Številka: 11/2015
Datum: 04.02.2015

ZELO NUJNO

VABILO
Predstavnike vseh invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine RENČE-VOGRSKO
Mestne občine NOVA GORICA in občine MIREN-KOSTANNEJVICA vabimo na koordinacijski
sestanek v okviru projekta OBČINA PO MERI INVALIDOV, ki bo

V TOREK 10. februarja 2015 s pričetkom ob 9.30 uri
v prostorih MEDOBČINSKEGA DRUŠTVA INVALIDOV GORIŠKE,
Sedejeva ulica 8 Nova Gorica
Dnevni red:
1.

2.
3.
4.

Na sestanku bomo obravnavali poročilo o izvajanju akcijskega programa V LETU 2014 za
občino Renče-Vogrsko. Predmetni koordinacijski sestanek je nujen, ker je to eden od
ključnih razpisnih pogojev, da Občina Renče-Vogrsko lahko kandidira za pridobitev listine
Občina po meri invalidov.
Predstavili bomo poročilo o izvajanju akcijskega načrta OBČINA PO MERI INVALIDOV za
leto 2014 v Mestni Občini Nova Gorica
Dogovorili se bomo o predlogu zastopanosti invalidov v Svetu za invalide v okviru Občine
Miren-Kostanjevica
Informacija o informativni pisarni – »info-točki« v Mestni občini Nova Gorica

V pričakovanju vaše podpore in sodelovanja.
Predsednik
Društva MDI Goriške

Koordinator projektov
Občina po meri invalidov
Priloge

-

Poslane po Emailu

_________________________
Mag. Valter Adamič
Poslano:

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV GORIŠKE

MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH NOVA GORICA

DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH SEVERNE PRIMORSKE

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE PRIMORSKE NOVA GORICA

DRUŠTVO SOŽITJE - NOVA GORICA

DRUŠTVO ZA CEREBRALNO PARALIZO NOVA GORICA

DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SEVERNE PRIMORSKE

DRUŠTVO CIVILNIH INVALIDOV VOJN PRIMORSKE

Občinam Miren-Kostanjevica; Občini Renče-Vogrsko in MO Nova Gorica
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ZAPISNIK
Z koordinacijskega sestanka invalidskih organizacij, ki delujejo na območju MESTNE OBČINE NOVA
GORICA, OBČINE RENČE-VOGRSKO in OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA. Sestanek se je odvijal 10.
februarja 2015 s pričetkom ob 9,30 uri.

Navzoči predstavniki:
Mag. Valter ADAMIČ in Damijana BITEŽNIK (Društvo MDI Goriške);
Boris LIPIČAR in Danilo BAJC (Društvo paraplegikov Severne Primorske)
Zvonko GORJUP (MDI Sožitje);
Igor MILAJVEC (Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica)
Mojca KOMEL (Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske)
Vanda ANDERLIČ (Društvo Sonček)
Alojz SEVER (Društvo vojnih invalidov Severne Primorske)
Vinko LIPEC (Društvo civilnih invalidov vojn Primorske)
Maja SKOK MOŽINA (Občina Miren-Kostanjevica)
Tamara SIMČIČ (Mestna občina Nova Gorica)
Mag. Katarina Ticher Gregorič (Občina Renče-Vogrsko)
Mag. Darijan KRPAN (Fundacija BIT Planota)
Dr. Marko VUDRAG (Inštitut za javno zdravje – Enota Nova Gorica)

Opravičeno odsoten:
Igor JURETIČ (Združenje Skleroza Multipla – področje Severne Primorske)

Predlagan dnevni red:
1. Obravnava poročila o izvajanju akcijskega načrta za leto 2014 OBČINA PO MERI INVALIDOV V
Občini Renče-Vogrsko
2. Predstavitev projekta »Informativni pisarni – info-točka« v Mestni občini Nova Gorica
3. Predstavili bomo poročilo o izvajanju akcijskega načrta OBČINA PO MERI INVALIDOV za leto
2014 v Mestni Občini Nova Gorica
4. Dogovorili se bomo o predlogu zastopanosti invalidov v Svetu za invalide v okviru Občine
Miren-Kostanjevica
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Predsedujoči koordinacijskega sestanka mag. Valter Adamič je v uvodu povedal, da v letu 2015 bo
Društvo MDI Goriške skupaj z Občino Renče-Vogrsko vložilo kandidaturo za pridobitev listine Občina
po meri invalidov. V letu 2014 s kandidaturo nismo uspeli predvsem zaradi velikega števila
kandidatov (volilno leto). Pri kandidaturi za pridobitev te listine predstavlja koordinacija med
invalidskimi organizacijami ključen pogoj za pridobitev statusa občine kandidatke za pridobitev
listine občina po meri invalidov. Ob tem bi se v imenu občine Renče-Vogrsko zahvalil vsem
invalidskim organizacijam, ki so izrazile pismeno podporo za sodelovanje v projektu Občine RenčeVogrsko. Da pa se ne bi trikrat sestajali na temo koordinacije bomo na tem sestanku obravnavali
dve poročili Občine po meri invalidov (Mestna občina Nova Gorica in Občina Renče-Vogrsko), ter
se dogovorili za zastopanost članov invalidov v nameri ustanovitve sveta za invalide v Občini MirenKostanjevica. V nadaljevanju pa bomo predstavili projekt »informativna psarna«.

