FIC Szkolenia -Ignacy Chruszczyński

Zaprasza na szkolenie:

III Ogólnopolski zjazd Rzeczników prasowych
podmiotów leczniczych
Szkolenie skierowane jest do rzeczników prasowych podmiotów leczniczych jak również kadry zarządzającej
odpowiedzialnej za kontakty z mediami

Zakopane 24-26 lutego 2019r.

Wystąpienia medialne i sytuacje kryzysowe związane z
pracą rzecznika
Jarosław Kulczycki- dziennikarz, prezenter TV. W ciągu ostatnich dwóch lat znany z programów „24 godziny”, „Tu i teraz” i
„Supertemat” w Nowa TV.
Z wykształcenia lingwista i tłumacz języka angielskiego, z zawodu dziennikarz z prawie 30letnim doświadczeniem. Prezenter telewizyjny i
gospodarz programów, autor reportaży i wywiadów, trener.
W ciągu swojej dziennikarskiej kariery przeprowadził wywiady z największymi osobistościami polskiej i zagranicznej polityki (prezydenci i
premierzy RP, przewodniczący Parlamentu Europejskiego, Sekretarz Stanu USA), gwiazdami pop (Madonna), muzykami jazzowymi (Ray Charles,
Diana Krall), liderami światowego biznesu (Bill Gates).
Prezenter TVP 2, Panoramy, gospodarz Wiadomości, a potem programów TVP Info - Panorama Dnia, Infodziennik (współautor formatu), Forum.
Relacjonował na żywo wiele doniosłych wydarzeń (Watykan – beatyfikacja, kanonizacja JPII, wejście Polski do UE – Studio live Strasbourg).
Jako gospodarz studia TVP Info wielokrotnie brał udział w wydaniach specjalnych (tsunami w Japonii), zarządzał sytuacjami kryzysowymi w
związku z relacjonowaniem “breaking news” na antenie programu newsowego.
Autor licznych reportaży telewizyjnych: cykli krótkich filmów krajoznawczych i o tematyce medycznej (zdrowie mężczyzn), podczas realizacji
których sam często stawał za kamerą.
Wykładowca uniwersytecki (SWPS i Akademia Koźmińskiego) specjalizujący się w dziennikarstwie i PR. Doświadczony trener – szkolił w
zakresie wystąpień publicznych, pracy z kamerą, wywiadu TV i kryzysowego zarządzania wizerunkiem firm przedstawicieli sektora publicznego
(rzecznicy ZUS i rzecznicy szpitali, ARiMR, etc.)oraz managerów sektora prywatnego (Orlen Basell, CreditAgrocole, Profbud).
Wykład – czego telewizje od nas chcą i jak dobrze wypaść?
- alfabet sztuk wizualnych czyli formy i gatunki TV oraz plany filmowe;
- praca z operatorem – to on nas pokazuje, może to zrobić dobrze albo źle – na co zwrócić uwagę: światło, tło, kadr;
- praca z reporterem – to on zadaje pytania i montuje materiał, co zrobić by uzyskać pożądany dla nas efekt antenowy, jak odpowiadać na
pytania, jakie zastosować formy wypowiedzi, jak budować zdania;
- zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej.
Analiza materiałów video – wypowiedzi rzeczników różnych instytucji.
Ćwiczenia – casestudies, przykładowe sytuacje kryzysowe
- zdefiniowanie punktów kluczowych
- opracowanie hierarchii ważności informacji
- zaplanowanie komunikatu
- zaplanowanie sposobu podania komunikatu, czyli
- mowa ciała – jak gestami wzmocnić przekaz werbalny
- mimika
- czy cisza/pauza jest moim wrogiem, czy przyjacielem?
- praca głosem – intonacja i siła
- dykcja i emisja
- korekta językowa
Rodzaje wypowiedzi:
- wypowiedź do programu informacyjnego
- briefing/konferencja prasowa
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- wypowiedź ekspercka do programu studyjnego/reportażu
- udział w programie publicystycznym

