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INHALT 

ÖSTERREICH 

Spoštovani,  
predstavljamo vam četrto številko novic pro-
jekta Chance4Change, ki ga izvajamo v okviru 
Operativnega programa čezmejnega sodelo-
vanja Slovenija-Avstrija 2007-2013.  V njej 
boste našli informacije o preobremenjenosti 
in izčrpanosti, o dobrem počutju in obvlado-
vanju stresa! Prijazno vas pozdravljamo! 

Partnerji projekta Chance4Change 

Sehr geehrte Damen und Herren!  
 
In der Anlage übermitteln wir Ihnen unseren 
vierten Newsletter, in dem Sie Neuigkeiten 
zu den Themen Überbelastung und Burn-out, 
sowie Wohlbefinden und Stressbewältigung 
finden!  
 
Mit freundlichen Grüßen, 

Projektteam RMGGU und  
alle ProjektpartnerInnen 
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Der Wohlfühl-Bus ist wieder da! 
Angelika Ratswohl, Verein Initiative Mensch 
Sara Rajh, Regionalmanagement Graz und Graz Umgebung 

 

Der Wohlfühl-Bus wird im Rahmen des Projektes Chance4Change von 3. bis 15. September 2012 wieder 
in der Region Graz unterwegs sein. Wir fahren mit dem Wohlfühl-Bus zu öffentlichen Plätzen und zu Orten 
der Stille, wo eine Auszeit vom hektischen Alltag möglich ist. Inhaltliche Schwerpunkte im bilateralen Pro-
jekt Chance4Change sind das persönliche Wohlbefinden auf allen Ebenen, Stressbewältigung und Burnout
-Prävention. 
 
Beteiligt sind die Wohlfühl-Partner: Im Rahmen des Teilprojekts "Wohlfühl-Kompass"  haben wir 106 An-
bieterinnen und Anbieter mit den Schwerpunkten seelisches Wohlbefinden, Ruhe und Entspannung, Spiri-
tualität, körperliches Wohlbefinden sowie Ernährung in ihrer Qualität überprüft und als Wohlfühl-Partner 
gekennzeichnet. 
 

  

Eine kleine Auswahl aus dem Programm: 
 Beratung: Wo und wie bekomme ich welche Hilfe? 
 Analyse des Burnout-Risikos 
 Psychologische Stressanalyse  
 Möglichkeiten der Entspannung 
 Schnuppermassage 
 Aqua-Zumba®-Fitness in der Auster  

Im Wohlfühl-Bus können alle Interessierten Schnupperangebote in Anspruch nehmen bzw. erhalten 
gezielte Informationen. Foto: Sara Rajh 
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 Tabakentwöhnung (in Kooperation mit der GKK 
Stmk.) 

 Gesunde Rezepte, feine Früchte 
 Leseecke im Wohlfühl-Bus 
 Gemeinsame Fahrt zu einem Ort der Stille : Ruhe 

und viel Grün 
 
Genauere Informationen zum Programm unter  
www.chance4change.eu! 
 
Alle Wohlfühl-Partner stellen ihre Angebote kostenfrei 
vor, ausschließlich Eintritte (z.B. Auster, Eggenberger 
Schlosspark) sind selbst zu bezahlen; Anmeldung ist 
nicht erforderlich.  
 
Rückfragen  
Mag.a Angelika Ratswohl, Verein Initiative Mensch, 
Tel.: +43(0)664 20 32 161, E-Mail: ratswohl@wohlfuehlhaus-graz.at  
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Lesung „Texte für die Seele“ 
 
Am Donnerstag, den 13.9.2012, veranstalten wir in Kooperation mit der Grazer Stadtbibliothek Graz-Nord 
in der Theodor-Körner-Straße 59 eine Lesung: Mag.a Gudrun Fritsch-Reitter liest „Texte für die Seele - ein 
Potpourri“. Um 18 Uhr 15 gibt es eine Führung durch die „Wohlfühl-Bibliothek“. Alle Interessierten sind 
herzlich willkommen!  
 

Tagungen 
Die Detailplanung für das Fachvernetzungstreffen „Entwicklung und Evaluierung von innovativen Program-
men“ am 19.10.2012 und die Internationale Fachtagung am 1.2.2013 sind im Gange, nähere Infos dazu 
folgen.  Bitte merken Sie sich jetzt schon die Termine vor, wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! 
 

Mobilisierung 
Seminarreihe zum Thema "Gesundes Führen" 
 
Die Qualität der Führung eines Unternehmens hat großen Einfluss auf 
das Wohlbefinden und die Gesundheit sowohl der Führungskräfte selbst 
als auch der MitarbeiterInnen. Sie spielt eine entscheidende Rolle für die 
Schaffung und Erhaltung eines angenehmen Arbeitsklimas und damit 
optimale Voraussetzungen für bestmögliche Leistung. „Gesunde Füh-
rung“ ist für MitarbeiterInnen und Führungskräfte jedes Unternehmens 
wesentlich, egal wie groß der Betrieb ist. 
 
