Zapisnik
S SREČANJA ORGANIZACIJ
S HUMANITARNO – SOCIALNO – ZDRAVSTVENEGA PODROČJA
IN PROSTOVOLJNEGA DELA,
ki je bil v ponedeljek, 17.11.2014, ob 17. uri,
v Dvorani Zorana Mušiča Kulturnega doma v Bukovici
Prisotni: glej listo prisotnosti

Občina Renče – Vogrsko in Svet za invalide pri Občini Renče – Vogrsko sta, v
sodelovanju z MDI Goriške, 17. novembra pripravila srečanje organizacij s
humanitarno – socialno – zdravstvenega področja in prostovoljstva.
MDI Goriške ima koordinacijsko vlogo pri prijavi kandidature Občine Renče – Vogrsko
za pridobitev listine »Občina po meri invalidov«.
Namen srečanja je bil povezovanje med organizacijami ter možnost dograditve
akcijskega načrta, ki ga bodo člani Sveta za invalide dopolnili in predstavili
Občinskemu svetu na januarski seji.
Predsednica Sveta za invalide pri Občini Renče – Vogrsko je zbranim predstavila:
-

-

kaj je bilo do sedaj v Akcijskem načrtu narejeno: osveščanje ljudi v lokalni
skupnosti; narejena je bila tipna slikanica »Števila v živalskem vrtu«, namenjena
skupnemu branju slepih in videčih oseb; sodelovanje z Društvom ledvičnih
bolnikov Severne Primorske (Otroci in mladostniki čuvajte svoje ledvice); učna
pomoč in integracija otrok s posebnimi potrebami v redne programe vzgoje in
izobraževanja; program podpore in pomoči; mobilna služba (v sodelovanju z
VDC); sofinanciranje programov MDI po razpisu; zaposlitvena rehabilitacija;
predavanja in delavnice s področja zdravstvenega varstva (aktivna so Društva
upokojencev); arhitekturna dostopnost za gibalno ovirane (urediti je potrebno
tudi za senzorno ovirane); vključevanje v tekmovalne športe in redne vadbene
dejavnosti (Balinarski klub, Škulja); dostopnost do duhovne oskrbe; pri pripravi
občinskih dokumentov, ki zadevajo področje invalidov, je Svet za invalide
vključen pri dajanju mnenj o vseh predlogih predpisov, ki zadevajo invalide;
dopolnjen je bil sklep o imenovanju Sveta za invalide z dodatno članico, Teo
Leban, direktorico VDC Nova Gorica; pred občinsko stavbo sta bila dodeljena
dva dodatna nova prostora za parkiranje invalidov in klančina; na pokopališču
v Renčah so bile postavljene klančine; OŠ Renče je pridobila dvigalo.
kaj se v Akcijskem načrtu izvaja: ureditev spletne strani; koordinacija med
invalidskimi organizacijami; koordinacija med nosilci ustvarjanja prijaznega
okolja do invalidov v Občini Renče – Vogrsko; podpora delodajalcem (obrtnikom

in podjetjem) pri vključevanju invalidov na trg dela (seznanjanje s sistemskimi
spodbudami  Zakon ZPIZ 2, Zakon o zaposlovanju, Zakon o spodbujanju
zaposlovanja invalidov); predlagali bomo občinskemu svetu, da ustvari pogoje
za ureditev javnih površin za slepe in slabovidne ter za nabavo statične in
prenosne indukcijske zanke; predlagali bomo tudi sodelovanje z Župnijskimi
sveti v Bukovici in na Vogrskem, da poskrbijo za montažne klančine pred
sakralne objekte; pričenjamo z izobraževanjem uslužbencev javne uprave za
izvajanje znakovnega jezika; v izdelavo gre klančina za Dvorano Zorana
Mušiča.
Povabljeni so v aktivnost vključili njihove programe izvajanja ter predstavili, kakšen
vpliv imajo na izboljšanje življenjskega in delovnega okolja v Občini Renče –
Vogrsko. Slišali smo kar nekaj predlogov za kakovostnejše bivanje invalidov v
domačem okolju.
Aktivno so se predstavili:











Nacionalni inštitut za javno zdravje – Marko Vudrag, ki je ponudil sodelovanje
na področju zdravstvenega varstva;
Društvo civilnih invalidov vojn Primorske – Iris Pahor, ki je predlagala, da bi se
invalidske organizacije povezovale in združevale potrebe na določenem
področju;
Društvo gluhih in naglušnih S Primorske – Mojca Komel, ki je poudarila, da v
naši lokalni skupnosti ni evidentiranih gluhih oseb, je pa veliko naglušnih in njim
je potrebno nameniti več pozornosti;
Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica – Igor Miljavec, ki je
poudaril, da so edino društvo v Sloveniji, ki izvaja rehabilitacijo senzorno
oviranim. Izpostavil je nujnost varnih poti za vse vrste invalidnosti;
ZDUS Severne Primorske – Alojz Vitežnik,ki nas je opomnil na to, da invalidi
niso samo tiste osebe, ki imajo status. Invalidi so lahko tudi upokojenci,ki nimajo
dokazila o statusu. Zato predlaga, da bi bilo potrebno pristopiti k reševanju tega
problema. Izpostavil je stanovanjski problem, saj primanjkuje novih stanovanj
za invalide,ki so v pritličju. Predlagal je tudi, da bi Društva upokojencev izvajala
dejavnosti (predvsem športne) za invalide;
Varstveno – delovni center – Tea Leban: VDC je edini center v Sloveniji, ki nudi
hkrati rehabilitacijo in institucionalno varstvo. Poudarila pa je, da je potrebno
poskrbeti tudi za invalidne občane, ki so v domači oskrbi. VDC Solkan obiskuje
kar nekaj uporabnikov iz Občine Renče – Vogrsko. Ko se bodo selili v nove
prostore, pa bodo prostore v Solkanu namenili zaposlitvenemu centru za
invalide. Predlagala je, da bi osebe prišli iskat na dom, jih pripeljali v VDC,
vključili v rehabilitacijski program v dnevnem centru in jih nato odpeljali v
domačo oskrbo. Izvajajo tudi pomoč iz programa Vera in luč, kjer sodelujejo
mladi prostovoljci skavti in ki ga sofinancira Občina Renče – Vogrsko. Vsebina
programa je etika in odnosi z invalidi.









Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Nova Gorica – Aleš Markočič, ki je
povedal, da je program, ki ga izvajajo, humanitarnega značaja. Predlagal je
sodelovanje – povezovanje pri istih projektih (npr. pri novoletnih obiskih, pomoči
ob naravnih nesrečah…);
Društvo paraplegikov S Primorske – Ivo Mahne, ki je izpostavil nujnost klančin
za lažji dostop do grajenega okolja. V društvu so vključene osebe s poškodbo
hrbtenjače, predvsem po prometnih in drugih nesrečah.
Društvo Sožitje – Zvonko Gorjup, ki je izpostavil, da pogrešajo sodelovanje
vseh občin na območju. V društvu je vključenih 25 oseb iz Občine Renče –
Vogrsko. To so osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihovi svojci, ki se
težje vključujejo v okolje.
Škofijska Karitas – Tea Leban je predstavila le del karitativnega dela v lokalni
skupnosti. Izvajajo pomoč iz programa Vera in luč, kjer pomagajo prostovoljci –
mladi skavti in ki ga sofinancira Občina Renče – Vogrsko.

Po zaključenih predstavitvah je sledila delavnica z naslovom »Kako pristopiti do
invalidov«, kjer je bil poudarek na vzpostavitvi varnih poti za dostop do servisnih
storitev, projektu Invalid – invalidu, opremljenosti sredstev javnega prevoza s
klančinami, URI Soča ter pristopu do invalidov s senzornimi motnjami.

Zapisnik zapisala:
mag. Katarina Tischer Gregorič
Predsednica Sveta za invalide pri Občini Renče - Vogrsko

