Akadémia dobrej samosprávy
Druhý cyklus tréningov pre vedenie slovenských samospráv

Septembrová veľká konferencia je iba pre tých, ktorí absolvujú aspoň niečo online.
Ak ste v prvej skupine a chcete si doplniť nejaký tréning, ktorý ste nestihli, kontaktujte nás
priamo telefonicky alebo mailom.

Jún 2020 - druhá skupina, začiatok
23.6. 9:00-13:00 Úspešný manažment v samospráve. Rôzne fázy života organizácie a typy
lídra, ktoré vyžadujú.
24.6. 13:00-17:00 Čo znamená byť dobrým lídrom v oblasti samosprávy? 12 princípov
dobrého spravovania podľa Rady Európy a ich praktické uplatnenie.
25.6. 9:00-13:00 Ako zaujať v prezentácii seba, mesta či obce? Storytelling a vedenie ľudí v
tíme. Príbeh ako manažérsky nástroj.
26.6. 13:00-17:00 Krízový manažment 1: Ako komunikovať v kríze, koho zapojiť do riešení,
ako sa na krízy pripraviť.

September 2020 - spoločný program pre obe skupiny
8.-10.9. v Martine Trojdňový tréning „zoči-voči“:




Spolupráca medzi samosprávami. Medzinárodné partnerstvá medzi mestami či
obcami. Regionálna spolupráca, mikroregióny.
Participácia občanov na rozhodovaní: Strašiak, či pomocník? Ako zapojiť občanov do
plánovania verejných priestorov.
Prezentačné zručnosti a komunikácia, práca s médiami. Ako príťažlivo písať či hovoriť
o našom meste či obci.

September 2020 - druhá skupina, pokračovanie
24.9. 9:00-13:00 „Aj vlk sýty aj ovca celá.“ Etické dilemy a princípy dobrého spravovania.
25.9. 13:00-17:00 Facilitácia 1: Ako viesť porady a pracovné stretnutia produktívne,
zaujímavo a efektívne.
28.9. 13:00-17:00 Facilitácia 2: Ako prísť k rozhodnutiu, ako viesť dobrý zápis z pracovných
stretnutí a ako viesť stretnutia s občanmi.
29.9. 9:00-13:00 Krízový manažment 2: Príprava krízových scenárov. Ako pracovať s dôverou
v kríze. Vedenie tímu v kríze.
30.9. 13:00-17:00 Manažment mesta či obce. Rôzne role, rôzne mandáty, rôzne úlohy: ako to
zladiť? Manažment zmeny.

Podmienky
Vzdelávanie je určené pre vedenie samospráv: primátorov a primátorky, starostov a starostky,
ale aj ich zástupcov, zástupkyne, prípadne prednostov či prednostky úradov.

Ak chcete prísť viacerí z úradu, ste vítaní.
Podmienkou získania certifikátu je absolvovanie aspoň 5 online tréningov a celého
septembrového trojdňového tréningu.

Vďaka projektu Rady Európy sú všetky tréningy pre samosprávy bezplatné.
Kontakt pre priame prihlasovanie (prvá skupina) a odpovede na všetky vaše otázky
k tréningom: Hana Zemanová zemanh@pdcs.sk; 0905962433
Tešíme sa na vás

