PRIJAVA NA SEMINAR !
Prijavnico lahko pošljite po linku,
https://cricelje.wufoo.com/forms/prijavnica-na-seminarstrokovni-delavec/

CRI Celje, rehabilitacija, proizvodnja,
storitve d.o.o.
Oblakova ulica 34, 3000 Celje
ID za DDV: SI58936467
Telefon: (03) 4264 500
Telefax: (03) 4264 549

po Fax-u, (03) 4264-549

KOTIZACIJA IN PLAČILO PO OSEBI:
Kotizacija za udeležbo na seminarju je 80,00 €
+ 22% DDV, ki NI vštet v ceno.

ali po pošti na naslov,

Vključuje gradivo, napitke in prigrizke med odmori.

po E-pošti, maja.retko@cri.si

CRI Celje, rehabilitacija, proizvodnja, storitve d.o.o.
Ipavčeva ulica 6, 3000 Celje.
Informacije (vsak dan, med 8. in 12.uro):

Telefon: (03) 4264-506

POTRDILO
Ob zaključku usposabljanja prejmete potrdilo o
udeležbi na seminarju, ki zadostuje zahtevanemu
izobraževanju strokovnih delavcev v invalidskih podjetjih
in zaposlitvenih centrih po zakonu o ZRZI.

KRAJ IZVAJANJA

Kotizacijo plačate na transakcijski račun CRI Celje d.o.o.,
Oblakova ulica 34, 3000 Celje pri A BANKI,
IBAN: SI56 0510 0801 4249 777, BIC: ABANSI2X,
številka sklica 01020, do pričetka seminarja.

CRI CELJE d.o.o.
Center za rehabilitacijo invalidov
USPOSABLJANJE STROKOVNIH
DELAVCEV – MENTORJEV
v IP in ZC

Račun prejmete sedem dni po plačilu, zato prosimo
navedite točen naslov plačnika na prijavnico.
Podpisniki pogodbe s CRI-Celje se udeležijo
seminarja s prijavo brez plačila kotizacije.
PRIJAVNICA
Prijavnico pričakujemo najmanj dva dni pred pričetkom
seminarja po linku, E-pošti, faksu ali pošti.
INFORMACIJE O SEMINARJU, ORGANIZACIJA IN
PRIJAVE (od ponedeljka do petka, med 8. in 12.uro):
tel. (03) 4264 506 – Maja RETKO SCHLOSSER
maja.retko@cri.si

Celje, 17. maj 2017

CRI Celje d.o.o., REHA STORITVE, Ipavčeva ulica 6,
Celje, učilnica II. nadstropje.
(V bližini PARKIRNE HIŠE GLAZIJA, Policijske postaje Celje,
Bolnišnice Celje in Zdravstvenega doma Celje).

Pri številu 15 in več prijavljenih slušateljev, lahko
seminar izvedemo pri vas v podjetju.

Sistem kakovosti podjetja CRI CELJE d.o.o.
je v skladu z zahtevami standarda
ISO 9001/2000 in ISO 14001/2004.
Certifikat SIQ št. Q–224 in E–056.

USPOSABLJANJE STROKOVNIH
DELAVCEV - MENTORJEV
Spoštovani strokovni delavci, vabimo vas na izobraževanje,
v katerem smo vam pripravili naslednje teme:
od 9.20 do 9.30 ure
Zbiranje udeležencev in pozdravni nagovor – Darja
Prevoršek, viš. del. ter., univ. dipl. prav., vodja REHA enote.

ASERTIVNOST
od 9.30 do 10.30 ure
Vsebina:
- kaj je asertivnost in zakaj je to tako težko
- posledice neasertivnosti
- primerjava z agresivno in pasivno komunikacijo
- tehnike asertivnega vedenja
Z vami bo: ANITA GOSNIK, univ.dipl.psih., zaposlena v
REHA enoti.
Je izvajalka vedenjsko-kognitivne terapije, z opravljenim
strokovnim izpitom iz področja zdravstva. Ima izkušnje pri
delu z osebami z motnjo v duševnem razvoju ter z invalidi
v okviru zaposlitvene in poklicne rehabilitacije.

ČUSTVENO SOOČANJE Z INVALIDNOSTJO
od 10.30 do 11.30 ure
Vsebina:
- kako invalidnost vpliva na čustva, samozavest in odnose z
drugimi
- katere so najpogostejše čustvene težave ob nastanku
invalidnosti
- kdaj in kako lahko žalost preide v dolgotrajne težave

strukturo. Izkušnje ima predvsem na področju zdravljenja
alkoholizma in pri delu z invalidi na področju zaposlitvene
in poklicne rehabilitacije.

PRIJAVNICA
NA ENODNEVNI SEMINAR

ODMOR: 11.30 do 12.00

17. maj 2017

PODPORA DELOVNEGA OKOLJA OB
SPREMEMBAH V DUŠEVNEM ZDRAVJU

od 9.2o do 14.oo ure

od 12.00 do 13.00 ure
Vsebina:
- kako se soočati s spremembami v duševnem zdravju na
delovnem mestu
- kako spremembe v duševnem zdravju vplivajo na delo
- kako pomagati zaposlenemu v takih primerih
Z vami bo: URŠKA ŠORN, univ.dipl.soc.del., zaposlena v
REHA enoti.
Delovne izkušnje je sprva pridobivala na področju dela z
mladostniki pri preprečevanju nasilja v družini, vzgojne ter
ter učne problematike in opravila strokovna izpita s
področja šolstva in Zakona o upravnem postopku.
Ima tudi delovne izkušnje s področja vodenja zaposlitvene
rehabilitacije in vodenja skupine socialne vključenosti.

DELAZMOŽNOST IN OMEJITVE

USPOSABLJANJE STROKOVNIH
DELAVCEV – MENTORJEV
UDELEŽENEC/KA:
1. ………………………...............................……………………………
2. …………..........................................................................

PLAČNIK KOTIZACIJE:
Podjetje/ustanova/zasebnik:
………………………………..................……………………………………

od 13.00 do 14.00

Naslov in poštna številka:

Vsebina:
- pojem delazmožnosti
- invalidnost in preostala delazmožnost
- omejitve delazmožnosti (dikcije, primeri iz prakse)

…………………………………………..................…………………………

Z vami bo: DARJA PREVORŠEK, viš. del. ter., univ. dipl.
prav., vodja REHA enote.

Ima dolgoletne izkušnje s področja dela z invalidnimi
Z vami bo: DAMJAN FAJHTINGER, univ.dipl.psih.,
osebami v okviru zavodskega varstva ter zaposlitvene in
zaposlen v REHA enoti.
poklicne rehabilitacije, s strokovnimi izpiti s področij:
zdravstvo, socialno varstvo, državna uprava in z nazivom
Tekom študija je bil aktiven v okviru študentske organizacije
samostojna svetovalka na področju socialnega varstva.
UL, znotraj resorja za socialo in zdravstvo. Na strokovnem
Dodatna izobraževanja: NLP Trener in Master coach ter
področju se je ukvarjal predvsem z alkoholizmom ter
Moderator organizacijskih sistemskih postavitev s
njegovim vplivom na kognitivne sposobnosti in osebnostno
certifikati po mednarodnih standardih.

……………………………………………………..................………………

Davčna številka: ……………………................…………………
Telefon št.:

…………………………...............……………………

E - pošta: …………………………................………………………
Podpis:

Žig:

