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Pričakovani učinki:

S pomočjo programa Vitalno podjetje lahko
dosežemo, da bodo zaposleni manj
izpostavljeni stresu. 

BOLJŠE POČUTJE
ZAPOSLENIH

S pomočjo večje koncentracije in
boljšega obvladovanja časa lahko
izboljšamo produktivnost zaposlenih.

VEČJA UČINKOVITOST
PRI DELU

Zaposleni, ki so manj napeti, to
svoje stanje prenašajo tudi na

sodelavce in poslovne stranke.

BOLJŠI ODNOSI MED
SODELAVCI

Boljše počutje zaposlenih, manj
stresa in boljši odnosi rezultirajo

v zmanjšanju števila bolniških
odsotnosti.

MANJ BOLNIŠKIH
ODSOTNOSTI



Vsebina

Kaj je namen izobraževalno-motivacijskega
programa Vitalno podjetje in kakšni so
pričakovani učinki.

ZAKAJ VITALNO PODJEJTE?3

Znanstvene raziskave kažejo, da sodoben
način življenja zelo slabo vpliva na počutje
ljudi in s tem na njihovo produktivnost pri
delu.

OZADJE4

Program Vitalno podjetje je plod več kot 20
letnih izkušenj s pomočjo podjetjem in
zaposlenim do večje učinkovitosti pri delu.

PRISTOP5

Vitalno podjetje je lahko celota ali del
programa promocije zdravja na delovnem
mestu. 

O PONUDBI6

2

Lastno raziskovanje, učenje in izkušnje so
podlaga za svetovalno delo s strankami.

O MENI7



Zakaj Vitalno
podjetje?

Program »Vitalno podjetje« predstavlja inovativno
rešitev za podjetja, ki želijo dolgoročno dosegati nadpovprečne

poslovne rezultate, hkrati pa svojim zaposlenim ponuditi podporo za boljše
počutje ter večjo zavzetost in produktivnost pri delu. Izobraževalno-

motivacijski program je bil razvit na podlagi 20 letnih izkušenj v podpori
podjetjem pri doseganju boljših delovnih rezultatov.

INVESTICIJA V ZAPOSLENE IMA NAJVEČJI DONOS.
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Ozadje

okvare organov (srčne bolezni, pretirano

delovanje slinavke, rak na črevesju);

degeneracija mišic (povešen trebuh, slaba

gibljivost nog, preležanine);

degeneracija nog (slaba prekrvavitev, mehke

kosti);

težave z glavo (slabša koncentracija, bolečine v

vratu); 

težave s hrbtenico (slaba gibčnost hrbtenice,

poškodbe vreten); 

slabšanje vida zaradi dela na računalniku,...

V sodobnem času vse več ljudi dela na sedečih

delovnih mestih. Po podatkih raziskave, ki jo je

opravila organizacija Ergotron, 86% zaposlenih na

delovnih mestih sedi. Raziskovalci ocenjujejo, da

smo ljudje sodobnega časa fizično neaktivni tudi do

21 ur na dan. 

 

Dolgotrajno sedenje in fizična neaktivnost  je

povezana s celo vrsto tveganj za zdravje:

 

Poleg naštetih fizičnih tveganj, ki jih prinaša

sedeče delo, obstaja še nefizična komponenta

tveganja. Gre namreč za to, da je okoli 80%

zaposlenih pod stresom. Takšno stanje vnaša še

dodatna tveganja za zdravje in delovno učinkovitost

ljudi.

4

bolečine v hrbtu, vratu ali križu – sklepamo

lahko, da do tega pride zaradi predolgega

sedenja in stalnih pritiskov (zahteve nadrejenih,

sodelavcev in strank);

fizična in psihična utrujenost ter slaba kakovost

spanja – do takšnih situacij pride zaradi

dolgotrajne izpostavljenosti stresnim situacijam,

ki jih sodoben način življenja ponuja na vsakem

koraku;

pomanjkanje časa – tudi do tega pride zaradi

sodobnega načina življenja in vseh obveznosti, ki

jih zaposleni vsakodnevno opravljajo;

pomanjkanje smisla in motivacije za delo – to

lahko sklepamo iz relativno visoko ocenjene

trditve: »V službo hodim samo zaradi plače.«

Na osnovi opravljene analize, ki smo jo v letu 2019

opravili v slovenskih podjetjih, so zaposleni

izpostavljeni določenim tveganjem, ki lahko na

daljši rok prinesejo zmanjšanje učinkovitosti pri

delu in tudi zdravstvene težave. 

