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TÜV ®

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Psychosociální rizika a stres na pracovišti, příklady z praxe
Vážená paní / Vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář, pro manažery, vedoucí, prodejce, obchodníky,
administrativní pracovníky, asistentky a všechny osoby, které chtějí mít povědomí o
psychosociálních rizicích a kteří se chtějí dozvědět jak pracovat se stresem na pracovišti.
Cílem školení je rozšíření znalostí výše uvedených pracovníků o hodnocení a řízení
psychosociálních rizik na pracovišti jako zákonná povinnost vedení společnosti.
Vysvětlíme si na jaká psychosociální rizika se zaměřit při syndromu vyhoření.
Diagnostikujeme stresová zatížení a navrhneme jejich individuální plán k optimalizaci.
Se specialistou psychodiagnostiky a odbornicí na testování, monitoring úrovně stresu na
pracovišti a sledování psychosociálních rizik, paní Ing. Lucií Horníkovou budeme hovořit o
příkladech, které vznikly v praxi a které byly následně řešeny.
K dispozici bude krátký dotazník – monitoring psychosociálních rizik, díky kterému zjistíme
fázi stresu, ve které se právě nacházíte. Dozvíte se o dalších formách dotazníkového šetření
kombinovaného spolu s dalšími metodami s cílem dlouhodobého a trvalého zlepšení
organizace.


Po absolvování semináře získá každý účastník osvědčení.

Datum konání:

22. 11. 2017 – Praha

Místo konání:

Administrativní centrum „Galerie Harfa“ 4. patro, Českomoravská
2420/15, 190 00 Praha 9 – Libeň

Parkování:

ZDARMA v „Galerii Harfa“

Cena:

Školitel:

2.800,- Kč vč. DPH, tj. 2.314,- Kč bez DPH / osoba
(cena zahrnuje náklady na občerstvení (2x Coffee break, 1x oběd),
osvědčení a podklady k přednáškám)
Ing. Lucie Horníková - psychoterapeut s akreditací pro
zdravotnictví, lektorskou a publikační činnost, koučink, PR
a mediální podporu.

PROGRAM SEMINÁŘE

Čas
08:30
09:00 - 09:10
09:10 - 09:40
09:40 - 09:50
09:50 - 11:10
11:10 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 13:15
13:15 - 14:45
14:45 - 15:00
15:30

Téma
Registrace účastníků
Zahájení semináře, představení služeb
Hodnocení a řízení psychosociálních rizik
Přestávka na kávu
Syndrom vyhoření
Oběd
Stres
Diagnostika stresového zatížení, individuální plán
k optimalizaci stresového zatížení, supervize a
realizace
Přestávka na kávu
Monitoring psychosociálních rizik
Diskuze, odpovědi na otázky
Předpokládaný čas ukončení školení

Přednášející
TÜV NORD Czech
TÜV NORD Czech
TÜV NORD Czech
TÜV NORD Czech
TÜV NORD Czech
TÜV NORD Czech
-

Těšíme se na setkání s Vámi!




Organizační
pokyny:




Formulář pro zasílání závazných přihlášek naleznete v příloze.
Přihlášky zasílejte nejpozději do týdne před konáním semináře.
Účastnický poplatek prosíme uhradit současně s přihláškou
(na přihlášce je uvedeno naše bankovní spojení, SS a VS).
Pokud bude platba provedena těsně před termínem semináře, doložte
ji prosím, dokladem o platbě.
Fakturu – daňový doklad Vám zašleme poštou na základě přijaté
platby.



STORNO POPLATKY – V případě odhlášení ze semináře 7 kalendářních
dnů a méně před začátkem, účtujeme stornopoplatek 100% sazby.



V případě neúčasti se vložné nevrací!!

