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Asociácia prednostov úradov
miestnej samosprávy v SR
Vás pozýva na I. tréning v rámci vzdelávacieho projektu
Manažérske vzdelávanie prednostov úradov
miestnej samosprávy na obdobie
2011 - 2014

Termíny tréningov
10. - 11.5.2011 (utorok - streda)
12. - 13.5.2011 (štvrtok - piatok)
19. - 20.5.2011 (štvrtok - piatok)
1. časť:

Komunikácia v náročných pracovných situáciách
cyklus tréningov manažérskeho vzdelávania
na roky 2011 až 2014
pre Asociáciu prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

Cieľová skupina:
prednostovia mestských a obecných úradov
Cieľ:
včasné rozoznanie pracovných situácií so zvýšenými
nárokmi na komunikáciu a voľba vhodných komunikačných
prostriedkov
Tézy obsahu:
pripomenutie základov efektívnej komunikácie (nadviazanie
na predchádzajúci tréningový cyklus)
identifikovanie konkrétnych pracovných situácií, ktoré kladú
na komunikáciu prednostu úradu zvýšené nároky
analýza rôznych druhov záťažových situácií a jej využitie na
vyvodenie efektívneho komunikačného prístupu
komunikačné prvky zvyšujúce intenzitu záťažových
vlastností situácie a ako sa im vyhnúť
komunikačné prvky, ktoré kompenzujú záťažové vlastnosti
situácie a ako ich použiť
precvičenie komunikácie v konkrétnych záťažových
situáciách, reflexia, spätná väzba, analýza, vyvodenie
prakticky využiteľného poznania z procesu zážitkového
učenia

Motto:
Záťažové situácie sú veľmi trpezlivé:
vydržia nás čakať, až kým sa nás nedočkajú

Kontakt:
e-mail: predseda@apums.sk
tel: 0905 708 291
Organizačné pokyny:
Miesto: Grand hotel Permon,
zasadačka 10. poschodie
Začiatok: 9,30 hod.
Prezentácia a ubytovanie: od 9.00 hod.
Časový harmonogram:
1. deň:
09,30 hod. - začiatok, 1. pracovný blok
12,00 hod. - obed
13,30 hod. - 2. pracovný blok
18,00 hod. - večera
Po večeri majú všetci účastníci zabezpečený voľný,
bezplatný vstup do najväčšieho hotelového wellness
komplexu v Európe.
2. deň:
08,00 hod. - 3. pracovný blok
09,50 hod. - prestávka
10,10 hod. - 4. pracovný blok
13,00 hod. - záver tréningu a obed
+ prestávky na malé občerstvenie
Ubytovanie:
2 resp. 1- posteľové izby
Účastnícky poplatok pre členov APÚMS SR:
60 €/os v 2 - posteľovej izbe
76 €/os v 1 - posteľovej izbe
Účastnícky poplatok pre nečlenov APÚMS SR:
120 €/os v 2 - posteľovej izbe
152 €/os v 1 - posteľovej izbe
V cene poplatku sú započítané:
režijné náklady spojené s organizáciou kurzu, pracovné
materiály a pomôcky, ubytovanie, strava - občerstvenie.
Poplatok uhrádzajte na číslo účtu:
6929914001/5600 , variabilný symbol IČO vysielajúcej
organizácie

Poplatok je stanovený dohodou v zmysle zákona č. 18/1996
Z.z. o cenách
Pozvánka obsahuje všetky údaje potrebné k úhrade a spolu
s výpisom z účtu o úhrade tvorí doklad pre zúčtovanie
Nie sme platcami DPH
V prípade Vašej neúčasti poplatok nevraciame, len vo
výnimočných prípadoch ak sa účasť zruší dostatočne včas

V prípade kladného záujmu o účasť na I. tréningu
vyplňte prosím priloženú NÁVRATKU a zašlite pokiaľ
možno OBRATOM, najneskôr však do 3.5.2011
na e-mail: predseda@apums.sk

