DRUŠTVO INVALIDOV ČREŠNJEVEC- DI ČREŠNJEVEC
Je invalidska organizacija (v nadaljevanju: društvo) in je prostovoljno, neodvisno,
samostojno, nevladno, nepridobitno, zdruţenje, neodvisno od političnih strank in verskih
skupnosti, v katero se zdruţujejo invalidi zaradi ugotavljanja, zagovarjanja in
zadovoljevanja posebnih potreb invalidov, medsebojne pomoči ter uresničevanja in
zastopanja svojih posebnih interesov.
Društvo vključuje delovne invalide po Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (v nadaljevanju: delovni invalidi) in druge invalidne osebe, ki nimajo statusa
delovnega invalida, pa zaradi pridobljenih ali prirojenih okvar in oviranosti, ki jih pogojuje
oziroma ustvarja fizično in druţbeno okolje, ne morejo same delno ali v celoti
zadovoljevati potreb osebnega, druţinskega in druţbenega ţivljenja v okolju, v katerem
ţivijo in delajo (v nadaljevanju: osebe s telesno okvaro) ter njihove zastopnike.
Društvo deluje na območju občine KS Črešnjevec,KS Leskovec , Stari Log KS Laporje in
občine Slovenska Bistrica .Društvo invalid Črešnjevec šteje :
190 članov od tega 113 invalidov po status ZPIZ-a 35 invalidov brez statusasamo
potrdilo specialista in 42 simpatizerjev oziroma druţinskih članov invalidov.
Društvo je vključeno vZDIS( Zvezo delovnih invalidov Slovenije) zaradi izvajanje enotne
socialno - zdravstvene politike in skupno dogovorjenih nalog s področja varstva invalidov
v Republiki Sloveniji. Konkretne naloge in način skupnega delovanja določa statut Zveze
delovnih invalidov Slovenije. Društvo se z drugimi društvi invalidov, članov ZDIS
povezuje v koordinacijski odbor za izvajanje skupnih nalog Zveze za območje
Podravske regije. Društvo je pobrateno z Društvom invalidov občin Radovljica Bled in
Gorje in Društvom invalidov Ljubljana Moste Polje .

ORGANIZIRANOST DRUŠTVA
Društvo upravljajo organi društva:
1. zbor članov
2. izvršni odbor
3. predsednik društva
4. nadzorni odbor
5. častno razsodišče.
Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi redni člani društva.
Izvršni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki skrbi za uresničevanje in izvajanje
sklepov zbora članov, vodí in usmerja delo društva med dvema sejama zbora članov,
zagotavlja materialne pogoje za delovanje društva ter opravlja druge organizacijske in
strokovne naloge v skladu s statutom za nemoteno delovanje društva. Šteje 9 članov,
vodi ga predsednik izvršnega odbora, ki je tudi predsednik društva , izvoljen je na Zboru
članov. Mandatna doba članov in predsednika društva je 4 leta .
Člani izvršnega odbora so: Anton Kolar,Verena Cehtl, Marija Lah,Tatjana Brumec,
Rozalija Bračič, Štefan Smontara, Milan Dorič Stanislav Mally in Matjaţ Pišotek
Predsednik društva Anton Kolar - vodi, predstavlja in zastopa društvo in predseduje
Izvršnemu odboru. Izvoljen je na Zboru članov in ima štiri letni mandat. Podpredsednica
je Verena Cehtl , ki pomaga predsedniku in ga zamenjuje ob njegovi odsotnosti,
izvoljena izmed članov Izvršnega odbora in tajnica Marjana Kolar zadolţena za
admistrativno tehnična opravila.
Nadzorni odbor spremlja ter nadzira finančno in materialno poslovanje društva in
nadzoruje uresničevanje sprejetih odločitev zbora članov in izvršnega odbora. Ima tri
člane - predsednika in dva člana, ki jih izvoli zbor članov. Njihov mandat je štiri leta.
Predsednik je Ludvik Romih in člana Ivan Mlakar in Vinko Vrbek .

