OBRAZLOŽITEV
ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2015

OBČINI LAŠKO

Spoštovani,
prijazen pozdrav v imenu projektnega sveta Zveze delovnih invalidov
Slovenije za projekt "Občina po meri invalidov".

Upravni odbor Zveze delovnih invalidov Slovenije je 2. novembra 2015, na
predlog projektnega sveta, sprejel sklep, da podeli Listino "OBČINA PO
MERI INVALIDOV" za leto 2015 šestim občinam, med njimi tudi Občini
Laško.
Občina Laško se danes tako javno uvršča med tiste občine, ki so
prepoznale, da je pomembna kakovost življenja vseh občanov, tudi
invalidov. To je potrdila že z aktivnostmi v pripravljalnem obdobju in s
katerimi je v letu 2015 izpolnila pogoje za uvrstitev med kandidatke za
pridobitev listine, saj je s svojim delovanjem prispevala k uresničevanju
pomembnih dokumentov Organizacije Združenih narodov Standardnih
pravil za izenačevanje možnosti invalidov, Konvencije o pravicah invalidov
in Agende 22 ter našega nacionalnega Akcijskega programa za invalide, ki
ga je Vlada Republike Slovenije sprejela za obdobje 2014 do 2021.
Izvedla je uspešno okroglo mizo, pripravila je poglobljeno Analizo o
položaju invalidov v občini in povezano z ugotovljenim stanjem Akcijski
načrt za izboljšanje in uresničevanje enakih možnosti invalidov v Občini
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Laško za obdobje

2014-2017 ter

vzpostavila pogoje za učinkovito

delovanje Sveta za invalide pod vodstvom gospoda Mihaela Lončarja. Vse
dokumente je sprejel Občinski svet, obravnavali in potrdili pa na koordinaciji
invalidskih organizacij, ki jo vodi Društvo invalidov občine Laško. Iz
dokumentov je razvidna pomembna

vloga župana gospoda Franca

Zdolška in občinske uprave, med njimi še posebej mag. Andreja Flisa ter
vseh dejavnikov v občini.
Projektni svet se je že spomladi, nato pa tudi jeseni 2015 sestal s Svetom
za invalide, koordinacijo invalidskih organizacij, županom in drugimi
sodelavci v občinski upravi ter tako neposredno spremljal realizacijo
projekta. Občina je o izvedenih aktivnostih za projektni svet pripravila tudi
Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta v letu 2015 ter novelacijo št. 1
akcijskega načrta. V Poročilu so zelo nazorno prikazani uspehi pri
uresničevanju Akcijskega načrta ter pregledno predstavljene izvedene
akcijske naloge; večino nalog je finančno podprla in realizirala Občina
Laško.
Prav je, da naštejem nekaj:
- veliko truda so namenili osveščanju in informiranju invalidov in drugih
občanov o pravicah invalidov in možnostih za njihovo uresničevanje z
različnimi oblikami pretoka informacij, kot je nadgrajena spletna stran
občine in spletna stran DIO Laško ter izdelava zgibanke z informacijami o
delovanju invalidskih in drugih podpornih organizacij;
- Na področju dostopnosti je v občini v letu 2015 opravljeno veliko dela,
kot na primer:
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-

