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Gradnja vsake hiše se začne pri temeljih. Verjetno se strinjate, da morajo le-
ti biti dobri in trdni, če želimo, da bo naša hiša stabilna in nam bo
dolgoročno služila kot dom. Tudi v podjetju se vse začne pri temeljih. Torej
tudi podjetje potrebuje dobre in trdne temelje, če želimo, da bo
uspešno ter, da bodo vsi procesi prinašali dobre rezultate. 
 
V podjetju pa dobre in trdne temelje predstavljajo medosebni odnosi med
vsemi zaposlenimi. Jasno torej je, da v kolikor medosebni odnosi niso
optimalni, to negativno vpliva na proces dela, kar posledično pomeni nižje
oz. slabše rezultate.
 
Zato se v vseh svojih storitvah, ki vam jih ponujamo, osredotočamo
predvsem na temelje vašega podjetja – to je na gradnjo in bogatenje
medosebnih odnosov. Bodisi preko skupinskih aktivnosti, ali preko
posameznikovega osebnostnega razvoja.
 

Izbirate lahko med pestro paleto storitev, ki jih navajamo v nadaljevanju. Vse
storitve lahko izvedemo pri vas ali na željeni drugi lokaciji, ki jo za vas
poiščemo mi. Prav tako lahko za naše storitve koristite tudi nadomestne
kvote. Vse našteto izvajamo za skupine od minimalno 6 do maksimalno 30
ljudi, odvisno od vrste storitve.

V vseh storitvah smo zelo fleksibilni in jih v največji možni meri prilagodimo
vam saj nam je pomembno, da s pomočjo naših storitev rešujemo vaše
težave. 
 
Če poleg analize zaposlenih koristite še druge storitve v vrednosti vsaj 4.000
eur, vam brezplačno pripravimo karierne načrte za največ 20 zaposlenih.
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STORITVE

Viziji mora slediti konkreten podvig. Ni

dovolj, da zremo v stopnice pred sabo,

moramo zakorakati po stopnicah.

VANCE HAVNER
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TEAMBUILDINGI – aktivnost, s pomočjo
katere gradimo skupino, ji dajemo zagon
ali utrdimo vezi med posamezniki v timu.

DAN ZAME – storitev, s katero nagradite tiste 
zaposlene, ki si zaslužijo nagrado. V okviru tega 

ponujamo različne oblike storitev v smislu razvajanja,
športnih aktivnosti, izletov ali sproščanja.

TABORI – dvo ali več dnevno druženje vaših
zaposlenih ali otrok vaših zaposlenih, ki so
namenjeni sproščenemu druženju in krepitvi
medosebnih odnosov.

TEČAJI DRSANJA, SMUČANJA ali ROLANJA  –
tečaje izvedemo za vaše zaposlene ali za otroke

vaših zaposlenih.

ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA PRIREDITVAH –
prireditve kot so zaključki in pikniki, lahko
popestrite z različnimi športnimi aktivnostmi, ki
jih pripravimo glede na vaše želje.
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LIKOVNA TERAPIJA – .preko
umetniškega ustvarjanja vaši
zaposleni spoznavajo in se na
neinvaziven način soočajo z lastnimi
čustvenimi, vedenjskimi in
kognitivnimi izzivi.

OSEBNA TRANSFORMACIJA – je naša
premium storitev, ki je usmerjena v

osebnostno nadgradnjo posameznika.
Preko skupinskih srečanj in

individualnih vaj posameznik spoznava
sebe, svoje ovire in želje ter se uči

kakovostne komunikacije z drugimi. Cilj
programa je, da se posameznik nauči

uporabljati orodja, ki mu pomagajo pri
premagovanju ovir ter bolje razume
sebe in druge. To mu omogoča tudi

kakovostnejšo komunikacijo in nasploh
višjo zadovoljstvo z življenjem.

STROKOVNI SEMINARJI,
PREDAVANJA in INTERAKTIVNE
DELAVNICE – izbirate lahko med
pestrim naborom s področja tematik
telesnega, duševnega in socialnega
zdravja (nabor tematik najdete v
nadaljevanju). Na seminarjih,
predavanjih ali delavnicah razvijate
svoje kompetence, saj vas naši
strokovnjaki opremijo s konkretnimi
tehnikami in napotki, ki so preverjeni
in takoj uporabni v praksi.
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PODPORNE SKUPINE – za vas v
vašem podjetju vpeljemo tudi

podporne skupine, ki pomenijo
skupine ljudi s podobnimi izzivi,
interesi ali cilji. Nato za namen
vodenja skupine usposobimo

moderatorje. Namen podporne
skupine je povezovanje istomislečih

oz. tistih, ki se soočajo z istimi izzivi in
v skupini najdejo podporo.

