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Interaktivna delavnica

  

NASTOP V JAVNOSTI
Podati transparentno izjavo, nastopiti pred strokovno javnostjo,
odgovoriti na pereča vprašanja nadrejenim, pustiti dober vtis
pri potencialnih poslovnih parterjih, motivirati interno javnost,
predstaviti podjetje pred žarometi kamer, prepričati v soočenju,
poročati v živo … so vam te situacije znane?

Se znate soočiti z njimi?
Prepričljivo nastopate v javnosti, prijateljujete s kamero?
So vaši govori prodorni in navdušujejo množice?
Ali pa so morda tovrstne izkušnje za vas nočna mora?
Vabimo vas na delavnico Nastop v javnosti, ki vas bo opolnomočila z
osnovnimi znanji in nasveti nastopanja v javnosti. Osredotočili se bomo na
individualni pristop in praktične vaje pred kamero. Vlili vam bomo pogum
ter vas naučili sproščenega in prepričljivega nastopa v javnosti. Znali boste
podati vsebino na pravi način. Soočili vas bomo z različnimi nepredvidljivimi
situacijami, ki so v vsakdanjem življenju povsem realne.
Delavnico bo vodila Maja Krušič Šega, vodja mednarodnih odnosov
z javnostmi na Ministrstvu RS za šolstvo in šport.

Plesna šola s tradicijo!
Odrasli plešemo v začetnih in nadaljevalnih tečajih.
Ob standardnih in latinsko ameriških plesih se boste sprostili,
zabavali in pošteno naplesali. Dodatno boste uživali na plesnih večerih.
Organiziramo vam individualne ure in predporočne tečaje.
Otroci se bodo v treh starostnih skupinah seznanili z osnovami jazz baleta,
hip hopa, popa in latina. Razveselili nas bodo z zaključnim nastopom.
Pričakujemo vas v novi plesni dvorani,
ki jo lahko tudi najamete za vaš dogodek.
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Interaktivna delavnica:

ORGANIZACIJA DOGODKOV
Pred nami je pester mesec različnih dogodkov, od novoletnih službenih zabav,
prireditev, koncertov, do dobrodelnih akcij, srečanj z novinarji,…
Prejeli boste veliko vabil, kaj vas bo pritegnilo? Katerih dogodkov se boste udeležili?
Katerih dogodki so resnično nepozabni in ostanejo za vedno?

Želite organizirati nepozabne dogodke tudi vi?
Vas zanima, kaj pokloniti?
Kako zagotoviti udeležbo?
Kako doseči cilje, ki smo si jih zastavili?
Kako pritegniti medije?
Kako sporočiti vsebino, ki jo želite deliti z interno javnostjo in
poslovnimi partnerji?
Selekcija nastane že pri prejemu vabila, pri njegovi oblikovni in vsebinski
prepričljivosti, nadgradi ga moč besed, ki premamijo, za dovršenost poskrbi pester
program, ki mora biti pisan na kožo posameznikom, ne pozabi se na ganljivo darilo,
ki v gostih zariše nepozabno sled prijetnih spominov.

Mi vemo, kako strokovno organizirati dogodek, ki bo pričaral tisto
posebno ozračje, po katerem si bodo gostje zapomnili vas in vaše podjetje.
Znamo pripraviti vabilo, sporočilo za javnost, ki bo pritegnilo tako
poslovne partnerje kot medije.
Precizni smo v izbiri poslovnih daril, ki pustijo vtis.
Vam zanima kako torej v poplavi najrazličnejših dogodkov reči:
»Ta dogodek pa si bom zapomnil za vedno«?
Odgovore in znanje vam ponujamo na delavnici Organizacija dogodkov,
ki jo bo vodila izkušena organizatorka dogodkov Maja Krušič Šega.
Delavnica bo sestavljena predvsem iz praktičnih primerov in simulacij,
na podlagi katerih bodo predstavljene osnovne zakonitosti zasnove,
načrtovanja, izvedbe in analize dogodka.

Namig za
izvirno
poslovno
darilo
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EBC *L
Evropsko spričevalo poslovnih kompetenc je odlična
priložnost, da pokažete tisto poslovno znanje, ki je
potrebno za razumevanje poslovnih odločitev.
Kandidati, ki uspešno opravijo izpit, poznajo
ekonomske cilje podjetij in znajo uporabljati
podjetniško razmišljanje in ukrepanje.
Vsebina usposabljanja in izpita stopnja A:
• Podjetniški cilji in kazalniki
• Finančna bilanca
• Stroškovno računovodstvo
• Gospodarsko pravo
Ljudska univerza Slovenska Bistrica ima med prvimi v Sloveniji akreditacijo EBC*L
predstavništva v Sloveniji in izvaja program po mednarodnih smernicah,
ki zagotavljajo kvaliteto.

•

Nudimo vam:
Usposabljanje, priprave na izpit in opravljanje izpita

Bodite med prvimi v Sloveniji in izkoristite promocijske cene.

