vaše odnose na

drugih področjih?

Ljubljana

Vabimo vas na izobraževanje



PROGRAM IZOBRAŽEVANJA

Dva monologa nikoli ne bosta ustvarila dialoga.
Jeff Daly

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
sodelavci, nadrejenimi, prijatelji, 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.

Prvi dan

Ustvarjanje spodbudnega
in ustvarjalnega okolja

Elementi učinkovite
komunikacije - od borbe za
premoč k sodelovanju

Razumevanje občutkov in
potreb - vživljanje v drugo
osebo

Aktivno, empatično
poslušanje - ključ do
dobrih odnosov

Povezovalni in razdiralni
jezik v komunikaciji

Iskanje stika s seboj in
raziskovanje kako ostati
umirjen in konstruktiven
tudi v zahtevnih in stresnih
situacijah

Štirje koraki povezovalne
komunikacije 

Komuniciranje neprijetnih
zadev na povezovalen
način

Konstruktivno reševanje
konfliktov

Pomen notranje motivacije
za ustvarjanje dobrih
odnosov

Ozaveščanje vzorcev
vedenja, ki jih prinašamo v
timsko delo in odnose 

Postavljanje meja - kako
reči "ne" in ostati v dobrem
odnosu

Učinkovita komunikacija 

Izražanje hvaležnosti -
korak do boljših odnosov 

Izobraževanje bo potekalo v manjši skupini in bo razdeljeno v 3 sklope:

Drugi dan Tretji dan



Vodja programa Prostovoljstvo na Slovenski
filantropiji. Profesorica likovne umetnosti, ki že

več kot 15 let vodi delavnice, treninge in
usposabljanja s področja komunikacije,
prostovoljstva in razvijanja osebnostnih

kompetenc. Uživa v raziskovanju skupinske
dinamike, ki se na delavnicah spleta med

udeleženci. Dodatno se je andragoško izobrazila
kot Izobraževalni trener praktik in se izobražuje

na različnih področjih komunikacije. Letno izvede
preko 70 delavnic, izobraževanj in usposabljanj

za posameznike, nevladne organizacije, kolektive,
redno sodeluje tudi s Pedagoškim inštitutom.

Tjaša verjame, da je mogoče težke teme obdelati
tudi na zabaven in zanimiv način.

Trener neformalnega izobraževanja in aktiven
član Društva moderatorjev Slovenije ter
mednarodnega gibanja »Art of hosting

conversation that matter«, s čemer v slovenski
prostor vnaša inovativne metode skupinskih
procesov. Redno se udeležuje izobraževanj

nenasilne komunikacije po Marshallu B
Rosenbergu. Delavnice s področja

komunikacije je Jaka izvajal že za številna
podjetja kot so Cosylab, SIJ – Železarna Ravne,

Vivapen, Labelprofi in druge. Pri njegovem
delu ga najbolj navdušuje raziskovanje

kolektivne modrosti skupin ter odpiranje novih
polj možnega.

Tjaša Arko Jaka Kovač

VODJI IZOBRAŽEVANJA
Dolgoletna trenerja komunikacije in drugih veščin

razvijanja osebnostnih kompetenc

Vedno me navdušijo izobraževanja, 
ki imajo zanimivo teoretično podstat in jo v delavniški obliki

preizkusiš kot udeleženec, in to izobraževanje zajema oboje. S Tjašo in 
Jako se varno podaš na pot odkrivanja in učenja, kako peljati 

komunikacijo z otroki, učenci, dijaki, sodelavci, vodstvom ali tudi doma,
da le-ta zadovolji tvoje potrebe in potrebe sogovornika. Naučiš se, da slišiš
in si slišan, da je rezultat konstruktivna rešitev v vsestransko zadovoljstvo,
da »znaš stopiti v čevlje drugega«, da znaš »stisniti na gumb« in se umiriti,
da si povezovalen tudi, ko rečeš ne. Domov odhajaš z vedenjem, da samo z

empatijo do sebe premoreš empatijo do drugega. Se sliši logično in
enostavno?  Morda v teoriji, praksa pa… je treba izkusit.

Udeleženci so bili z vašim seminarjem
zelo zadovoljni, izpostavili so prepletanje teorije

s prakso,  podajanje konkretnih izkušenj in
nasvetov,  interaktivnost,  predsdtavitev praktičnih

primerov, uporabo tehnologije, sproščenost
predavateljev, krasno vzdušje ...

Darja, udeleženka

Urška, svetovalka za organizacijo strokovnih izobraževanj



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 -   za to ne bodo potrebna pisala, temveč vi in vaš
odprti duh.

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.

Slovenska filantropija

ORGANIZATOR

Izobraževanje poteka v Ljubljani, lokacija je odvisna od števila udeležencev.
Izobraževanja traja tri dni, vsak dan od 9:00 – 15:00.

Cena tridnevnega izobraževanja: 350€/osebo + DDV (v kolikor se prijavi več zaposlenih
enega podjetja imajo vsi prijavljeni 10% popusta)

Na izobraževanju ste dobrodošli sproščeni, kravate in petke pustite doma. S seboj ne
potrebujete ničesar razen pripravljenosti na učenje.

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
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