
Spoznali boste priznane lokalne ponudnike 
športnih, wellness in adrenalinskih storitev. 

Pridružili se nam bodo strokovnjaki na po-
dročju obvladovanja stresa (Dr. Franc Gider),  
zdravega pisarniškega dialoga (Kaja Kosec), 
ergonomije (Maja Rihar) ...

Brezplačno bodo na voljo: 

Tenis
Odbojka na mivki
Nogomet

Joga
Pilates
Bootcamp

Fitnes
Zumba
Več kot 19 vodenih vadb 

Meritve telesne sestave
Bazen

Stolna masaža
Jutranja telovadba

Drugo Se izvaja na podjetju

*V času meseca zdravja so vsak dan na voljo vse aktivnosti. Potrebna je le predhodna prijava in potrditev termina.

V avgustu in septembru bo potekal mesec zdravja, kjer se boste lahko v duhu 
zdravega življenskega sloga, gibanja in rekreacije brezplačno udeležili 

več kot 30 različnih delavnic in športnih aktivnosti.

vas vabi na mesec zdravja
za podjetja

29.8 - 
30.9.2017
Ljubljana

VITALNO PODJETJE
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Izvajali bomo delavnice:

* Udeležba je za podjetja brezplačna za 2 osebi, nato 10€ na osebo. 
* Vsa zbrana sredstva dogodkov se namenijo Kardiološkemu oddelku Pediatrične klinike, za diagnostične preiskave, zdravlje-
nje otrok s prirojenimi srčnimi napakami, motnjami srčnega ritma in pridobljenimi srčnimi obolenji.

Seminar temeljnih postopkov oživljanja (TPO) je odlična priložnost, da si pridobite veščine in odpravite dileme, kako 
postopati pri oživljanju. Sodelujoči poleg teoretičnega znanja pridobijo tudi praktično usposobljenost, kako odreagi-
rati, kaj storiti najprej in kaj potem, pridobijo občutek v rokah, kako hitro in kako močno izvesti določeno kretnjo. 
Predvsem pa se znebite občutka strahu, da bi se znašli v situaciji, ko bi morali oživljati.
 
Udeleženec seminarja prejme iHELP večjo varnost:
• iHELP SOS mobilna aplikacija za hitrejše alarmiranje (Gratis: letna licenca v vrednosti 30,00 EUR)
• iHELP SOS center za alarmiranje v primeru, da nimate interneta (Gratis: letna licenca v vrednosti 22,80 EUR)
• iHELP digitalna zdravstvena kartoteka: (Gratis: letna licenca v vrednosti 9,90 EUR)
 
Delavnica vsebuje:
• Predstavitev iHELP projekta: kako deluje iHELP SOS aplikacija / SOS Gumb / SOS pametna ura...
• Kako poskrbeti za lastno varnost doma, v službi in na poti?
• Kdaj je potrebno oživljati osebo?
• Osnovni koraki temeljnih postopkov oživljanja:
  - Ugotavljanje zavesti,
  - diha ali ne diha,
  - SOS alarmiranje preko iHELP mobilne aplikacije,
  - klic na pomoč (112),
  - ugotavljanje dihanja,
  - masaža srca,
  - umetno dihanje
• Oživljanje novorojenčka, otroka in odrasle osebe.
• Kaj je in kako deluje defibrilator?
• Kam je potrebno dati elektrode na golo telo?

iHelp – Uposabljanje za delo z defibrilatorjem, postopki oživljanja, pomoč 
ob nesrečah in zastoju srca
Vodi: Andraž Ogorevc

Lokacija:  Tehnološki park, Stavba B

Termini: 12.09.2017, od 14:30 do 16:30 - predvalnica

Ljudje sledijo, ko zaupajo in verjamejo v vodstvo. Zaupanje se zgradi skozi ustrezno vodstvo in dialog – dve 
znanji, ki se močno prepletata in vplivata druga na drugo. 

Pomembna niso ne le dejanja, ampak tudi ustrezno izražanje in raba besed. Na delavnici boste spoznali, 
kako navduševati z ustreznim dialogom. Kako v svojem vodstvu ljudi navdahniti in ustrezno delegirati 
naloge, predvsem pa kako uspešno združiti obe znanji.

Vodi: Kaja Kosec - Za dialog

Lokacija:  Tehnološki park, stavba B - sejna soba

Termini: 11.09.2017, od 13:00 do 15:00 

Vodenje in učikovit dialog
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Sodobni čas nam je prinesel mnogo novih priložnosti, a hkrati močno posegel v naš vsakdan – nov način 
dela. Obsedeli smo za računalnikom in pisalno mizo ter odkrili, da nam je to prineslo določene težave. Razi-
skave so potrdile, da dolgotrajno dnevno sedenje tudi, če je delovno mesto urejeno ergonomsko, ni dovolj. 
Povzroči lahko stres in poškodbe povezane s kostno mišičnim obolenji ter poveča riziko debelosti, diabete-
sa, presnovne motnje in odstotek obolelih za boleznimi srca.

