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VABILO

Združenje občin Slovenije vabi na spletno delavnico

Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov na
praktičen način
Četrtek, 18. februar 2021, od 9.00-12.00
delavnica bo potekala na platformi ZOOM

Danes si življenja in dela brez učinkovite komunikacije ne moremo predstavljati. Kljub
obilici strokovnega znanja se velikokrat zatakne ravno pri komunikaciji, ki je osnovno
orodje za grajenje dobrih odnosov in delo z ljudmi.
Na delavnici bomo
▪
▪
▪
▪
▪

Spoznali in preizkusili ključna orodja komunikacije
Raziskali dobre prakse obvladovanja in reševanja konfliktnih situacij
Analizirali zgledne primere reševanja konfliktov iz prakse
Izvedli trening uporabe komunikacijskih orodij za reševanja konfliktnih situacij
na realnih primerih iz vašega okolja
Izdelali akcijski načrt za nadaljnji razvoj komunikacijskih veščin in prenosa v
prakso

Za učinkovito udeležbo potrebujejo udeleženci pripraviti tri praktične primere
situacij s katerimi so se soočili pri svojem delu ali življenju.
Udeleženci
Vsi zainteresirani sodelavci in vodje, ki želijo pridobiti in nadgraditi znanja in veščine
komunikacije na praktičen način za učinkovito reševanje konfliktov in delo z ljudmi.
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Predava: Alenka Slabe, ki je podjetnica s 25 letnimi mednarodnimi izkušnjami s področja marketinga,
projektnega vodenja in poslovnih veščin. V podjetjih razvija znanje in veščine vodij in timov za dosego
poslovne odličnosti na področjih: komunikacije, timskega dela, leadershipa, poslovnega coachinga,
pogajalskih veščin, projektnega vodenja in »Quality management« procesa na projektih.
Alenka je diplomirala iz managementa, na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. V Kanadi se je izpopolnjevala v
projektnem vodenju, kjer je leta 2009 pridobila mednarodno licenco PMP na Univerzi v Torontu. Zadnjih
osem let gradi odličnost timov in managerjev na področju poslovnih veščin in leadershipa za doseganje
večje učinkovitosti in produktivnosti na praktičnih treningih in izkustvenih delavnicah. Kot aktivna
članica deluje v globalnemu združenju za projektni management, PMI Slovenija kateremu je
predsedovala od 2012 do 2016. Med podjetji in mladimi širi dobre prakse projektnega vodenja in sodeluje
pri organizaciji in izvedbi mednarodnih strokovnih konferenc – Skupaj do odličnosti 2019. Za
zagotavljanje celovitih rešitev podjetij se povezuje in sodeluje v timu strokovnjakov v Energos
Consulting Group.

Kotizacija za občine članice je 30 €, za nečlanice 90€.
Pomembno je, da ob prijavi na delavnico na prijavnici navedete vaš elektronski naslov, saj
boste nanj prejeli povezavo do spletnega seminarja.
Udeležence vabimo, da nam že v naprej pošljete vprašanja, saj boste s tem pripomogli
k še kvalitetnejši izvedbi delavnice.
Prijave pošljite na Združenje občin Slovenije na e-naslov info@zdruzenjeobcin.si
V primeru nezadostnega števila prijav, si pridržujemo pravico do odpovedi delavnice.

Vljudno vabljeni!
Združenje občin Slovenije
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