
 

 

 

CENTER ZA VSEŽIVLJENJSKO UČENJE IN KARIERNO 

SVETOVANJE 

 

ponovno organizira učno delavnico z naslovom 

 
 

                      

Č  U  J  E  Č  N  O  S  T 

 

Učna delavnica Čuječnost bo potekala na Visoki zdravstveni šoli v Celju, v četrtek, 17. 9. 2020, v 

predavalnici A, s pričetkom ob 9.00 uri.  

Čuječnost je starodavna filozofija, način življenja in z dokazi podprta praksa, ki močno poveča 

odpornost na stres, varuje zdravje in preprečuje izgorelost. 

Raziskave kažejo, da že nekajtedensko prakticiranje čuječnosti doprinese k množici ugodnih fizičnih, 

psihičnih in socialnih učinkov. Ti vključujejo boljše obvladovanje stresnih situacij, upočasnitev 

celičnega staranja, lajšanje in preprečevanje depresije, izboljšanje sposobnosti učenja, pomnjenja in 

koncentracije, boljšo čustveno inteligenco ter boljšo kakovost življenja. Tudi na delovnem mestu 

pripomore prakticiranje čuječnosti k večji učinkovitosti in motivaciji ter k boljšemu vodenju in timskemu 

sodelovanju. 

Delavnica zajema teoretična izhodišča ter praktične vaje iz naslednjih področij: 

 Čuječnost kot filozofija, način življenja in metoda za obvladovanje stresa. 

 Čuječnost na fizični ravni: 

o telo, prehrana, bolečine, preprečevanje bolezni, epigenetika. 

 Čuječnost na psihosocialni ravni:  

o čustvena in kulturna inteligenca, intuicija, odnosi. 

 Uporaba čuječnosti v različnih življenjskih obdobjih in stanjih:  

o od malčka do starejšega, od zdravega do bolnega. 

 Čuječnost pri delu:  

o motivacija, vodenje, timsko sodelovanje. 

 



Časovni potek delavnice: 

 9.00 – 10.30  

o 1. del učne delavnice 

 10.30 – 10.50  

o Odmor 

 10.50 – 12.20  

o 2. del učne delavnice 

 12.20 – 12.50  

o Odmor 

 12.50 – 14.20  

o 3. del učne delavnice 

 14.20 – 14.40  

o Odmor 

 14.40 – 15.25  

o 4. del učne delavnice 

 15.25 – 15.50  

o Razprava 

 15.50 – 16.00  

o Evalvacija in podelitev potrdil o udeležbi. 

 

Učna delavnica je namenjena zaposlenim v zdravstvu in zdravstveni negi.  

 
 
O izvajalki učne delavnice: 

Delavnico vodi Helena Kristina Halbwachs, viš. med. ses., univ. dipl. org.  

Helena je o sebi zapisala:  

Moje ozadje je v zdravstveni negi, sem pa tudi diplomiran ekspert za 

obvladovanje stresa in preprečevanje izgorelosti (Avstrija), ter 

diplomirana inštruktorica čuječnosti (Avstrija). Ampak verjetno vas bolj 

zanima, kakšna sem kot oseba. Povsem običajna ženska v zrelih letih 

, z dvema zelo fejst odraslima sinovoma, neskončno ljubečim možem 

in dvema mačkonoma, ob katerih se učim presti. Imam malce potepuško 

naravo, saj sem do sedaj živela in delala v Sloveniji, Kanadi, Nemčiji in 

Avstriji, v načrtu pa so še druge destinacije . Sem pa tudi oseba, ki ji je pomembno, da so ljudje okoli 

nje srečni in zadovoljni, zato rada postavim njihove potrebe na prvo mesto. Poleg tega sem visoko storilna 

perfekcionistka - nevarna kombinacija, ki me je v preteklosti večkrat pripeljala na rob izgorelosti. Za študij 

in prakticiranje čuječnosti sem se tako sprva odločila predvsem zaradi samopomoči, sedaj pa z veseljem 

delim pridobljeno znanje in preverjene izkušnje tudi drugim.  

 
 



 
Podatki o prijavi na učno delavnico: 
 
Na usposabljanje se je potrebno prijaviti preko prijavnice, ki je objavljena na spletni strani VZŠCE. 
Kotizacija znaša 100 EUR in vključuje: udeležbo na učni delavnici, gradivo, pogostitve v odmorih 
in potrdilo o udeležbi. 
 
Usposabljanje je vrednoteno z 1 licenčno točko na Zbornici-Zvezi.  
 
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun VZŠCE št.: 05100 8015529595 (ABANKA d.d.), najpozneje 
pet dni pred učno delavnico.   
 
Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest oz. najkasneje do 10. 9. 2020. Število mest je omejeno 
na 20. Usposabljanje se bo izvedlo ob prijavi najmanj 15 udeležencev.  
 
Odjave upoštevamo do sedem dni pred usposabljanjem. Po tem roku odjav ne upoštevamo in 
obračunamo 50 % vrednosti kotizacije za stroške organizacije. 
 
Dodatne informacije na tel. 03 428 79 03 ali na e-naslov: ivis@vzsce.si  
 
 

                      Dekan, 

                 izr. prof. dr. Gorazd Voga, l. r.   

mailto:ivis@vzsce.si