CELOVITA PODPORA – ta storitev
pomeni celovito podporo na področju
telesnega in duševnega zdravja. Na
področju telesnega zdravja vam nudimo
individualno podporo v obliki svetovanja
na področju telesne vadbe in zdrave
prehrane. Na področju duševnega
zdravja pa vam nudimo individualno
psihološko pomoč za vaše zaposlene.

ANALIZA ZAPOSLENIH – s pomočjo
vprašalnikov analiziramo vaše
zaposlene z namenom, da ugotovimo,
kje v vašem podjetju je prostor za
morebitne izboljšave. S pomočjo
vprašalnikov prepoznamo
obremenitve, ki jih vaši zaposleni
doživljajo na delovnem mestu in
ocenimo stres ter njegove škodljive
posledice.
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NABOR TEMATIK za

STROKOVNE SEMINARJE,

PREDAVANJA in

DELAVNICE

Investicija v znanje izplača najvišje

obresti.
BENJAMIN FRANKL IN
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Strokovni seminarji

Mobing od A do Ž
Rehabilitacija na delovnem mestu

Trajanje: 1-2 dni, največ 5 pedagoških ur v enem
dnevu
 
Tematike:

Predavanja in delavnice

Večina tematik lahko izvedemo tako v obliki predavanj kot interaktivnih
delavnic. Pri tem je potrebno upoštevati, da je vsebina predavanj manj
obširna, a kljub temu zajema nekaj praktičnih napotkov. Interaktivne
delavnice so bolj poglobljene učne delavnice, kjer udeleženci aktivno
sodelujejo.
 
Trajanje: predavanje traja 2 pedagoški uri; interaktivna delavnica pa 5
pedagoških ur

Pomembnost postavljanja osebnih meja – za krepitev veščin asertivne
komunikacije in preprečevanje izgorelosti
Kako do boljše samopodobe? – za krepitev pozitivne samopodobe
Kreativno reševanje izzivov – za razvoj sistematičnega razmišljanja po
metodi I.D.E.A.S.
Spoznaj stress in ga obvladaj – za učinkovito spoprijemanje s stresom
Kako oblikovati in doseči cilje? – za doseganje željenih rezultatov
Kako imeti več časa? – za obvladovanje time managementa
Učinkovita komunikacija – za jasno in dobro komunikacijo
Spoznaj umetnika v sebi – s packo nad sivino – za prepoznavanje in
ozaveščanje ter upravljanje čustev

Tematike s področja duševnega zdravja in medosebnih odnosov:
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Predavanja in delavnice

Zakaj pričeti dan z zdravim obrokom? – naučimo se pripraviti zdrav obrok
vsak dan
Zdravo hujšanje – ker ni vsako hujšanje dobro za naše telo
Kako se zdravo prehranjevati v današnjem času? – osnove zdravega
prehranjevanje
Vključevanje telesne aktivnosti na delovnem mestu – zakaj in kako
Gibanje za prihodnost – za funkcionalno telo, ki nam bo dobro služilo in v
katerem se bomo dobro počutili
Zdrava hrbtenica – za zdravo hrbtenico in pokončno držo
Tri tehnike za boljše telesno počutje – za lepši vsakdan in sprostitev v
hitrem vrvežu življenja
Sproščanje napetosti v mišicah – za sproščeno in fleksibilno telo
Vpliv dihanja na naše življenje – za pravilno dihanje

Tematike s področja telesnega zdravja:

Razvoj posameznega udeleženca kot mentorja in kot celostne osebe – za
učinkovito mentostvo
Poslovni bonton kot del profesionalne identitete – za lažjo in bolj
sproščeno komunikacijo
Uporaba strateškega planiranja – za učinkovito vodenje
Vitko in agilno poslovanje – za hitrejši napredek
Medgeneracijsko in medkulturno vodenje – za premostitev
komunikacijskih šumov posameznikov različnih kulturnih in generacijskih
ozadij
Komunikacija in vodenje – za boljše komuniciranje in reševanje konfliktov
Kako imeti več časa? (glej prejšnjo stran)
Pomembnost postavljanja osebnih meja (glej prejšnjo stran)
Spoznaj stress in ga oblvadaj (glej prejšnjo stran)

Tematike za vodstveni kader:
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INVALIDSKE KVOTE

Veliki izziv življenja je premagati meje znotraj

sebe, jih odriniti tja, kamor še v sanjah ne bi

pomislili, da je mogoče.

