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Društvo za KVČB je organiziralo izobraževalni vikend s področja delovanje društva in z delavnico s področja I. 

posebnega socialnega programa - svetovanje v društvu za člane izvršnega odbora, predsednike sekcij, člane NO, 

zaposleni delavki v društvu ter za posamezne člane društva, ki opravljajo aktivnosti za društvo. Izobraževanje je 

potekalo od petka 29. 11.2019 do nedelje 01. 12. 2019 v prostorih Grand Hotela Sava, v Rogaški Slatini. 

V petek 29.11.2019 smo se ob 17.00 uri zbrali v hotelu Grand Hotel Sava. Po namestitvi v sobah smo odhiteli na 

večerjo. Po večerji je sledilo uvodno srečanje, pozdrav predsednice Mateje Saje, ki nam je predstavila program 

izobraževalnega vikenda nato smo imeli inventuro osnovnih sredstev društva za KVČB. Sledile so rehabilitacijske 

vsebine (druženje, kopanje, savna...). 

 V soboto 30.11.2019 smo jutro pričeli z jogo in zajtrkom. Po zajtrku je od 10.00 do 13.30 ure potekala seja 

izvršnega odbora Duštva za KVČB. Od 16.00 do 18.30 ure smo imeli računalniško delavnico, ki jo je izvajal Dejan 

Koren, administrator spletne strani društva. Pokazal nam je vse o izdelavi dokumentov po GDPR, uporbo gesel 

ter pošiljanje dokumentov pod geslom, o uporabi e-meiling liste, o evidencah prostovoljnih ur. V tem času je 

potekala tudi seja članov nadzornega odbora. Ob 19h smo odšli na večerjo, po večerji pa so sledile 

rehabilitacijske vsebine. 

V nedeljo 01.12.2019 smo se po zajtrku zbrali v predavalnici, kjer se je ob 9.30 uri začela delavnica NLP 

(nevrolingvistično programiranje) za podporo in svetovanje v Društvu za KVČB. Sledil je odmor. Delavnica se je 

nadeljevala ob 11.00 uri.. Delavnico je vodila gospa  Branka Urbanija, ki je univ.dipl.kult.antropologinja, 

dipl.oblikovalka za interier, praktik barvne terapije, trenerka INLPTA, osebnostni, karierni in poslovni coach ter 

praktik feng šuja. NLP je pripomoček pri vodenju, svetovalnem delu, prodaji, poučevanju, nastopanju ali 

osebnostni rasti. NLP opisuje, kako ljudje zaznavamo svet. Delavnica je bila zanimiva in poučna. Končali smo ob 

13.00 uri in se ob kavici počasi poslovili in odšli domov.  