Zu diesem wichtigen Thema wird nun im Rahmen des Projekts 
"Chance4Change" eine 3-tägige Seminarreihe angeboten, wobei die Kos-
ten vollständig vom Projekt übernommen werden. Die Termine zu der 
Seminarreihe finden Ende September 2012, Ende November 2012 und Ende Jänner 2013 in Graz statt. 
Führungskräfte können sich bei Interesse am Thema „Gesundes Führen“ unter folgendem Link für die Se-
minarreihe anmelden: http://ww3.unipark.de/uc/anmeldungc4c/.  Weitere Informationen werden dann 
zugesendet. Interessierte können auch an einer Onlinebefragung zum Thema „Gesundes Führen“ teil-
nehmen: http://ww3.unipark.de/uc/gesundfuehren/ 
Gleich im Anschluss an die Befragung erhalten die TeilnehmerInnen eine Rückmeldung über ihren Füh-
rungsstil bzw. die Führungskultur in Ihrem Unternehmen.  
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EINLADUNG ZUR 
 

1. internationalen Konferenz Chance4Change 
Individuelle Stressprävention und Stressbewältigung sowie Lebensqualität  

(Wohlbefinden) in urbanen Umgebungen 
Mittwoch, 19. September 2012,  

Hotel City, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor, Slovenija 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
wir laden Sie herzlich ein, sich uns bei der 1. Internationalen Konferenz Chance4Change »Individuelle 
Stressprävention und Stressbewältigung sowie Lebensqualität  (Wohlbefinden) in urbanen Umgebun-
gen«,  anzuschließen, die am Mittwoch, dem 19. September 2012, im Hotel City, Ulica Kneza Koclja 22, 
Maribor, Slowenien stattfindet. 

Es werden an die 30 Beiträge unterschiedlicher Vortragender aus Slowenien und aus Österreich 
präsentiert, die verschiedene Themen behandeln: 

A. Individuelle Stressprävention und Stressbewältigung als Teil der gesellschaftlichen Verantwortung  

B. Lebensqualität (Wohlbefinden) in urbanen Umgebungen 
Mit dieser Konferenz möchten wir gemeinsam mit Ihnen die neuesten Erkenntnisse, Forschungsergeb-

nisse und andere Neuerungen kennen lernen,  um eine gemeinsame Vision im Bereich der 
Stressprävention und Stressbewältigung auf individueller und auf der Ebene von Unternehmen zu 
entwickeln und Lebensqualität und Wohlbefinden in urbanen Umgebungen zu schaffen. 

Sie sollten jedenfalls an dieser Konferenz teilnehmen, insbesondere wenn Sie erfahren möchten, 
welche alternativen Maßnahmen es gibt, die den Lebensstandard besser definieren als jene,  die durch 
konventionelle Indikatoren des Wirtschaftswachstums festgelegt werden, und wie umfassendere 
Maßnahmen für Wohlbefinden und Glück ergriffen werden können.   

Am Eingang zum Konferenzsaal wird das Netz der Anbieter von Leistungen für Wohlbefinden in 
Slowenien seine Angebote präsentieren. Sie werden die Möglichkeit haben, mehr über Aktivitäten und 
Leistungen für das Wohlbefinden des Einzelnen in urbanen Umgebungen zu erfahren, die von diesen 
Organisationen und Unternehmen angeboten werden.   

Die Konferenz wird organisiert von IRDO – dem Institut zur Entwicklung von gesellschaftlicher 
Verantwortung und der Entwicklungsagentur Maribor sowie den Konferenzpartnern. Mehr über das Pro-
jekt erfahren Sie unter der Adresse www.chance4change.eu. 

Für diese Konferenz wird keine Teilnahmegebühr eingehoben! Anmeldungen werden spätestens bis 
zum 13. September 2012 berücksichtigt. Bitte übermitteln Sie das ausgefüllte Anmeldeformular so bald 
wie möglich an folgende E-Mail Adresse: info@irdo.si, oder per  Fax an die Nummer 00386 (0)2 429 71 04. 
Wir laden Sie dazu ein, die Beilage zu lesen um mehr über die Konferenz und ihr Programm zu erfahren!  

 
Wir freuen uns auf ein Treffen mit Ihnen in Maribor! 
Mit freundlichen Grüßen, 
 

 

Anita Hrast, 
Direktorin des Instituts IRDO 
und Vorsitzende des Organi-
sationsausschusses der Konfe-
renz Chance4Change 

Mag. Amna Potočnik, 
Leiterin der Abteilung für 
internationale Zusammenar-
beit, Entwicklungsagentur 
Maribor (MRA) und Projektlei-
terin Chance4Change 

Prof. h.c. DDr. Matjaž Mulej, 
Wirtschaftsfakultät der Universität 

Maribor, IRDO – Institut für die 

Entwicklung von gesellschaftlicher 

Verantwortung, Vorsitzender des 

Programmausschusses der Konfe-

renz 
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THEMEN DER KONFERENZ 
 
Stressbewältigung und Stressprävention auf individueller Ebene als Teil der gesellschaftlichen 
Verantwortung: 
Das Thema der Konferenz wird sich auf die positive Flexibilität und das Bemühen der Menschen im Be-
reich der Arbeit, der sozialen Beziehungen, der Interaktion und der Entwicklung der Gemeinsamkeit 
kozentrieren. Die präsentierten Forschungen werden sich darauf konzentrieren, wie die Menschen mit 
negativen Lebenssituationen umgehen, werden kritische Aspekte in Unternehmen und Kommunen be-
leuchten und dies so, dass man zu positiven Resultaten am Arbeitsplatz kommt.  
 
Lebensqualität / Wohlbefinden in urbanen Umgebungen: 
Es werden einige Erfahrungen und Theorien aus quer- und transdisziplinären Untersuchungen der 
weiteren Begrifflichkeit des Wohlbefindens präsentiert (Theorie und Praxis). Es wird methodisch 
das Wohlbefinden gemessen und in den politischen Diskurs integriert. Es geht um die Entwicklung und 
Gestaltung einer unterstützenden, natürlichen, privaten und arbeitsbezogenen Umgebung. Des Weiteren 
geht es um Modelle des Wohlbefindens, um Beziehungen zwischen Individuen und ihrer Umgebung, um 
die Messung und Bewertung von Wirkungen der Eingriffe in den Gemeinden, um die Unterstützung von 
innovativen Praxen in Gemeinden als Beitrag zum lokalen Wohlbefinden der Bewohner und der Gemeins-
chaft, sowie um die salutogenetische Gesundheit (Leistungen in den Gemeinden zur Erhöhung des 
Wohlbefindens der Bewohner, der gesellschaftlichen Verantwortung und des Wohlbefindens in der Kom-
mune sowie soziale Innovationen in lokalen Gemeinschaften).  
 

REGISTRIERUNG 
Für die Teilnahme an der Konferenz wird keine Anmeldegebühr eingehoben!   
Alle Teilenehmer müssen sich spätestens bis zum 13. September 2012 anmelden. 
Fahrtkosten und eventuelle Nächtigungskosten werden von den Teilnehmern selbst getragen.  
 

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN:  www.chance4change.eu 
 
IRDO – Institut für die Entwicklung gesellschaftlicher Verantwortung, Preradovičeva ulica 26, Maribor, 
Anita Hrast, Direktorin, E-Mail: info@irdo.si, Telefon: 00386 31 344 883, Fax: 00386 (0)2 429 71 04. 
 
Entwicklungsagentur Maribor (MRA), Pobreška cesta 20, Maribor, Mag. Amna Potočnik, Projektleitung,  
E-Mail: amna.potocnik@mra.si, Telefon: 00386 (0)2 33 313 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Branje „tekstov za dušo! 
V četrtek 13.9.2012, ob 18:00 uri, bo v sodelovanju z graško mestno knjižnico Graz-sever na Theodor-
Körner-Straße 59 Mag.a Gudrun Fritsch-Reitter brala svoje tekste z naslovom „teksti za dušo“.  Vljudno 
vabljeni! 
 

Strokovni posveti v Gradcu 
V okviru projekta že potekajo aktivnosti za organizacijo dveh velikih dogodkov v Gradcu. Prvi, strokovno 
medmreženje na področju stresa in dobrega počutja, bo že jeseni, 19.10.2012. Veliki mednarodni simpozij 
s svetovno priznanim strokovnjakom, pa bo 1.2.2013. Več o sami vsebini in programu dogodkov, si boste 
lahko pravočasno prebrali na naši projektni spletni strani.  

mailto:amna.potocnik@mra.si
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Avtobus dobrega počutja je spet naokoli! 
Angelika Ratswohl, Verein Initiative Mensch 
Sara Rajh, Regionalmanagement Graz und Graz Umgebung 

Na avstrijskem Štajerskem je v okviru projekta Chance4Change od 3. do 15. septembra 2012 organiziran 
avtobus dobrega počutja, ki potuje po graških mestnih trgih in ulicah ter do zelenih oaz miru. Mimoidočim 
omogoča vpogled v projektne vsebine kot so: osebno dobro počutje, obvladovanje stresa in preventivni 
ukrepi proti stresu. V akciji sodelujejo ponudniki in partnerji mreže dobrega počutja, ki so bili na osnovi 
kakovostnih kriterijev izbrani in predstavljeni v knjižici „Kompas dobrega počutja“. V njej 106 ponudnikov 
iz Slovenije in Avstrije predstavlja svojo ponudbo na teme: duševno zdravje, mir in sprostitev, duhovnost, 
telesno zdravje in prehrana.  
    

