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

OBČINI RENČE-VOGRSKO
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
Renče-Vogrsko.
Občina Renče-Vogrsko se danes – dva dneva pred Mednarodnim dnevom
invalidov – 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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Renče–Vogrsko, za obdobje od leta 2014 do leta 2018,

vzpostavila je

pogoje za učinkovito delovanje Sveta za invalide pod vodstvom gospe
Katarine Tischer Gregorič.

Vse dokumente je sprejel Občinski svet,

obravnavali in potrdili pa na koordinaciji invalidskih organizacij, ki jo vodi
MDI Goriške pod vodstvom mag. Valterja Adamiča. Iz dokumentov je
razvidna pomembna

vloga župana gospoda Aleša Bucika in občinske

uprave, med njimi še posebej gospe Vladke Gal Janeš ter vseh dejavnikov
v občini.
Projektni svet se je že spomladi, nato pa tudi jeseni 2015 sestal s Svetom
za invalide, koordinacijo invalidskih organizacij, podžupanom, občinskimi
svetniki in drugimi sodelavci v občinski upravi ter tako neposredno spremljal
realizacijo projekta. Občina je o izvedenih aktivnostih za projektni svet
pripravila tudi Poročilo o poteku uresničevanja Akcijskega načrta v letu
2015. 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 Renče-Vogrsko.
Prav je, da naštejem nekaj:
- izjemno veliko truda so namenili osveščanju in informiranju
občanov, predvsem otrok in mladine o življenju invalidov, njihovih
pravicah in možnostih za njihovo uresničevanje z različnimi oblikami
pretoka informacij. V Občinskem listu so oblikovali rubriko Občina po
meri invalidov, v kateri redno objavljajo članke s tematiko na področju
invalidov. Spletno stran občine bo upravljalec dopolnil z gumbom na
povezavo spletne strani MDI Goriške, ki bo hkrati prilagojena za
branje slepih / slabovidnih oseb. Lokalni in regionalni mediji redno
spremljajo invalidsko problematiko, predvsem v povezavi z dogajanji v
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posameznih društvih, invalidske organizacije se redno predstavljajo v
šolah, izveden je bil 30-urni začetni tečaj znakovnega jezika, ki se ga
je udeležilo skoraj 30 javnih uslužbencev iz šol, vrtcev, občinske
uprave, upravne enote, trgovin, pošte, banke, društev… Občina je že
zagotovila prostor, v katerem bo potekala informacijska pisarna 2 x
mesečno po 4 ure;
-

okrepilo se je sodelovanje s podpornimi službami, med drugim je
vzpostavljena vsebinska in tehnična dopolnitev občinske spletne strani
do osnovnih informacij o strokovno-podpornih službah, občina nadaljuje
sodelovanje z VDC in omogoča mobilno službo;

-

Na področju vzgoje in izobraževanja vrtec 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 invalidnim osebam;

- Na področju zdravstva in rehabilitacije v občini poteka močno
sodelovanje z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje – Teden zdravja v
Občini Renče–Vogrsko s predavanji, delavnicami, meritvami, tržnico, še
posebej pa naj izpostavim delavnice na temo Gibanje in mobilnost
invalidov;
- Na področju zaposlovanja naj omenim projekt VDC Nova Gorica za
vzpostavitev zaposlitvenega centra za invalide na Vogrskem. Prav tako
velja izpostaviti program ''Povezani'',

sofinanciran s strani Občine ter

izvedbo okrogle mize »Spodbujanje zaposlovanja invalidov v Občini Renče
– Vogrsko«. Občina sodeluje z VDC Nova Gorica v prijavi na razpis Interreg
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Central Europe – organizirajmo mrežo za aktivacijo zaposlitveno oviranih
oseb.
- Občina skrbi za povečano dostopnost za invalide. Občinska uprava in
Upravna enota

sta se preselili v pritličje, kjer so vsi upravni prostori

invalidom dostopni. V novih prostorih občinske uprave je tudi stranišče za
invalide. Pridobili so ponudbe za izgradnjo klančine oz. dvigala /
stopničnega vzpenjalnika ter indukcijske zanke za dvorano Zorana Mušiča.
Ob prireditvah / predavanjih,... je vedno poskrbljeno s strani različnih
organizatorjev, da je prostor in izvedba prilagojena invalidom (sedeži v prvih
vrstah, prazen prostor za invalide pred drugimi sedeži,...). V občini so
pričeli s projektom Varne poti.
-

Okrepila se povezanost invalidskih organizacij v občini. V praksi se

to kaže z njihovim sodelovanjem pri izvedbi

novih prireditev, pa z

usklajevanjem posameznih prireditev, ki jih društva oziroma organizacije
pripravljajo kot na primer prireditev ''Tečem, da pomagam“, ki jo organizirajo
Lions klubi severne Primorske in MDSS Nova Gorica, kjer se predstavljajo
vsa

društva

regije,

tako

invalidska

kot

humanitarna.

Invalidske organizacije imajo skupnega predstavnika v regijskem razvojnem
svetu in svetu nevladnih organizaciji Severne Primorske.
-

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. Občina financira zaposlitev
invalidne osebe v DU Renče in dveh invalidnih oseb v VDC Nova Gorica.
Občina je sprejela Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov,
projektov in prireditev, ki omogoča sofinanciranje tudi tistih organizacij, ki
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nimajo sedeža v Občini, če programe izvajajo v Občini oz. za njihove člane,
ki imajo stalno prebivališče v Občini.

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 Renče-Vogrsko je sprejela ta projekt z največjo odgovornostjo, kar
se je pokazalo že v pripravah za vključitev v projekt in v samem izvajanju
projekta;
- v občini so uspeli mobilizirati in povezati posameznike, invalidske
organizacije in celotno lokalno skupnost in se sproti odzivati na potrebe
občanov – invalidov;
- sodelovanje med različnimi subjekti se je okrepilo, okrepila se je zavest,
da so samo s skupnim delovanjem dosegljivi dobri rezultati;
- uspešno so koordinirali izvajanje Akcijskega načrta; pri tem so imeli
pomembno vlogo Občinski svet in Svet za invalide, občinska uprava in
koordinacija invalidskih organizacij, ki jo je koordiniralo MDI Goriške;
- zelo pomembna je bila vloga župana gospoda Aleša Bucika, tako za
delovanje občinske uprave, pri promociji projekta, osveščanju javnosti in pri
spodbujanju skupnih projektnih aktivnosti. S tem je podprl širši pomen
projekta, da ni le projekt izključno za „invalide”, temveč za večjo kakovost
življenja vseh občanov in občank, za njihovo socialno vključenost in
sodelovanje v življenju lokalne skupnosti:
- invalidske organizacije v občini so se s projektnimi aktivnostmi povezale,
bolje spoznale in dopolnile svoje aktivnosti v korist invalidov. Še posebej je
pomembno, da invalidske organizacije zaznavajo, da je vključitev v projekt
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v občini prispevala močne pozitivne premike, ne le z vidika odstranjevanja
grajenih ovir in večje dostopnosti okolja, temveč tudi v smeri večje
dostopnosti do aktivnega življenja v občini, saj se v njej ''nič ne dogaja brez
invalidov.”
V imenu članov projektnega sveta čestitam Občini Renče-Vogrsko

ob

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

Bukovica, 1. december 2015

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