
                                                                   Spoštovani,

CRI CELJE d.o.o.

organizira

IZOBRAŽEVANJE ZA DELO Z OSEBAMI S STATUSOM
INVALIDA

Celje, 12. maj 2020

Program izobraževanja:

ob 9:00 uri
Vzpostavitev povezave preko ZOOM aplikacije in pozdravni nagovor – 

Darja Prevoršek, vodja REHA ENOTE

od 9:00 do 9:30 ure

OSEBE Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU

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

od 9:30 do 10:00 ure

OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU

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.
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ODMOR 10 MIN

od 10:10 do 10:40 ure

OHRANJANJE DOBRIH DELOVNIH ODNOSOV PRI DELU Z INVALIDNIMI
OSEBAMI

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.

ODMOR 5 MIN

od 10:45 do 11:45 ure

ZAVZETOST (INVALIDNIH) OSEB ZA DELO 1. DEL

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 področja dela z invalidnimi osebami v okviru zavodskega varstva ter ZR,
PR,  SV in  izobraževanja.  Opravljene ima strokovne izpite  s  področij  zdravstva,  socialnega
varstva,  državne uprave in  ZUP.  Ima naziv samostojna svetovalka na področju 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 (oz. po dogovoru)

od 12:15 do 14:15 ure

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

Nadaljevanje. Med 2. in 3. delom je predviden 5 min odmor. Sledijo ev. vprašanja in zaključek
seminarja.
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PRIJAVNICA
NA ENODNEVNI SEMINAR

12. maj 2020

od 9:00 do 14:30 ure

IZOBRAŽEVANJE ZA DELO Z OSEBAMI S STATUSOM INVALIDA

UDELEŽENEC/KA   (obvezno navedite E-mail za povezavo preko ZOOM aplikacije)  :  

1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

PLAČNIK:

Podjetje/ustanova/zasebnik:

Naslov in poštna številka

Davčna številka: 

Telefonska številka:

Podpis: Žig:

Prijavnico lahko pošljete po linku:

https://cricelje.wufoo.com/forms/prijavnica-na-seminar-12052020/

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  
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POTRDILO

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

Potrdilo Vam bomo poslali  po prejemu Vaših rešenih vprašalnikov o zadovoljstvu z
izvedbo seminarja (lahko jih pošljete po E-mailu).
                        

NAČIN IZVAJANJA

Spletna  povezava  preko  ZOOM aplikacije.  Po  Vaši  prijavi  Vam bomo na  E-mail
naslov,  katerega  boste  navedli  v  prijavnici  poslali  povezavo  na
aplikacijo/predavanje, preko katere boste spremljali izobraževanje.

Za vse informacije glede izvedbe izobraževanja preko ZOOM APLIKACIJE, smo Vam
na voljo na telefonski številki 051 343 240 (Blaža Krasnik)

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.

Cena vključuje gradivo, ki Vam ga bomo poslali po pošti po prejemu Vaše prijave.

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.
   

P  RIJAVNICA  

Prijavnico pričakujemo najkasneje do 04.05.2020 po linku ali E-pošti.
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