  

Kratek pregled možnosti izbora storitev iz programa »Avtobus dobrega počutja«: 
 Svetovanje - kje in kako dobim pomoč? 
 Analiza tveganj pri izgorelosti (burn-out tveganje) 
 Psihološka analiza stresa 
 Načini sprostitve 
 Poizkusna masaža 
 Aqua-Zumba®-Fitness  
 Odvajanje od kajenja (v sodelovanju z zavarovalnico GKK Stmk.) 
 recepti zdrave hrane,  
 čitalniški kot na avtobusu dobrega počutja  
 ter skupni obiski mest tišine in zelenih oaz. 

Cilj akcije „Avtobus dobrega počutja“ je zainteresirani javnosti približati ponudbo na področju dobrega počutja in 
seznanitev s posebnimi zvrstmi terapije, ki so nam morda manj znane.  

V kolikor vas pot zanese v Gradec, 
si več o samem programu lahko 
preberete na spletni strani 
www.chance4change.eu. 
 
Vse ponudbe so v okviru projekta 
brezplačne; razen vstopnice v 
kopališče Auster, in park Eggen-
berger.  
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Stres, sopotnik človeka v sodobni družbi 
1. seminar v Murski Soboti, 5. junija 2012 
Robert Žižek 
 

Mateja Kežman, mag., je v torek, 5.6.2012, med 12.30 in 15.30 uro slušateljem spregovorila o stresu, ki je 
sopotnik sodobnega človeka. Izpostavila je, da je stres posledica interakcije med posameznikom in okol-
jem in kot takšen predstavlja odnos med okoljem in osebo, ki ga oceni kot obremenjujočega in škodi blagi-
nji ter psihičnemu dobremu počutju. Predavateljica je v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti 

izpostavila, da se ljudje različno odzivamo 
na stres.   
 
Različne posledice stresa lahko razdelimo 
v tri skupine. Prva skupina zajema fiziološ-
ke posledice (bolezni srca, težave s hrbte-
nico, glavoboli, rak, kožne bolezni in visok 
krvni pritisk), medtem ko se druga osredo-
toča na psihične posledice (družinske 
težave, nespečnost, impotenca, depresija, 
fobije in nočne more).  
 
Zadnjo skupino posledic pa predstavljajo 
vedenjske posledice (pretirano kajenje, 
potreba po alkoholu, uživanje drog in 
motnje v prehranjevanju). Vsak človek 
mora biti pozoren na simptome stresa, ki 

vodijo do prej omenjenih posledic. Predavateljica je izpostavila, da obstajajo metode, s pomočjo katerih se 
lahko posamezniki naučijo učinkovito obvladovati stres. To so metode sproščanja in zdravega načina življe-
nja (fizične aktivnosti, meditacija, joga, zdravstvena hipnoza, avtogeni trening, sprostitev z uporabo vizua-
lizacije, kognitivne metode, Bownova terapija, terapija z barvo, terapija z glasbo, ipd.).  
 
Posamezniki pa lahko učinkovito obvladu-
jejo stres tudi v organizacijah, ki jim jih 
ponujajo organizacije. To so strategije za 
zmanjšanje stresa na ravni organizacij in 
programi za premagovanje stresa zaposle-
nih (programi za ohranjanje zdravja in 
dobrega počutja in programi za pomoč 
zaposlenih).  
 
A ne glede na programe, ki jih organizacije 
ponujajo posameznikom, pa je najpo-
membneje, da v življenju upoštevamo dva 
napotka za premagovanje stresa: (i) ne 
vznemirjajte se zaradi malenkosti, vse je 
malenkost in (ii) če se ne morete boriti niti 
pobegniti, se prepustite toku. 
 
S tem je ponudila števila pomembna spoznanja slušateljem, trenerjem dobrega počutja v Mestni občini 
Murska Sobota, ki so jih lahko uporabili za lastno zagotavljanje dobrega počutja, predvsem pa za dvig dob-
rega počutja drugih. 
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Osebnostni razvoj človeka 
2. seminar v Murski Soboti, 5. junija 2012 
Robert Žižek in Margareta Ana Bole 

 
 
Izobraževanje Osebnostni razvoj človeka, ki je 
potekalo v torek, 5.6.2012, med 16. in 20. uro v 
Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota, 
je temeljilo na ozaveščanju oz. prepoznavanju 
dveh nasprotujočih si aspektov (jina in janga, 
fizičnega in duhovnega) človeka. 
 
S prepoznavanjem in  ozaveščanjem se ljudje 
lahko oblikujejo v celostne osebnosti oz. v celo-
stna bitja, kar je posebej pomembno za trener-
je dobrega počutja v Mestni občini Murska 
Sobota.   
 
 

 
Margareta Ana Bole, višja fizioterapevtka, je 
izpostavila, da se na poti ozaveščanja človek 
srečuje z vzponi in padci oz. z nihanji iz ene v 
drugo skrajnost.  
 
Temeljni namen je spoznanje, da je potreb-
no »nihalo človeške notranjosti« umiriti, da 
preide v fazo BIVANJA, kar pomeni: biti tu in 
zdaj in ta trenutek zavestno prisoten.  
 
