POROČILO
o izvajanju Akcijskega načrta v okviru projekta
»Občina po meri invalidov« v Občini Renče – Vogrsko v letu 2016

V letu 2016 so bili na področju invalidske problematike doseženi pomembni premiki.
Občina Renče – Vogrsko, Svet za invalide pri Občini Renče – Vogrsko in
Medobčinsko društvo invalidov so, v povezavah s civilno družbo, javnimi zavodi in
organizacijami s humanitarno – socialno – zdravstvenega področja in prostovoljstva
uresničevali cilje Akcijskega načrta.
Kaj smo delali?
-Nadaljevali smo z osveščanjem ljudi v lokalni skupnosti (v Občinskem listu smo
oblikovali rubriko Občina po meri invalidov, v kateri redno objavljamo članke s
tematiko na področju invalidov, na spletni strani MDI poročajo o dogajanjih v
posameznih društvih invalidov in o dogajanjih v zvezi s projektom »Občina po meri
invalidov, na spletni strani VDC poročajo o dogajanjih v njihovih enotah). Lokalni in
regionalni mediji redno spremljajo invalidsko problematiko, predvsem v povezavi z
dogajanji v posameznih društvih.
-Delavnic z otroki, ki jih pripravita Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova
Gorica ter Društvo gluhih in naglušnih S Primorske na vseh treh osnovnih šolah
(Vogrsko, Bukovica, Renče), se vsako leto udeležijo učenci omenjenih šol in vrtca
Zvezdica na Vogrskem. Z delavnicami spoznavajo življenje in delo senzorno oviranih
oseb ter se naučijo preproste komunikacije z njimi.
-Učenci OŠ Renče so tudi letos sodelovali z Društvom ledvičnih bolnikov Severne
Primorske (Otroci in mladostniki čuvajte svoje ledvice) ter z Društvom sladkornih
bolnikov, ko se prijavijo na tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni.
-OŠ Renče, POŠ Bukovica in POŠ Vogrsko so sodelovale z MDI v Pedagoški akciji
– Življenje z invalidom. Učenci so likovno in literarno ustvarjali na temo Invalid
(življenje z invalidom, invalidi in živali). Razstava likovnih in literarnih del je bila
postavljena v avli Kulturnega doma v Bukovici, prav tako pa so bili likovni izdelki
predstavljeni ob otvoritvi informacijske pisarne za invalide (v prostorih občinske
uprave).
-S sodelovanjem z Upravo RS za zaščito in reševanje smo osveščali otroke, kaj
storiti, ko nas prizadenejo naravne in druge nesreče in kako živeti življenje po takem
dogodku. Učenci POŠ Vogrsko vsako leto (že več let zapored) sodelujejo na
natečaju, ki ga razpiše URSZR.
-Dom starejših občanov Gradišče nad Prvačino je obiskala skupina slikark iz Renč in
skupaj z varovanci so izvedli ex tempore.

-Medic hotel Renče so obiskali učenci 5. razreda POŠ Bukovica, kjer so skupaj z
oskrbovanci izvedli ustvarjalne delavnice (risanje, slikanje, ročno ustvarjanje…).
-V vseh treh šolah je potekala učna pomoč in integracija otrok s posebnimi potrebami
v redne programe vzgoje in izobraževanja. Pomoč v okviru DSP nudi šolska
svetovalna služba in učitelji, ko otroke poučujejo.
- Na glavnem vhodu OŠ Renče je bila postavljena nova klančina.
- VDC v dogovoru z Občino Renče-Vogrsko izvaja prevoz starejših oseb, ki
obiskujejo dnevni center v Mirnu. Prevoz uporabniki plačajo sami, vendar so stroški
minimalni.
-Občina Renče – Vogrsko nadaljuje s sofinanciranjem programov MDI po razpisu, in
sicer za programa:
- Pedagoška akcija, ki ga na območju Občine Renče – Vogrsko ne izvaja
nobeno društvo.
- Invalid – sam svoje sreče kovač. Program omogoča invalidom lažje
premagovanje ovir pri integraciji v življenje in delo v svojem okolju:
*informiranje in svetovanje o pravicah invalidov,
*rekreativno – športni programi (kegljanje, balinanje, telovadba v bazenu,
kopalni dnevi, pikado, šah, sedeča odbojka, športni ribolov,…),
*delavnice ustvarjalnosti (slikanje na steklo, svilo, izdelovanje voščilnic,
izdelovanje papirnatih rož,…),
*delavnice za pridobivanje dopolnilnih znanj (digitalna fotografija, računalniško
opismenjevanje, e – uprava, elektronska pošta, delavnica tujih jezikov,…).
-Predavanja in delavnice s področja zdravstvenega varstva: Društva upokojencev v
vseh treh krajevnih skupnostih so na tem področju zelo aktivna. Medse vabijo
strokovnjake s področja zdravstvene vzgoje, ki izvajajo tematska predavanja za širšo
javnost z namenom osveščanja in zmanjševanja števila hujših bolezni, ki se lahko
stopnjujejo do invalidnosti oz. zmanjševanja kvalitete življenja. Tudi v letu 2015 so
izvedli nekaj takih predavanj (življenje z rakom, predavanje o naglušnosti in slušnih
aparatih, …)
-Občina Renče – Vogrsko financira zaposlitev invalidne osebe v DU Renče in ene
invalidne osebe v VDC Nova Gorica.
-Vključevanje v tekmovalne športe in druge vadbene dejavnosti :
- Balinarski klubvsak četrtek (od januarja do junija in od oktobra do vključno
decembra) potekajo treningi balinanja uporabnikov VDC na balinišču v
Renčah, pod vodstvom prostovoljcev iz Balinarskega kluba Renče.

