POROČILO
o izvajanju Akcijskega načrta v okviru projekta
»Občina po meri invalidov« v Občini Renče – Vogrsko v letu 2014
Občina Renče – Vogrsko je v letu 2014 vložila kandidaturo za pridobitev listine »Občina
po meri invalidov«. Za pridobitev listine sta bila izdelana Analiza o položaju invalidov v
Občini Renče – Vogrsko, na podlagi le – te pa tudi Akcijski načrt za obdobje 2014 – 207.
V letu 2014 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?
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Osveščali smo ljudi v lokalni skupnosti (v Občinskem listu smo objavljali članke,
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.
Učenke 4. razreda POŠ Vogrsko so izdelale tipno slikanico »Števila v živalskem
vrtu«, namenjena skupnemu branju slepih in videčih oseb. Natečaj je razpisala
Zveza slepih in slabovidnih Slovenije, ki je slikanico izbrala za najboljši izdelek
izmed vseh prejetih.
Zveza slepih in slabovidnih Slovenije je kot nagrado za slikanico izvedla delavnico
s slepimi in slabovidnimi osebami, za vse učence POŠ Vogrsko, v prostorih šole.
Organizirali smo 30-urni začetni tečaj znakovnega jezika, ki se je pričel v januarju.
Tečaj je namenjen vsem javnim uslužbencem (šola, vrtec, občinska uprava,
upravna enota, trgovina, pošta, banka, društva…) ter tistim, ki so v neposrednem
stiku z gluho / naglušno osebo, izvaja pa ga Medobčinsko društvo gluhih in
gluhonemih S Primorske.
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 vsako leto sodelujejo 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.
Učenci POŠ Vogrsko so sodelovali z Društvom pljučnih bolnikov. Prijavili so se na
tekmovanje »Zdrav dih za navdih«, kjer so izvedli intervju z zdravstvenim
delavcem o pomenu gibanja in športa za zdravje.
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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). V avli Občine Renče – Vogrsko je od 15.
do 30.1. postavljena razstava likovnih in literarnih del učencev.
Učenci OŠ Renče odidejo vsako leto na tabor preživetja. Tam sodelujejo s Civilno
zaščito, ki jih uči osnove prve pomoči.
S sodelovanjem z Upravo RS za zaščito in reševanje osveščamo 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.
Občina sodeluje z VDC. Večina aktivnosti programa se je izvajala na območju
zavoda ali na domovih uporabnikov, ki imajo stalno bivališče v občini, za katero se
izvaja program. Ob tem s prevozi uporabnikov poskrbimo za vključenost tudi v
druge programe in tako ohranjamo ter širimo socialno mrežo uporabnikov, njihove
spretnosti, znanja in veščine.

Občina Renče – Vogrsko sofinancira programe MDI Goriške 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.
Spodbujanje zaposlovanja invalidov:
- Občina Renče – Vogrsko financira zaposlitev invalidne osebe v DU Renče.
Odpravljanje arhitektonskih ovir:
- Občina Renče – Vogrsko je poskrbela za povečano arhitekturno dostopnost, saj je
pred občino uredila dve parkirni mesti za invalide, v OŠ Renče so pridobili dvigalo,
na pokopališču v Renčah so bile postavljene klančine.
- Občinska uprava in Upravna enota se selita v pritličje, kjer bodo vsi upravni prostori
invalidom dostopni.
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  v mesecu avgustu so se uporabniki VDC udeležili že tradicionalne
8. škuljade v Kurniku pri Lebanovih na Vogrskem. Poleg ostalih ekip so sodelovale
še 4 ekipe uporabnikov VDC (skupaj 12 oseb). Ob koncu tekmovanja jim je župan
podelil nagrade in priznanja za dobro igro in prijetno sodelovanje.
- 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
Socialna vključenost ranljivih skupin:
- V mesecu oktobru, novembru in decembru je Občina Renče – Vogrsko sofinancirala
program »Povezani«, ki ga je izvajal VDC. Delavnice je v skladu s programom, ki ga
je izvajal VDC, obiskoval uporabnik iz naše občine.
- Občina Renče – Vogrsko in Lions klub Vogrsko sta priredila dobrodelno gledališko
predstavo »Rodil se je očka«, kjer je imel VDC prodajno stojnico.
- Uporabniki VDC so v okviru pustovanja obiskali Občino Renče – Vogrsko.
- V mesecu avgustu je potekalo Evropsko kotalkarsko prvenstvo v Renčah, kjer so
uporabniki vsak dan imeli prodajno stojnico.
- Kotalkarsko društvo Renče vsako leto povabi in omogoči ogled božično – novoletne
kotalkarske revije uporabnikom VDC.
- V okviru projekta »Življenje je košarka« so učenci OŠ Renče in POŠ Bukovica ter
varovanci VDC izvajali treninge ter tekmovanja. S projektom nadaljujejo, saj so se
nanj že prijavili.
- Zagotovljena je večja dostopnost do duhovne oskrbe, saj se vsi trije župniki srečujejo
s starejšimi, obolelimi in invalidi.

Dopolnjen je bil sklep o imenovanju Sveta za invalide z dodatno članico, Teo Leban,
direktorico VDC Nova Gorica. Ker so uporabniki VDC tudi osebe s posebnimi
potrebami iz Občine Renče – Vogrsko, je Tea Leban pomemben vezni člen med VDC
in Svetom za invalide.

-

NAČRT DELA ZA PRIHODNJE LETO - 2015:
- Nadaljevali bomo z izvajanjem aktivnosti, ki smo jih izvajali že v letu 2014, saj so
naloge trajne narave.
- Občina Renče – Vogrsko bo nadaljevala s sofinanciranjem programov invalidskih
organizacij kot doslej.
- Vključili bomo nevladne organizacije in delodajalce (v občini) v zaposlitveno
rehabilitacijo in delovali na zagotavljanju pogojev za usposabljanje invalidov za
možnost zaposlitve (v sodelovanju z VDC).
- Sodelovali bomo v postopku za izgradnjo klančine (dvorana Zorana Mušiča).
- MDI bo v sodelovanju z občino uredilo portal na spletni strani občine Renče –
Vogrsko. S tem bodo dopolnjene povezave do ključnih informacij o strokovno –
podpornih službah in do spletnih strani invalidskih organizacij.
- Sodelovali bomo s CIRIUS Vipava ter se dogovorili za izvedbo glasbeno – plesne
predstave Rdeči čeveljčki. To je predstava, v kateri plešejo ljudje s posebnimi
potrebami z različnimi oviranostmi, spremljajo pa jih učitelji in sodelavci, ki teh
oviranosti nimajo.
PREDLOGI OBČINI RENČE – VOGRSKO
Občini Renče – Vogrsko predlagamo, da:
-

postavi klančino za dostop do dvorane Zorana Mušiča (izvajalec si je prostor že
ogledal);
postavi montažne klančine pred vhod v sakralne objekte v Bukovici in na Vogrskem;
postavi zvočne signalizacije pri prehodih za pešce;
odstrani arhitekturne ovire za gibalno ovirane osebe;
postavi statične indukcijske zanke v Kulturnem domu v Bukovici;
doda parkirne prostore za invalide na vseh osrednjih parkiriščih v občini;
spodbudi delodajalce in jih vključi v zaposlitveno rehabilitacijo, da ponudijo možnost
zaposlitve invalidov;
sodeluje na državni proslavi ob Mednarodnem dnevu gluhih in naglušnih tako, da
se proslave udeleži;
izvede delavnico »Življenje s slepo / slabovidno osebo«, v sodelovanju z
Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih;

