Vabimo vas, da se nam pridružite
na pogovornem srečanju:

NOTRANJA MOČ
SODOBNEGA VODITELJA
(ozaveščeni vodja za ozaveščene zaposlene)

Kje in kdaj?
• hotel Slon, Slovenska Cesta 34, Ljubljana
• sobota, 10. november 2018, s pričetkom ob 13.00 uri

Namen srečanja:
Skozi različne vidike se bomo pogovarjali o tem, kako
osebna transformacija globinsko preoblikuje vse naše
odnose: odnos do sebe, odnos do bližnjih, odnos do širše
skupnosti, in kako ta sprememba na novo oblikuje naše
profesionalne odnose.

Organizatorji: Mag. Marja Černelič
Barbara Sarić, psihoterapija in celostni pristop k zdravju s.p.
V sodelovanju s SPIRIT Slovenija
Tematski nosilec za področje podjetništva:
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Program srečanja:
13.30 Dobrodošlica organizatorjev ter uvodna predstavitev namena in ciljev srečanja
ter pozdrav gospe Vlaste Nussdorfer, varuhinje človekovih pravic
13.45 Evalvacija človeškega kapitala v podjetjih – pravi človek na pravem delovnem
mestu - Barbara Sarić, BA psihoterapevtske znanosti, spec. psihoanalize in
motivatorka
14.10 Vrednost človeškega kapitala – intelektualni potencial podjetja- dr. Samo
Javornik, direktor Regia group
14.35 Vpliv družinske dinamike name kot voditelja ter ozaveščanje mojega
senčnega dela osebnosti - mag. Marja Černelič, osebna svetovalka
14.55 Odmor
15.10 Trajnostna strateška transformacija podjetij in vloga sodobnih voditeljevAlenka Hren, vodja programa SPIRIT Slovenija
Voditelj kot vzornik osebne transformacije na poti do trajnostne uspešnosti
podjetja na globalnem nivoju- Tatjana Fink, MBA, mentorica inovativnega voditeljstva
15.45 Ozaveščen podjetnik v odgovornem podjetništvu- Matej Feguš, direktor in
lastnik podjetja Donar d.o.o.
16.05 Odmor
16.20 Mreženje kot socialni kapital podjetja: kako zbirati in ohranjati odnoseBoško Praštalo, podjetniško svetovanje
16.45 Sodelovalno voditeljstvo- Ksenija Špiler Božič, direktorica in poslovna trenerka
BB svetovanje
17.10 Meditacija – notranji mir in odgovori prihajajo od znotrajSandi Dolinar, dolgoletni voditelj meditacij
17.40 Odmor
17.55 Ustavi se in se postavi (postavljanje osebnih mej) – Marko Ujc, igralec, trener
javnega nastopanja in lutkovni animator
18.20 Ustvarjalno izražanje- Petra Arula, urednica, novinarka in blogerka
18.45 Astrologija za podjetja- Tadej Šink, astrolog
19.10 Odmor
19.25 POGOVORNA OKROGLA MIZA – integracija predavanj in pogovor z udeleženci
20.35 Zaključek in neformalno druženje ob pogostitvi

Število udeležencev je omejeno.
Prijava udeležbe je obvezna na:
Barbara.saric@psihodinamskapsihoterapija.si
Marjacernelic@hotmail.com
Kotizacija za udeležbo na srečanju je 19 EUR.
Nakazilo predhodno na TRR SI 56 2900 0005 1397 829 (namen nakazila
Srečanje Slon) ali možnost plačila ob prihodu.

