Kotnikova ulica 28, 1000 Ljubljana
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E: gp.mddsz@gov.si
www.mddsz.gov.si

PROGRAM DVODNEVNEGA SEMINARJA
»KAKO Z BOLJŠO ORGANIZACIJO DELA IN BOLJŠIM VODENJEM
DO VARNEGA IN ZDRAVEGA DELOVNEGA OKOLJA«

4. in 11. oktober 2017

Grand Hotel Union
Miklošičeva 1, Ljubljana
Salon Orhideja (1. nadstropje)

PRVI DAN: Sreda, 4. oktober 2017

08.30–09.00
Moderatorka:
09.00–09.10

Registracija
Tatjana PETRIČEK
Pozdravni govor
mag. Nikolaj PETRIŠIČ, vodja Sektorja za varnost in zdravje pri delu
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

09.10–09.40

Družbena odgovornost podjetij in ravnanje z zaposlenimi
Igor KNEZ, namestnik direktorja Pravne službe
Gospodarska zbornica Slovenije

09.40–10.10

Menedžment in njegove funkcije
doc. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK

10.10–10.45

Upravljanje človeških virov z vidika ravnanja s starejšimi – strategija, koncept, izziv
doc. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK

10.45–11.00

Odmor

11.00–11.45

Temeljne funkcije upravljanja človeških virov s poudarkom na starejših zaposlenih
in njihovem razvoju
dr. Živa VEINGERL ČIČ

11.45–12.30

Ohranitev zavzetosti in motivacije starejših zaposlenih
doc. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK
dr. Živa VEINGERL ČIČ

12.30–13.15

Kosilo

13.15–14.00

Nove delovne vloge zaposlenih (mentorstvo in obratno mentorstvo) v luči ravnanja
s starejšimi
doc. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK
dr. Živa VEINGERL ČIČ

14.00–14.45

Tehnike sproščanja
redni prof. dr. Matej TUŠAK
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14.45–15.00

Odmor

15.00–15.45

Delazmožnost starejšega delavca s pridruženimi boleznimi
asistent Martin KURENT, dr. med., specialist medicine dela, prometa in šport

15.45–16.30

Neverbalna komunikacija menedžerjev s poudarkom na vizualni podobi
Tatjana KALAMAR MORALES

DRUGI DAN: Sreda, 11. oktober 2017

08.30–09.00
Moderatorka:
09.00-09.45

Registracija
Tatjana PETRIČEK
Temeljna določila o obveznostih delodajalca za zagotovitev varnega in
zdravega dela ter promocije zdravja na delovnem mestu
mag. Nataša BELOPAVLOVIČ

09.45–10.15

Upravljanje raznolikosti zaposlenih (tudi z vidika starosti)
doc. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK

10.15–11.00

Stereotipi o starejših zaposlenih
doc. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK

11.00-11.15

Odmor

11.15–12.00

Model ravnanja s starejšimi pri delu
doc. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK

12.00–12.30

Medgeneracijsko sodelovanje
dr. Živa VEINGERL ČIČ

12.30–13.15

Organizacijska kultura in klima v luči podpore varnosti in zdravja starejših
delavcev
doc. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK

13.15–14.00

Kosilo
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14.00–14.45

Psihosocialna tveganja na delovnem mestu
Obvladovanje stresa v zvezi z delom in preprečevanje izgorelosti
doc. dr. Simona ŠAROTAR ŽIŽEK

14.45–15.30

Priprava na stresni dogodek
redni prof. dr. Matej TUŠAK

15.30–15.45

Odmor

15.45–16.30

Varna delovna mesta za starejše zaposlene
Željka KUTIJA, mag.

16.30–16.45

Zaključki

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?
Seminar je namenjen še zlasti vodilnim in vodstvenim delavcem, kot tudi kadrovskim
delavcem in strokovnim delavcem na področju varnosti in zdravja pri delu ter vsem, ki
jih obravnavane teme zanimajo.

PRIJAVA
Gre za 2-dnevni seminar in od udeležencev pričakujemo, da se bodo udeležili
seminarja v celoti, tj. 4. in 11. oktobra 2017. Prijave zgolj za en dan seminarja niso
mogoče.
Število udeležencev je omejeno, zato je predhodna prijava obvezna. Izpolnjeno
prijavnico je potrebno posredovati najkasneje do ponedeljka, 2. oktobra 2017 na enaslov:
dogodki.mddsz@gmail.com
Kotizacije ni. Seminar je brezplačen.
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POTRDILA O UDELEŽBI
Po seminarju bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
udeležencem konference po elektronski pošti posredovalo potrdila o udeležbi.
Na podlagi Pravilnika o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na
področju varnosti in zdravja pri delu (Uradni list RS, št. 109/11) bodo udeleženci
seminarja prejeli dvajset točk.

KAJ JE NAMEN SEMINARJA?
Namen seminarja je predstavitev:

upravljanja človeških virov;

obveznosti delodajalca na področju zagotavljanja varnega in zdravega
delovnega okolja ter promocije zdravja na delovnem mestu;

delovno-pravnih in organizacijskih pristopov, strategij in aktivnosti, ki pripomorejo k
zmanjševanju psihosocialnih dejavnikov tveganja;

menedžmenta starosti na ravni organizacije, ravnanja s starejšimi delavci in
medgeneracijskega sodelovanja;

pomena socialnega dialoga na področju upravljanja varnosti in zdravja pri delu;

individualnega pristopa k zagotavljanju družbene odgovornosti, dobrega počutja
in celovitosti posameznika;
 pa tudi spodbujanje osebnostnega razvoja udeležencev.
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