VABILO
Številka: 604-7/2017/3
Datum: 5. 4. 2017

Združenje občin vabi na seminar

»MOBING: VZROKI, POSLEDICE IN REŠITVE«
Mobing v delovnem okolju vključuje sovražno in neetično komunikacijo
enega ali več posameznikov, sistematično in najpogosteje usmerjeno
proti enemu posamezniku, ki je zaradi mobinga porinjen v nemočen
položaj, kjer nima zaščite in kjer tudi ostaja zaradi stalnih dejanj
mobinga. Ta dejanja so zelo pogosta, najmanj enkrat na teden, in v
daljšem obdobju, najmanj šest mesecev. Zaradi visoke pogostosti in
dolgega trajanja sovražnega obnašanja se mobing kaže v znatnih
duševnih, psihosomatskih in socialnih problemih.
Zakonodaja delodajalcu nalaga dolžnost, da zagotovi tako delovno
okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in
drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca,
predpostavljenih ali sodelavcev. Če delodajalec ne sprejme ustreznih
ukrepov, je v primeru mobinga delavcu odškodninsko odgovoren.
Komu je seminar namenjen:
Vodstvu občin, podjetij, agencij in javnih zavodov
Vsem, ki opravljajo vodstvene naloge (delovodje, vodje oddelkov,...)
Zaposlenim
Okvirni program:

9.30 – 10.00 Registracija udeležencev
10.00 – 10.30 Definicija mobinga, njegove pojavne oblike,

vrste (vertikalni, horizontalni, e-mobing, strateški mobing,
zunanji mobing, lažni mobing) ter faze (kako poteka mobing
v praksi)
10.30- 11.30 Vzroki in posledice tega pojava v družbi
11.30-11.50 Odmor

KJE?
Dvorana Državnega
sveta,
Šubičeva 4,
Ljubljana

KDAJ?
25.5. 2017 od 10:00
do 14:00

PLAČILO GRADIVA
(vključeni osvežilni
napitki, prigrizki,
organizacija)
30€ občine članice
ZOS
90€ občine, ki niso
članice ZOS in druga
zainteresirana
javnost

VABILO
11.50 – 12.30 Odziv družbe na pojav mobinga (zakonodajni in pravni okvir, sodna praksa)
12.30 – 13.15 Preprečevanje mobinga v praksi (kako ravnati v primeru mobinga – praktični

primeri, primeri dobrih praks)
13.15-13.35 Posebnosti mobinga v javni upravi
13.35-13.45 Vprašanja udeležencev, razprava in zaključek
Predava: mag. Klavdija Tahan
Udeležence vabimo, da pripravijo čim več vprašanj, s katerimi se srečujejo. Najkasneje dan pred
izvedbo pa bomo posredovali tudi gradivo za seminar.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si

Vljudno vabljeni!

Združenje občin Slovenije

