CENTER ZA POKLICNO
REHABILITACIJO

Center za poklicno rehabilitacijo (CPR), enota
Murska Sobota, deluje znotraj URI - Soče. Že od
leta 1996 izvaja v Pomurju programe poklicne in
zaposlitvene rehabilitacije.

UNIKATNI IZDELKI

Leseni pladnji
Naš namen je, da z izdelki bogatimo sebe in druge.
Trudimo se, da smo pri izdelkih vedno v koraku s
časom, hkrati pa jim želimo dati pridih navihanosti,
skrivnostnosti in videz prepletanja starega z novim.

Programi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije so
sestavni del programov kompleksne rehabilitacije.
Njihov cilj je omogočiti invalidu, da si zagotovi in
obdrži ustrezno zaposlitev.
V okviru poklicne in zaposlitvene rehabilitacije med
drugim izdelujemo, ustvarjamo in kreiramo unikatne
ter predvsem uporabne zanimive izdelke, ki
nastajajo v delovnih kabinetih in mizarski delavnici.
Izhodišče našega dela je celostna ocena funkcijskih
zmožnosti, delovne vzdržljivosti ter učinkovitosti,
sposobnosti učenja in delovnega vedenja skozi delo.
S kreativnostjo ustvarjamo kvalitetno delovno
okolje in dobre odnose. Ob tem pa razvijamo ročne
spretnosti, pridobivamo na vzdržljivosti, motivaciji,
izboljšujemo
koncentracijo,
ustvarjalnost
in
abstraktno mišljenje kar prav tako vpliva na
izboljšanje delovnega funkcioniranja in prispeva k
dvigu kvalitete življenja.
Izdelovanje izdelkov, od idejne zasnove pa vse do
končnega izdelka, poteka skozi veliko delovnih faz
in ogromno vloženega truda. Zato so naši izdelki za
nas toliko več vredni. V njih se zrcalijo naše želje,
utrip dela v skupnosti, naša delovna vztrajnost in
naš uspeh.

UNIKATNI IZDELKI

Izdelujemo najrazličnejše unikatne ročne izdelke iz
lesa, blaga, volne in papirja. Ustvarjamo v mešanih
tehnikah in se trudimo uporabljati le naravne
materiale. Z izdelki želimo biti inovativni, unikatni in
všečni. Uporabljamo veliko barv, kajti barve so
povsod okrog nas in imajo moč vplivanja na naše
razpoloženje.

UNIKATNI IZDELKI

UNIKATNI IZDELKI
Stoli

Servietnice, obešalniki, …

Nakit

URI - SOČA
CENTER ZA POKLICNO
REHABILITACIJO
Ptičje hišice

ENOTA MURSKA SOBOTA

Izdelki iz blaga

Predalniki

Etuiji za mobitel Dišeča mila Izdelki z vrvico
Omarice za ključe, poštni nabiralniki

Polsteni izdelki

INFORMACIJE

Voščilnice

URI - SOČA
CENTER ZA POKLICNO REHABILITACIJO, ENOTA MURSKA SOBOTA

Lendavska ulica 1, 9000 Murska Sobota
(02) 521 38 40 - tajništvo
(02) 521 38 47 – Brigita Šavel
E-mail: brigita.savel@ir-rs.si
(02) 521 38 42 – Mira Nemec
E-mail: mira.nemec@ir-rs.si

Predstavitev izdelkov
nastalih v programu
zaposlitvene rehabilitacije