Vsebina delavnic bo na temo: 
 - Delovno mesto, delovno okolje in delovne navade, 
 - sedenje in vpliv sedenja na naše zdravje, 
 - analizirajmo svoje delovno mesto, 
  - kaj bi vaša miza povedala o vas, 
 - celosten pristop – začnimo aktivno dobro delati.

Vodi: Maja Rihar - Dobra pisarna

Lokacija:  Tehnološki park, stavba B - sejna soba

Termini: 13.09.2017, od 13:00 do 14:00

Ergonomija in sedeče delovno mesto

* Udeležba je za podjetja brezplačna za 2 osebi, nato 10€ na osebo. 
* Vsa zbrana sredstva dogodkov se namenijo Kardiološkemu oddelku Pediatrične klinike, za diagnostične preiskave, zdravljenje otrok s prirojenimi srčnimi 
napakami, motnjami srčnega ritma in pridobljenimi srčnimi obolenji.

Skrivnosti učinkovite komunikacije

Naši čuti vsako sekundo sprejmejo 2.000.000 bitov informacij. Naš um lahko zavestno obdrži in predeluje 
le 7+/-2 enoti informacij na sekundo, kar je približno 134 bitov na sekundo. Kaj pa se zgodi z vsemi ostalimi 
informacijami?

Na delavnici »Učinkovito komuniciranje« bomo preko številnih praktičnih vaj in intenzivnega interaktivne-
ga dela spoznali svoj model komuniciranja, kako filtriramo veliko gmoto informacij, ki nas stalno obdaja in
katera omejujoča prepričanja nas ovirajo pri doseganju zastavljenih ciljev.

Vodi: Ana Bešter - Dober stik

Lokacija:  Tehnološki park, stavba B - sejna soba

Termini: 15.09.2017, od 11:30 do 13:30

Sproščanje mišičnih bolečin v vratu, ramenih in hrbtu

Ko tečemo skozi življenje, se velikokrat sploh ne zavedamo, da smo pod stresom. Več kot 70% ljudi občuti 
stres vsaj enkrat dnevno. Na delavnici boste spoznali, da je človek energijsko bitje in da glavni vzroki za 
stres niso šef, partner, politika, vreme … Naučili pa se boste tudi tri enostavne tehnike sproščanja, ki vam 
bodo v le nekaj minutah pomagale vzpostaviti energijsko ravnovesje in olajšati stres.

Vodi: Tatjana Klakočar - CODA

Lokacija:  Tehnološki park, stavba B - sejna soba

Termini: 13.09.2017, od 11:30 do 12:30 
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Adijo stres

Ko tečemo skozi življenje, se velikokrat sploh ne zavedamo, da smo pod stresom. Več kot 70% ljudi občuti stres 
vsaj enkrat dnevno. Na delavnici boste spoznali, da je človek energijsko bitje in da glavni vzroki za stres niso šef, 
partner, politika, vreme … Naučili pa se boste tudi tri enostavne tehnike sproščanja, ki vam bodo v le nekaj minu-
tah pomagale vzpostaviti energijsko ravnovesje in olajšati stres.

Vodi: Dr. Franc Gider - Bizinaizi

Lokacija:  Tehnološki park, stavba B - predavalnica

Termini: 15.09.2017, od 14:00 do 15:00 
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Programi Vitalno podjetje so namenjeni vsem modernim podjetjem, ki so prepoznala potrebo 
po investiciji v svoje zaposlene. Namenjeni so izboljševanju delovne klime, dvigu produkcije in 
boljši komunikaciji tako znotraj podjetja, kot s strankami. 

Vse športne aktivnosti, delavnice, ponudniki in izvajatelji, ki jih boste spoznali v okviru meseca 
zdravja, so v večji meri na voljo tudi preko naših celoletnih programov promocije zdravja in 
rekreacije.

Več si preberite na naši spletni strani, nam pišite ali nas pokličite!

Združena delavnica - Kako značrtovanjem, do uspešnega programa zdravja za 
zaposlene & iHelp temeljni postopki oživljanja
Vodi: Polona Štajnar - Team Vital 
        Andraž Ogorevc - iHelp

Lokacija:  Tehnološki park, Stavba B

Termini: 22.09.2017, od 08:00 do 11:00 - sejna soba

* Udeležba je za podjetja brezplačna za 2 osebi, nato 10€ na osebo. 
* Vsa zbrana sredstva dogodkov se namenijo Kardiološkemu oddelku Pediatrične klinike, za diagnostične preiskave, zdravljenje otrok s 
prirojenimi srčnimi napakami, motnjami srčnega ritma in pridobljenimi srčnimi obolenji.

VITALNO PODJETJE

Za zdrave in zadovoljne zaposlene je prvi pogoj sistematično in skrbno načrtovanje programa, ki je ciljno usmerjen 
v rezultate izboljšanja zdravja. Samo dolgoročno skrbno načrtovanje bo pripeljalo do želenih rezultatov. To velja 
tako v poslovnem, kot privatnem svetu in ravno tako na področju zdravja zaposlenih. V nekaterih podjetjih ste 
že pričeli z uvajanjem ukrepov zdravja zaposlenih in nimate časa nadaljevati? Se sprašujete, zakaj posamezni 
ukrepi ne prinesejo rezultatov?