 
 

 
 
Prav tako je izpostavila, da obstajajo razli-
čni prijemi - tehnike, ki ljudem lahko 
pomagajo kot orodje, da se umirijo, spro-
stijo, da se poglobijo vase in da to fazo 
notranjega miru prikličejo v spomin sle-
herni trenutek. 
 
Predavateljica je izpostavila, da smo ljud-
je v fazi zavestne prisotnosti del 
»ENOSTI«, iz katere prihajamo in v katero 
gremo. 
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(Samo)motivacija in premagovanje stresa 
3. seminar v Murski Soboti, 19. junija 2012 
Robert Žižek  

 
Marija Palko, mag., je bila gostiteljica 
tokratnega izobraževanja, ki je potekalo v 
torek, 19.6.2012, med 12.30 in 15.30 uro. 
Vodilna tema je bila samo-motivacija za 
premagovanje stresa in motivacija drugih 
za to, da se spoprimejo s stresom. 
 
Na začetku izobraževanja je avtorica 
podala različne opredelitve motivacije in 
ob tem izpostavila, da je za pričujoče izo-
braževanje najbolj ključna opredelitev 
motivacije ta, da je motivacija nenehen 
spodbujevalni proces osmišljanja oseb-
nega, delovnega ali poslovnega življenja 
in doživljanje zadovoljstva.  
 
Nato je slušateljem predstavila motive, 
motivacijski proces in različne motivacijske teorije.  
 
Za človeka, ki si želi lastnega dobrega počutja, kakor tudi za tistega, ki si prizadeva dobro počutje vzposta-
viti pri drugih, je ključna samo-motivacija, ki je posameznikova prostovoljna, notranja težnja k čim bolje 
opravljenemu delu.  
 
Kot takšna je ključ človekovega delovanja. Posamezniki lahko svojo samo-motiviranost krepijo s perma-
nentnim povečevanjem svojih kompetenc in stopnje samo-pričakovanja.  
 

 
 
Prav tako jo lahko krepijo z razvi-
janjem etičnega delovanja in ose-
bne čvrstosti. Za samo-motivacijo 
je izrednega pomena znanje pos-
tavljanja ciljev, kakor tudi sposob-
nost spreminjanja navad. 
 
 
Omenjeni vsebini je Marija Palko 
nato povezala s stresom. Uspelo ji 
je vzpostaviti izredno dobro dvos-
merno komunikacijo s slušatelji, ki 
so predstavljali svoje izkušnje z 
motiviranjem drugih, kakor tudi z 
motiviranjem samih sebe. 
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Osebnostni razvoj človeka v luči premagovanja vzorcev 
4. seminar v Murski Soboti, 19. junija 2012 
Robert Žižek in Margareta Ana Bole 
 

V Murski Soboti smo 19.6.2012 gostili višjo 
fizioterapevtko Margareto Ano Bole, ki je 
svoje izobraževanje izpred dveh tednov 
tokrat vsebinsko še nadgradila.  
 
Tokratno izobraževanje, ki je bilo prav tako 
v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski 
Soboti, je temeljilo na prepoznavanju lastne 
osebnosti skozi zunanjo projekcijo. Preda-
vateljica je izpostavila, da vse, kar se ljudem 
v življenju dogaja, je namreč odraz njih 
samih in tako je zunanji svet zrcalna slika 
človekove osebnosti. To pa je pomembno 
dejstvo pri doseganju psihičnega dobrega 
počutja. 

 
 
 
Zato bi se moral vsak zavedati, in ne samo 
trener dobrega počutja, da smo vse, kar 
moti nas pri drugih, dejansko mi sami. V 
ozadju so človekove nepriznane in nespre-
jete lastnosti. Prav tako je potrebno ozave-
stiti, da vse, kar nam je pri drugih všeč, so 
naši še neizraženi ali prikriti potenciali. 
 
 
 
 

 
 
Z ozaveščanjem in priznanjem teh lastnosti 
človek lahko nadgradi lastno osebnost, in 
se sprejme takšnega kot je. S tem je tudi 
sposoben brezpogojno sprejemati zunanji 
svet in ljudi okoli sebe kot edinstvena bitja. 
Poleg tega pa je sposoben delovati v svoje 
lastno dobro, kakor tudi v dobro družbe 
kot celote. 
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Revizija ocen tveganj za varnost in zdravje pri delu  
Bogdan Ivanovič  
 
S podporo projekta Chance4Change projektni partner SKEI izvaja Evropsko kampanjo 2012 na področju 
psihosocialnih dejavnikov tveganja na delovnih mestih v podjetjih—v dejavnosti kovinskih materialov in 
livarn ter kovinske in elektroindustrije Slovenije, v katerih imamo organizirane sindikalne podružnice SKEI.  
 
Na podlagi študije dobrih praks in pridobljenih novih znanj na predavanjih o stresu ter izvedenih delavnic, 
smo pripravili pisno gradivo, ki služi kot koristen pripomoček sindikalnim zaupnikom SKEI v tej aktivnosti.  
Gradivoje brezplačno dostopno tudi na spletni strani projekta www.chance4change.eu. 
 
Aktivnost se je po sklepu Izvršnega 
odbora SKEI Slovenije dejansko začela 
že v februarju in bo trajala do konca 
novembra 2012. 
 
Dejansko gre za revizijo ocen tveganj 
za varnost in zdravje pri delu z izjavo o 
varnosti v omenjenih podjetjih, s čimer 
se na tem področju uveljavlja noveliran 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu, s 
poudarkom na stresu in mobingu 
(vključeni so še ostali psihosocialni 
dejavniki). SKEI se kot aktiven akter v 
projektu Chance4Change zaveda dejs-
tva, da so spremembe v načinu dela v 
podjetjih v zadnjih desetletjih povzroči-
le povečanje psihosocialnih težav na 
delovnih mestih, delodajalci pa so na 
osnovi predpisov o zdravju in varnosti 
pri delu odgovorni za urejanje tega 
področja.  
 
Prav na osnovi ocene tveganja in nevarnosti je mogoče ugotoviti, katera tveganja so največja, pri čemer se 
je nekaterim tveganjem možno izogniti s sprejetimi ukrepi, drugim pa ne (na zadnje lahko vplivamo na 
strategijo iz vidika verjetnosti in resnosti). Tudi napake na delovnem mestu pokažejo, da delodajalec ni 
sprejel potrebnih ukrepov, s katerimi bi se bilo mogoče izogniti prevelikemu pojavu bolezni in nesrečam 
zaradi stresa. SKEI v zvezi s tem zahteva poseben poudarek pri prestrukturiranjih podjetij, kjer so najpogo-
stejše posledice izguba zaposlitve in spremembe v organizaciji dela ali v delovnem procesu – tukaj prihaja 
do stresnih dogodkov, ki povzročajo poslabšanje zdravja kratkoročno ali dolgoročno. 
 
V kampanji SKEI pričakuje tudi več družbene odgovornosti podjetij s spoznanjem delodajalcev, da zaposle-
nim zdravo in varno ter prijazno delovno okolje pomeni pogoj, da se v podjetju počutijo dobro in varno ter 
poenotijo s sprejetimi cilji podjetja.  
 
Seveda je pomemben vir krepitve uspešnosti in konkurenčnosti podjetij tudi etičen pristop, ki na eni strani 
onemogoča zlorabe in na drugi strani omogoča psihično dobro počutje za zagotavljanje potrebne motiva-
cije zaposlenih. S tem želi SKEI kot projektni partner v praksi prispevati k odpravi ali vsaj obvladovanju tis-
tih psihosocialnih tveganj, ki na delovnih mestih povzročajo preobremenjenost in stres. 

mag. Simona Šarotar Žižek, Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v 
Mariboru, udeležencem svetuje, kako se soočati s stresom na delov-
nem mestu. 
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VABILO NA 
 

1. mednarodno konferenco Chance4Change 
Preprečevanje in premagovanje stresa pri posameznikih  
ter kakovost življenja (dobro počutje) v urbanih okoljih 

Sreda, 19. september 2012,  
Hotel City, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor, Slovenija 

 
Spoštovani, 
 
vljudno vas vabimo, da se nam pridružite na 1. mednarodni konferenci Chance4Change »Preprečevanje 
in premagovanje stresa pri posameznikih ter kakovost življenja (dobro počutje) v urbanih okoljih«, ki bo 
potekala v sredo, 19. septembra 2012, v Hotelu City, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor, Slovenija. 
 
Predstavilo se bo približno 30 prispevkov različnih avtorjev iz Slovenije in iz Avstrije, ki predstavljajo razli-
čne teme: 
 A. Preprečevanje in odpravljanje stresa na individualni ravni kot del družbene odgovornosti 
 B. Kakovost življenja (dobro počutje) v urbanih okoljih 

 
S to konferenco želimo skupaj z vami pregledati najnovejša spoznanja, raziskovalne dosežke in druge 

novosti, da bi našli skupno vizijo na področju preprečevanja in premagovanja stresa na individualni in na 
organizacijski ravni ter pri ustvarjanju kakovosti življenja in dobrega počutja v urbanih okoljih. 

Vsekakor se morate te konference udeležiti, še zlasti, če želite izvedeti, kaj so alternativni ukrepi, ki 
bolje opredeljujejo življenjske standarde od tistih, ki so opredeljeni s konvencionalnimi kazalniki gospodar-
ske uspešnosti, ter kako oblikovati obsežnejše ukrepe za "dobro počutje" in srečnost. 

