
V mesecu maju 2021 bomo organizirali 
Uvodno izobraževanje o osebni asistenci,  
ki je predpisano z Zakonom o osebni sistenci. 

Vabilo 
na uvodno 
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

Termin:

11. in 12. maj 2021

od 17.00 do 20.15 ure

Cena
70 EUR na osebo
*V ceno ni vštet DDV 



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. 

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.

20 let deluje na kadrovskem področju ter se pri svojem delu ves čas srečuje s pomenom učinkovite 
komunikacije in gradnje odnosov. Tekom predavanja omogoča razumeti kako komuniciramo, kako 
oblikujemo misli in jih podajamo. Kako iz okolja sprejemamo informacije in kako jih oddajamo. Želi 
približati zavedanje, da je odgovornost vsakega izmed nas kakšno energijo, čustva in razpoloženje 
prinašamo v ekipo. 

Mojca Sušec, univ. dipl. pravnica, meni, da je povezovanje prava s prakso ključ do najboljših rešitev. 
Področje invalidskega varstva ji je še posebej blizu, saj že nekaj časa s članki s področja invalidskega 
prava polni zakonodajno rubriko revije MAŽ (revija Društva distrofikov Slovenije), nanjo pa se obračajo 
tudi ljudje z najrazličnejšimi problemi iz tega področja. Je članica strokovne komisije za oceno potreb 
po osebni asistenci in tudi sama uporabnica storitev osebne asistence. Trenutno je zaposlena v 
invalidskem podjetju, izkušnje pa si je pridobivala tudi kot sodniška pripravnica pri Višjem sodišču v 
Ljubljani.

Rok Usenik (pedagog)

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

Božena Peterlin (NLP Coach, Zavod Brez ovir) 

Mojca Sušec (univerzitetna diplomirana pravnica)
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Predavatelji