- Društvo Škulja  avgusta so se uporabniki VDC udeležili že tradicionalne
škuljade v Kurniku pri Lebanovih na Vogrskem, kjer so tekmovali še z ostalimi
ekipami.
Telesna aktivnost je pomemben del življenja tudi za invalide. Pri večini gre za
rekreacijo, ki jim pomaga pri ohranjanju zdravja in dobrega počutja, pri
nekaterih pa tudi za bolj tekmovalne oblike športnega udejstvovanja
-Zagotovljena je večja dostopnost do duhovne oskrbe, saj se vsi trije župniki
srečujejo s starejšimi, obolelimi in invalidi.
-Izvedli smo okroglo mizo »Spodbujanje zaposlovanja invalidov v Občini Renče –
Vogrsko in Miren-Kostanjevica«. Povabili smo obrtnike, mala podjetja in gospodarske
subjekte v občini, Gospodarsko in Obrtno zbornico Nova Gorica, Invalidska podjetja,
ZZZS, ZPIZ, VDC Nova Gorica, Sklad za spodbujanje zaposlovanja invalidov
Slovenije, Društvo MDI ter ostale invalidske organizacije.
-Novembra smo v sklopu praznovanja 10. obletnice Občine Renče-Vogrsko otvorili
informacijsko pisarno za invalide, v prostorih občinske uprave, ki deluje vsako 4.
sredo v mesecu, od 13.30 do 16.30 ure. Svetovanje izvaja mag. Valter Adamič v
sodelovanju z ostalimi nevladnimi organizacijami. Informacijska pisarna je povezana
tudi s skupno informacijsko pisarno v Novi Gorici.
-Pridobili smo ponudbe za izgradnjo klančine oz. dvigala / stopničnega vzpenjalnika
za dvorano Zorana Mušiča. Iz več razlogov se še nismo odločili za nabavo in
montažo le-tega, predvsem pa ker iz prejetih ponudb izhaja, da vzpenjalniki niso
primerni za javno uporabo na našem stopnišču. Odločiti smo se morali za stopniščno
platformo, ki je bistveno presegala razpoložljiva sredstva v proračunu. Izvedbo
vzpostavitve načrtujemo v letu 2017.
- Načrtovali smo projekt Varne poti za invalide. Ponudba za izdelavo načrta s strani
zavoda Dostop je znašala 4000 eur. MDI je predlagalo, da bi se občine RenčeVogrsko, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica in morda tudi Brda prijavile na razpis LAS.
Predvidena objava razpisa je v juniju 2017. Strmeli bomo k temu, da bomo sodelovali
predvsem z Občino Miren-Kostanjevica, da bi izdelali enotne načrte, saj s to občino
intenzivno sodelujemo v projektu Občina po meri invalida.
- Intenzivno sodelujemo z Občino Miren-Kostanjevica pri več dejavnostih v projektu
Občina po meri invalidov:
- spodbujanje zaposlovanja invalidov (okrogla miza);
- priprava načrta Varnih poti za invalide;
- posvet Dolgotrajna oskrba starejših, kjer so se oblikovale smernice o
tesnejšem sodelovanju med nevladnimi organizacijami in strokovnimi službami na
področju socialne vključenosti invalidov in starejših, pa tudi sodelovanja različnih
strokovnih služb med seboj, ko izvajajo svoje službe pri posameznikih.