Ob vhodu v konferenčno dvorano bo potekala predstavitev Mreže ponudnikov storitev dobrega počut-
ja iz Slovenije. Imeli boste veliko priložnosti, da izveste več o aktivnostih in storitvah za zagotavljanje dob-
rega počutja posameznikov in mestnih okolij, ki jih nudijo te organizacije, podjetja. 

Konferenco organizirata IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in Mariborska razvojna agen-
cija ter partnerji konference. Za več podrobnosti o projektu si oglejte spletno mesto 
www.chance4change.eu. 

 
Kotizacije za udeležbo na tej konferenci ni! Prijave zbiramo najkasneje do 13. septembra 2012.  
Prosimo vas, da izpolnjene prijavnice pošljete čim prej na e-naslov: info@irdo.si, ali po faksu 02 429 

71 04. Vabimo vas, da v prilogi preberete več o konferenci in njenem programu! 
 

Veselimo se srečanja z vami v Mariboru! 
 

Anita Hrast, 
direktorica inštituta IRDO in pred-
sednica Organizacijskega odbora 
konference Chance4Change 

mag. Amna Potočnik, 
vodja oddelka za mednarodno 
sodelovanje, Mariborska razvojna 
agencija (MRA) in vodja projekta 
Chance4Change 

zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, 
Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze 

v Mariboru, IRDO - Inštitut za razvoj dru-

žbene odgovornosti, predsednik Pro-

gramskega odbora konference 
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KRATKA PREDSTAVITEV KONFERENCE 
 

Zakaj konferenca na področju dobrega počutja? 
V zadnjih nekaj letih so "dobro počutje" in ideje "srečnosti"  žarišče družbenih raziskav in obliko-

vanj politik. Konvencionalni kazalci gospodarske uspešnosti, kot je npr. BDP na prebivalca, so le delno 
pokazatelj življenjskega standarda naroda ali regije, vendar so pri izračunavanju le-teh izpustili veliko stro-
škov, ki niso vezani na ekonomske vidike, ter negativnih eksternalij gospodarske rasti. 

Stres na delovnem mestu je prav tako vroča tema. Vse več delavcev kot kdaj koli prej vlaga s stre-
som povezane odškodninske zahtevke, in nacionalni stroški takšnih zahtevkov so lahko ogromni. Deloda-
jalci in vlade se spoprijemajo z reševanjem tega problema in nekateri so že pričeli izvajati programe za pre-
prečevanje stresa, obvladovanje in upravljanje le-tega. 

S to konferenco želimo skupaj z vami pregledati najnovejša spoznanja, raziskovalne dosežke in druge 
novosti, da bi našli skupno vizijo na področju preprečevanja in premagovanja stresa na individualni in na 
organizacijski ravni ter pri ustvarjanju kakovosti življenja in dobrega počutja v urbanih okoljih. 
 
Konferenca je namenjena: 
 Izmenjavi strokovnih stališč, mnenj in izkušenj iz teorije in prakse, povezanih s temo konference; 
 Izpostavljanju prednosti in slabosti sedanjih praks pri reševanju stresa na individualni ravni in kakovosti 

življenja v regiji, kot tudi dobrega počutja; 
 Spodbujanju dobrih praks z namenom prikazati možnosti in težave ter rešitve v Sloveniji, Avstriji, EU in 

drugod; 
 Prispevati strokovne vsebine za razvoj raziskav s tega področja (npr.: vplivi na javno politiko, ki merijo 

regionalno gospodarsko učinkovitost s širšega vidika blaginje, določanje kazalnikov za kakovost življen-
ja, nadzorni sistemi v mestnih središčih in na ravni posameznika, itd.); 

 Obveščanje širše družbe o projektu Chance4Change in drugih temah, povezanih s področji v okviru 
tega projekta. 

 
Na konferenco vljudno vabimo: 
 Vodstvo in osebje s kadrovskih oddelkov v podjetjih, vladnih, javnih in nevladnih organizacijah; 
 Svetovalne službe na področju upravljanja, prava, izobraževanja, ekonomije in raziskovalce, znanstvenike 

ter druge strokovnjake; 
 Predstavnike lokalnih skupnosti; 
 Vzgojitelje na univerzah in v drugih šolah; 
 Novinarje in druge ustvarjalce javnega mnenja ter druge zainteresirane posameznike. 
 
TEME KONFERENCE 
A. Odpravljanje in preprečevanje stresa na individualni ravni kot del družbene odgovornosti: 
Tema konference se bo osredotočala na pozitivno prožnost in zavzetost ljudi na področju  dela, socialnih 
odnosov, interakcije in razvoja skupnosti. Predstavljene raziskave se bodo osredotočale na to, kako ljudje 
obravnavajo negativne življenjske situacije, na kritične vidike v organizacijah in v skupnostih, in to tako, da 
prispevajo k pozitivnim rezultatom na delovnem mestu. 
 