 

Ta tveganja so:  



Pristop 1. Pogovor o »témi tedna« - Skupinski coaching je

namenjen obravnavi konkretnih situacij iz prakse, ki

povzročajo stres in slabo počutje in pomanjkanje

motivacije med zaposlenimi. Téme določijo

udeleženci glede na njihove vsakokratne izzive.

Tipična vprašanja udeležencev se nanašajo na:

boljše obvladanje časa, izboljšanje odnosov s

sodelavci in strankami, učinkovito sodelovanje z

vodji, motivacijo sebe in ekipe, učinkovitost pri delu

brez izčrpavanja, usklajevanje privatnega in

poslovnega življenja, ipd.

2. Sprostitvene vaje – Gre za relativno enostavne, a

učinkovite vaje, ki so namenjene doseganju večje

prekrvavljenosti in fleksibilnosti še posebej tistih

delov telesa, ki so zaradi specifičnega načina

dela najbolj obremenjeni: vrat, ramena, hrbet, križ,

oči.

 

3. Naravno sproščanje – Prakticiranje stanja brez

misli je namenjeno mentalni in čustveni

razbremenitvi, do katerih pride zaradi

dolgotrajnih fizičnih in umskih naporov.

Program »Vitalno podjetje« je sestavljen iz

praktičnih delavnic, enkrat tedensko. Posamezna

delavnica traja 60 minut in je sestavljena iz treh

delov, ki so predstavljeni v nadaljevanju. 

Delavnice lahko izvedemo on-line prek video
povezave ali v živo na sedežu podjetja. 
 

Pričakovani rezultati: boljše počutje, večja

učinkovitosti pri delu, boljši odnosi med

sodelavci, zmanjšanje bolniške odsotnosti in

zmanjšanje tveganja za izgorelost.

Glede na dosedanje izkušnje lahko zgoraj

omenjene rezultate pričakujemo pod pogojem,

da zaposleni sodelujejo v programu dovolj časa

(minimalno 6 mesecev). 
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Sem Franc Gider. Po izobrazbi sem doktor

biomedicinske tehnike, po poklicu pa poslovni

svetovalec in mentor z več kot 20 letnimi

izkušnjami. Pri svojem delu povezujem teorijo s

prakso in tako organizacijam ter njihovim

zaposlenim pomagam doseči večjo poslovno in

osebno učinkovitost. Delujem na področju

stalnih izboljšav, vitke organizacije, razvoja

zaposlenih in obvladovanja stresa. V svoji

svetovalni karieri sem sodeloval z več kot 250

slovenskimi in tujimi organizacijami, med

drugim tudi z uglednimi firmami kot so BSH,

Gorenje, Pipistrel, Polycom, Petrol, Iskra

mehanizmi, RLS, Predilnica Litija,…

Praktične svetovalne in menedžerske izkušnje

sem si nabiral kot mladi raziskovalec na

znanstvenem inštitutu, vodja svetovalnih

projektov v mednarodni korporaciji, direktor

javne agencije in direktor lastnega svetovalnega

podjetja. 
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O meni

Pred petnajstimi leti sem doživel izgorelost, ki se je odražala v poslabšanem zdravstvenem stanju. To je bil tudi

eden od glavnih motivov, da sem se podal na pot osebne rasti ter spoznavanja energijskih in duhovnih razsežnosti

človeka. Duhovna mojstrica mi je pomagala pri učenju energijsko pretočnega načina življenja, katerega rezultati se

kažejo v odličnem zdravstvenem stanju, harmoničnih odnosih in poslovni uspešnosti. Svoje izkušnje na področju

osebnega razvoja povezujem z odličnim poznavanjem poslovnih procesov in veščin vodenja. Na ta način lahko

svojim strankam nudim celovito podporo pri njihovem poslovnem in osebnem razvoju. Rad se pohvalim, da

zadnjih 14 let nisem pojedel niti ene tablete.

 

Prosti čas najraje porabim za aktivnosti v naravi ter spoznavanje pestrosti naravne in kulturne dediščine našega

planeta.



Spletna stran: www.bizinaizi.si

 

Elektronska pošta: franc.gider@bizinaizi.si

 

Telefon: 031 313 032

Kontaktni podatki


