
Usposabljanje se organizira v okviru projekta Ker alkohol ni mleko - zagovorništvo na področju
alkoholne politike,  ki je podprt s sredstvi Programa »Active Citizens Fund« (ACF) v Sloveniji 2014-2021.

AKADEMIJA zKNB
Slovensko združenje za kronične nenalezljive bolezni vabi na brezplačno

Izobraževanje o retoriki in 
javnem nastopanju

ki bo potekalo v prostorih Impact Hub Ljubljana na Slovenski 56, v

torek, 24. 8. 2021
od 11:00 do 14:00

prvine dobrega in slabega javnega nastopa;
pomen retorike pri zagovorništvu;
elemente besedne in nebesedne komunikacije;
prepreke efektivne komunikacije in poti do izboljšav;
tehnike, orodja in taktike za učinkovito komuniciranje in integracijo ciljnih sporočil;
psihologijo v ozadju javnega nastopanja; 
gradnjo sporočilnosti in ciljno načrtovanje nastopov;
iz kje črpati ideje za strateško usmerjeno govorništvo in kakšne vsebine delujejo najbolje;
kratek praktični preizkus in pridobitev povratne informacije;
kaj vse potrebujemo za načrt za izboljšanje lastne retorike in javnega nastopa ter pripravo
individualnih besednih in nebesednih iztočnic za vajo.

Trening je namenjen izključno predstavnikom nevladnih organizacij, ki delujejo na področju
javnega zdravja ali preventive.

Namen izobraževanja je pridobiti oziroma izpopolniti znanje in veščine na področju retorike
in javnega nastopanja, nadgradnje kompetenc govorništva in izboljšanja zagovorniških
aktivnosti,  pridobivanja večje sporočilnosti in  zasnove javnih nastopov za večji učinek.

Kaj bomo spoznali:

O izobraževanju:



O vodjah izobraževanja:
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Katja  Čič je svoje izkušnje v svetu javnega
zdravja začela zbirati v letu 2014, ko se je
pridružila Društvu in kasneje še Zvezi
študentov medicine Slovenije. Več let je
opravljala različne funkcije v IFMSA, med
drugim je opravljala delo direktorice  komiteja
za javno zdravje in služila kot uradnica za
zvezo s SZO. Trenutno je zaposlena pri zKNB
in pri Mednarodni zvezi za zdravje mladih
YHO, ter je članica usmerjevalnega odbora
GHWN Youth Hub in certificirana trenerka
mehkih veščin. Zadnje čase se ukvarja s
tematiko odpravljanja neenakosti v zdravju, 
 globalno politiko javnega zdravja in smiselnim
vključevanjem mladih v odločevalske procese.  

Nina Rogelj Peloza je svojo pot začela v
Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija, ki se ji
je pridružila leta 2010. Danes  je zaposlena pri
zKNB. V zadnjih letih se je najbolj posvečala
vsebinam javnega zdravja in trajnostnega
razvoja. ter zagovorništva na teh področjih. Je
tudi podpredsednica MSS za trajnostni razvoj
in predstavnica NVO v medresorski delovni
skupini za tobačno kontrolo MZ RS, vključena
pa je tudi v številne mednarodne aktivnosti
kot koordinatorka, mentorica in trenerka.
Trenutno zaključuje magistrski študij
menedžmenta z usmeritvijo v ravnanje s
človeškimi viri.
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https://sncda.si/
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Prijave na izobraževanje sprejemamo do ponedeljka, 16. 8. na tej povezavi. 

Zaradi omejenega števila mest je udeležba mogoča za enega predstavnika na organizacijo do
zapolnitve mest. Kasnejše prijave bodo uvrščene na čakalno listo v primeru naknadnih
odpovedi.

Usposabljanje je brezplačno, obvezno pa je plačilo kavcije 20 € na udeleženca, ki mora biti
poravnana po potrditvi udeležbe do srede, 18. 8. na račun združenja zKNB. V primeru
udeležbe na izobraževanju ali pravočasnega preklica udeležbe do petka, 20. 8. do 12:00, bo
kavcija povrnjena na plačnikov račun do 31. 8. 2021.

Od petka, 20. 8. po 12:00 uri udeležbe ni več mogoče preklicati, lahko pa organizacija
zamenja udeleženca s predhodnim obvestilom na info@sncda.si do 23. 8. V primeru
neudeležbe ali zamujene odpovedi udeležbe kavcijo zadrži zKNB.

Za več informacij smo na voljo na info@sncda.si.

Pogoji udeležbe na izobraževanju:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfK6AVcA3eLkDOMMAcX1-1y7R8gV6-XrKV6E8WUnohboEpUoA/viewform?usp=sf_link

