PRIJAVA NA SEMINAR !
Prijavnico lahko pošljite po linku,
https://cricelje.wufoo.com/forms/prijavnica-naseminar-17052019/
prijavite se lahko preko naše spletne strani:
https://www.cri.si/sl/reha-storitve/
izobrazevanja/
(kliknite na PRIJAVA NA SEMINAR)
po E-pošti, maja.retko@cri.si
ali
po pošti na naslov,
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.

CRI Celje, rehabilitacija, proizvodnja,
storitve d.o.o.
Oblakova ulica 34, 3000 Celje
ID za DDV: SI58936467
Telefon: (03) 4264 500
Telefax: (03) 4264 565
KOTIZACIJA IN PLAČILO PO OSEBI:
Kotizacija za udeležbo na seminarju je 80,00 €
+ 22% DDV, ki NI vštet v ceno.
Vključuje gradivo, napitke in prigrizke med odmori.
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.
Račun prejmete takoj po zaključku seminarja, zato prosimo
navedite točen naslov plačnika na prijavnico.

CRI CELJE d.o.o.
Center za rehabilitacijo invalidov
IZOBRAŽEVANJE ZA DELO Z
OSEBAMI S STATUSOM
INVALIDA

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) na tel.
(03) 4264 506 - Maja RETKO SCHLOSSER, E-pošta:
maja.retko@cri.si

Celje, 17. maj 2019

KRAJ IZVAJANJA
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.

Za bolj podroben zemljevid prosimo obiščite našo spletno stran
https://www.cri.si/sl/kje-smo/

od 8.50 do 9.00 ure
Zbiranje udeležencev in pozdravni nagovor –
Darja Prevoršek, viš. del. ter., univ. dipl. prav.,
vodja REHA enote.

SOOČANJE Z IZGUBO ZDRAVJA IN DELO
Z INVALIDNIMI OSEBAMI
od 9.00 do 10.00 ure
Vsebina:
- vpliv izgube zdravja na osebnost, čustvovanje in
funkcioniranje na delovnem mestu
- primeri sprememb v osebnosti in doživljanju z razlago
funkcioniranja in priporočila za delo z osebo

ODMOR: 11.10 do 11.20
INVALIDNOST IN KARIERNE PRILOŽNOSTI

a

KEMIČNE IN NEKEMIČNE ZASVOJENOSTI
od 10.10 do 11.10 ure
Vsebina:
- opredelitev zasvojenosti in kako jo prepoznamo
- kemične zasvojenosti
- nekemične oziroma vedenjske zasvojenosti
- posledice zasvojenosti na delovnem mestu

NA ENODNEVNI SEMINAR

od 11.20 do 12.20 ure
Vsebina:
- kako lahko invalidnost oblikuje karierne možnosti
- s čim se spoprijemajo invalidne osebe pri spremembi
kariere in kako dojemajo spremembe pri svojih
zaposlitvenih možnostih
- kako lahko vplivamo na boljše karierne možnosti
zaposlenih invalidov

Z vami bo: URŠKA ŠORN, univ.dipl.soc.del., zaposlena
v REHA enoti. Delovne izkušnje je sprva pridobivala na
Z vami bo: IRENA GERMAN, univ.dipl.psih., zaposlena področju dela z mladostniki pri preprečevanju nasilja v
v REHA enoti. Ima večletne delovne izkušnje s področja družini, vzgojne ter učne problematike in opravila strozaposlitvene in poklicne rehabilitacije, svetovalnega dela, kovna izpita s področja šolstva in ZUP. Ima tudi delovne
zaposlovanja in karierne orientacije ter vzgoje in izobra- izkušnje s področja vodenja zaposlitvene rehabilitacije in
ževanja. Pri svojem delu posveča posebno pozornost
vodenja skupine socialne vključenosti.
ranljivim skupinam, predvsem invalidom, osebam s
GLAVNI ODMOR: 12.20 do 12.50
posebnimi potrebami in z drugimi težavami in stiskami.

ODMOR: 10.00 do 10.10

PRIJAVNICA
17. maj 2019
od 8.5o do 14.oo ure
IZOBRAŽEVANJE ZA DELO Z OSEBAMI
S STATUSOM INVALIDA
UDELEŽENEC/KA:
1. ………………………...............................……………………………
2. …………..........................................................................

PLAČNIK KOTIZACIJE:

USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE PO
ZZRZI
od 12.50 do 14.00
Vsebina:
- status invalida po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov (ZZRZI)
- zaposlitvena rehabilitacija, usposabljanje (in zaposlovanje)
invalidov po ZZRZI
- primeri iz prakse

Z vami bo: DARJA PREVORŠEK, viš. del. ter., univ. dipl.
Z vami bo: BLAŽA KRASNIK, mag.psih., zaposlena v
REHA enoti. V času pripravništva je delovne izkušnje pri- prav., vodja REHA enote. Ima dolgoletne izkušnje s
področdobivala na področju zdravstva. Svojo poklicno pot je
nadaljevala v šolstvu, kjer je delala z otroki s posebnimi ja dela z invalidnimi osebami v okviru zavodskega varstva
ter zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, s strokovnimi izpotrebami (otroci z avtizmom, gluhi, naglušni).
Prostovoljno je bila aktivna tudi v posvetovalnici za mla- piti s področij: zdravstvo, socialno varstvo, državna uprava
de v stiski. Je v procesu izobraževanja in je specializant- in z nazivom samostojna svetovalka na področju socialnega
varstva. Dodatna izobraževanja: NLP Trener in Master
ka psihoanalitične psihoterapije, izvaja tudi individualna
coach ter Moderator organizacijskih in družinskih sistemspsihološka svetovanja.
kih postavitev s certifikati po mednarodnih standardih.

Podjetje/ustanova/zasebnik:
………………………………..................……………………………………

Naslov in poštna številka:
…………………………………………..................…………………………
……………………………………………………..................………………

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

…………………………...............……………………

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

Žig:

