Žalec, 7.9.202

VABILO
SPOT svetovanje Savinjska vas vabi na brezplačno spletno delavnico na temo

KOMUNIKACIJA V ČASU SPREMEMB
ki bo v torek, 14. septembra 2021 med 9.00 in 12.00 uro.
Komunikacija je najpomembnejša dejavnost človeka, saj z njo ne le da izražamo svoje misli,
ampak smo z njeno pomočjo vsestransko v interakciji z drugimi ljudmi. Komunikacija v kriznih
časih je še toliko bolj pomembna, saj se dogaja v nestabilnem okolju kjer izrečena beseda lahko
pomeni razliko med vojno in mirom.
Vsebina spletne delavnice
•
Kaj je komunikacija?
•
Kaj so spremembe in za kaj so nujne?
•
Kaj je bistvo komunikacije v času sprememb?
•
Kako deluje strah in načini komunikacije za njegovo zmanjšanje?
•
Praktični primeri.
Če želimo, da se v času sprememb ne razvijeta panika in pa agresija, je potrebno komunikacijo
prilagoditi ljudem, ki so na različnih stopnjah strahu, in jih pomiriti. Celotna delavnica je
namenjena ravno temu.
Delavnica je namenjena podjetnikom, direktorjem podjetij in vsem vodjem.
Izvajalec
Delavnico bo vodil dr. Robert Ličen, ki je kot direktor podjetij ali kot zunanji svetovalec sodeloval
pri več kot 30 sanacijah oziroma reorganizacijah podjetij. Skoraj 20 let je kot manager deloval v
podjetjih Tobačna Ljubljana, Akrapovič, Steklarna Rogaška in Gorenje. Za svoje managersko delo
v podjetju Akrapovič je dobil nagrado Mladi manager leta 2005 in za uspešno sanacijo podjetja
Steklarna Rogaška d.d. nagrado Managerski izziv leta 2007 v kriznem vodenju. Z vodenjem
izobraževanj in delavnic ima kot predavatelj bogate izkušnje, saj je le te vodil več kot 1.000 krat
doma in v tujini. Ustanovil je Podjetniški center Pegasus, ki povezuje podjetnike in njihove
podpornike v podjetniško skupnost.
Prijave
Spletno delavnico organizira Razvojna agencija Savinja in je za udeležence brezplačna. Mesta so
omejena, zato je obvezna prijava na povezavi najkasneje do ponedeljka, 13.9.2021 do 10. ure
oz. do zapolnitve mest. Po prijavi boste na mail dobili povezavo do spletne delavnice.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. št. 03/713 68 61 ali 041 308 763.
Vabljeni in lepo pozdravljeni
Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

