AKCIJSKI NAČRT
OBČINA PO MERI INVALIDOV
Pripravila: posebna Delovna skupina
Kočevje, julij 2014

AKCIJSKI NAČRT OBČINA PO MERI INVALIDOV
(za obdobje od 2014 do 2018)

Akcijski načrt se nanaša na obdobje do leta 2018 in predvideva raznovrstne ukrepe, k izvedbi katerih se lahko zaveže občina, ob upoštevanju zakonskih
pristojnosti ter finančnih in drugih možnosti v danem obdobju. Sestavljen je kot Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Občini Kočevje po
kategorijah kot jih opredeljujejo Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov (1996 - Urad Vlade republike Slovenije za invalide) :
1. OSVEŠČANJE
2. SKRB ZA ZDRAVJE
3. REHABILITACIJA
4. STROKOVNO PODPODNE STORITVE IN PROGRAMI
5. PODROČJA ZA ENAKOPRAVNO SODELOVANJE
5.1. DOSTOPNOST DO GRADBENIH PROJEKTOV
5.2. DOSTOPNOST DO INFORMACIJ IN KOMUNICIRANJA
6. PRAVICA DO ENAKIH MOŽNOSTI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
7. PRAVICA DO DELA IN ZAPOSLITVE
8. ZAGOTAVLJANJE MATERIALNE IN SOCIALNE VARNOSTI
9. SPODBUJANJE IN ZAGOTAVLJANJE PRAVICE DO DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA IN OSEBNE INTEGRITETE
10. VKLJUČEVANJE V KULTURNE DEJAVNOSTI
11. VKLJUČEVANJE V ŠPORTNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
12. VERA IN DUHOVNA OSKRBA
13. VKLJUČENOST INVALIDOV V OBLIKOVANJE POLITIKE IN NAČRTOVANJE INVALIDSKEGA VARSTVA
14. AKTI OBČINE, KI UREJAJO VPRAŠANJA ZA URESNIČEVANJE PRAVIC Z VIRANOSTMI
15. MEDNARODNO SODELOVANJE OBČINE IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI NA PODROČJU INVALIDSKEGA VARSTVA
s prilogo posebnega dela – prostorske ureditve – parkirišča, ceste in drugo v Občini Kočevje in krajevnih skupnostih.
Nekatere aktivnosti so bile že izvedene tekom leta 2013

Akcijski načrt je pripravila delovna skupina za pripravo analize in akcijskega načrta in sicer:
PODŽUPANJA OBČINE KOČEVJE Lilijana Štefanič
AMD KOČEVJE – Vinko Zajec
DI KOČEVJE- Milena Lautar141
DI KOČEVJE - Lucija Höferle
ŽELVA - Liljana Kotnjek
ŠENT - Tatjana Romih
RECINKO - Stane Gabrič
ZD KOČEVJE - Petra Hočevar
CSD – Ana Pevec Hočevar
RK- Alenka Bunderla
KARITAS – Anton Pažur
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE-Anita Kovačik
OŠ LJUBO ŠERCER – Jožica Pečnk
OŠ LJUBO ŠERCER – Majda Irt
Akcijski načrt je bil pripravljen ob upoštevanju izhodišč in načel pomembnejših mednarodnih in državnih dokumentov s priporočili za doseganje polne vključenosti
invalidnih oseb v družbo, v skladu s temeljno zakonodajo s področij, na katera se nanašajo posamezni ukrepi ter zakonodajo s področja delovanja lokalnih
skupnosti:
-Konvencija združenih narodov o pravicah invalidov (ratifikacija 2. 4 2008; MKPI, Uradni list RS MP, št. 10/08),
-Standardna pravila OZN o izenačevanju možnosti invalidov (Resolucija 48/96, 20. 12. 1993),Akcijski program za invalide 2007-2013 (sprejela Vlada RS; dne 30.
11. 2006),
-Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, -UPB2, 23/07 pop., 41/07 popr., 122/07 Odl.US),
-Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti gradbenega okolja, informacij in komunikacij za invalide (Uradni list RS, št. 113/05),
-Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 3/07 –UPB1),
-Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07–UPB2),
-Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Uradni list RS, št. 41/1983),
-Zakon o uporabi znakovnega jezika (Uradni list RS, št. 96/02),
-Zakon o gradnji objektov (Uradni list RS, 1010/02),
-Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/2010),
-Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Uradni list RS, št. 97/03),
-Pisni in posamezni predlogi invalidskih organizacij in društev ter članov delovne skupine za pripravo analize in akcijskega načrta.