vgradnja zvočnega signala in tipke za slepe in slabovidne osebe na

prehodu pri Zdravilišču Laško in pri trgovini TUŠ;
- zaradi izboljšanja dostopnosti v športno dvorano Tri Lilije je občina pričela
s pripravo projekta izgradnje novega dvigala;
- znižani so robniki na treh mestih pri zdravstveni postaji Rimske Toplice;
- občina prilagaja in znižujte cestne robnike pri prehodih čez cesto.
Trenutno je prilagojenih že 80% vseh prehodov. V letu 2015 so se
uredile tudi poti v zdraviliškem parku Thermane Laško;
- občina sofinancira postavitev igral za otroke s posebnimi potrebami
v zdraviliškem parku Thermane Laško;
- zgrajeno je dvigalo v Zdravstvenem domu Laško;
- Thermana Laško je v celoti dostopna vsem vrstam invalidov, za kar ima
od leta 2009 Zlati certifikat Invalidom prijazno;
- V letu 2015 je bila nameščena slušna zanka v cerkvi Svetega Martina v
Laškem;
- v prostorih sprejemne pisarne Občine Laško ter v TIC Laško so z letom
2015 na razpolago lupe oz. povečevalna stekla;
- Pivovarna Laško nudi plastenke Ode z brajico;
- Podjetje MM Tours nudi prevoz s prilagojenim avtobusom za invalide.
- v občini se vzpodbuja medgeneracijsko sodelovanje in sožitje med
mlado, srednjo in starejšo generacijo. Aktivnosti izvaja Center starejših
Hiša generacij Laško, katerega finančni del je prevzela Občina Laško;
- na področju vzgoje in izobraževanja vrtci in osnovne šole v sklopu
rednega vzgojno-izobraževalnega procesa in učnih vsebin učence
seznanjajo s tematiko invalidnosti, jih navajajo na sprejemanje drugačnosti
in na oblike pomoči invalidom, kot na primer Osnovna Šola Primoža
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Trubarja Laško in Društvo invalidov Občine Laško sta sklenila pisni dogovor
o sodelovanju na kulturno-likovnem področju, na temo integracije invalidnih
otrok v pedagoški proces in ozaveščanju učencev glede invalidske
problematike v Občini Laško;
- Dragocene so spremembe na področju dostopnosti Kulture. V Kulturnem
centru Laško so se uredile sanitarije za invalide. V STIK-u Laško so v letu
2015 gostili skupino obiskovalcev iz Šole za slepo in slabovidno mladino, ki
so jim organizirali ogled pri čebelarju. Pripravili so tudi razstavo Umetnost
na sotočju dobrega, ki je prilagojena ogledu slepim in slabovidnim osebam
(razstave so potekale v Društvu za slepe in slabovidne Celje, v Thermani
Laško, v Knjižnici Laško, na Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu).
STIK Laško nudi invalidom popust v višini 50% za nakup vstopnic za
prireditve.
Z slušno zanko je opremljena Thermana Laško in večnamenska
dvorana v Kartuzijski Pristavi Jurklošter.
- na področju športa in rekreacije velja omeniti dobrodelni tek Veselih nogic
in Turnir Thermana Open v namiznem tenisu za športnike invalide, ki velja
za najmočnejši namiznoteniški turnir na svetu za športnice in športnike
invalide.

-

na področju zaposlovanja velja, poleg sofinanciranja javnih del,

izpostaviti namero občine, Centra za socialno delo in Centra za varstvo in
delo Golovec o ustanovitvi Centra za varstvo in delo v Laškem;
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- Okrepila se je povezanost invalidskih organizacij v občini. V praksi se to
kaže z njihovim sodelovanjem pri izvedbi prireditev in dajanjem pobud za
izboljšanje življenja invalidov v občini;
- Občina sofinancira invalidske in humanitarne organizacije, prav tako
pa je občina tudi pokrovitelj manjših in večjih prireditev, dogodkov, projektov
in drugih dejavnosti na različnih nivojih.
To je le nekaj poudarkov iz poročila, za katerega člani projektnega sveta
menimo, da bi ga bilo dobro v primerni obliki predstaviti javnostim.

Naj sklenem:
- občina je sprejela ta projekt z največjo odgovornostjo;
- v občini so uspeli mobilizirati in povezati posameznike, invalidske
organizacije in celotno lokalno skupnost in se sproti odzivati na potrebe
občanov – invalidov;
- uspešno so koordinirali izvajanje Akcijskega načrta in ga nadgrajevali;
- invalidske organizacije v občini so se s projektnimi aktivnostmi povezale,
bolje spoznale in dopolnile svoje aktivnosti v korist invalidov.
V imenu članov projektnega sveta čestitam Občini Laško

ob pridobitvi

listine »Občina po meri invalidov« z željo, da to področje svojega delovanje
ohranja in plemeniti ter postane zgled drugim.

Laško, 9. december 2015

Rajko Žagar, predsednik
Projektnega sveta ZDIS za
projekt „Občina po meri
invalidov”
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