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Ministrstvo za delo, družino,  
socialne zadeve in enake možnosti

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Zavod za pokojninsko in invalidsko  
zavarovanje Slovenije

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut  
Republike Slovenije – Soča

Združenje izvajalcev zaposlitvene  
rehabilitacije v Republiki Sloveniji

organiziramo

Dneve poklicne in zaposlitvene  
rehabilitacije 2017

Kongresni center Portus, Portorož
26. in 27. septembra 2017
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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 Republike Slovenije – Soča in Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki 
Sloveniji organiziramo tradicionalne Dneve poklicne in zaposlitvene rehabilitacije – REHA dneve, ki 
bodo 26. in 27. septembra 2017 v Kongresnem centru Portus (Hotel Slovenija), v Portorožu.

Glavna tema REHA dnevov 2017 bo PRIHODNOST – MOŽNOSTI IN PRILOŽNOSTI DELA 
ZA INVALIDE.

V okviru programa bomo spregovorili o prihodnosti, od digitalizacije, robotizacije do avtomatizacije 
delovnega okolja, in o tem, kako dosegati ravnotežje med tehnološkim napredkom in novo nastajajo-
čimi tveganji za delo in zaposlovanje ljudi oziroma potrebe po delu, ki zagotavlja socialno varnost. 
Izpostavili bomo, katere so možnosti za delo ranljivih skupin, predvsem za invalide, ter katere vešči-
ne in znanja bodo potrebni za ohranjevanje delovnih mest oziroma nove zaposlitve.

V prvem delu bodo predstavljeni različni pristopi in modeli družbene skrbi za delo z ljudmi. Spoznali 
bomo tudi tuje izkušnje pri zaposlovanju invalidov, in sicer model zaposlitvene rehabilitacije v Av-
striji in na Hrvaškem. Posebej bodo predstavljene novosti pri poklicni rehabilitaciji v Sloveniji. 

Letos bomo program REHA dnevov izvedli plenarno, z udeležbo dveh predavateljic iz tujine in vrsto 
priznanih slovenskih predavateljic in predavateljev z različnih družbenih področij. 

V okviru izobraževalnih dnevov bomo prvič podelili letne nagrade delodajalcem za dobro prakso pri 
zaposlovanju invalidov na podlagi javnega natečaja. Prejemnikom bodo podeljene listine INVALI-
DOM PRIJAZNO PODJETJE. Listino podeljuje minister, pristojen za invalidsko varstvo.

Izobraževalni dnevi so namenjeni strokovnjakom, ki delamo na področju zaposlitvene in poklicne 
rehabilitacije v okviru Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje Slovenije, Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji, 
predstavnikom invalidskih podjetij in zaposlitvenih centrov, predstavnikom reprezentativnih združenj 
delodajalcev in reprezentativnih invalidskih organizacij ter zainteresiranim strokovnim delavcem, ki 
v različnih okoljih delujejo na področju ravnanja z invalidnostjo na delovnem mestu.

V pričakovanju vaše udeležbe vas lepo pozdravljamo. 
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PROGRAM – torek 26. september 2017

9.00–9.30 Registracija udeležencev – preddverje dvorane

9.30–10.00 Pozdravni nagovori soorganizatorjev ob otvoritvi REHA dni 
 Dragica Bac, generalna direktorica na Ministrstvu za delo, družino, socialne 
 Zadeve in enake možnosti
 Mavricija Batič, generalna direktorica Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje
 Marjan Papež, direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko Zavarovanje Slovenije
 mag. Robert Cugelj, direktor Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta 
 Republike Slovenije - SOČA
 Karl Destovnik, predsednik skupščine Združenja izvajalcev zaposlitvene  
 rehabilitacije v Republiki Sloveniji

 Povezovalec programa: Emir Okanovič, Zveza Sonček

10.00–10.45 Delo z ljudmi
 Prof. dr. Bernard Stritih, Fakulteta za socialno delo, Univerze v Ljubljani

10.45–11.00 Vprašanja in razprava
11.00–11.30 Odmor

11.30–12.15 Zaposlitvena rehabilitacija v Avstriji*
 Ingrid Pammer, predstavnica ZR/PR BBRZ

12.15–13.00 Zaposlitvena rehabilitacija v Hrvaški*
 Damira Benc, ravnateljica Zavoda za vještačenje, profesionalno rehabilitacijo in  
 zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zagreb

13.00–13.30 Novosti pri izvajanju poklicne rehabilitacije
 Boris Kramžar, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

13.30–13.45 Vprašanja in razprava
13.45–15.00 Odmor za kosilo

15.00–15.45 Možnosti dela drugače
 Mitja Čander, pisatelj, založba Belatrina

15.45–16.15 Vpliv robotizacije in digitalizacije za razvoj delovnih mest
  Matej Čer, Avantcar

16.15–16.45 Krožno gospodarstvo in zelene tehnologije - priložnosti
  Predstavnica/nik, Partnerstvo za zeleno gospodarstvo

16.45–17.15 Etika v poklicni in zaposlitveni rehabilitaciji ter zaposlovanju invalidov
  Metka Teržan, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča
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17.15–17.30 Vprašanja in razprava

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 2017

PROGRAM – sreda 27. september 2017

9.00-10.00 Predstavitve projektov

  Listina o raznolikosti, projekt I.D.E.A.S.
  Barbara Zupančič, Šentprima

  Sociokulturni program za večjo kakovost življenja rehabilitantov 
  Evalda Bizjak, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS Soča 

  Inovativna orodja in pristopi za spodbujanje zaposlovanja invalidov – projekt S4H
  Simona Kores, Racio d.o.o.

10.00–10.30 Samostojno vodenje kariere ranljivih skupin
  Dr. Aleksander Zadel, Inštitut za osebnostni razvoj C.A.R. 

10.30–11.00 Ukrepi za motiviranje invalidov in okolja
  Katja Bizjak, Peskovnik

11.00–11.30 Odnos medijev do ranljivih skupin in medijska pismenost
  Dr. Andrej Kovačič, Fakulteta za medije

11.30–11.45 Vprašanja in razprava
11.45–12.15 Odmor

12.15–12.45 Podelitev nagrad delodajalcem za dobro prakso na področju  
 zaposlovanja invalidov za leto 2016
 Podelitev: dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino,  
 socialne zadeve in enake možnosti - Invalidom prijazno podjetje

12.45–14.15 Plenarni pogovor s predstavniki delodajalcev dobitnikov nagrade za dobro
 prakso na področju zaposlovanja invalidov in prvih uporabnikov 
 predstavitvenega logotipa Invalidom prijazno podjetje

 Moderator: mag. Nataša Briški

 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 22. septembra 2017 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 € (z 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 € (z 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* 110 € 150 €
GH Portorož 5* 100 € 140 €
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 53, 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, dr. Aleksandra Tabaj, Metka Teržan in Sonja Kralj.