Cilj 1: OSVEŠČANJE

PREDMET UKREPA

OPREDELITEV UKREPA

NOSILCI

ROK

VIRI FINANCIRANJA

Občina Kočevje

2014

Občina Kočevje

Svet za invalide
Občine Kočevje

2014 - 2018

Občina Kočevje

2014

Občina Kočevje

*v okviru spletne strani Občine Kočevje obveščati o delu posvetovalnega
telesa Svet za invalide občine Kočevje
1 SPLETNA STRAN
*na spletni strani Občine Kočevje dodati podstran z informacijami
invalidom in o invalidih

*dati predlog in pobudo medijem na lokalnem nivoju, da uvedejo programe
za izvedbo oddaj o problematiki invalidov vsaj 60 min na mesec
*zavod za zaposlovanje sprotno obvešča delodajalce o spremembah
zakonodaje na področju zaposlovanja invalidov

2

OSVEŠČANJE
JAVNOSTI

*dati predlog in pobudo medijem in vsem ponudnikom informacij po
internetu, da svoje storitve oblikujejo tako, da so dostopne slepim in
slabovidnim ter vsem invalidom
*povezati društva, ki delujejo na območju Občine preko sveta za invalide,ki
naj enkrat letno izvede okroglo mizo, kjer predstavi svoje aktivnosti v
zvezi z izvajanjem akcijskega načrta in zbere dodatne predloge
*ozaveščati o invalidih in njihovih potrebah projektante, ki projektirajo
javne objekte

3 INFO TOČKA

*vzpostavitev info točke, kjer invalidi lahko dobijo vse informacije, ki se
Občina Kočevje
tičejo invalidov in dajo opombe in pobude za dopolnitev akcijskega načrta

Cilj 2: SKRB ZA ZDRAVJE

PREDMET UKREPA

OPREDELITEV UKREPA

NOSILCI

ROK

VIRI FINANCIRANJA

*zagotoviti sredstva v občinskem proračunu za vzpodbujanje
prostovoljstva v smeri pomoči in osebni asistenci invalidom

Občina Kočevje

2014

Zavod za zaposlovanje

*zagotoviti delovanja strokovnega tima za skupnostno terapijo (psiholog,
psihiater, delovni terapevt, fizioterapevt)

Zdravstveni dom Kočevje 2016

Državni proračun, EU
sredstva

Zdravstveni dom
Kočevje, Zavod za
zdravstveno varstvo

2015

zdravstveni dom Kočevje,
Zavod za zdravstveno
varstvo

Zdravstveni dom Kočevje 2016

Zdravstveni dom Kočevje,
donatorji

NOSILCI

ROK

VIRI FINANCIRANJA

redna naloga

Zavod za zaposlovanje, EU
sredstva

*omogočati možnosti za čim večje vključevanje v javna dela

1 OSEBNA ASISTENCA

2

USPOSABLJANJE
ZDRAVSTVENEGA
OSEBJA

3 PREVOZ INVALIDOV

*z različnimi predavanji in tečaji ustrezno usposobiti zdravstveno osebje,
da ne daje neustreznih nasvetov staršem ter s tem omejuje možnosti
njihovim otrokom,
*usposobiti zdravstveno osebje za nudenje zdravstvene pomoči invalidom

*zagotoviti sredstva za nakup reševalnega vozila prilagojeno
»vozičkarjem«

Cilj 3: REHABILITACIJA

PREDMET UKREPA

ZAPOSLITVENA

1 REHABILITACIJA

ZAPOSLOVANJE

2 INVALIDOV

OPREDELITEV UKREPA

*razvijati primerne delovne programe za specifične ciljne skupine invalidov
Zavod za zaposlovanje,
v času zaposlitvene rehabilitacije
Recinko,
Šent
*iskati primerna delovna mesta in spodbujati pridobivanje novih
komeptenc
*zaposlovati v socialnih podjetjih

