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

MESTNI OBČINI PTUJ
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 Ptuj.
Projektni svet je bil kot strokovno odgovorno telo ZDIS vključen v vse faze
vključevanja in realizacije projekta v občini.
Letošnje geslo Mednarodnega dneva invalidov »Odstranimo ovire in ustvarimo
družbo, ki bo vključujoča in dostopna za vse«, potrjuje cilje našega projekta, saj
želimo odstraniti ovire, ki so pogosto v glavah ljudi ali na »cesti«, ki ne bodo nikogar
izključevale, ker je »drugačen« - temveč bodo vključevale vse občane in krepile
zavest, da smo vsi odgovorni za kakovost skupnega življenja, sleherni v skladu s
svojo vlogo.
Projektni svet je bil kot strokovno odgovorno telo Zveze delovnih invalidov Slovenije
vključen v vse faze vključevanja in realizacije projekta v mestni občini v letu 2012.
Neposredno je spremljal uresničevanje akcijskega načrta in analiziral pisno poročilo
Mestne občine Ptuj o uresničevanju tega načrta v letu 2012.
Mestno občino Ptuj smo obravnavali z vidika uresničevanja temeljnih ciljev projekta:

1

-

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

-

kolikšna je odzivnost invalidskih organizacij in vloga invalidskih organizacij v
skupnosti, kako krepijo svoje delovanje in medsebojno sodelovanje ter
koordinirajo svoje aktivnosti v skupnih akcijah, kako so aktivirale članstvo, tudi v
sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami in institucijami, ob spoštovanju
raznolikosti sleherne organizacije ter prevzemajo tudi aktivno vlogo kot
takoimenovana »skupina pritiska«;

-

kako ustvarjanje družbene klime, ki bo, ali je naklonjena tudi v tem kriznem
obdobju – obdobju številnih socialnih stisk, ne le reševanju akutnih problemov,
temveč tudi iskanju in uresničevanju »rešitev«, ki bodo obogatile skupno življenje
vseh občanov, tudi invalidov;

-

v kolikšni meri imajo sredstva javnega obveščanja pomembno vlogo v obveščanju
in ozaveščanju javnosti, lokalnega okolja, da bo podpiralo in prispevalo k večji
odgovornosti vseh, za povezanost in vključenost v skupno življenje, za kakovost
skupnega življenja.

Realizacija akcijskega načrta v Mestni občini Ptuj za leto 2012 je potrdila, da so
podaljšane priprave za uresničevanje akcijskega načrta bistveno prispevale k
doseženim rezultatom.
Čeprav so pravila za vključitev v projekt in realizacijo ciljev projekta za vse občinekandidatke enaka, pri tem upoštevamo »specifičnost« posamezne občine, dejstvo, da
so »pogoji«, v katerih uresničujejo cilje različni:

-

realno družbeno – socialno okolje, v katerem živijo invalidi in zadovoljujejo svoje
življenjske potrebe in pravice občana in državljana; ne le gospodarska razvitost,
tudi ozaveščenost okolja in medčloveški odnosi so pomembni;
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-

pripravljenost občanov, da prispevajo h kakovosti skupnega življenja, tudi z
novimi spodbudami, pristopi, inovacijami – da sodelujejo v aktivnostih v dobro
invalidov – v skupno dobro;

-

da so osveščeni in pripravljeni tudi organi »oblasti«, še zlasti župan in občinske
službe dati svoj prispevek, da lahko občina v realnih razmerah – kriznih razmerah
– rešuje mnogotere stiske svojih občanov, tudi invalidov.

Poročilo Mestne občine Ptuj o uresničevanju »Akcijskega načrta za neodvisno
življenje« ni le običajno poročilo o izvedbi posameznih nalog, ki ga spremlja bogato
gradivo o uresničevanju pravih vsebin teh nalog – je zgodba o uspehu ljudi, ki živijo
in delujejo v tej občini, o vseh dejavnikih, ki so prepoznali svojo vlogo in odgovornost
za kakovost življenja vseh občanov, za večjo socialno povezanost.
Pomembno je, da je sleherni začutil to dejstvo, ne le kot obvezo, temveč kot potrebo,
da da svoj prispevek k bogatenju skupnega življenja.
Konkretizacija ciljev projekta v razmerah Mestne občine Ptuj je bila poudarjena in
realizirana:
– na vključevanju invalidov v vsa dogajanja v občini in procese odločanja;
-

v odstranjevanje grajenih in komunikacijskih ovir – za čimbolj neodvisno življenje
invalidov;

-

za razvoj podpornega okolja;

-

za obveščanje in ozaveščanje občanov;

-

za povezanost invalidskih organizacij.

