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Vabilo na predavanja Umetnost medsebojnih 

odnosov in delavnico Komunikacija z barvo 

 v  okviru projekta Mobilno drsališče kot 

medgeneracijsko stičišče MODMEDS 

 

Imate težave pri komunikaciji s sodelavci, družinskimi člani ali sosedi? 

Ste vedeli, da so težave v medsebojni komunikaciji lahko posledica  vzroka za nastanek stresa? 

 

Kaj? 

Predavanje »Umetnost medsebojnih odnosov« in delavnica »Komunikacija z barvo« je namenjena vsem, ki bi radi 

spoznali kaj vpliva na medsebojne odnose med ljudmi, in kako jih izboljšati. Sestavljena je iz dveh delov: teoretičnega 

in praktičnega. V teoretičnem delu bodo udeleženci spoznali glavne dejavnike medsebojnih odnosov: medosebna 

komunikacija, dogovarjanje, obvladovanje razlik in osebna integriteta. V praktičnem delu bodo udeleženci skozi 

različne skupinske oz. individualne vaje spoznavali različne principe komunikacije ter učinkovitega obvladovanja 

stresa in konfliktov. Vključena bo tudi tehnika komunikacije z barvo. Namen delavnice je, da udeleženci pridobljene 

veščine uporabljajo tako v poslovnem kot tudi v privatnem okolju. 

 

Za koga? 

Delavnica je namenjena vsem starostnim skupinam. Vabljeni vsi, ki bi radi na zabaven način naredili nekaj za svoj 

osebnostni razvoj. 
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Kdaj? 

V torek,  od 09.8.20018 od 18:00 do 20:00 

V torek,  od 17.8.20018 od 18:00 do 20:00 

V torek,  od 28.8.20018 od 18:00 do 20:00 

V torek,  od 31.8.20018 od 18:00 do 20:00 

V torek,  od 11.9.20018 od 18:00 do 20:00 

 

Koliko? 

Predavanja in delavnice so za udeležence brezplačne.  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

Kje? 

Mestno kopališče Višnja Gora, Kopališka ulica 25, 1294 Višnja Gora (mestnokopalisce.si) 

Informacije in prijave: miha@mestnokopalisce.si  

 

Organizator? 

Ecoplin VG d.o.o., prijavitelj projekta 

 

Kdo? 

Predavanja in delavnice bo izvajal dr. Franc Gider, poslovni svetovalec in 

mentor z dolgoletnimi izkušnjami na področju obvladovanja stresa, osebnega 

razvoja in vodenja. V svoji skoraj 20 letni karieri poslovnega svetovalca je 

sodeloval z več kot 200 različnimi organizacijami iz Slovenije in tujine. Več informacij: www.bizinaizi.si 

 

 

 


