DELAVNICA – MEHKE VEŠČINE – KOMUNIKACIJA IN ODNOSI – 25.10.2021
Dne 25. oktobra 2021, je KS 90 v okviru projekta »Socialni partner za socialni dialog III-Fleksibilen
DI@LOG« organizirala izobraževalni seminar/učilnico na temo »Mehke veščine« (modul 3) –
»Komunikacija in odnosi« (gradivo v prilogi). Delavnica je potekala v živo in on-line, pri izvedbi smo
upoštevali PCT pogoje. Namenjena je bila spoznavanju dobrih praks na področju zagotavljanja
učinkovite in dobre komunikacije ter korektnih in dobrih medsebojnih odnosov na delovnem mestu in
izven. Vsebina je bila obogatena s praktičnimi prikazi in obrazložitvami. Posebej je bila priporočljiva
predsednikom in sindikalnim zaupnikom sindikatov članic KS 90, ki se dnevno srečujejo s temi izzivi.
Delavnico je vodil Denis Hilčer, ki me mednarodno certificiran NLP Trener in Coach. Izvaja treninge in
coachinge na področjih organizacijskega razvoja in osebne rasti. Organizacijam in posameznikom
pomaga pri doseganju sprememb tudi na področju življenjskih situacij ter dojemanju sebe, drugih in
sveta okrog njih. Dela z organizacijami in posamezniki, ki so motivirani za to, da dosežejo rezultat, ki so
si ga zastavili kot silj. Udeležencem poda vse potrebne razlage in informacije, da so vsa vprašanja in
nejasnosti razrešene. Posledica rezultatov so nova, boljša doživljanja sebe, drugih in sveta okrog nas.
V organizacijskem okolju je merilo učinkovitost, v delu z individualnimi osebami pa avtonomija in
zdravje.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si). Projekt se financira iz Operativnega programa za izvajanje evropske
kohezijske politike v obdobju 2014–2020, 11. prednostne osi »Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO ter krepitev
zmogljivosti socialnih partnerjev«, 11.2 prednostne naložbe »Gradnja zmogljivosti za vse zainteresirane strani s področja izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in
zaposlovanja ter socialnih politik, tudi prek sektorskih in ozemeljskih paktov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni«, 11.2.2 specifičnega cilja »Krepitev
usposobljenosti socialnih parterjev v procesih socialnega dialoga, zlasti na področju politik trga dela in vseživljenjskega učenja«.

