
PRIJAVA NA SEMINAR !

Prijavnico  lahko pošljite po linku, 

https://cricelje.wufoo.com/forms/prijavnica-na-
seminar-21022020/

  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 9. in 13. 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

 

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.

 

  

  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.

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 9. in 13. uro) na tel. 
(03) 4264 506 - Maja RETKO SCHLOSSER, E-pošta:    
maja.retko@cri.si

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

     

CRI CELJE d.o.o.

Center za rehabilitacijo invalidov

IZOBRAŽEVANJE ZA DELO Z
OSEBAMI S STATUSOM

INVALIDA
 

   

Celje, 21. februar 2020

     
     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.
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od 8.50 do 9.00 ure
Zbiranje udeležencev in pozdravni nagovor – 

  Darja Prevoršek, viš. del. ter., univ. dipl. prav., 
vodja REHA enote.

   OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU

od 9.00 do 9.30 ure
Vsebina:
- opredelitev in značilnosti oseb z motnjo v duševnem
  razvoju 
- funkcioniranje – močne in šibke točke
- smernice za učenje, delo in prilagoditve

ODMOR 10 MIN
a
7

OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU

   od 9.40 do 10.10 ure
Vsebina:
- opredelitev in značilnosti oseb s težavami v duševnem
  zdravju
- problemska področja
- smernice za delo in prilagoditve

  Pri 1. in 2. temi bo z vami: BLAŽA KRASNIK, mag.psih.,  
  zaposlena v REHA enoti kot članica tima ZR in vodja
  programa SV. 
  V času pripravništva je delovne izkušnje pridobivala na 
  področju zdravstva. Svojo poklicno pot je nadaljevala v 
  šolstvu, kjer je delala z otroki s posebnimi potrebami, 
  prostovoljno je bila aktivna tudi v posvetovalnici za
  mlade v stiski. Ima izkušnje s področja ZR, PR, SV in
  izobraževanja. Je specializantka psihoanalitične psiho-
  terapije, izvaja tudi individualna psihološka svetovanja.

ODMOR 10 MIN

0

OHRANJANJE DOBRIH DELOVNIH
ODNOSOV PRI DELU Z INVALIDNIMI

OSEBAMI

od 10.20 do 10.50 ure

Vsebina:
- vzpostavljanje in ohranjanje dobrih delovnih odnosov
- neagresivna komunikacija v delovnem odnosu
- skrb zase v delovnem odnosu

   Z vami bo: URŠKA ŠORN, univ.dipl.soc.del., zaposlena v 
   REHA enoti kot članica tima ZR. Delovne izkušnje ima s 
   področij dela z mladostniki pri preprečevanju nasilja v
   družini, vzgojne ter učne problematike, ZR, PR, SV in
   izobraževanja. Opravljena ima strokovna izpita s področja
   šolstva in ZUP.
1

ODMOR 10 MIN

ZAVZETOST (INVALIDNIH) OSEB ZA DELO
1. DEL

od 11.00 do 12.00 ure
  Vsebina:

- dva modela/pristopa k invalidnosti
- motivacija in zavzetost za delo
- mentor: sprotna ocena stanja in možni ukrepi

 Z vami bo: DARJA PREVORŠEK, viš. del. ter., univ. dipl.
 prav., vodja REHA enote. Ima dolgoletne izkušnje s pod-
 ročja dela z invalidnimi osebami v okviru zavodskega varst-
 va ter ZR, PR, SV in izobraževanja. Opravljene ima strokov-
 ne izpite s področij zdravstva, socialnega varstva, državne
 uprave in ZUP. Ima naziv samostojna svetovalka na področ-
 ju socialnega varstva. Dodatna izobraževanja: NLP Trener 
 in Master Coach ter Moderator organizacijskih in družinskih
 sistemskih postavitev s certifikati po mednarodnih 
 standardih.

GLAVNI ODMOR 30 MIN (12:00 – 12:30)

ZAVZETOST (INVALIDNIH) OSEB ZA DELO
2. in 3. DEL

od 12.30 do 14.30 ure

 Nadaljevanje. Med 2. in 3. delom je predviden 5 min odmor.

a

P R I J A V N I C A
NA  ENODNEVNI SEMINAR

21. februar 2020

od 8.50 do 14.30 ure

IZOBRAŽEVANJE ZA DELO Z OSEBAMI
S STATUSOM INVALIDA

1.  ………………………...............................……………………………

2.  …………..........................................................................

   

    
    Podjetje/ustanova/zasebnik:

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

    Naslov in poštna številka:

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

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

    Davčna številka:  ……………………................…………………

    Telefon št.:     …………………………...............……………………

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

    Podpis:                       Žig:

UDELEŽENEC/KA:

PLAČNIK
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