Kameleon na szkockiej kracie – dlaczego jestem
odpowiedzialny za mój stres?
Patrycja Gołąbek
psycholog pracy i organizacji, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo – behawioralny, trener biznesu, specjalista HR
Od szesnastu lat związana z ochroną zdrowia w zakresie prowadzenia działów personalnych zakładów opieki zdrowotnej zarówno w twardej jak i
miękkiej kadrowości (m.in. w Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
Nr 1 we Wrocławiu, Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu), ponadto doświadczenie w zakresie audytów personalnych związanych z
restrukturyzacją zakładów opieki zdrowotnej, prowadzeniu treningów i szkoleń dla kadr średniego i wysokiego szczebla menedżerskiego.
Psycholog, psychoterapeuta w poradni zdrowia psychicznego, oddziale dziennym rehabilitacji schorzeń narządu ruchu; prowadzi prywatną
praktykę psychoterapeutyczną.

Zakres tematyczny:
1. Biologia stresu – pomaga czy szkodzi?
2. Moja osobowość może mieć wpływ na radzenie sobie z sytuacjami trudnymi.
2. Postrzeganie otaczającej rzeczywistości a związek z odczuwanym poziomem stresu.
3. Praca, życie prywatne i inne… - czy sytuacje stresujące i moje reakcje na nie różnią się między sobą?
3. Uzależnieni od emocji – opowieść o tych, którzy kochają stres.
4. Dlaczego zebry nie mają wrzodów – kiedy i jak radzić sobie ze stresem?
MIEJSCE : Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b
CENA:/ obejmuje udział w szkoleniu , zakwaterowanie , wyżywienie /
Dopłata do pokoju 1 osobowego

1270zł netto *
100zł

* dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

POCZĄTEK ZAJĘĆ:
Do hotelu zapraszamy 24.02 po południu, kolacja o godz. 18:00.Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00,
dnia25.02.2019r.wyjazd i zakończenie szkolenia 26.02.2019r ok. godz. 14:00

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr (22)2578629 lub (022) 292 38 50
WPŁATY:
FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński
Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347
Kontakt do Organizatora: 601 35 44 88
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KARTA ZGŁOSZENIA
Uczestnictwa w szkoleniu:

III Ogólnopolski zjazd Rzeczników prasowych podmiotów
leczniczych
Zakopane 24-26 lutego 2019r.
IMIĘ I NAZWISKO:.....................................................................................................................................
STANOWISKO:...........................................................................................................................................
NAZWA JEDNOSTKI NA FAKTURĘ (DOKŁADNA NAZWA I ADRES):.....................................................................
............................................................................................................................................................... .............................................................................
.....................................................................................NIP:..........................................TEL.:........................................... .TEL.KOM.:............................
..................FAX:....................................................E-MAIL.............................................................................

Wybrana opcja

Zakreślić wybraną opcję

Opłata łączna



1270zł netto

Szkolenie oraz pobyt

Dopłata do pokoju 1 osobowego

TAK

NIE



Oświadczam, że udział ww. osób w szkoleniu finansowany jest ze środków publicznych w rozumieniu Ustawy o finansach
publicznych

PŁATNOŚĆ ZA SZKOLENIE:
Nr konta:

PRZELEWEM PRZED SZKOLENIEM

nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347
UPOWAŻNIAM FIC Szkolenia DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT BEZ PODPISU OSOBY ODBIERAJĄCEJ.
PRZY REZYGNACJI PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI ROBOCZYCH OD DATY ROZPOCZĘCIA SZKOLENIA LUB NIEOBECNOŚCI
ZGŁOSZONEGO UCZESTNIKA PONOSIMY KOSZTY SZKOLENIA

.....................................
pieczątka firmowa

.........................................
pieczątka imienna dyrektora
lub głównego księgowego

................................
podpis dyrektora lub
głównego księgowego
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