Recinko, Občina Kočevje 2014

EU sredstva

3

REHABILITACIJA
ZA BOLJŠO
KVALITETO
ZIVLJENJA

* poiskati vire in možnosti za izvajanje fizioterapije in delovne terapije na
domu z namenom izboljšanja kakovosti življenja invalidne osebe in svojcev
ZD Kočevje,
*s strani društev zagotoviti več prostovoljnih obiskov poverjenikov ne
Občina Kočevje
pokretnim invalidom * vzpodbujati inovatorje za inovacije pri invalidskih
pripomočkih

2016

Cilj 4: STROKOVNO PODPORNE STORITVE IN PROGRAMI
PREDMET UKREPA

OPREDELITEV UKREPA

NOSILCI

ROK

VIRI FINANCIRANJA

1

IZVAJANJE
PROGRAMOV IN
UKREPOV S
PODROČJA
SOCIALNEGA
VARSTVA

* programi in ukrepi so predpisani s strani države, zato je potrebno le
spremljati kako se izvajajo

Država,
Občina

2014 - 2018

Občina Kočevje, Center za
socialno delo

2

SPODBUJANJE
RAZVOJA MREŽE
PROGRAMOV ZA
PODPORO IN POMOČ
INVALIDNIM OSEBAM
IN NJIHOVIM
SVOJCEVM

* letno zagotavljati sredstava v Občinskem proračunu
*
spremljati javne razpise za sofinanciraje programov na področju socialnega Občina Kočevje
in zdravstvenega varstva

2014 -2018

Občinski proračun

2014

Občinski proračun

3

ZAGOTAVLJANJE
PRILAGOJENIH
NAJEMNIH
STANOVANJ

4

ZAGOTAVLJANJE
SPREMSTVA ZA
INVALIDE PRI
NAKUPIH

*zagotavljati vsakoletni javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v
najem z določeno kvoto stanovanj, prilagojenih za invalide
*zagotavljati subvencionirane najemnine za neprofitna najemna stanovanja,
prilagojenih za invalide iz občinskega proračuna
*dati pobudo večjim trgovskim centrom, da zagotovijo spremstvo pri
nakupovanju za slepe in slabovidne ter gibalno ovirane- v sodleovanju s
srednjo šolo, kjer bi dijaki v sklopu obveznih učnih vsebin ponujali to
storitev

Občina Kočevje

Svet za invalide,
Gimnazija in srednja šola 2014-2018
Kočevje

Trgovski centri

*povezovati se z ustreznimi podjetji na lokalnem nivoju, ki bi omogočali
vključitev invalidov v posamezne delovne operacije ter se tako navajali na
samostojnost
omogočiti namestitev v bivanjske enote oz. stanovanjske skupnosti, kjer bi OŠ Ljubo Šercer, Občina
DELOVANJE
5 BIVALNEGA CENTRA
2015 - 2017
se navajali/ učili/ pripravljali na samostojnost in da morajo, vsaj delno
Kočevje, Želva, Šent
skrbeti zase, a bi bil za to potreben strokovni nadzor (bivanjske enote in
zlasti stanovanjske skupnosti bi morale delovati kot samooskrba z
nadzorom usposobljenega

4

ZAGOTAVLJANJE
JAVNEGA PREVOZA
INVALIDOM

Zavod za zaposlovanje
Občina Kočevje, dom
*ustanoviti občinsko taxi službo, finančno dosegljivo starejšim in invalidom starejših občanov
Kočevje

