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SPOŠTOVANI!

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zavod Republike Slovenije za za-
poslovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Univerzitetni rehabilitacijski 
inštitut RS – Soča in Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji konec 
septembra organiziramo tradicionalne Dneve poklicne in zaposlitvene rehabilitacije – REHA dneve, 
ki bodo 25. in 26. septembra 2018 v Kongresnem centru Portus (Hotel Slovenija), v Portorožu.

Glavna tema REHA dni 2018 bo »RAZVOJ DRUŽBENO ODGOVORNEGA OKOLJA TER 
DELOVNA MESTA ZA INVALIDE«.

Prvi dela programa REHA dni bo namenjen povabljenim predavateljem na glavno temo. Pri družbeni 
odgovornosti gre za koncept znotraj katerega se vključujeta skrb za družbo in okolje. V ospredju sta 
predvsem družbena odgovornost do zaposlenih ter raven uresničevanja njihovih pravic skozi družbe-
no odgovorno delovanje podjetij. Predstavljeni bodo pogledi predstavnikov Vlade Republike Slove-
nije oziroma nacionalna strategija družene odgovornosti, civilne iniciative, delodajalskih združenj, 
javnih služb ter invalidov. Predstavljeni bosta tudi tema o družbenih trendih ter podporno zaposlovan-
je invalidov s primeri dobre prakse podpornega zaposlovanja iz Portugalske.

Drugi del programa REHA dni bo namenjen predstavitvi dobrih praks pri ustvarjanju  delovnih mest 
za invalide v družbeno odgovornem okolju. Izpostavljene bodo predvsem tiste prakse, s katerimi je 
moč doseči boljšo osveščenost okolja pri ustvarjanju novih in prilagojenih zaposlitev invalidov na 
trgu dela. V tem delu bodo sodelovali strokovni delavci izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, po-
klicne rehabilitacije v okviru ZPIZ Slovenije in strokovni delavci iz Hrvaške.

V okviru izobraževalnih dni bomo tudi podelili letne nagrade delodajalcem za dobro prakso pri zapo-
slovanju invalidov na podlagi javnega natečaja. Prejemnikom bodo podeljene listine INVALIDOM 
PRIJAZNO PODJETJE. Listino podeljuje minister, pristojen za invalidsko varstvo.

Izobraževalni dnevi so namenjeni strokovnjakom, ki delamo na področju zaposlitvene in poklicne 
rehabilitacije Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavoda pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja Slovenije, Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji, pred-
stavnikom invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov ter predstavnikom zainteresiranih delodajal-
cev, reprezentativnih združenj delodajalcev in reprezentativnih invalidskih organizacij ter strokovnim 
delavcev, ki v različnih okoljih delujejo na področju ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu.

V pričakovanju vašega sodelovanja in udeležbe vas lepo pozdravljamo.
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PROGRAM – torek 25. september 2018

9.00–9.30 Registracija udeležencev – preddverje dvorane

9.30–10.00 Pozdravni nagovori soorganizatorjev ob otvoritvi REHA dni  
 Predstavnica/predstavnik Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake   
 možnosti Republike Slovenije 

 Mavricija Batič, generalna direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

 mag. Dean Premik, direktor sektorja za izvedenstvo Zavoda za pokojninsko in   
 invalidsko zavarovanje Slovenije

 mag. Robert Cugelj, generalni direktor Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta  
 Republike Slovenije - SOČA

 Karl Destovnik, predsednik skupščine Združenja izvajalcev zaposlitvene  
 rehabilitacije v Republiki Slovenije 

10.00–10.45 Zaposlitvena rehabilitacija na Portugalskem*
 Monica Leonardo, APEA Združenje za podporno zaposlovanje Portugalske

10.45–11.00 Vprašanja in razprava
11.00–11.30 Odmor

11.30–12.00 Evropske usmeritve na področju družbene odgovornosti – dobre prakse
 Mag. Anita Hrast, Inštitut  za razvoj družbene odgovornosti - IRDO

12.00–12.30 Nacionalna strategija družbene odgovornosti podjetij 
 Predstavnik Vlade Republike Slovenije

12.30–13.00 Nova resolucija o Nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu 2018 -2027
 Peter Pogačar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

13.00–13.15 Vprašanja in razprava
13.15–15.00 Odmor za kosilo

15.00–15.30 Heroj mit ali realnost 
 David Razboršek, Zavod vozim

15.30–16.00 Kako znanja in izkušnje uporabne psihologije omogočajo  
  družbeno odgovorno okolje
  Jan Kovačič, Taktika plus
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16.00–16.30 Okolje – nujna podpora za rehabilitacijo in osebnostno rast
  Damjan Habe, Peskovnik

16.30–16.40 Vprašanja in razprava
16.40 –17.00 Odmor

17.00–17.20 Poklicna rehabilitacija in delodajalci 
  Peter Šalej, ZPIZ Slovenije 

17.20–17.40 Prilagoditev delovnega mesta pred zaposlitvijo
  Tanja Korošec, URI Soča 

17.40–18.00 Rezultati primjene upitnika za procjenu indeksa radne sposobnosti i  
 upitnika inteziteta sagorijevanja na poslu na zaposlenicima URIHO-a*
 Ana Barić, Ivana Matoš, Višnja Majsec Sobota, Antonija Mekić, Mia Pavlić Cindrić,  
 URIHO Zagreb, Hrvaška

19.30 Skupna večerja in družabno srečanje 
 Podelitev certifikatov kakovosti EQUASS Assurance
 Podelitev priznanj dr. Zdravka Neumana – priznanj ZIZRS na področju  
 zaposlitvene/poklicne rehabilitacije za leto 2018

PROGRAM – sreda 26. september 2018

9.00-10.00 Predstavitve projektov izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije in napovedi 
  mednarodnih srečanj
  Predstavitev dosedanjih rezultatov projekta Prehod mladih
  Mag. Maja Zovko Stele, mag. Tatjana Dolinšek, ZIZRS

  STORYTELLER – Opolnomočenje posameznikov in ranljivih skupin  
  s sodelovalnim pristopom
  Darka Bajec, Ozara d.o.o.

