SPLETNI SEMINAR

"Well being" na delovnem mestu Kako prepoznati in nasloviti psihično nasilje na
delovnem mestu?

ki bo potekal v četrtek 16.septembra 2021 od 9 do 12. ure preko platforme ZOOM
na vaš spletni naslov boste prejeli povezavo do spletnega seminarja
S predavanjem Well being" na delovnem mestu Kako prepoznati in nasloviti psihično nasilje na
delovnem mestu? želimo ozaveščati o pomenu
ustvarjanja Well-being okolja, ki ne predstavlja le
skrbi za fizično zdravje, temveč še bolj za psihično in
socialno spodbudno okolje. Spregovorili bomo tudi
o tem, kako preprečevati morebitno nasilje in kako
ukrepati v primerih nasilja na delovnem mestu.
Mobbing pomeni načrtno psihično nasilje, trpinčenje
in šikaniranje, ki žrtev privede do socialne izolacije.
Proces mobbinga poteka skozi štiri faze. Začne se s
konfliktom in nadaljuje z uveljavitvijo mobbinga v
obliki stalnih napadov. Sledijo destruktivni ukrepi
kadrovske službe in delodajalca, vse skupaj pa se
lahko konča z izključitvijo iz delovnega življenja.
Vzroki so zelo različni. Največkrat se kot vzrok omenja
slaba organizacija dela, slabo vodenje ljudi in nejasne
pristojnosti. Ker je to za žrtev zelo travmatična
izkušnja, ji lahko povzroči hude mentalne in
psihosomatske posledice, ki jih občuti tudi njena
družina.
CILJI SPLETNEGA SEMINARJA
 Prepoznavanje vedenj in ravnanj, ki jih uvrščamo
med nasilje
 Prepoznavanje tveganj za pojav nasilja pri delu na
daljavo
 Preprečevanje nasilja na ravni posameznika in
organizacije
 Kaj morajo vodje vedeti o “ceni” nasilja na
delovnem mestu

VSEBINA SPLETNEGA SEMINARJA
 Najpogostejši stereotipi o nasilju na delovnem
mestu; kaj nasilje je in kaj nasilje ni?
 Prepoznavanje tveganj za pojav nasilja pri delu na
daljavo
 Vzroki za pojav nasilja na delovnem mestu
 Kaj morajo vodje vedeti o “ceni” nasilja na
delovnem mestu
 Kaj storiti v primeru zaznanega nasilja?
PREDAVATELJ
doc.dr. Danijela Brečko ima več
kot dvajsetletne izkušnje s področja
profesionalnega osebnega razvoja
in voditeljstva. Magistrirala je na
Filozofski fakulteti s področja
osebnega razvoja in na temo
svojega magisterija izdala tudi
knjigo Kako se odrasli spreminjamo. Doktorirala pa je
s področja načrtovanja kariere in vloge izobraževanja.
Ves čas deluje v praksi. Dr. Brečko je izvršna
direktorica podjetja SOFOS d.o.o.
LEKSIAKOV pravne, poslovne, finančne in davčne
storitve d.o.o., Maribor je svetovalno podjetje na
področju prava, ekonomije in davkov. Samostojno ali
skupaj s partnerji že nekaj let uspešno prirejamo
različne vrste pravnih in ekonomskih izobraževanj.
Prav tako sodelujemo na različnih mednarodnih
posvetovanjih in konferencah s področja prava in
ekonomije.
Več si lahko ogledate na: www.leksiakov.si
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KOTIZACIJA IN PLAČILO

INFORMACIJE, PRIJAVA IN ODJAVA

Kotizacija za udeležbo na spletnem seminarju za Prijave sprejemamo do 15.septembra 2021.
posameznega udeleženca je 79,00 € (brez DDV).
Prijavo nam pošljete na elektronski naslov:
Vključuje izvedbo spletnega seminarja v živo, info@leksiakov.si, s pripisom prijava na spletni
gradivo v elektronski obliki, odgovore na seminar: spletni seminar – Well Being
vprašanja v živo.
Skrajni rok za morebitno odpoved (pisno) je tri
Spletni seminar bo potekal v živo preko dni pred rokom za izvedbo. Ce se boste odjavili
videokonferenčne platforme, zato potrebujete tri dni pred dogodkom vam bomo zaračunali
internetno povezavo in zvočnike.
administrativne stroške v višini 30% kotizacije,
pri kasnejši odjavi pa v celoti.
Kotizacijo nakažite na:
TRR SI56 0201 5026 1925 038 odprt pri NLB d.d.
sklic SI00 20210916

V primeru, da do roka prijave ne bo prijavljenih
več kot 7 udeležencev, dogodek odpade in
dobite povrnjeno celotno kotizacijo.

PRIJAVNICA NA SPLETNI SEMINAR
"Well being" na delovnem mestu - Kako prepoznati in nasloviti psihično nasilje na delovnem
mestu?
Na seminar prijavljamo
1.
2.
3.
4.
naziv subjekta:
___________________________________________________________________________________________
naslov subjekta:
___________________________________________________________________________________________
davčna št.:
matična št:
telefon:
fax:
e-pošta:

sem/nisem zavezance za DDV

Kraj in datum:

Žig

Podpis odg.osebe

Izpolnjeno in podpisano prijavnico poslati na elektronsko pošto: info@leksiakov.si
Dodatne informacije dobite na e-pošti info@leksiakov.si ali na telefonski številki +386 30 317 879
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