Sredstva ERRS, že v
Strategiji 2014-2020

2014

Zavod za zaposlovanje,
Občina Kočevje, DSO

2015

Zavod za zaposlovanje,
Občina Kočevje, DSO

*zagotoviti primerno strokovno pomoč za bivanje v domačem okolju
(služba mobilne pomoči, ki bi na domu omogočala defektološko
obravnavo, fizioterapijo, delovno terapijo, zaposlitvene aktivnosti in druge
storitve, ki jih oseba potrebuje. Osebe z motnjo v duševnem in telesnem
VZPOSTAVITEV
OŠ Ljubo Šercer,
razvoju običajno starše zapustijo že kot otroci, če v lokalni skupnosti ni
SLUŽBE MOBILNE
5 POMOČI ZA INVALIDE
Zdravstveni dom, Šent,
možno usposabljanje oseb s posebnimi potrebami; po zaključenem
Želva
V OBČINI KOČEVJE
usposabljanju se nekateri vrnejo domov, drugi pa se zaradi nemoči svojcev
morajo naseliti v posebnih zavodih ali varstveno delovnih centrih)

Cilj 5: PODROČJA ZA ENAKOPRAVNO SODELOVANJE
5.1 D OSTOPNOST DO GRADBENIH OBJEKTOV
PREDMET UKREPA

1

JAVNE POVRŠINE,
ZAGOTAVLJANJE
PRILAGODITEV IN
OZNAK V PROMETU
Priloga 1: Invalidi v
prometu

OPREDELITEV UKREPA

NOSILCI

ROK

VIRI FINANCIRANJA

*urediti javnih površin v centru mesta za slepe in slabovidne
ter za gibalno ovirane osebe (izvedbe klančin, nižanje
robnikov, označiti rezervirana parkirna mesta za invalide,
prometna signalizacija, namestiti zvočne in svetlobne
signalizacije na cestnih prehodih)

Občina Kočevje- SPV,
AMZS

2014-2018

Občinski proračun

2

JAVNA PARKIRNA
MESTA,
ZAGOTAVLJANJE
PREHODNIH JAVNIH
POVRŠIN ZA
NEMOTENO GIBANJE
OSEB Z OVIRANOSTMI

*zagotoviti odstranjevanje ovir iz javnih površin
*odstraniti vozila oziroma kaznovati za vozila, parkirana izven
označenih parkirnih mest, ki motijo neovirano gibanje
*poostriti nadzor in sankcioniranje nepravilnega parkiranja na
Občina Kočevje- SPV,
invalidskih parkirnih mestih,
AMZS, medobčinski
(po potrebi uvedba dodatnih parkirnih mest)
inšpektoratin redarstvo
*dodati parkirna mesta pred bivalnimi bloki
* pri javnih stavbah urediti, kjer je onemogočen dostop, da
uslužbenec lahko pride do invalida (klic, zvonec…)

2014-2018

Občinski proračun

ROK

VIRI FINANCIRANJA

5.2. DOSTOPNOST DO INFORMACIJ IN KOMUNICIRANJA
PREDMET UKREPA

UPORABA

1 ZNAKOVNEGA JEZIKA

OPREDELITEV UKREPA

*zagotoviti »vodiča« v javnih prostorih, kjer ni mogoča
uporaba znakovnega jezika
*izvesti tečaj znakovnega jezika za javne uslužbence

NOSILCI

Direktorji javnih zavodov 2014

Javni zavodi

NOSILCI

ROK

VIRI FINANCIRANJA

2015

Zavod za zaposlovenja

Cilj 6: PRAVICA DO ENAKIH MOŽNOSTI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
PREDMET UKREPA
ZAGOTAVLJANJE
KADRA

*pridobiti program tiflopedagoga v lokalno skupnost (specialna pedagogika
občina Kočevje
za zelo slabovidne in slepe )

OSVEŠČANJE OTROK
IN MLADINE O
INVALIDSKI
PROBLEMATIKI

*osveščati otroke in mladino o invalidski problematiki
preko delavnic, predavanj, zloženk, dodatnih vzgojnih in izobraževalnih
vsebin