Add 1
Predsedujoči je predal besedo ga. Katarini Ticher Gregorič – predsednici sveta za invalide v občini
Renče-Vogrsko, ki je podrobno predstavila poročilo o izvajanju akcijskega načrta »Občina po meri
invalidov« v letu 2014 (priloga 1 k poročilu). Ob tej priložnosti se je izpostavilo aktivno sodelovanje pri
izvajanju akcijskega načrta Društva gluhih in naglušnih Severne Primorske, Medobčinskega društva
slepih in slabovidnih Nova Gorica in Medobčinskega društva invalidov Goriške kot koordinatorja
projekta.
Samo poročilo je bilo 5. feb. 2015 obravnavano na Odboru za družbene dejavnosti in predano v
obravnavo Občinskemu svetu Občine Renče-Vogrsko, ki se bo odvijala 17. feb.2015.

SKLEP1.1: Udeleženci koordinacijskega sestanka so soglasno z glasovi vseh navzočih
podprli obravnavano poročilo, ter sprejeli sklep, da bodo do 13. februarja
2014 na Email invalidi.goriske@siol.net posredovali predloge in pobude za
nadgradnjo akcijskega načrta za leto 2015. Predmetne predloge in
pobude naj v okviru poročanja Občinskemu svetu Občine Renče-Vogrsko
podata mag. Katarina Ticher Gregorič in mag. Valter Adamič kot
koordinator projekta. Vse invalidske organizacije pristopajo k projektu
Občina po meri invalidov v Občini Renče-Vogrsko.
Add 2
Predsedujoči koordinacijskega sestanka mag. Valter Adamič je v uvodu podal kratko predstavitev
projekta »Informativna pisarna«. V okviru akcijskega programa »Občina po meri invalidov« za leto 2015
smo načrtovali vzpostavitev informativno pisarno za invalide. V letu 2014 se je pokazala potreba – tudi
interes občine, da bi vsebinsko področje informativne pisarne razširili na vse socialno ogrožene ciljne
skupine in da to ne bi bila samo informativna pisarna za invalide. Mestna občina Nova Gorica je kot
»Naročnik« JD podprla prijavo »programa JD za občane«. Tako smo za ta projekt pripravili dva
programa – dve zaposlitvi. En delavec – s srednjo izobrazbo bo pripravljal programe invalidskih
organizacij, drugi delavec pa programe humanitarnih organizacij. Cilj tega projekta je, da izboljšamo
dostopnost socialno ogroženim posameznikom (tudi nečlanom nevladnih organizacij) do posebnih
socialnih programov invalidskih organizacij in socialnih programov humanitarnih organizacij in ostalih
inštitucij. Želimo zmanjšati odvečno trkanje od vrat do vrat, hkrati pa želimo izboljšati učinkovitost
izvajanja socialnih programov, ki jih sofinancirajo občine preko javnih razpisov. V nadaljevanju
izvajanja projekta bomo izvajali obiske med partnerji ter skupaj pripravljali kataloge posebnih socialnih
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programov, ter izvajali usposabljanja »kako delavec v informativni pisarni prepozna problem občana
in kam naj ga usmerja pri iskanju rešitve njegovega problema«.
V razpravo se je vključil mag. Darijan Krpan – direktor Fundacije BIT Planota, ki je predstavil aktivnosti
na tem projektu. Poudaril je načelo pristopa partnerjev k projektu in vizijo nadaljnjih aktivnosti na
projektu. Apeliral je na udeležence, da bi se kot partnerji uspešno vključili v ta projekt. Sama pisarna
bo začela delovati z aprilom 2015. Pred tem je potrebno izvesti vse priprave pri pripravi kataloga
posebnih in socialnih programov, ki jih nevladne organizacije skupaj z izvajalci izvajajo. Ob tem se bo v
tem obdobju izvajalo usposabljanje sodelavcev, ki bodo delali v informativni pisarni. Udeležence
sestanka je zaprosil, da nam pomagajo poiskati rešitev – glede same lokacije pisarne, ker v tem
trenutku imamo to vprašanje še odprto. Sam projekt predstavlja neko izhodišče, ki bi iz projekta
Mestne občine Nova Gorica prerasel v projekt Goriške regije.
V razpravo se je vključil dr. Marko Vudrag – direktor Enote Nova Gorica v okviru Inštituta za javno
zdravje, ter društva Rakavih bolnikov Goriške. Povedal je, da z vsem svojim potencialom podpira
približevanje socialnih programov občanom. Ti programi so vse preveč odmaknjeni, odtujeni od
socialno ogroženih občanov. To je prava pot. Vsekakor se bodo kot partnerji vključili v ta projekt, ki
predstavlja inovativni pristop na državnem nivoju – to je prvi tak projekt v Sloveniji.

