OBRAZLOŽITEV
ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV"
ZA LETO 2012

MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA
Spoštovani svečani zbor!
Prisrčen pozdrav v imenu projektnega sveta »Občina po meri invalidov« Zveze
delovnih invalidov Slovenije.
Imam prijetno dolžnost, da vam predstavim utemeljitev in predlog projektnega sveta
upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije za podelitev listine za leto 2012
Mestni občini Murska Sobota.
Že skoraj desetletje projektni svet spremlja lokalne skupnosti – občine, ki so se
odločile za uresničevanje tega projekta Zveze delovnih invalidov Slovenije, ki terja od
lokalnih skupnosti, da okrepijo svojo vlogo in dejavnost tudi za vse občane, ki imajo
zaradi invalidnosti ''probleme'', niso v zadostni meri vključeni v življenje skupnosti –
ne morejo živeti kot enakopravni občani in državljani. Tudi lokalna skupnost – občina
je dolžna prispevati svoj delež k uresničevanju mednarodnih dokumentov kot sta
Konvencija o pravicah invalidov in Standardna pravila za izenačevanje možnosti
invalidov, pa tudi Akcijski program Vlade RS za invalide 2007 – 2013Letošnje sporočilo mednarodne skupnosti za Mednarodni dan invalidov nas opozarja
in poziva »Odstranimo ovire in ustvarimo družbo, ki bo vključujoča in dostopna za
vse«. Mestna občina Murska Sobota je to že pred dobrim letom prepoznala in se je
priključila tistim, ki s svojimi dejanji uresničujejo ta poziv – poziv, ki je namenjen
vsem, ker smo vsi odgovorni za kakovost skupnega življenja tako v državi kot v občini
– v lokalnem okolju.
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Odločitev Mestne občine Murska Sobota, da se vključi v ta projekt, ker je prepoznala
cilje projekta v dobro svojih občanov, še posebno invalidov, v tem kriznem obdobju,
zelo cenimo.
Projektni svet je kot odgovorno strokovno telo Zveze delovnih invalidov Slovenije
sodeloval z Mestno občino Murska Sobota tako v fazi vključevanja, kot spremljanja
realizacije celovitega Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Mestni
občini Murska Sobota za obdobje do leta 2015. Skrbno je analiziral realizacijo
projekta v letu 2012, ker je to leto ''temelj'', na katerem bo mestna občina izvajala
svoje naloge tudi v bodoče. Naša neposredna srečanja z izvajalci, ''odmevi'' na
delovanje v javnosti in poročilo za leto 2012 so bili osnova za našo ''oceno''.
Po ustaljenih pravilih in praksi smo obravnavali Mestno občino Murska Sobota:
-

v kolikšni meri se je dejansko okrepila vloga mestne občine kot samoupravne
lokalne skupnosti in socialnega omrežja, ki se odziva na raznolike, posebne
potrebe občanov / občank in kako povezuje in aktivira vse dejavnike v občini,
tudi javne službe in gospodarske subjekte za doseganje večje kakovosti
skupnega življenja, za večjo socialno povezanost in vključenost invalidov v
življenje občine;

-

kako so se odzivale posamezne invalidske organizacije / društva na projekt, ki
so ga skupaj z lokalno skupnostjo oblikovale tako, da bi se tudi njihova vloga
okrepila v medsebojnem sodelovanju in zlasti v aktiviranju članstva, pa tudi v
sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami in institucijami – da bi lahko
skupaj imele tudi vlogo ''skupine pritiska'';

-

ali je ustvarjena družbena klima, ki bo tudi v tem kriznem obdobju – obdobju
številnih socialnih stisk, naklonjena ne le reševanju

akutnih problemov,

temveč iskanju in uresničevanju dolgoročnih ''rešitev'', ki bodo obogatile
skupno življenje vseh občanov in občank - invalidov, starih, mladih, otrok,
moških in žensk;
-

glede na to, je prav v ustvarjanju pozitivne družbene klime za uresničevanje
projekta izjemno pomembna tudi vloga sredstev javnega obveščanja in
osveščanja, smo spremljali tudi njihovo delovanje, ki naj bi prispevalo h
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krepitvi odgovornosti vseh, k povezanosti in vključenosti vseh občanov v
skupno življenje.
Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Murska Sobota ni le
zbirka ''lepih želja'', je svojstven družbeni dogovor, ki obvezuje vse dejavnike v tej
skupnosti. Pravila za vključitev v projekt in realizacijo ciljev projekta so za vse
občine – kandidatke enaka, pri tem upoštevamo ''specifičnost'' posamezne občine,
dejstvo, da so pogoji, v katerih uresničujejo skupne cilje različni:
-

tako socialno okolje, v katerem živijo invalidi in zadovoljujejo svoje življenjske
potrebe in pravice občana in državljana;

-

za skupno dobro je pomembna ozaveščenost okolja in medčloveški odnosi, ne
le gospodarska razvitost in moč, temveč tudi pripravljenost vseh občanov, da
prispevajo h kakovosti skupnega življenja z novimi vzpodbudami, pristopi,
inovacijami, da aktivno sodelujejo z invalidi;

-

nenazadnje, da so osveščeni in pripravljeni tudi organi oblasti, še zlasti župan,
občinske in javne službe dati svoj prispevek, da lahko lokalna skupnost tudi v
realnih, kriznih razmerah, rešuje mnogokatere stiske, tudi invalidov.