1 STROKOVNEGA

2

OPREDELITEV UKREPA

UČNA POMOČ

3 INVALIDOM V ČASU
IZOBRAŽEVANJA

*zagotoviti individualno učno pomoč na vseh nivojih izobraževanja

Vse osnovne šole,
Gimnazija in srednja šola 2015
Kočevje

Vse osnovne šole,
Gimnazija in srednja šola
Kočevje

Vse osnovne šole,
Gimnazija in srednja šola 2015
Kočevje

Vse osnovne šole,
Gimnazija in srednja šola
Kočevje

*v letne učne načrte vrtcev in šol vnesti tudi vsebine, ki bodo učile
sprejemanje in spoštovanje različnosti, za strpnost in tovariške odnose pa
tudi razumevanju invalidnosti
AKTIVNOSTI ZA
*omogočiti možnost prehajanja invalidnih otrok v »normalne« oddelke
INTEGRACIJO OTROK,
vrtca, kar je dobro za socializacijo posameznega otroka.
MLADOSTNIKOV IN
*zagotoviti strokovnjake in sredstva, ki so potrebni v RAZVOJNEM
MLADOSTNIC Z
4 OVIRANOSTMI V
ODDELKU:
SISTEM REDNE
- specialni pedagog (profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike),
VZGOJE IN
- vzgojitelj – stalno,
IZOBRAŽEVANJA
- logoped – občasno, po potrebi,
- socialni pedagog – občasno, po potrebi
*posredovati pobude, da se pristopi k ugraditvi dvigal v šolske objekte

Vrtec Kočevje, Občina
Kočevje, ZD Kočevje

2015

Zavod za zaposlovanje,
Občina Kočevje

OPREDELITEV UKREPA

NOSILCI

ROK

VIRI FINANCIRANJA

*informiraTI delodajalce o zakonodaji s področja zaposlovanja invalidov, o
strokovni podpori in finančnih vspodbudah pri usposabljanju in
zaposlovanju invalidov (v obliki zloženk, delavnic, dopisov…)
*omogočiti nove zaposlitve invalidov
*vključevanje invalidov v javna dela
*zaposlovati invalide v okviru določene kvote od celotnega števila
zaposlenih delavcev (delodajalci, ki zaposlujejo 20 delavcev ali več,naj bi
imeli vsaj enega zaposlenega invalide,delodajalci, ki ne zaposlujejo
invalidov morajo v sklad mesečno plačevati prispevek za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov)

Želva d.o.o.,
koncesionarji
zaposlitvene
rehabilitacije,
invalidska podjetja

*ustanovitI socialno podjetje v katerem bodo zaposleni tudi invalidi

Recinko, Želva, Občina
Kočevje, Šent, zavod za
2014-2018
zaposlovanje, razvojni
center Kočevje - Ribnica

Cilj 7: PRAVICA DO DELA IN ZAPOSLITVE

PREDMET UKREPA

1

OHRANITI
ZAPOSLITEV IN
OSVEŠČANJE
DELODAJALCEV

ZAGON SOCIALNEGA

2 PODJETJA

2014-2018

Želva d.o.o., koncesionarji
zaposlitvene rehabilitacije,
invalidska podjetja

Recinko, Želva, Občina
Kočevje, Šent, zavod za
zaposlovanje, razvojni
center Kočevje-Ribnica

Cilj 8: ZAGOTAVLJANJE MATERIALNE IN SOCIALNE VARNOSTI
PREDMET UKREPA

OPREDELITEV UKREPA

NOSILCI

ROK

VIRI FINANCIRANJA

1

SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV IN
PROJEKTOV S
PODROČJA
INVALIDSKEGA
VARSTVA

*izpolnjevati zakonske obveznosti lokalne skupnosti ter spodbujati in
podpirati dodatne programe s področja invalidskega varstva *vzpostaviti
Občina, Društvo
delovanje občinske blagajne
*zagotoviti
invalidov
invalidom subvencioniranje najemnin v kolikor sodijo v skupino socialno
ogroženih

2014

Občinski proračun

2

UPORABA
PROSTOROV OZ.
VEČNAMENSKIH
DVORAN OBČINSKE
STAVBE ZA NAMEN
PRIREDITEV,
OKROGLOH MIZ,
PREDAVANJ S
PODROČJA
INVALIDNOSTI

