SLAVNOSTNI GOVOR OB PODELITVI LISTINE »OBČINA PO MERI INVALIDOV«
Spoštovani invalidi Občine Miren-Kostanjevice, spoštovani predstavniki nevladnih
organizacij, spoštovani izvajalci socialnih in zdravstvenih programov v Občini MirenKostanjevica, spoštovani župan g. Mauricij Humar, spoštovani predsednik Zveze
delovnih invalidov Slovenije g. Drago Novak, spoštovani gostje iz sosednjih občin,
spoštovani predstavniki ANMIL-a iz sosednje Gorice in spoštovani vsi graditelji
Občine po meri invalidov v Občini Miren-Kostanjevica.
Danes smo zbrani tu, da obeležimo mejnik - podelitev listine Občina po meri invalidov
Občini Miren-Kostanjevice. Ta trenutek je pogled na pot človekovega dostojanstva.
Za nas je sreča, socialna vključenost oseb s posebnimi potrebami ključna spodbuda
za razvoj dojemanja osebnostne rasti okolja v katerem živimo in delamo.
Če smo v preteklosti dojemali zaposlitvene možnosti za invalida na delovnih mestih
vratarja, telefonista, predstavlja današnjo vizijo prepoznavanje potencialnih razvojnih
možnosti invalida kot posameznika, ki lahko s svojim potencialom postaja ustvarjalni
del okolja svojega delovanja.
Na Goriškem beležimo izjemne rezultate na področju zaposlovanja oseb s posebnimi
potrebami. Zavod RS za zaposlovanje Območna služba Nova Gorica je pri teh
uspehih odigrala ključno vlogo. Tudi Zavod RS Slovenije OS Nova Gorica postaja
»Zavod po meri invalidov«.
Če smo v preteklosti smatrali arhitektonske ovire za gibalno ovirane, je današnje
razumevanje arhitektonskih ovir preraslo na višji nivo razumevanja oviranosti na
področju senzoričnih ovir, komunikacijskih ovir, čustvenih in miselnih ovir.
Prepričan sem, da projekt Občina po meri invalidov presega izvajanje akcijskega
načrta – razvoja lokalne skupnosti prijazna do invalidov. S tem projektom smo hkrati
razvijali tudi delovanje regionalnih inštitucij, ki delujejo na lokalnem nivoju.
Podelitev listine Občini Miren-Kostanjevica predstavlja proces stalne rasti
življenjskega in delovnega okolja. V Goriški pokrajini imamo kar pet občin, ki so
prejemnice listine Občine po meri invalidov. Njihov vpliv na izboljšanje kvalitete
življenja in dela oseb s posebnimi potrebami (invalidov, bolnikov in starejših oseb)
presega lokalne meje občin po meri invalidov in postavlja nenapisane standarde, ki
izboljšujejo kvaliteto življenja ljudi tudi v občinah, ki te listine še nimajo.
Prav projekt, ki smo ga izvajali v Občini Miren-Kostanjevica, je prerasel v projekt
sodelovanja med Občino Renče-Vogrsko in Občino Miren-Kostanjevico. Skupaj
razvijamo programe, ki igrajo povezovalno vlogo s ciljem večje vključenosti oseb s
posebnimi potrebami na področju zaposlovanja, izobraževanja, športa, sociale in
zdravstva.
Prav sad sodelovanja med občinami na tem projektu je uresničevanje vizije
združevanja sociale in zdravstva na področju sodelovanja inštitucij, lokalne skupnosti
in sociale. Projekt Občina po meri invalidov predstavlja gnezdo lastovic, znanilk
rojstva novih idej novih pobud in dela za dobro oseb s posebnimi potrebami.
Predstavlja gibanje ljudi ki nakazuje pot povezovanja med občinami s ciljem
soustvarjanja in spreminjanja predpisov in zakonov po meri oseb s posebnimi
potrebami.
Občina Miren-Kostanjevica je postala članica velike družine, ki bo letos štela 29 občin
po meri invalidov. Je majhna občina po številu prebivalstva in gospodarski moči,

postaja pa velika občina, zastavonoša aktivnosti – občina po meri invalidov. Kot
koordinator projektov Občina po meri invalidov, član Društva MDI Goriške se v imenu
vseh invalidskih organizacij zahvaljujem za zaupanje in podporo županu občine
Miren-Kostanjevica g. Mauriciju Humarju, občinskim svetnikom in občinski upravi,
Svetu za invalide Občine Miren-Kostanjevica, predsednikom krajevnih skupnosti,
vodstvom ostalih nevladnih organizacij in strokovnim sodelavcem inštitucij, ki delujejo
na območju Občine Miren-Kostanjevica. Vsi skupaj smo odigrali odločilno vlog
povezovanja in sodelovanja. Le s skupnimi prizadevanji in sodelovanjem deležnikov
v tej zgodbi smo lahko dosegli te rezultate.
HVALA VSEM, DA SMO SESTAVILI TO ZGODBO O USPEHU.
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