Пети састанак СЛАП координатора
Хотел „Војводина“, Зрењанин
08 – 09. октобар 2013.

ПРВИ ДАН: УТОРАК, 08. ОКТОБАР, 2013.
Дневни ред
12.30
13.00 –
14.00

Регистрација учесника
Смештај и ручак у хотелу
Уводна обраћања
•
•

14.00 16.00

•
•
•
•

16.00 –
16.30

Представник Сталне конференције градова и општина;
Јелена Спасић, помоћник министра, Министарство регионалног
развоја и локалне самоуправе;
Представник Републичке дирекције за воде;
Недељко Ћурић, СЛАП менаџер;
Представник Канцеларије за европске интеграције (представљање
методологије за одабир и приоритизацију инфраструктурних
пројеката и веза са СЛАП информационим системом);
Увод у наставак рада, по групама.

Пауза за кафу

Рад по групама (три тематске групе):

16.30 –
18.00

1. Међуопштинска сарадња (Борис Шћекић, експерт за
институционална питања и развој економске инфраструктуре,
МИСП);
2. Планирање комуникације и одрживост инфраструктурних
пројеката (Сања Бабић, експерт за односе са јавношћу);
3. Вештине комуникације, јавног и медијског наступа (Наташа
Ристић, експерт за односе са јавношћу).
За више информација, погледати тематске агенде у прилогу.

19.00

Вечера

ДРУГИ ДАН: СРЕДА, 09. ОКТОБАР, 2013.
9.00 10.30
10.30 11.00
11.00 12.30
12.30 13.00
13.00 14.00
14.00 15.00
15.00

Рад по групама
Пауза за кафу
Рад по групама
Пауза за кафу
Рад по групама
Ручак
Одлазак

За више информација, погледати тематске агенде у прилогу.
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Тематска група: Међуопштинска сарадња
(Борис Шћекић, експерт за институционална питања и развој економске
инфраструктуре, МИСП ИПА 2010)

Дневни ред
ПРВИ ДАН: УТОРАК, 08. ОКТОБАР, 2013.

16.30 –
18.00

•
•
•

Представљање тренера, структуре и циљева обуке;
Упознавање са учесницима и њиховим искуствима у вези са
процесима међуопштинске сарадње и развојем
међуопштинских/регионалних пројеката;
Међуопштинска сарадња – уводна презентација.

ДРУГИ ДАН: СРЕДА, 09. ОКТОБАР, 2013.
•
9.00 10.30

•
•

10.30 11.00

Пауза за кафу
•

11.00 12.30

12.30 13.00
13.00 14.00

Законски оквир међуопштинске сарадње у области комуналне
инфраструктуре и услуга;
Међуопштинска сарадња у области управљања комуналним
чврстим отпадом и водама;
Специфичности регистрације међуопштинских пројеката у СЛАП
информациони систем.

•

Кључне одредбе међуопштинског споразума о заједничком
управљању комуналним отпадом и уговора о оснивању
заједничког предузећа (д.о.о.);
Вежба: међуопштинска организација регионалног система за
управљање отпадом (3 групе).

Пауза за кафу
•
•

Презентовање резултата вежбе (3 групе);
Дискусија.

14.00 15.00

Ручак

15.00

Одлазак

Тематска група: Планирање комуникације и одрживост
инфраструктурних пројеката
(Сања Бабић, експерт за односе са јавношћу)

Дневни ред
ПРВИ ДАН: УТОРАК, 08. ОКТОБАР, 2013.

16.30 –
18.00

•
•
•
•

•

Уводна реч – очекивања и дилеме;
Значај комуникације и односа са јавношћу;
Увод у односе са јавношћу;
Комуникација као инструмент политике;
Групна дискусија.

ДРУГИ ДАН: СРЕДА, 09. ОКТОБАР, 2013.

9.00 10.30

10.30 11.00
11.00 12.30
12.30 13.00
13.00 14.00
14.00 15.00
15.00

•
•
•
•

Комуникациони планови и стратегије;
Одрживост пројеката , финансирање комуникационих стратегија и
фондови;
Комуникационе технике и алати;
Европски стандарди и видљивост пројеката (ПР приручник СКГО).

Пауза за кафу
•

Групни рад – планирање, припрема и реализација
комуникационих планова.

Пауза за кафу
•

Презентација групног рада и дискусија.

Ручак
Одлазак

Тематска група: Вештине комуникације, јавног и медијског
наступа
(Наташа Ристић, експерт за односе са јавношћу)

Дневни ред
ПРВИ ДАН: УТОРАК, 08. ОКТОБАР, 2013.
•
16.30 –
18.00

•
•

•

Представљање тренера, циљева тренинга и агенде, као и
очекивања учесника;
Представљање учесника;
Комуникацијски модел, кодни шум и његово избегавање;
Врсте комуникације – вербална, невербална, паравербална.

ДРУГИ ДАН: СРЕДА, 09. ОКТОБАР, 2013.

9.00 10.30
10.30 11.00
11.00 12.30
12.30 13.00
13.00 14.00

•
•
•
•

Јавни наступ – шта је трема и зашто настаје? Како је превазићи?
Припрема за јавни наступ;
Физиологија говора – вежбе дисања и дикцијске вежбе;
Елементи говора – говорне константе.

Пауза за кафу
•
•

Особине и особености медија – радио и телевизија;
Који комуникациони модел СЛАП координатор користи у
комуникацији са колегама (вербални, невербални модел).

Пауза за кафу
•

Креирање информације о пројекту за потребе интерне (општинска
управа, ЈКП...) и екстерне комуникације (донатори,
министарства...).

14.00 15.00

Ручак

15.00

Одлазак