-Občina Renče – Vogrsko je sprejela Pravilnik o sofinanciranju neprofitnih programov,
projektov in prireditev v Občini Renče – Vogrsko, ki na področju humanitarnih in
socialnih organizacij omogoča tudi sofinanciranje tistih organizacij, ki nimajo sedeža
v Občini Renče – Vogrsko, če programe izvajajo v Občini Renče – Vogrsko, oz. za
njihove člane, ki imajo stalno prebivališče v Občini Renče – Vogrsko (MDI, MDSS
Nova Gorica, DGN S Primorske, Društvo CIV, Društvo vojnih ninvalidov, Društvo
paraplegikov).
-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,...).
-Članica Sveta za invalide Tea Leban je kot direktorica VDC Nova Gorica na
Vogrskem odprla Hišo Sv. Justa, ki ima status zaposlitvenega centra za invalide.
Občina Renče-Vogrsko je sofinancirala izgradnjo klančine pred vhodom v višini 3000
eur.
-Invalidske organizacije imajo skupnega predstavnika v regijskem razvojnem svetu in
svetu nevladnih organizaciji Severne Primorske.
-Na prireditvi „Tečem, da pomagam“, ki jo organizirajo Lions klubi severne Primorske
in MDSS Nova Gorica, se predstavljajo vsa društva regije, tako invalidska kot
humanitarna. Sredstva se zbirajo za MDSS Nova Gorica (v letu 2016 je bila prireditev
v mesecu maju na stadionu v Novi Gorici).
-Program rehabilitacije slepih in slabovidnih na osebnem nivoju ter osebno asistenco
izvaja MDSS Nova Gorica za vse občine na Severnem Primorskem.
-Projekt „Z roko v roki skupaj za varnost slepih in slabovidnih“ izvajata Policijska
uprava Nova Gorica in MDSS Nova Gorica --> za vse občine na Severnem
Primorskem. Projekt je kot primer dobre prakse postal v letu 2011 republiški projekt.
-MDSS Nova Gorica izvaja program „Računalniško opismenjevanje invalidov
iskalcev zaposlitve“. Izvaja ga za Zavod za zaposlovanje Nova Gorica, za vse občine
na Severnem Primorskem.
-Severnoprimorsko društvo za cerebralno paralizo deluje v naši regiji od leta 1987 in
ima včlanjeni dve osebi iz občine Renče-Vogrsko. Vključeni sta v programe
obnovitvene rehabilitacije, terapevtskega jahanja, društvo pomaga pri nabavi
pripomočkov za premagovanje ovir, ju obiskuje na domu in seznanja z novostmi v
zakonodaji.
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predsednica Sveta za invalide pri Občini Renče – Vogrsko

NAČRT DELA SVETA ZA INVALIDE pri Občini Renče-Vogrsko
ZA LETO 2017

Na podlagi opravljene analize dela in izvajanju Akcijskega načrta za obdobje 2014 –
2017, predlagamo svetnikom, da sprejmejo naslednje dopolnitve akcijskega načrta:
1. Občini Renče-Vogrsko se predlaga, da pristopi k pripravi odloka o merilih in
tehničnih pogojih, ki naj opredeljujejo tako adaptacije kot novogradnje objektov
oz. javnih površin, z upoštevanjem dostopnosti za vse vrste invalidnosti.
2. Občini Renče-Vogrsko se predlaga, naj Civilna zaščita pristopi k dopolnitvi
načrtov za reševanje v elementarnih nesrečah tako, da opredeli izhodišča za
reševanje invalidov v elementarnih nesrečah.
3. Pristopimo k skupnemu projektu LAS V objemu sonca, in sicer z izdelavo
skupnega tipskega načrta varnih poti, ki bi ga konkretno za Občino RenčeVogrsko izdelali z dopolnitvijo seznama objektov in drugih javnih površin,
vključenih v načrt varnih poti.
V prihodnosti bi ta načrt Občina Renče-Vogrsko preoblikovala v odlok, ki bo
osnova za vse investicije oz. rekonstrukcije obstoječih objektov in nizkih
gradenj.
4. V letu 2017 bi pristopili k vzpostavitvi stopniščne platforme do Dvorane Zorana
Mušiča.
5. Svet za invalide je v dogovarjanju z DGN S Primorske, da bi spomladi
ponovno pričeli s tečajem znakovnega jezika – nadaljevalni tečaj za javne
uslužbence.
6. Naše delo bo potekalo po ustaljenih ritmih, ki smo jih pripravili v Akcijskem
načrtu. Spremljate pa nas lahko tudi v Občinskem listu, kjer v rubriki »Občina
po meri invalidov« preberete o dogajanju pri nas.
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