Poročilo Mestne občine Murska Sobota za leto 2012 kaže na to odgovornost
posameznih dejavnikov v realizaciji akcijskih nalog, med njimi so tudi mnoge ''trajne''
naloge za uresničevanje njihovega poslanstva, pove še mnogo več, da je zavel ''nov
duh'' v skupnosti, ki aktivira tako službe kot organizacije, pa tudi posameznike za
delovanje v skupno dobro, ki vzpodbuja vse, da v razmerah, v katerih delujejo,
storijo največ, da se angažirajo in povežejo vsi v zavesti, da se bo tako izboljšala
kakovost življenja vseh, ne le invalidov.
Mestna občina Murska Sobota je svoje cilje opredelila skladno s Standardnimi pravili
za izenačevanje možnosti invalidov in, ob upoštevanju konkretnih razmer, tudi
določila akcijske naloge, nosilce nalog, čas realizacije in financiranje. Med cilji velja
poudariti:
-

osveščanje in informiranje javnosti o invalidih, njihovih posebnih potrebah;

-

izvajanje programov in storitev za vključevanje v vsakdanje življenje v okolju
do odstranjevanja ovir v okolju;
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-

zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje;

-

ukrepov za realizacijo pravice do dela in za zaposlitev;

-

pa tudi krepitev vloge invalidskih organizacij.

Poročilo za leto 2012 o uresničevanju akcijskih nalog (nekaterih že v letu 2011)
predstavlja, kako odgovorno so v tem prvem letu ti cilji uresničevali, pa naj gre za
informiranje in osveščanje, tako posameznih društev kot tudi spletne strani mestne
občine, pa do info točke; posvečena je skrb za dostopnost javnih objektov in za
varno gibanje; več je povezovanja med invalidskimi organizacijami in drugimi
nevladnimi organizacijami; izvedena je vrsta dobrodelnih in strokovnih srečanj za
uvajanje novih oblik, kakor tudi okrepljeno vključevanje invalidov v različne
dejavnosti, na primer sodelovanje v projektu EPK s Festivalom fronte, na primer
plesna skupina invalidov s posebnimi potrebami s predstavo ''Malo tu, malo tam'' do
''predvidenega'' medkulturnega in družabnega srečanja invalidskih organizacij
Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije. Še bi lahko naštevala – prepričana sem,
da bo to poročilo postalo javno – to si zaslužijo ljudje!
Mestna občina Murska Sobota je preko Sveta za invalide redno spremljala
uresničevanje akcijskega načrta, pav tako tudi gospod župan, kar je zelo pomembno.
Spoštovani,
projektni svet je na osnovi poročila soglasno ocenil in predlagal ter tudi ustno
obrazložil upravnemu odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije, da so v Mestni
občini Murska Sobota doseženi rezultati v uresničevanju akcijskega načrta za
neodvisno življenje invalidov trdna osnova in garancija za uspešno nadaljnje delo za
občane invalide, upravni odbor Zveze je tudi sprejel sklep o podelitvi.
Naj sklenem,
svojo odgovornost za kakovost življenja vseh občanov / občank v Mestni občini
Murska Sobota za večjo povezanost in vključenost so s svojimi programi in
uresničevanjem akcijskih nalog potrdile številne organizacije, javne službe in
posamezniki, dejavnost vseh teh bo prispevala k ''bogati žetvi'' – ker so ustvarjeni
dobri temelji za nadaljnje skupno delo v dobro vseh občanov – invalidov in vseh
4

prebivalcev teh krajev, ki so včasih zapostavljeni. Prav gotovo je podpora gospoda
župana Antona Štihca in njegovih sodelavcev v realizaciji projekta, osveščenost
javnih služb in sodelovanje invalidskih organizacij v tem projektu pomemben
prispevek za vse občane.
Čestitam Mestni občini Murska Sobota, dobitnici listine ''Občina po meri invalidov'' z
željo, da tako nadaljuje ''zgodbo o uspehu'' – ''zgodbo bo še naprej spremljal tudi
projektni svet.

Murska Sobota, 4.12.2012

Zora Tomič, predsednica,
Projektnega sveta ZDIS za
projekt „Občina po meri
invalidov”
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