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SEMINAR SKEI ReO VELENJE
SKEI ReO Velenje že tradicionalno vsako jesen organizira tri dnevno izobraževanje
za sindikalne zaupnike. Tokrat je seminar potekal od četrtka 08. do nedelje 11.
oktobra. 2015 na otoku Krk. Seminar sta vodila predsednik SKEI ReO Velenje Žan
Zeba ter sekretar ReO Velenje Aleš Vodovnik. Seminarja so se udeležili zaupniki is
sindikalne konferenc Gorenje, sindikalne podružnice BSH in sindikalne podružnice
Esotech. Z nami je bil tudi gost Vojko Fon sekretar iz ReO SKEI Posočje.
V četrtek popoldan smo slišali nekaj teorije o mobingu na delovnem mestu. Z
zanimanjem smo prisluhnili predavateljici Mateji Gerečnik, predsednici komisije za
ženska vprašanja. V nadaljevanju pa smo tudi sami skušali razrešiti tri dane primere
mobinga in ugotovili, da je težko opredeliti nastale situacije ali gre za mobing ali za
nadlegovanje.
Seminar je bil organiziran na visokem nivoju in prav v veselje je bilo nam prisluhniti
predsednici SKEI Slovenije, Lidiji Jerkič. Predstavila nam je potek volitev ter
kongres SKEI. Vse skupaj bo potekalo naslednjo leto, kajti izteka se prvi petletni
mandat sindikalnim funkcionarjem.
Poleg tega pa smo v petek uživali v celodnevnem predavanju Gabrijele Kukovec.
Veliko napetih trenutkov in tem in dobro odigranih praktičnih primerov smo spremljali
na temo Utrjevanje samozavesti in podobe. Skupaj smo iskali odgovore na
vprašanje Kdo sem in kam grem? Učili smo se pozitivne komunikacije in tudi to,
da sreče ne lovimo z ribiško palico. Vsebina je obravnavala nasvete za dosego
osebnega zadovoljstva, ki pomaga, da smo v odnosu z drugimi boljši, prijaznejši.
Nad vsem videnim in slišanim smo bili navdušeni in komaj čakali, da je nas
nagovorila tudi Berta Rebol. Prvič smo poslušali, kako s pomočjo EFT tehnike
postaneš boljša mama, žena, sodelavec … S to tehniko se lahko pomaga sebi in
drugim v čustvenih stiskah. Zaradi pozitivnih izkušenj ga. Berta znanje predaja tudi
drugim.
V soboto pa smo imeli v predavalnici predavanje v izvedbi Barbare Kozina,
pravnica, z naslovom Kolektivne pogodbe dejavnosti – spremembe. Super
predavateljica in predavanje. Škoda, da je bilo premalo časa, da bi se v kako temo še
bolj poglobili. Ga. Barbara je z veseljem odgovarjal na naša vprašanja.
Ker je bilo vse super organizirano, smo udeleženci seminarja bili nagrajeni tudi z
zanimivim izletom v mesto Vrbnik.
Seminar je bil zanimiv, informacije, ki smo jih izvedeli, so nam definitivno dale misliti v
zvezi z našim sindikalnim delom in nas spomnile na nekatere stvari, na katere bomo
od sedaj bolj pozorni. Na seminarju vedno zvemo kaj novega.
V svetu prihodnosti bodo nepismeni tisti,
ki se ne bodo naučili učiti.
Alvin Toffler
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