
V mesecu januarju in februarju 2021 bomo 
organizirali Nadaljevalno izobraževanje o 
osebni asistenci, ki je predpisano z Zakonom 
o osebni asistenci.

Vabilo 
na nadaljevalno 
izobraževanje o 
osebni asistenci 

Izobraževanje bo potekalo na daljavo
preko aplikacije microsoft teams.

Prijazno vabljeni!

Predavatelji

Prijave pošljite na mail
alja.brinovec@brezovir.si

Ali pokličite na:
040 242 409

Razpisana imamo dva termina:

1. termin: 26. in 27. januar 2021
in

2. termin: 23. in 24. februar 2021

od 17.00 do 20.15 ure

Cena
70 EUR na osebo
*V ceno ni vštet DDV 



Svoje poslanstvo vidi v promociji varne in učinkovite vadbe, s katero želi doseči kakovostno in zdravo 
delovanje posameznika. Doktoriral je s področja bolečin v križu, pod mentorstvom priznanega 
ortopeda iz Ortopedske klinike v Ljubljani. Njegovo delo temelji na razumevanju gibanja kot bistvu 
napredka. O bolečinah v križu predava na izobraževanjih strokovne in splošne javnosti, ter je avtor 
strokovnih in znanstvenih prispevkov. Sodeluje kot moderator s portalom Med.over.net in Popov 
zdravnik-specialist za križ na 24 ur Viziti. Svoja znanja združuje v vadbah Re.aktiv.

Večino svojega življenja je namenila pomoči drugim pri ohranjanju njihovega zdravja in dobrega 
počutja. Z izkušnjami je pridobila poseben pogled na življenje; vse, kar naredimo v dobro sočloveka in 
v vsa živa bitja, se nam vedno pozitivno vrne.

Z materinstvom ji je življenje na pot postavilo izkušnjo invalidnosti v družini. Tekom življenja se je na 
različne načine srečevala z osebno asistenco.

Podelila bo svoje izkušnje na področju nudenja pomoči, uradne ter alternativne medicine.

Dr. Dejan Kernc (specialist za področje hrbtenice in idejni vodja Re.aktiva) 

Bojana Zupančič Borenović (medicinska sestra in certificirana zeliščarka)

Zaposlen je v socialnovarstvenem zavodu za otroke, mladostnike in odrasle z motnjami v duševnem 
razvoju CUDV Draga kot skupinski habilitator in vodja dveh bivalnih enot. Sodeluje v društvu Petka 
za nasmeh – društvo, ki pomaga otrokom, ki so zaradi stiske staršev ali skrbnikov prikrajšani za topel 
obrok in ostale šolske aktivnosti. 

Rok Usenik (pedagog)

Z aktivnim terapevtskim delom je pričel leta 2011 kot terapevt za partnersko, družinsko in osebno 
terapijo. Od tedaj sodeluje in vodi različne terapevtske skupine in delavnice, tako v okviru terapevtskih 
centrov, kot tudi na šolah, fakultetah in podjetjih ter izvaja individualno in skupinsko supervizijo za 
psihoterapevte po relacijskem modelu. Sovodil je “Skupino za starše oseb z motnjami hranjenja”, 
skupino “Iz igre vlog v igrivost v odnosih” ter leta 2012 v okviru doktorske raziskave oblikoval skupinski 
terapevtski program za osebe s socialno anksioznostjo “Odnos – izziv ali stiska?”, ki poteka, v 
dopolnjeni obliki, še danes. Trenutno sovodi tudi skupino namenjeno moškim “Moški na poti do sebe”.

Dr. Boštjan Čampa (zakonski in družinski terapevt, supervizor)
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