Promocija zdravega
načina življenja
Zdrav način življenja, predvsem pa sprejemanje zmerne telesne vadbe kot
vrednote, ki lahko trajno prispeva k ohranjanju in krepitvi zdravja,
tako posameznika kot celotne družbe je temeljni cilj projekta.
•
•
•

Nudimo vam organizirano vadbo (lahko tudi na sedežu vašega podjetja)
Pripravili smo delavnice in predavanja
Pripravili smo namizne zloženke za vadbo za večjo učinkovitost med
delom, ki bo zagotovo preprečila marsikatero bolniško odsotnost
ZA VEČJO UČINKOVITOST MED DELOM

Namen projekta Promocija zdravega načina življenja je spodbuditi posameznika k sprejemanju zmerne,
redne telesne vadbe kot vrednote, ki lahko trajno prispeva k ohranjanju in krepitvi njegovega zdravja
in zdravja celotne družbe.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013, 2. razvojne prioritete »Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, 2.1. prednostne usmeritve
»Spodbujanje zaposljivosti iskalcev dela in neaktivnih«, programa Spodbujanje zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb 2009/2010«.

Pripravila: Darja Krulc, vodja projekta
Odgovorna oseba: mag. Brigita Kruder
Kontakt: Ljudska univerza Slovenska Bistrica, Partizanska ulica 22,
2310 Slovenska Bistrica, 02 843 07 30, 041 682 596,
info@lu-sb.si, www.lu-sb.si

Trajne vrečke iz blaga
Z aktivnostmi na projektu želimo zmanjšati uporabo plastičnih nosilnih vrečk
in jih nadomestiti s trajnimi vrečkami iz blaga. Z uporabo »odpadnih« materialov
še dodatno prispevamo k trajni rabi virov in energije ter ohranjanju okolja.
Vsaka vrečka je unikatno izdelana, poslikana ali okrašena.
* Lahko si jih izdelate sami.
* Lahko jih naročite in jih
izdelamo za vas.
Vaša poslovna darila naj
bodo drugačna
in izvirna, pokažite, da vam je mar!
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HITRO BRANJE
V današnjem času je tehnika hitrega branja zelo koristna veščina.
Hitreje osvajamo znanje, obvladujemo informacije, urimo si spomin in
koncentracijo ter osredotočenost.
Znatno boste zmanjšali čas potreben za pripravo na izpite!
Ali ste vedeli, da je na minuto je mogoče prebrati več kot 10 strani!
Power reading temelji na načinu učenja in pomnjenja ter aktivnosti možganov,
ki je povsem naraven. Naučili se boste kako brati in se učiti bolje in hitreje s
popolnim razumevanjem prebranega.

Oglejte si predstavitveni film:
http://www.lu-sb.si/hitro-branje.html

Strokovne delavke na Ljudski univerzi smo se tečaja
udeležile in povečale hitrost branja za 10-krat.

Strokovni izpit iz splošnega
upravnega postopka
USPOSABLJANJE IN IZPIT – VSE NA ENEM MESTU V Slovenski Bistrici
Strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka – izpit ZUP je ena izmed
najpogostejših zahtev delodajalcev. S pridobitvijo potrdila o opravljenem izpitu
si lahko zagotovite možnost zaposlitve tako v javnem kot zasebnem sektorju!

Usposabljanja in izpit bomo izvedli v naših poslovnih prostorih
v sodelovanju s pooblaščenim izvajalcem.
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PROMET S KEMIKALIJAMI
PO NOVEM!
Delavnica s poudarkom na spremembah, ki se uvajajo s 1. 12. 2010!
Prodajate, kupujete ali uporabljate čistila, biocide, barve, lake, paste,
razpršilce in druge kemikalije? Potem morate preveriti ali ste zavezanec
za katero od področij kemijske zakonodaje.
Kupujete kemikalije v drugih državah EU? Ali veste, da potrebujete
dovoljenje za opravljanje dejavnosti in svetovalca za kemikalije?
Ali so vam dobavitelji poslali nove varnostne liste za snovi, ki jih
uporabljate? Do 1.12.2010 velja še stari sistem razvrščanja, potem morate
spremeniti varnostne liste in sistem razvrščanja na etiketah za snovi.
Poznate nove piktograme? Ste preverili ali so vaše snovi v novem ATP-ju na
novo razvrščene? Prehodno obdobje se konča 1.12.2010.
Skladiščite kemikalije? So vaša skladišča že usklajena z novim Pravilnikom o
tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij?
Kupujte kemikalije ali izdelke na Hrvaškem ali v kateri drugi državi izven
EU? Želite preveriti ali ste zavezanec za REACH (Uredba o registraciji,
evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij)?
Če potrebujete odgovor na katero od vprašanj ali imate druga vprašanja
o kemikalijah se MORATE UDELEŽITI DELAVNICE!
Barbara Kolar Berglez je samostojna podjetnica s skoraj 20-letnimi
izkušnjami na področju prometa s kemikalijami in kemijske zakonodaje. Je
pooblaščena svetovalka za kemikalije v podjetjih, kjer je trženje kemikalij
osnovna dejavnost, kakor tudi v manjših podjetjih, kjer potrebujejo občasno
svetovanje in pomoč. Je dobra poznavalka nemškega trga ter zakonodaje,
njene povezave pa sežejo tudi na območje Hrvaške in Srbije. Intenzivno
se ukvarja s spremembami, ki jih prinaša v slovenski prostor evropska
uredba REACH in notifikacija snovi po uredbi CLP.
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