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Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica se seznani s Poročilom o delu Sveta za
invalide in potrdi plan dela za leto 2018.
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POROČILO O DELU SVETA ZA INVALIDE od 1.9.2017 do 13.3.2018

13.9.2017 je potekala razširjena seja sveta za invalide s projektnim svetom Zveze
delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) – to je bil njihov drugi obisk - in s koordinatorji
invalidskih organizacij. Pregledali smo uresničevanje ukrepov iz Akcijskega načrta
Občine Miren– Kostanjevica v zvezo s pridobitvijo listine »Občina po meri invalidov«.
Podpisan je bil tripartitni dogovor o vključitvi občine v projekt med občino, ZDIS in
MDI Goriške.
Do 30.9.2017 je morala občina poslati ZDIS-u končno poročilo o izvajanju Akcijskega
načrta za leto 2017, v katerem smo opisali realizirane aktivnosti in določili roke za
uresničevanje nadaljnjih ciljev iz Akcijskega načrta.
Dne 6.10.2017 nas je ZDIS obvestil, da je njihov upravni odbor sprejel sklep o
podelitvi listine »Občina po meri invalidov« Občini Miren-Kostanjevica.
Dne 23.10.2017 je NIJZ v sodelovanju z občino organiziral drugo delovno srečanje
izvajalcev
zdravstvenih in socialnih programov v Občini Miren-Kostanjevica. Glavna točka je
bila obravnava predloga usklajevanja izvajalcev dolgotrajne neformalne oskrbe.
Namen je povezati izvajalce storitev med seboj, da bi k uporabniku pristopili
kompleksno in mu nudili potrebno pomoč tako s področja tako zdravstvenih kot
socialnih služb. Pomembno vlogo bodo imeli tudi prostovoljci. K sodelovanju smo
povabili predstavnike CSD, patronažne službe, službe pomoč na domu, Hiše dobre
volje, Karitas, Rdečega križa, DU- projekt Starejši za starejše, NIJZ in občine.
Pripravljamo katalog storitev za izvajalce. Informacije se bodo zbirale v vstopni točki.
Dne 25.10.2017 je potekalo v Ajdovščini 3. regijsko srečanje Izzivi staranja v
severno primorski regiji z naslovom »Vloga NVO pri dolgotrajni oskrbi v lokalni
skupnosti.« Občina je na srečanju sodelovala s prispevkom »Neformalna oskrba kot
del dolgotrajne oskrbe – pregled stanja v Občini Miren-Kostanjevica.«
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Med zadanimi aktivnostmi je bilo tudi sodelovanje z OŠ Miren z namenom
ozaveščanja učencev o invalidski problematiki. Dne 13.11.2017 smo s sodelovanjem
učiteljev in športnikov invalidskih organizacij izpeljali športni dan z učenci v OŠ
Miren.
4.12.2017 je bila v Domu krajanov Negovan Nemec v Biljah prireditev ob slovesni
podelitvi listine »Občina po meri invalidov.« Na prireditev so bili vabljeni predstavniki
ZDIS-a, občinski svetniki, predstavniki KS in društev, invalidske organizacije,
predstavniki socialno zdravstvenih ustanov in šole, predstavniki medijev in vsi občani.
Govorniki so bili predsednik ZDS Drago Novak, predstavnik NSIOS Borut Sever,
slavnostni govornik je bil koordinator projekta Valter Adamič, predsednik projektnega
sveta ZDIS-a Rajko Žagar pa je podal obrazložitev za podelitev listine. Listino je
županu Mauriciju Humarju predal predsednik ZDIS. Prireditev je povezovala Roberta
Filipič, prireditev pa je obogatil kulturni program.
Povezave nekaterih do člankov o prireditvi:
MojaObčina
https://www.mojaobcina.si/miren-kostanjevica/novice/obcinske/obcina-miren--kostanjevica-prejemnica-listine-obcina-po-meri-invalidov1.html?RSS04ec9bd22bafaeb3acf3bfaca758f6e5
Spletna TV gluhih in naglušnih
http://www.zveza-gns.si/novice/obcina-miren-kostanjevica-obcina-po-meri-invalidov/
Primorske novice
http://hudo.com/si/2017/12/06/praznik-za-invalide/
26.2.2018 je bila 7. seja Sveta za invalide, na katerem smo s sklepom sprejeli Plan
dela za leto 2018. Povzetek iz zapisnika seje:
Točka 3: Plan dela za leto 2018
SKLEP k točki 3: sprejme se Predlog prioritet za leto 2018:
• izvedba delavnice dela s slepimi in slabovidnimi za uradnike (upravna enota,
občina, šola);
• informacijska dostopnost: informacije na spletni strani, glasilo, druga sredstva
javnega obveščanja;
• koordinacija vseh služb (Koordiniranje in združevanje projektov »InvalidInvalidu«, »Starejši-Starejšemu«, delovanje patronaže, Karitasa, Rdečega
križa, ki bi dosegala večjo preglednost in učinkovitost, hkrati pa bi tudi
povečala frekvenco obiskov na domu oseb, ki potrebujejo tovrstne storitve) v
sodelovanju z info pisarno;
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• pripraviti prilogo h občinski reviji o zdravstveno-socialnih storitvah z vsemi
kontakti po storitvah;
• v primeru adaptacij/novogradenj zagotoviti dostopnost javnih objektov;
• krepitev sodelovanja z OŠ Kozara in VDC Nova Gorica (Medobčinsko društvo
Sožitje);
• pospeševanje zaposlovanja invalidov – sodelovanje z IP Posočje;
• osveščanje otrok: v prvi triadi OŠ bo potekal projekt »pedagoška akcija«,
dodatno bomo osveščanje nadgradili z opolnomočenjem šolarjev za sobivanje
z invalidi, kar zahteva vključitev Zavoda za šolstvo pri pripravi učnih načrtovmodulov za učence na temo invalidske problematike. Zavod za šolstvo OE
Nova Gorica bomo v letu 2017 zaprosili za pripravo 5-urnega modula za tretjo
triado OŠ.

V marcu pripravljamo naslednje srečanje izvajalcev socialno zdravstvenih programov
v občini, na katerem bomo konkretizirali naloge.

Marko Štanta,
predsednik Sveta za invalide
Občine Miren-Kostanjevica

