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

OBČINI VOJNIK

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
Vojnik.
Občina Vojnik 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 neodvisno življenje invalidov v Občini Vojnik za obdobje 20141

2017 ter vzpostavila pogoje za učinkovito delovanje Sveta za invalide.
Vse dokumente je sprejel Občinski svet, obravnavali in potrdili pa na
koordinaciji invalidskih organizacij, ki jo vodi Medobčinsko društvo delovnih
invalidov Celje pod vodstvom gospe Dragice Mirnik. Iz dokumentov je
razvidna pomembna vloga župana gospoda Branka Petreta in občinske
uprave, med njimi še posebej gospe Urške Mužar in koordinatorke projekta
gospe Jasmine Jakopič 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 izvedenih aktivnostih v okviru projekta 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 Vojnik.
Prav je, da jih naštejem nekaj:
- Redno poteka osveščanje javnosti o problematiki invalidov v lokalnem
časopisu Ogledalo in ostalih lokalnih medijih ter na spletni strani Občine
Vojnik. Večkrat so projekt predstavili na Radiu Celje in na VTV; vzpostavili
so INFO TOČKO na Občini Vojnik, kjer invalidi in drugi izvedo koristne
informacije v zvezi s problematiko invalidov; na spletni strani Občine Vojnik
je postavljena posebna rubrika Občina po meri invalidov, kjer invalidske
organizacije predstavijo svoje delovanje in vpišejo v koledar prireditev svoje
dogodke ter se objavljajo aktivnosti v okviru projekta Občina po meri
invalidov;
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- krepi se področje strokovno podpornih služb in sicer z usposabljanjem
uslužbencev informacijske pisarne in delavcev občinske uprave za delo z
invalidi ter z zagotavljanjem informacijske dostopnost strokovno-podpornih
služb;
- Na področju dostopnosti je v občini v letu 2015 opravljeno veliko dela,
kot na primer:
- vzpostavitev indukcijskih zank v cerkvah v Novi Cerkvi in v Vojniku;
- ureditev paviljona na Frankolovem, ki bo dostopen za vse;
- občina je na Frankolovem prilagodila stanovanje za invalida;
- občina je veliko sredstev namenila za ureditev pločnikov in klančin;
- v načrtu je nakup računalnikov za slepe v knjižnici.
- v občini se vzpodbuja medgeneracijsko sodelovanje in sožitje med
mlado, srednjo in starejšo generacijo preko Medgeneracijskega centra
Vojnik. Prostori centra so na voljo tudi invalidskim organizacijam;
- 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;
- na področju športa in rekreacije velja omeniti, da je Občina Vojnik
prilagodila novo šolsko telovadnico, ki jo sedaj redno uporabljajo tudi
invalidi;
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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. Invalidske organizacije se redno
sestajajo, predstavljajo svoje delovanje in si zaupajo različne težave, s
katerimi se soočajo;
- 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

podpira in

spodbuja organizacijo posvetov, delavnic oziroma seminarjev s področja
problematike invalidov; občina Vojnik je organizirala dobrodelno prireditev
za pomoč invalidu; vsi svetniki občine so se včlanili v Medobčinsko društvo
delovnih invalidov Celje, ki pokriva tudi občino Vojnik, in tudi plačali
članarino; občina nudi pomoč pri iskanju primernih prostorov za delovanje
invalidskih organizacij - otvoritev večnamenskega prostora Kamrica.

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.
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V imenu članov projektnega sveta čestitam Občini Vojnik

ob pridobitvi

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

Vojnik, 15. december 2015

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