  5. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev v Republiki Sloveniji,  
  11.–13. 4. 2019, Laško
  Mag. Dean Premik, ZPIZ Slovenije

10.00–10.20 Preprečevanje izgorelosti na delovnem mestu v povezavi z delovnim  
 okoljem in organizacijsko kulturo
  Mag. Petra Štampar, Centerkontura d.o.o
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10.20–10.40 Prehod iz nezaposljivosti na trg dela
  Sladjana Čosič, Bernarda Drobnič, Darja Jamnik, Želva d.o.o.

10.40–11.00 Prilagoditev delovnega mesta kot podpora  in možnost uspešne zaposlitve
  Damjan Žnidaršič, Cristian Tomas Rant, CRI Celje d.o.o.

11.00–11.20 S povezovanjem do večje družbene odgovornosti 
  Natalija Perčič, Racio d.o.o. in Tanja Đaković, Društvo Želva Eureka Žalec

11.20–11.40 S povezovanjem in družbeno odgovornostjo do vključujočega delovnega okolja
  Ksenija Bratuš Albreht, Šentprima 

11.40–11.50 Vprašanja in razprava
11.50–12.30 Odmor

12.30–13.00 Podelitev nagrad delodajalcem za dobro prakso pri zaposlovanju invalidov 
 za leto 2017 - listine Invalidom prijazno podjetje
 Podelitev: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve  in enake možnosti  
 Republike Slovenije

13.00–14.00 Plenarni pogovor z delodajalci – dobitniki nagrad Invalidom prijazno podjetje
 Moderator: mag. Nataša Briški, Metina lista

14.00–14.45 Družbena odgovornost in odgovorno voditeljstvo  
 Prof. dr. Danica Purg, IEDC Poslovna šola Bled

14.45–15.00 Vprašanja in razprava

 Zaključek REHA dni

*Zagotovljeno bo simultano prevajanje
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Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije – REHA dnevi štejejo za strokovno izobraževanje strokov-
nih delavcev po 2. točki 9. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (UL RS, 
št. 87/11).

Prijava in odjava udeležbe

Prijavnico za udeležbo pošljite do 20. septembra 2018 na naslov: Združenje izvajalcev zaposlitvene 
rehabilitacije v Republiki Sloveniji, pisarna: Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana, po faxu 01 280 34 51 
ali po elektronski pošti: zizrs@siol.net

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za posameznega udeleženca je 109,00 € (brez DDV). Kotizacijo nakažite na transakcijski 
račun SI056 03134-1000328103, odprt pri SKB banki d.d.

Popust pri udeležbi več oseb iz ene organizacije:
• 10 oseb iz ene organizacije – 1 oseba brezplačno, 
• pri udeležbi 20 oseb iz ene organizacije – 3 osebe brezplačno,
• in nad 30 oseb iz ene organizacije – 6 oseb brezplačno.

Kotizacija udeležbe samo za en dan je 70,00 € (brez DDV). Pri prijavi za en dan se obvezno sporoči tudi 
datum udeležbe.
Cena vključuje udeležbo, gradivo, ki ga bodo udeleženci prejeli ob prihodu, napitke v odmorih ter sku-
pno večerjo.

Prenočišča – rezervacije

Namestitev vam nudimo v naslednjih hotelih:

Enoposteljna soba Dvoposteljna soba za dva
Hotel Slovenija 5* 120 € 160 €
GH Portorož 5* 110 € 150 €
Riviera, Apollo, Neptun, Mirna 4* 90 € 130 €

Navedene cene veljajo za nočitev z zajtrkom, vstop v bazene.

Turistična taksa znaša 1,27 € na osebo. Cene vsebujejo DDV.

Rezervacijo prenočišč pod posebnimi pogoji za udeležence REHA dni sprejemajo na: telefon: 05 692 
9001, faks: 05 692 9055 ali po elektronski pošti: booking@liffeclass.net

Informacije:

ZIZRS – Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji, Pisarna: Linhartova 
cesta 51, telefon 01 280 34 61, faks: 01 280 34 51, elektronska pošta: zizrs@siol.net.

Organizacijski odbor:

Mag. Valentina Brecelj, Karl Destovnik, mag Tatjana Dolinšek, Tanja Dular, Majda Erzar,  
Lea Kovač, Emilija Pirc Čurić, mag. Maja Zovko Stele, dr. Aleksandra Tabaj, Metka Teržan in Sonja Kralj.
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PRIJAVA udeležbe na »REHA dnevih 2018«
25. in 26. september 2018

1. Ime in priimek: 

 Področje dela v timu/službi: 

2. Ime in priimek: 

 Področje dela v timu/službi: 

3. Ime in priimek: 

 Področje dela v timu/službi: 

Organizacija (zavod, družba, ustanova, organizacija): 

Naslov organizacije: 

ID za DDV: 

Telefon: 

E-pošta: 

Datum: 

Žig in podpis: 