B. Kakovost življenja / dobro počutje v mestnih območjih: 
Predstavljeno bo nekaj izkušenj in teorij iz navzkrižne in transdisciplinarne raziskave širših pojmov dob-
rega počutja (teorija in praksa), merjenje dobrega počutja in načrtovanje politik, razvoj in oblikovanje 
podpornega naravnega, domačega ter delovnega okolja, modeli dobrega počutja in odnosi med posa-
mezniki in njihovim okoljem, merjenje in ocenjevanje učinkov posegov v lokalnih skupnostih, podpiran-
je inovativnih praks v lokalnih skupnostih kot prispevek k lokalni dobrobiti prebivalcev in skupnosti,  ter 
salutogenično zdravje (storitve v skupnostih za povečanje dobrega počutja prebivalcev, družbene 
odgovornosti in dobrega počutja skupnosti ter socialnih inovacij v lokalnih skupnostih). 
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ODBORI KONFERENCE 
 
Programski odbor konference: 
 zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru, IRDO – Inštitut za 

razvoj družbene odgovornosti, predsednik Programskega odbora konference; 
 mag.  Amna Potočnik, vodja Oddelka za mednarodno sodelovanje, Mariborska razvojna agencija (MRA), 

vodja projekta Chance4Change;  
 mag. Simona Šarotar Žižek, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru; 
 dr. Bernd Gassler, Graz & Graz Regionalmanagement Umgebung, Avstrija; 
 dr. Paulino Jiménez, Inštitut za psihologijo Graške univerze; 
 dr. Sonja Treven, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru;  
 dr. Aleksandra Pisnik Korda, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru; 
 dr. Borut Milfelner, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerza v Mariboru; 
 mag. Anita Dunkl, Karl-Franzens-Graška univerza, Inštitut za psihologijo delovnega okolja za delovno, 

organizacijsko in okoljsko psihologijo. 
 
Organizacijski odbor: 
 Anita Hrast, IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, predsednica Organizacijskega odbora 

konference; 
 Doroteja Lah, Mariborska razvojna agencija (MRA); 
 Borut Jurišič, Mariborska razvojna agencija (MRA) 
 Sabina Sneider, Mariborska razvojna agencija (MRA) 
 Sabina Kojc, IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti;  
 Lina Ademovič, IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti.  
 

REGISTRACIJA 
 
Za udeležbo na konferenci ni prijavnine! 
Vsi udeleženci se morajo registrirati najkasneje do 13. septembra 2012. 
Stroške potovanja in morebitne nočitve krijejo udeleženci sami.  
 
Opombe: 

 Število udeležencev je omejeno, zato vas prosimo, da se prijavite čim prej. Izpolnite priloženo prijavnico in jo pošlji-
te po elektronski pošti na e-naslov info@irdo.si, ali po faksu na št.: 02 429 71 04.  

 Vaša registracija vključuje prisotnost na konferenci, zbornik prispevkov, kosilo in osvežilne napitke med odmori. 

 Hotelske sobe NISO vključene v prijavnino, kot tudi ne potni stroški. To si morajo urediti udeleženci konference 
sami. 

 Konferenca bo potekala v angleškem, nemškem in slovenskem jeziku. Omogočeno bo simultano prevajanje. 

 
Namestitev — HOTELI za več informacij:  
Slovenski jezik:  http://www.hotel.si/Search.aspx?adults=1&arrival=2011-10-05&city=148&departure=2011-10-
06&page=0&stars1=1&stars2=1&stars3=1&stars4=1&stars5=1  
Angleški jezik: http://www.hotel.si/Search.aspx?adults=1&arrival=2011-10-05&city=148&departure=2011-10-
06&page=0&stars1=1&stars2=1&stars3=1&stars4=1&stars5=1&language=ENG 

 
DODATNE INFORMACIJE: www.chance4change.eu 
 
IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti, Preradovičeva ulica 26, Maribor, Anita Hrast, direktori-
ca, e-pošta: info@irdo.si, Telefon: 031 344 883, Faks: 02 429 71 04. 
Mariborska razvojna agencija (MRA), Pobreška cesta 20, Maribor, mag. Amna Potočnik, projektni vodja, e
-pošta: amna.potocnik@mra.si, Telefon: 02 33 313 13. 

mailto:info@irdo.si
mailto:amna.potocnik@mra.si
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UDELEŽITE SE 
1. mednarodne konference Chance4Change 

Preprečevanje in premagovanje stresa pri posameznikih  
ter kakovost življenja (dobro počutje) v urbanih okoljih 

Sreda, 19. september 2012,  
Hotel City, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor, Slovenija 

 
 
 
 
 

IN NANJO POVABITE  
TUDI DRUGE! 

 
Več infomacij: 

www.chance4change.eu 

Organizatorja: 
IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 

in 
Mariborska razvojna agencija (MRA) 

Partnerji: 
Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru, 

Graz Regionalmanagement Umgebung, Initiative Mensch 

- Verein zur Förderung des körperlichen, geistigen und 

sozialen Wohlbefindens (VIM), Graz, Institut für 

Psychologie der Universität Graz, Pameten, SKEI 