*zagotoviti možnost brezplačne uporabe prostorov za potrebe prireditev,
predstav, razstav ipd. v prostorih invalidskih organizacij

2014-2018

Občina

Društva, Občina

Cilj 9: SPODBUJANJE IN ZAGOTAVLJANJE PRAVICE DO DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA IN OSEBNE INTEGRITETE
PREDMET UKREPA

1

OSVEŠČANJE
JAVNOSTI O
DRUŽINSKEM
ŽIVLJENJU
INVALIDOV

OPREDELITEV UKREPA

NOSILCI

ROK

VIRI FINANCIRANJA

*spodbujati pozitivno stališče do poroke, starševstva in spolnosti oseb s
posebnimi potrebami

Vse osnovne šole,
Gimnazija in srednja šola 2014
Kočevje

Vse osnovne šole,
Gimnazija in srednja šola
Kočevje

ZAGOTAVLJANJE

2 OSKRBE MED
ODDIHOM SVOJCEV

*družinam v katerih živi invalid zagotoviti oskrbo med oddihom svojcev in
nudili strežniško opremo
*organizirati varstvo oziroma bivanje invalida med dopustom svojcev (v
Zavod Jutro, DSO, Želva 2014
DSO)
*organizirati dnevno varstvo invalidov

Zavod Jutro, DSO, želva

Cilj 10: VKLJUČEVANJE V KULTURNE DEJAVNOSTI
PREDMET UKREPA

ARHITEKTURNA

1 DOSTOPNOST

2

DOSTOPNOST DO
KULTURNIH
PRIREDITEV ZA
INVALIDE

3

ZAGOTAVLJANJE
POGOJEV ZA
AKTIVNO
UDEJSTVOVANJE
INVALIDNIH OSEB

OPREDELITEV UKREPA

NOSILCI

ROK

*zagotoviti rezervacijo sedežev za invalide, prav tako zagotoviti spremstvo Občina Kočevje, delovna
2014
do sedeža
skupina za urbanizem

*organizatorji kulturnih prireditev (koncerti, gledališke predstave, proslave)
morajo zagotavljati pogoje za udeležbo ogledov dogodkov za invalide
*pri javnih najavah za kulturno prireditev, je potrebno posredovati ime
Direktorji javnih zavodov 2014
kontaktne osebe
*na javnih prireditvah je potrebno rezerirati primerni prostori (sedeži) za
invalide

*organizirati delavnice in omogočiti možnosti za samostojno umetniško
ustvarjanje

VIRI FINANCIRANJA

Občinski proračun

Javni zavodi

Društva

2014

Občina Kočevje:Javni razpis
na področju kulture

NOSILCI

ROK

VIRI FINANCIRANJA

2014

Zavod za šport, Občina
Kočevje

2014

Javni zavod za šport

Cilj 11: VKLJUČEVANJE V ŠPORTNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI
PREDMET UKREPA
ARHITEKTURNA

1 DOSTOPNOST

PRILAGODITVE

2 ŠPORTNIH VSEBIN

OPREDELITEV UKREPA

*zagotoviti ustrezne arhitekturne rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali
Javni zavod za šport
rekonstrukcij športnih objektov katerih so/ustanoviteljica je občina Kočevje
*ozaveščati športne delavce o potrebah oseb s posebnimi potrebami
*zagotoviti možnost prilagoditve ter spodbujanje športnega udejstvovanja
invalidov (posebni termini, popusti…)

Javni zavod za šport

3

ORGANIZACIJA
INVALIDSKEGA
ŠPORTA NA RAVNI
INVALIDSKIH
ORGANIZACIJ

*oblikovati organiziranega pristopa invalidskega športa na ravni
združevanja moči invalidskih organizacij

Občina Kočevje

2014

Javni razpis na področju
športa

*preko izkazanih potreb posameznega društva se z upraviteljem športnih
objektov dogovoriti za zadostno število terminov za izvedbo športnih
ŠPORTNIH OBJEKTOV programov za invalidne osebe