SKLEP 2.1. Navzoči udeleženci koordinacijskega sestanka so podprli predstavljen
projekt, ter izrazili namero za sodelovanje v tem projektu.
Add. 3
Predsedujoči koordinacije je v nadaljevanju izpostavil ključne elemente, ki izhajajo iz »Poročila o
izvajanju Akcijskega načrta – OBČINA PO MERI INVALDIOV« za leto 2014 v Mestni Občini Nova Gorica.
Gradivo so udeleženci prejeli po Emailu. Iz poročila je razvidno, da v letu 2014 Mestna občina Nova
Gorica skupaj z nosilcem naloge ni uspela vzpostaviti 24 urnega dnevnega centra za oskrbo najtežjih
invalidov (cerebralna paraliza, motnjami v duševnem razvoju), ker smo v letu 2014 imeli kadrovske
spremembe na lokaciji Osnovne šole Kozara. Nalogo za leto 2015 bomo tako preoblikovali, da bomo
v prvi fazi vzpostavil dnevni center, ki pa bi ga v naslednjih letih nadgradili v 24 urni center.
g. Danilo Bajc je izpostavil nerešen problem javnih prevozov v mestnem prometu. Koncesija je bila
podaljšana do junija 2015. V nobenem primeru ne smemo pristati do podpisa koncesijske pogodbe, ki
ne bi zapovedala obvezne prilagoditve javnih prevozov (avtobusov) gibalno oviranih oseb na
vozičku.
g. Igor Miljavec je v zvezi z nalogo »Pridobitev programa tiflopedagoga« povedal, da občina nima
denarja in da bomo v zvezi s to nalogo morali poiskati evropske javne razpise.
g. Boris LIPIČAR je izpostavil še nerealizirano nalogo pri odpravi arhitektonskih ovir na pokopališču
»Sveta trojica« - paraplegiki – starejše gospe pritiskajo nanj.

SKLEP 3.1. Predstavniki invalidskih organizacij do 25. februarja 2015 preko Emaila
invalidi.goriske@siol.net pošljejo pobude, predloge in dopolnitve k
oblikovanemu poročilu, ki je pripravljeno za obravnavo na Občinskemu
svetu Mestne Občine Nova Gorica.
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Add 4
Predsedujoči je predstavil pobudo Občine Miren - Kostanjevica, da pristopi k projektu »Občina po meri
invalidov«. Prvi korak na tej poti je namera občine, da ustanovi Svet za invalide pri Občini MirenKostanjevica, ki bi imel posvetovalno vlogo tako za župana, občinske uprave ter občinskega sveta.
Hkrati pa bi imel tudi vlogo koordinacijskega delovanja med invalidskimi organizacijami.
Ga. Maja SKOK MOŽINA (Občina Miren-Kostanjevica) je predstavila namero župana ter izrazila željo,
da pristopi občina k pripravam na projekt »Občina po meri invalidov«. V občini Miren-Kostanjevica
načrtujejo ustanovitev od 5 do 7 članski svet za invalide, ki pa bi moral pokrivati vse vrste invalidnosti.
Zato je nujno, da se na nivoju invalidskih organizacij – dogovorite za skupnega predstavnika za
posamezno področje (senzorične omejitve vida in sluha, gibalne omejitve, motnje v duševnem
razvoju...). Član sveta bo še predstavnik občine in predstavnik Centra za socialno delo, ki pokriva
Občino Miren-Kostanjevica.

SKLEP 4.1

Do 20. februarja 2015 bodo preko Eamil-a invalidi.goriske@siol.net
invalidske organizacije predlagale skupne predstavnike (Igor Miljavec –
skupni predstavnik za senzorične invalide; Valter Adamič za gibalno
ovirane invalide in Zvonko Gorjup za invalide z motnjami v duševnem
razvoju in invalide s cerebralno paralizo)

Seja Koordinacije invalidskih organizacij je bila zaključena bo 11.30 uri
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