Spoštovani,

CRI CELJE d.o.o.
organizira
IZOBRAŽEVANJE ZA DELO Z OSEBAMI S STATUSOM INVALIDA
Celje, 10. junij 2022
Program izobraževanja:
ob 9:00 uri – pozdravni nagovor – Darja Prevoršek, vodja REHA ENOTE
od 9:10 do 10:40 ure

VPLIV EPIDEMIJE COVID-19 NA DUŠEVNO ZDRAVJE –
INFORMACIJE ZA DELO Z INVALIDNIMI OSEBAMI
Vsebina:
− kratkoročne in dolgoročne posledice pandemije na duševno zdravje
− rizični dejavniki za pojav težav v duševnem zdravju
− razvijanje kompetenc za samopomoč pri invalidnih osebah
− kdaj in kje poiskati strokovno pomoč
Z vami bo: IRENA GERMAN, univ.dipl.psih., zaposlena v REHA enoti kot članica tima ZR. Ima večletne
delovne izkušnje s področja zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, svetovalnega dela, zaposlovanja in
karierne orientacije ter vzgoje in izobraževanja, s strokovnim izpitom iz zaposlovanja.

GLAVNI ODMOR 30 MIN
(10:40 do 11:10 oz. po dogovoru)
od 11:10 do 12:40 ure

ZGODNJA POKLICNA IN ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA PRI VRAČANJU NA DELO
Vsebina:
− področje zdravstvenega, invalidskega in pokojninskega zavarovanja v Sloveniji
− bolniški stalež in pot do statusa invalida
− predstavitev projekta Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo
− primeri iz prakse
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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.

ODMOR 5 MIN
od 12:45 do 14:30 ure

TEŽAVNI PROCESI PRI DELU Z INVALIDNIMI OSEBAMI
Vsebina:
− »kratek stik«, kje se lahko zaplete, doživljanje težavnih pogovorov in odvisnost od različnih
zdravstvenih dejavnikov
− kdaj ni mogoče vplivati na rešitev težave
− primeri iz prakse
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.
Sledijo ev. vprašanja in zaključek izobraževanja.

_____________________________________________________________
PRIJAVNICA
Prijavnico pričakujemo najkasneje do 06.06.2022 oz. do zapolnitve maksimalnega števila
udeležencev po linku ali E-pošti. Pri tem Vas prosimo, da upoštevate rok prijave.

POTRDILO
Ob zaključku usposabljanja prejmete potrdilo o udeležbi na izobraževanju, ki zadostuje
zahtevanemu izobraževanju strokovnih delavcev v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih po
ZZRZI.
Potrdilo Vam bomo poslali po prejemu podpisane liste prisotnosti in Vašega rešenega vprašalnika o
zadovoljstvu z izvedbo izobraževanja, ki jih pošljete po E-pošti: maja.retko@cri.si.
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PRIJAVNICA
NA ENODNEVNO IZOBRAŽEVANJE
10. junij 2022
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://reha2022.wufoo.com/forms/prijavnica-na-seminar-10062022/
prijavite se lahko preko naše spletne strani:
https://www.cri.si/sl/reha-storitve/izobrazevanja/
(kliknite na PRIJAVA NA IZOBRAŽEVANJE) ali po E-pošti maja.retko@cri.si
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NAČIN IZVAJANJA
Spletna povezava preko ZOOM aplikacije. Pred pričetkom izobraževanja Vam bomo na E-mail
naslov, katerega boste navedli v prijavnici poslali gradivo, listo prisotnosti in vprašalnik o
zadovoljstvu z izvedbo ter povezavo na aplikacijo/predavanje, preko katere boste spremljali
izobraževanje.
Dan pred izobraževanjem bomo vsem tistim udeležencem, ki se bodo za to odločili posredovali
TESTNO povezavo, s pomočjo katere lahko preizkusite, kako poteka komunikacija preko ZOOM
aplikacije.
Za vse informacije glede izvedbe izobraževanja preko ZOOM APLIKACIJE, smo Vam na voljo na
telefonski številki 03 426 4502 (Darja Prevoršek) ali 03 426 4506 (Maja Retko Schlosser).
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 izobraževanju je 97,60 € (80,00 € + 22% DDV).
Cena vključuje gradivo v elektronski obliki, ki Vam ga bomo poslali na Vaš E-mail naslov po
prejemu Vaše prijave oz. pred pričetkom izobraževanja.
Kotizacijo plačate na transakcijski račun CRI Celje d.o.o., Oblakova ulica 34, 3000 Celje pri Novi KBM,
IBAN: SI56 0400 1004 8967 141, BIC: KBMASI2X, številka sklica 01020, do pričetka izobraževanja.
Račun prejmete takoj po zaključku izobraževanja, zato prosimo navedite točen naslov plačnika na
prijavnico. V kolikor potrebujete e-račun, nam to prosimo sporočite!
Pri prijavi 20 in več slušateljev iz istega podjetja, Vam bomo obračunali 5% popust.
Podpisniki pogodbe s CRI Celje d.o.o. se udeležijo izobraževanja s prijavo brez plačila kotizacije.

KRAJ IZVAJANJA
Dokler veljajo omejitve in prepovedi v zvezi z COVID-19, bomo izobraževanja izvajali preko ZOOM
aplikacije.
V primeru običajne izvedbe, izobraževanje poteka na 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).
Za zemljevid kje se nahajamo kliknite na našo spletno stran: https://www.cri.si/sl/kje-smo/
Pri številu 15 in več prijavljenih slušateljev, lahko izobraževanje izvedemo pri vas v podjetju.
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