Javni zavod za šport,
turistična društva

2014

Javni zavod za šport,
turistična društva

ZAGOTAVLJANJE
ŠPORTNIH IN
TURISTIČNIH
PROGRAMOV ZA
INVALIDNE OSEBE

Javni zavod za šport,
turistična društva

2014

Javni zavod za šport,
turistična društva

OPREDELITEV UKREPA

NOSILCI

ROK

VIRI FINANCIRANJA

DOSTOPNOST

*zagotoviti dostopnost do duhovne oskrbe in spodbuditi enake pravice do
veroizpovedi ne glede na vrsto invalidnosti

Predstavniki vseh verskih
2014-2018
skupnosti v občini

DOSTOPNOST DO

*urediti dostopnost do cerkvenih objektov in zagotavljanje ustreznih
arhitekturnih rešitev v okviru prihodnjih sanacij in/ali rekonstrukcij
cerkvenih objektov

Predstavniki vseh verskih
2014-2018
skupnosti v občini

*izvesti skupno sejoz verskimi skupnostmi, na kateri se pripravi analizo
stanja, oblikuje pobude in predloge

Predstavniki vseh verskih
skupnosti v občini, Svet 2014-2018
za invalide

ZAGOTAVLJANJE

4 DOSTOPA DO

5

*spodbujati izvajalce športnih in turističnih programov, da razvijajo in
ponujajo različne športne/turistične programe za invalidne osebe

Cilj 12: VERA IN DUHOVNA OSKRBA
PREDMET UKREPA

1 DUHOVNE OSKRBE

2 CERKVENIH
OBJEKTOV

3

RAZŠIRJENA SEJA
SVETA ZA INVALIDE Z
VERSKIMI
SKUPNOSTMI

Verske skupnosti v občini
Verske skupnosti v občini

Verske skupnosti v občini

Cilj 13: VKLJUČENOST INVALIDOV V OBLIKOVANJE POLITIKE IN NAČRTOVANJE INVALIDSKEGA VARSTVA
PREDMET UKREPA

OPREDELITEV UKREPA

NOSILCI

1

ZAGOTAVLJANJE
MOŽNOSTI
SVOBODNE ODDAJE
VOLILNEGA GLASU

*zagotoviti prilagojena volilna mesta za gibalno ovirane osebe, pravočasno
obveščanje o dostopnih voliščih, v skladu z veljavno zakonodajo
Občina Kočevje, Svet
*omogočiti invalidom sodelovanje v občinskih volilnih odborih, za aktivno invalidov
vključevanje

2

SPODBUJANJE IN
ZAGOTAVLJANJE
SODELOVANJA PRI
PRIPRAVI OBČINSKIH
DOKUMENTOV, KI SE
TIČEJO TUDI
PODROČJA
INVALIDOV

*zagotaviti možnosti sodelovanja oz. posredovanja mnenj, predlogov pri
oblikovanju dokumentov, ki se tičejo področja invalidov

Društvo invalidov, Svet
za invalide, Občina
Kočevje

ROK

VIRI FINANCIRANJA

2014

Občinski proračun

2014-2018

Cilj 14: AKTI OBČINE, KI UREJAJO VRAŠANJA ZA URESNIČEVANJE PRAVIC OSEB Z OVIRANOSTMI
PREDMET UKREPA

1

VKLJUČEVANJE
INVALIDOV V
PRIPRAVO OBČINSKIH
AKTOV

OPREDELITEV UKREPA

NOSILCI

ROK

*vključevati Svet za invalide v pripravo predlogov občinskih aktov, ki se
nanašajo tudi na vprašanja invalidov

Občina Kočevje, Svet
invalidov

2014

VIRI FINANCIRANJA

PRIDRŽANA JAVNA

*izpolniti določila Zakona o javnem naročanju pri javnih razpisih tako male
kot tudi velike vrednosti ali zgolj pri zbiranju ponudb
19. člen Zakona o javnem naročanju pravi: » (1) Naročnik mora v primeru
oddaje pridržanega javnega naročila ob izpolnjevanju vseh razpisanih
pogojev izbrati ponudnika, ki izkaže status invalidskega podjetja ali
zaposlitvenega centra, v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1,
v nadaljnjem besedilu: ZZRZI-UPB1) in katerega ponudbena cena oziroma
Občina, društva
ekonomsko najugodnejša ponudba ni višja kot 5% ponudbene cene
najugodnejšega ponudnika, ki ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center,
pri čemer morajo podizvajalci izpolnjevati enake pogoje iz tega člena.
(2) Če naročnik na način iz prejšnjega odstavka nadomestno izpolnjuje
kvoto, mora pri tem upoštevati tudi določbe 64. člena ZZRZI-UPB1.
Naročnik, ki namerava oddati javno naročilo po tem členu, je to dolžan
navesti v objavi javnega naročila in v razpisni dokumentaciji.«

OBLIKOVANJE
SISTEMA
SPREMLJANJA
UČINKOV UKREPOV
PROJEKTA »OBČINA
PO MERI INVALIDOV

*spremljati izvajanja projekta, priprava poročil

2 NAROČILA

3

Svet za invalide

2014

Občina, EU sredstva

2014

Cilj 15: MEDNARODNO SODELOVANJE OBČINE IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI NA PODROČJU INVALIDSKEGA VARSTVA
PREDMET UKREPA

1

SPODBUJANJE
ČEZMEJNEGA IN
MEDNARODNEGA
SODELOVANJA

OPREDELITEV UKREPA

NOSILCI

ROK

VIRI FINANCIRANJA

*spodbujanje izmenjave dobrih praks z različnih področij življenja in
sodelovanje z invalidskimi organizacijami v pobratenih občinah

Občina, društva

2014

Občina, EU sredstva

Splošne usmeritve:
- zagotovitev sredstev za izvajanje akcijskega načrta v proračunu Občine Kočevje,
- aktivna pomoč Občine Kočevje društvom in organizacijam pri prijavi na različne razpise, ki omogočajo oziroma spodbujajo izvajanje nalog iz Akcijskega načrta,
-enkrat letno pregled realizacije nalog iz Akcijskega načrta ter pregled predlogov za dopolnitev Akcijskega načrta,
- spodbujanje invalidov k aktivnemu vključevanju v dogajanje v občini (k uporabi kulturnih, športnih, izobraževalnih itd, možnosti in sploh k sodelovanju po točkah
Akcijskega načrta),
- spodbujanje invalidov k predstavitvi svojih težav in k sodelovanju pri iskanju rešitev in izboljšav,
- podpora Občine Kočevje in drugih javnih ustanov projektom in iniciativam, ki jih izvajajo posamezna invalidska društva (organizacijska podpora, finančna, ...
odvisno od posameznega projekta, možnosti za sodelovanje ipd).
Pripravil:
Društvo invalidov Kočevje in delovna skupina
za pripravo analize stanja in akcijskega načrta

ZAKLJUČNA BESEDA ZA AKCIJSKI NAČRT

Na koncu lahko povemo, da je odziv občinskih organov (župana in podžupanje) na pobudo DI Kočevje za pridobitev listine OPI, ki datira iz leta 2012 bil
zelo pozitiven saj se je takoj po podani pobudi pristopilo k sodelovanju in pripravi vsega potrebnega za kvalitetno vodenje projekta, ki ga z vso spremno
dokumentacijo zaključujemo v letu 2015.
Na društvu invalidov Kočevje smo zelo hvaležni občini Kočevje, predvsem našemu županu Vladimirju Prebiliču in podžupanji Lili Štefanič za vso
zavzetost, prizadevanje, nudenje pomoči in informiranje lokalne skupnosti ter skrb za izvajanje nalog in ukrepov iz akcijskega načrta saj skupaj z
predstavniki društva razumemo, da je projekt vsekakor pomemben tudi na državni in Evropski ravni.
Ob tem ni za zanemarjati tudi prostovoljcev invalidov, ki so z dušo in zagretostjo sodelovali pri zbiranju in posredovanju podatkov in informacij.

Kočevje, 14.02.2015