SERGIO BAMBAREN
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Kaj je invalidska kvota?

ima zaposleno predpisano število invalidov ali
plača prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov.

Vsak delodajalec, ki zaposluje najmanj 20 oseb, ima obveznost izpolnjevati
invalidsko kvoto, kar pomeni, da mora zaposlovati od 2 do 6 % invalidov
(odvisno od registrirane dejavnosti). Zavezanec lahko svojo obveznost glede
kvote izpolni tako, da:

Kako si lahko kot delodajalec

znižate obveznost plačila prispevka?

Kako in koliko lahko prihranite?

Delodajalec, ki ne izpolnjuje kvote z zaposlenimi invalidi, lahko delno ali v
celoti zniža obveznost plačila prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja
invalidov na podlagi sklenjene pogodbe o poslovnem sodelovanju s
POSLOVNO SKUPINO GRIFFIN, kot nadomestno izpolnitev kvote. Za
nadomestno izpolnitev kvote se šteje v koledarskem letu sklenjena in
izpolnjena pogodba o poslovnem sodelovanju z invalidskim podjetjem ali
zaposlitvenim centrom.

Namesto plačevanja prispevkov si lahko tako preko poslovnega s
POSLOVNO SKUPINO GRIFFIN zagotovite storitve, ki jih potrebujete, hkrati
pa zadostite predpisanim zahtevam glede invalidskih kvot.
 
Za naročnika, ki je zavezanec h kvoti, to pomeni, da v kolikor s POSLOVNO
SKUPINO GRIFFIN sklene pogodbo o sodelovanju v višini 1.250,00 EUR,
realizira nadomestno izpolnitev kvote za 1 invalida.
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NAŠE REFERENCE

Če mi daste nalogo, ki ji lahko podarim nekaj

svojega, ne bo več naloga; bo veselje, bo

umetnost.

BL ISS  CARMAN
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Tanja Čajavec, univ. dipl. umet.
zgod. – soc. kulture

Že več kot 15 let zaseda vodilne položaje v javnih, nevladnih in zasebnih
organizacijah. Danes končuje doktorski študij poslovne informatike in je
zaposlena kot vodja POSLOVNE SKUPINE GRIFFIN. Delovne naloge, ki jih
izvaja so kompleksne in iz področji: razvoj in izvedba programov
usposabljanja in zaposlovanja invalidov in težje zaposljivih; razvoj, priprava
in izvedba investicijskih, razvojnih in aplikativnih projektov iz področji
investicij, kulture dediščine in turizma ter svetovanje posameznikom in
podjetjem na področju poslovanja (digitalizacija poslovanja, krizno
upravljanje podjetji, upravljanje in optimizacija virov, projektno delo,
pridobivanje EU sredstev, priprava poslovnih in investicijskih načrtov). Tanja
je višja predavateljica, strokovni vodja programov socialne aktivacije,
strokovni vodja rehabilitacije na delovnem mestu in vodja R&R v Poslovni
skupini Griffin. Svoje znanje ves čas nadgrajuje, med drugim s pridobljeno
licenco Transolution Business praktika. Trenutno pa se izpopolnjuje tudi na
področju transakcijske analize.

041 331 534:

tanja@ps-griffin.si

Tanja Čajavec
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Špela Kresnik, mag. psihologije

Marec 2018 – April 2018 - izvedba različnih predavanj s področja mehkih
veščin na projektu Made with Y, katerega nosilec je Zavod Y
Od leta 2017 izvajam delavnice in predavanja s področja psihologije,
osebne odličnosti in osebnostne rasti v sodelovanju z MMKC Radlje ob
Dravi in Knjižnico Radlje ob Dravi
April 2018 – maj 2019 - strokovna sodelavka na Inštitutu za neodvisnost
v Ljubljani
Maj 2019 – coach pomočnik na dogodku Transolutin Business
Practitioner
Oktober 2019 (v teku) – izvedba analiz in predavanj za podjetja

Mlada in ambiciozna psihologinja, ki svoje znanje predaja s strastjo, saj
verjame, da ko spreminjamo sebe, na bolje spreminjamo tudi svet. Svoje
znanje je po študiju nadgradila še s pridobljeno licenco NLP praktika in
Transolution Business praktika. Trenutno pa se izpopolnjuje tudi na
področju transakcijske analize. Njen cilj je, da na predavanjih in delavnicah
(prav tako pa tudi pri delu s posamezniki) preda čim več praktično
uporabnega znanja in motivacijo, da začnejo pridobljeno znanje tudi
uporabljati.
 
Reference:

040 575 184

spela@ps-griffin.si

Špela Kresnik
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