Vabimo na SPLETNI SEMINAR
KDAJ

DELO OD DOMA –

SREDA, 26. JANUAR 2022
OD 9.00 DO 13.00

KJE IN KAKO POTEGNITI LOČNICO MED
ZASEBNIM IN SLUŽBENIM

PREDAVATELJICA:

(PRAKTIČNE IZKUŠNJE IN REŠITVE)

ANKA ZAJC, Zajc In d.o.o
Anka Zajc je sociologinja z bogatimi
izkušnjami
na
področju
vodenja,
izobraževanja in svetovanja. Svoje strokovno
delo
posveča
predvsem
dinamiki
medosebnih odnosov v delovnih okoljih ter
usposabljanju kolektivov za izboljšanje
delovne klime. Poudarja pomen ohranjanja
spoštljivega odnosa do sodelavcev, tako za
vzpostavljanje in ohranjanje profesionalne
drže, strokovne avtoritete kot tudi za
učinkovito reševanje težavnih situacij na
področju odnosov in komunikacije. Pogosto
se angažira tudi v vlogi mediatorke v internih
procesih reševanja konfliktov med sodelavci.
Pri delu jo vodi jasen cilj – spodbuditi ljudi, da
aktivno prispevajo k razvoju dobrih
medosebnih odnosov v svojem delovnem
okolju in k učinkovitemu delu za uspeh
celotne organizacije.

KOTIZACIJA
190 EVROV + DDV.
V ceno je vključena izvedba spletnega
seminarja v živo in odgovori na
konkretna vprašanja udeležencev, ki
bodo posredovana pred seminarjem ali
postavljena med njegovo izvedbo.
Udeleženci dobijo tudi potrdilo o
udeležbi.

Sodobna tehnologija in aktualne pandemične razmere so ustvarile idealne pogoje za delo
od doma. Čeprav je delo od doma na videz všečna oblika dela, pa s seboj prinaša kar nekaj
pasti. Pomembno je, da težave, ki jih srečujemo pri delu od doma poznamo in jih uspešno
rešujemo.
Izobraževanje se bo osredotočilo predvsem na iskanje rešitev, s katerimi bi izboljšali
izkušnjo in kvaliteto dela vsem, ki delate od doma. Vsi se soočamo z vrsto težav, ki so v
veliki meri rešljive, če se za to zavzamemo in delo primerno organiziramo.
Z aktivnim delom med izobraževanjem boste vzpostavili primeren odnos do dela in do
'motilcev', kar vam bo v naprej omogočalo kvalitetno in učinkovito delo od doma ter
zadostno mero prostega časa, ki pripada zasebnemu življenju. Hkrati pa boste tudi bolje
razumeli tiste vaše sodelavce, ki imajo morda drugačne pogoje za delo od doma in zato
precej drugačno izkušnjo in odnos do te oblike dela kot vi.

Izobraževanje je namenjeno vodjem, ki delajo od doma, vodjem, katerih ekipa
dela od doma, zaposlenim, ki delajo od doma ter tudi vsem, ki delo organizirajo
in ki jih tema zanima.

PROGRAM
8.00 – 11.00

TEMELJI UČINKOVITEGA DELA OD DOMA

KJE
Seminar bo potekal preko spleta (na
spletni platformi Zoom).
Na podlagi izpolnjene spletne
prijavnice boste na vaš elektronski
naslov pred izvedbo prejeli potrebna
navodila in povezavo do spletnega
seminarja.

-

zagotovitev ustreznih pogojev za delo doma
pravila dela od doma, ki jih postavi delodajalec
dogovor glede pogojev za delo od doma med sostanovalci
praktične izkušnje in težave, na katere najpogosteje naletimo pri delu od
doma

11.00 – 11.30 ODMOR
PRIJAVA IN PLAČILO
Na spletni seminar se prijavite preko
prijavnice na spletni strani
https://www.nebra.si/izobrazevanja ali
na e-naslovu nebra@nebra.si.
Na podlagi prijave bomo izstavili račun
po opravljeni storitvi.
Za vse dodatne informacije pišite na enaslov nebra@nebra.si.

11.30 – 13.00

ANALIZA PRAKTIČNIH IZKUŠENJ IN REŠITVE
-

ciljna analiza praktičnih izkušenj
orodja učinkovitega iskanja rešitev v dani situaciji
izbor najučinkovitejših praktičnih rešitev

Na seminarju bodo podani odgovori na konkretna vprašanja in dileme udeležencev, ki bodo
organizatorju posredovana na e-naslov nebra@nebra.si.

Nebra d.o.o.
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