Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen sporoča, da bo

izobraževalni vikend na temo izvajanja posebnih socialnih
programov v letu 2019, priprava planov dela društva za leto 2019 v
skladu s celostno grafično podobo društva in usposabljanje s
področja GDPR za člane izvršnega odbora, predsednike sekcij, člane
NO in posamezne člane društva, ki opravljajo aktivnosti za društvo
potekal med 7. in 10. februarjem 2019 v prostorih Grand Hotel Sava Rogaška, v Rogaški Slatini,

ter zgoraj navedene vabi, da se ga udeležijo.

Letos bomo izvedli štiridnevno izobraževanje za člane izvršnega odbora, predsednike sekcij, člane NO in
nekatere posamezne člane društva, ki opravljajo aktivnosti za društvo. K običajni tematiki izvajanja posebnih
socialnih programov v letu 2019, bomo dodali tudi usposabljanje s področja GDPR. Po uskladitvi plana dela za
leto 2019 na nacionalnem nivoju bo potekala delavnica za predsednike sekcij s pripravo čistopisa plana dela
sekcije ter delavnica za vse ostale – izdelava dokumentov po GDPR, nastavitev e-mailov posameznikom in gesel
ter usposabljanje za pošiljanje dokumentov pod gesli, uporabo web poštarja in e-mailing liste ter hramba
dokumentov v spletnem oblaku.
Okvirni program štiridnevnega izobraževanja
Izobraževalni vikend bo potekal od četrtka do nedelje.
ČETRTEK, 7. FEBRUAR 2019
 16.00 do 18.00: prihod v hotel in namestitev
 18.00: večerja
 19.30: uvodno srečanje in inventura osnovnih sredstev društva (na inventuro prinesite osnovna sredstva
po seznamu, ki vam jih bo posredovala blagajničarka)
 20.30: rehabilitacijske vsebine (druženje, kopanje, savna...)
PETEK, 8. FEBRUAR 2019
 8.00 do 8.30: joga
 8.30 do 9.30: zajtrk
- 10.00 do 13.00: usposabljanje na temo Varstvo osebnih podatkov v društvu, prilagojeno vsebinam dela
društva: Kaj je osebni podatek in kaj ni, kaj vse pomeni obdelava osebnih podatkov – praktični primeri;
Kdaj lahko društvo obdeluje osebe podatke, kaj so možne podlage – praktični primeri; Kako društvo zagotovi
veljavno soglasje za obdelavo osebnih podatkov; Obveznosti društva glede informiranja članov in drugih
uporabnikov o obdelavi njihovih osebnih podatkov – praktični napotki; Organizacijski, tehnični in računalniški
ukrepi varstva osebnih podatkov, hramba podatkov v spletnem oblaku, hramba podatkov izven EU; Roki
hrambe osebnih podatkov v društvu; Pravice članov in drugih uporabnikov glede varstva osebnih podatkov

(pregled pravic, kako ravnati v primeru zahtev); Ključne spremembe aktov društva glede varstva osebnih
podatkov (sprememba pravilnika, nove prijavnice, liste prisotnosti); Delo na primerih – organizacija srečanja
članov z listo prisotnosti, hramba osebnih podatkov društva doma; Vprašanja in odgovori. Delavnico bo
izvedla predstavnica CNVOS, s katerim bomo sklenili pogodbo o sodelovanju na tem področju.







ob 13.00 uri odmor ob kavi in nato do 15.00 ure čas za kosilo
15.00 do 18.30: 6. seja izvršnega odbora Društva za KVČB po dnevnem redu, ki ga bomo poslali naknadno
(uskladitev planov dela društva in sekcij za leto 2019 ter zaključevanje dokumentov za leto 2018 oz.
priprava dokumentov za skupščino...)
18.30: večerja
20.00: rehabilitacijske vsebine (druženje, kopanje, savna...)

SOBOTA, 9. FEBRUAR 2019
 8.00 do 8.30: joga
 8.30 do 9.30: zajtrk
 10.00 do 12.00: delavnica (izdelava dokumentov po GDPR, nastavitev emailov posameznikom in gesel ter
pošiljanje dokumentov pod geslom, ureditev dostopov do dp za člane IO in NO) – delavnico bo izvajal
Dejan Koren administrator spletne strani društva; v tem času ostali rehabilitacijske vsebine - pohod
 ob 12.00 uri odmor ob kavi in nato do 14.00 ure čas za kosilo
 od 14.00 ure dalje za člane nadzornega odbora seja NO;
 od 14.30 do 17.30 ure: individualno računalniško svetovanje posameznim predsednikom sekcij (izdelava
dokumentov po GDPR, uporaba gesel, uporaba e-mailing liste, uporaba web-poštarja) – delavnico bo
izvajal Dejan Koren, administrator spletne strani društva): v tem času člani IO dogovor o konkretnih
aktivnostih iz letnega načrta dela (simpozij, svetovni dan KVČB, izvajanja akcije Naj javno stranišče…)
 18.00: večerja
 20.00: rehabilitacijske vsebine (druženje, kopanje, savna…)
NEDELJA 10. FEBRUAR 2019
 8.30 do 9.30: zajtrk
 9.30 do 10.30: delavnica (priprava čistopisa plana dela sekcij v skladu s celostno grafično podobo društva)
 10.30 do 11.00: odmor za pospravljanje sob
 11.00 do 12.00: individualno računalniško svetovanje glede uporabe dp. za pripravo razpisov (izdelava
dokumentov po GDPR, nastavitev gesla in pošiljanje dokumentov pod geslom ter ureditev dostopa do dp) izvajalec Dejan Koren, administrator spletne strani društva; ostali seznanitev z akti društva oz.
spremembami pravilnikov društva
 12.30: zaključek ob kavi
 13.00: odhod
Napotki za udeležbo na izobraževalnem vikendu
Izobraževalni vikend zajema bivanje v dvoposteljni sobi v hotelu s polpenzionom in uporabo hotelskih storitev
(bazen, savne, fitnes) ter izobraževalni program. Možno je bivati tudi v enoposteljni sobi, kar prosim označite
na prijavnici.
Polpenzionske storitve se pričnejo v četrtek, 7. 2. 2019 z večerjo in končajo v nedeljo, 10. 2. 2019 z zajtrkom.
Udeležencem izobraževalnega vikenda tri polpenzione poravna Društvo za KVČB.
Tisti, ki se želite izobraževalnega vikenda udeležiti v spremstvu partnerjev (otrok), to navedite na prijavnici, ki je
priložena spodaj. Otroci do 12. leta starosti imajo na bivanje 30 % popusta, starejši od 12 let plačajo polno
ceno. Stroški partnerjevega bivanja v hotelu znašajo skupaj 135 EUR (45 EUR na dan) in zajemajo tri nočitve v
dvoposteljni sobi superior Sava, polpenzion in uporabo hotelskih storitev (bazen, savne, fitnes). Partner stroške
bivanja poravna sam na recepciji Grand hotela Sava v nedeljo pred odhodom.
Na izobraževalni vikend se prijavite tako, da izpolnite spodnjo prijavnico in jo najkasneje do petka, 1. februarja
2019, pošljete po e- mail pošti mateja.saje@kvcb.si.

S seboj prinesite prenosne računalnike, v kolikor jih imate, zaradi nastavitve e-mailov, gesel…. oz. USB
ključke za dokumente društva, ki si jih boste kopirali na USB ključke. Za inventuro prinesite osnovna
sredstva, ki jih uporabljate in so last društva. Prav tako prinesite evidenco ur (rdeče notesnike), ki ste jih
opravili v letu 2018 za naše društvo.

Nadomestna udeležba
V kolikor se kdo od predsednikov sekcij ne more udeležiti izobraževalnega vikenda, naj na izobraževanje pošlje
namestnika.
Na izobraževalni vikend vabljeni tudi člani nadzornega odbora, administrator spletne strani društva Dejan
Koren, ki bo izvedel delavnice - računalniško svetovanje, in nekateri člani društva, ki bodo v letu 2019 za
društvo opravljali določene aktivnosti.

Vabljeni!

Maribor, 25. januar 2019

Predsednica Društva za KVČB
Mateja Saje

Prijavnica na izobraževalni vikend
na temo izvajanja posebnih socialnih programov in priprava planov dela društva za leto 2019 v skladu s
celostno grafično podobo društva in usposabljanje s področja GDPR

v Grand Hotelu Sava Rogaška, Rogaška Slatina, 7. do 10. februar 2019

Ime in priimek:

________________________________________________________

Funkcija v društvu:

________________________________________________________

Posebne želje
Dvoposteljno sobo želim deliti s/z: ________________________________________________________

Želim enoposteljno sobo:

DA

(obkroži)

S sabo bom pripeljal(a) partnerja: DA

(obkroži)

Ime in priimek partnerja:

________________________________________________________

Opozoriti želim na posebnosti:

________________________________________________________

Datum:

Podpis:

____________________

____________________

Prijavnico lahko vrnete kar po e-pošti na naslov mateja.saje@kvcb.si, saj gre le za formalnost, da lahko uredimo
prijavo.

