ZDRAVJE IN DOBRO POČUTJE NA DELU V ČASU SPREMEMB
MEDNARODNA KONFERENCA
MARIBOR , 9. NOVEMBER 2011
Hotel City Maribor
10.00 – 10.20

Uvodni nagovor

Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
Predstavnik vladne institucije s področja zdravja

10.20 – 10.35

Potovanje skozi projekt
“Pripravimo zaposlene na
spremembe” (GEAR for
CHANGES” )

Dušanka Lužar Šajt, manager, eim, Center razvoja
človeških virov, Maribor, Slovenija
David Dale, operations director, Investors in
People International, UK
Lucija Balaško, strokovna sodelavka, Hrvaška
Gospodarska Zbornica, županijska zbornica
Krapina

10.35 -10.55

10.55- 11.10

11.10 – 11.50

Pregled stanja na področju
EU Agency for Safety and health at work ???
varnosti in zdravja pri delu v
ter vpliv ekonomske krize
na zdravje zaposlenih v
Evropski Uniji in
konkurenčnost podjetij –
izzivi in možne rešitve
Strategije uvajanja
sprememb za uspešne
spremembe
Kako lahko delodajalci,
njihovi predstavniki in
sindikati prispevajo k
izboljšanju delovnih
pogojev ter zdravja in
dobrega počutja na delu v
času sprememb?
Okrogla miza

David Dale, operations director, Investors in
People International, UK
• Jože Smole, generalni sekretar Združenja
delodajalcev Slovenije
• Lučka Böhm, izvršna sekretarka P Zveza
svobodnih sindikatov Slovenije
• Sanja Mihovilić direktorica
Hrvaškegospodarske zbornice, županijske
zbornice Krapina
• Predstavnik/ca hrvaškega sindikata
• Ksenia Zheltoukhova, raziskovalkaThe
Work Foundation, Velika Britanija
• Predstavnik delodajalcev, Velika Britanija

11.50– 12. 20
12.20 – 12.50

12.50 – 13.10
13.10 – 14.00

Odmor za kavo
Pomen usposobljenosti
srednjega management in
predstavnikov sindikatov za
zagotavljanje dobrih
delovnih pogojev ter
uspešno promocijo zdravja
in dobrega počutja na
delovnem mestu, še
posebej v času sprememb

• David Lane, IIP svetovalec, specialist na
področju Zdravja in dobrega počutja na
delu, velika Britanija
• Predstavnik srednjega managementa,
Velika Britanija
• Mateja Karničnik, razvojna in projektna
vodja,eim, center razvoja človeških virov
• Predstavnik podjetja, vključenega v
usposabljanje srednjega managementa,
Slovenija
• Izvajalec usposabljanja za srednji
management, Hrvaška
• Predstavnik podjetja, vključenega v
usposabljanje srednjega managementa,
Hrvaška
• Gregor Cerar, Zveza svobodnih sindikatov
Slovenije, OO Podravja
• Sindikalni zaupnik iz podjetja, vključenega
v usposabljanje sindikalnih zaupnikov,
Slovenija
• Sindikalni zaupnik iz podjetja, vključenega
v usposabljanje sindikalnih zaupnikov,
Hrvaška Slovenija

Vprašanja in razprava
Odmor za kosilo

14.00 – 14. 45 DELAVNICE (prva izvedba)
Delavnica 1

Delavnica 2

Delavnica 3

Kako zmanjšati stres na
delovnem mestu, še
posebej v času sprememb?
Uspešna komunikacija v
času sprememb
Mednarodni Standard
Vlagatelji v Ljudi in model
Zdravja in dobrega počutja
– koristi za podjetja in
organizacije

Dr. Tatjana Krajnc Nikolič
(Največ 30 -35 udeležencev v skupini)

Elen Uršič , psihologinja, Libertas
(Največ 30-35 udeležencev)
IIP svetovalec, specialist na področju Zdravja in
dobrega počutja na delu, Velika Britanija
Največ 30 – 35 udeležencev

14.45 – 15.30 DELAVNICE (druga izvedba)
Delavnica 1

Delavnica 2

Delavnica 3

Kako zmanjšati stres na
delovnem mestu, še
posebej v času sprememb?
Uspešna komunikacija v
času sprememb
Mednarodni Standard
Vlagatelji v Ljudi in model
Zdravja in dobrega počutja
– koristi za podjetja in
organizacije

Dr. Tatjana Krajnc Nikolič
(Največ 30 -35 udeležencev v skupini)

Elen Uršič , psihologinja, Libertas
(Največ 30-35 udeležencev)
IIP svetovalec, specialist na področju Zdravja in
dobrega počutja na delu, Velika Britanija
Največ 30 – 35 udeležencev

PLENARNI DEL
15.30 – 16.15

Predstavitve dobrih praks
podjetij na področju skrbi za Predstavniki podjetij iz Slovenije, Velike Britanije
in Hrvaške
zdravje in dobro počutje
zaposlenih
Velika Britanija
Slovenija
Hrvaška

16.15 – 16.30

Zaključki in priporočila

Organizator si pridržuje pravico do sprememb in dopolnitev programa.