Za Mestno občino Ptuj, župana in mestni svet je bilo zlasti pomembno delovanje
Sveta za invalide kot tudi koordinacija invalidskih organizacij, ki so tako spremljali
uresničevanje akcijskih nalog, bili so v podporo organizatorjem in spodbujali
aktivnosti in reševali probleme.
Izbrano geslo »Povezanost nas bogati« odraža temeljni pristop in cilj realizacije
akcijskega načrta Mestne občine Ptuj, ki se podrobneje odraža v posebnih poročilih o
posameznih nalogah, ki so skupaj realizirane kot skupna odgovornost. Kot izredno
pomemben prispevek h krepitvi vloge invalidskih organizacij se je pokazal odnos
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mestne občine s financiranjem posebnih socialnih programov invalidskih organizacij v
višini 286.081,89 €.
Poročila o izvedenih programih invalidskih organizacij v okviru projektov Evropske
prestolnice kulture 2012, od pustovanja invalidskih organizacij do 19. Regijskih iger
specialne olimpijade Slovenije na Ptuju, do okrogle mize »Invalidnost kot življenje in
zaposlitev«, kažejo na raznovrstne aktivnosti in akterje, ki so se odzvali na položaj
invalidov.

-

Iz posebnega poročila in slikovnega gradiva je razvidno, da so bile odpravljene
številne grajene ovire (v dobro vseh!) in druge, ki so onemogočale ali oteževale
življenje – od parkirnih prostorov do izposoje indukcijske zanke in dostopnosti
javnih služb;

-

Uveljavljanje mreže za čimbolj samostojno življenje starejših, bolnikov in
invalidov, v kateri sodeluje 15 različnih organizacij z 19 programi, je pomemben
prispevek h kakovosti življenja neposredno prizadetih, kakor tudi realizaciji
poslanstva organizacij;

-

Posebej velja poudariti posebne socialne programe invalidskih organizacij, ki so
namenjeni posameznim skupinam invalidov;

-

Sredstva javnega obveščanja so prispevala svoj delež z informiranjem javnosti o
dejavnosti invalidskih organizacij, pa tudi k oblikovanju in krepitvi socialne mreže,
ki vključuje in povezuje občane invalide v teh kriznih razmerah, kar je preizkusni
kamen solidarnosti.

Spoštovani,
Projektni svet je soglasno ocenil in svojo oceno oziroma predlog za podelitev listine
»Občina po meri invalidov« tudi ustno obrazložil na seji upravnega odbora Zveze
delovnih invalidov Slovenije z ugotovitvijo, da so v Mestni občini Ptuj doseženi
rezultati v uresničevanju »Akcijskega načrta za neodvisno življenje« trdna osnova in
garancija za uspešno nadaljnje delo za občane-invalide. Upravni odbor je sprejel
sklep o podelitvi listine »Občina po meri invalidov« Mestni občini Ptuj.
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Naj sklenem:
Svojo odgovornost za kakovost življenja vseh občanov in občank v Mestni občini Ptuj,
za večjo socialno povezanost in vključenost, so s svojimi programi potrdile številne
organizacije, javne službe in posamezniki. Dejavnost vseh teh je prispevala k
današnji bogati »žetvi«. Dovolite mi, da poimenujem le nekatere:
- župan gospod dr. Štefan Čelan, ki je prevzel odgovornost za realizacijo tega
projekta in njegovo podporo projektu, ker je prepričan, da je tudi »Občina po meri
invalidov« občina vseh občanov, ki bogati skupno življenje v skupnosti;
- gospa Zdenka Ornik, ki je verjela v svojo občino in v invalidske organizacije, da s
skupnim delom – sodelovanjem dosežejo »več« za svoje članstvo in da lahko skupaj
z vsemi občani oblikujejo odgovorno boljše socialno okolje;
- nenazadnje je pomemben prispevek dala tudi občinska služba na čelu z gospo Majo
Erjavec.
Iskreno čestitam Mestni občini Ptuj, dobitnici listine ''Občina po meri invalidov'', z
željo, da tako nadaljuje svojo »zgodbo o uspehu« …, »zgodbo« pa bo še naprej
spremljal tudi projektni svet.

Ptuj, 3.12.2012

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