Častno razsodišče razsoja o kršitvah članov in članov organov oziroma funkcionarjev
društva ter ugotavlja odškodninsko odgovornost člana. Predsednik je Ivan Stern, člani
pa Joţica Dreo in Marija Kovačič nadomestni člani pa so: Nada Zupanič,Amalija Mesarič
in Stanislava Majer
Imamo tudi delovna telesa za pomoč IO DI Črešnjevec ki so:

Komisija za socialne in zdravstvene zadeve nosilec Milene Zupanič kot nosilec
programa in predsednik socialne komisije Štefan Smontara in dva člana-ci Marija Lah ter
Tatjana Brumec.
Športno sekcijo društva ,ki jo vodi Stanislav Mally
Za stike z javnostjo in urednica društvenega glasila Tatjana Brumec
Sekcije pohodi in izleti vodi Joţica Dreo
Poverjeniki so najpomembnejši člen med uporabniki (člani invalidi) in izvršilnim organom
društva to je IO društva saj jih obiskujejo v različnih primerih najprej v začetku leta
pobiranju članarine ,vabljenje in sprejemanje prijav na različna društvena
srečanja,kopalne dneve,obdaritve ob dnevu ţena teţke invalidke .Poročajo o socialnem
in zdravstvenem stanju članov ,da lahko vodstvo pravilno in pravočasno ukrepa itd
Poverjeniki DI Črešnjevec so:
Črešnjevec
Leskovec Stari Log
Slovenska Bistrica z okolico
Pretrež in okolica
Vrhloga in Trnovec
Poverjenik za pevce

Nada Sagadin
Marija Mally
Štefan Smontara
Milan Dorič
Rozalija Bračič
Verena Cehtl

POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI KI JIH DRUŠTVO
Poglavitni del društvenega programa in dela je izvajanje 8. posebnih socialnih
programov na lokalni ravni ,ki ga sofinancira ZDIS preko FIHA in ti programi so:
1. Preprečevanje in blaženje socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti
Namen organiziranih aktivnosti je iskanje predlogov, mehanizmov, metod in aktivnosti za
boljše socialno vključevanje invalidov; za preprečevanje in blaţenje socialnih ter
psihičnih posledic invalidnosti; za boljše soţitje med neinvalidno in invalidno populacijo;
njihovo medsebojno sodelovanje; zavzemanje za skupne cilje, ki bodo pripeljali v nujno
soodvisnost. Teţave pri iskanju kontakta je moţno premagati s spremembo druţbene
situacije in z novimi metodami sodelovanja. Le-te ne smejo temeljiti na prisili ali velikih
začetnih korakih, ampak na postopnosti pribliţevanja.
2. Zagotavlanje zagovorništva
Ţelimo doseči čim večjo neodvisnost in samostojnost invalidov, ki bi se vključevali v
ţivljenje skupnosti, uveljavljali skupne interese, se druţili s sebi enakimi z namenom

uveljavljanja skupnih ciljev, oblikovali in ohranjali socialne mreţe v okolju kjer ţivijo in
delajo

3. Informativna dejavnost
Naš namen je, da invalide in njihove druţine obveščamo in osveščamo, osveščamo
javnost in jo seznanjamo z dejavnostjo društva invalidov - vse to s ciljem dostopnosti do
informacij za invalide in njihove druţinske člane. Ţelimo doseči čim večjo informiranost
in s tem tudi večjo neodvisnost in samostojnost invalidov z namenom laţjega in večjega
vključevanja v ţivljenje skupnosti.
4.Usposablanje za aktivno življenje in delo
Namen in cilji programa so, da uporabniki pridobijo naslednja znanja in veščine:
sprejmejo svojo invalidnost in pridobijo tiste spretnosti, ki jih potrebujejo za
premagovanje ovir; doseţejo najvišjo moţno raven osebnega razvoja; pridobijo socialne
veščine in se pripravijo za neodvisno ţivljenje; pridobijo praktično pomoč pri integraciji v
druţbo in pri premagovanju problemov, s katerimi se srečujejo v ţivljenju

5.Programi za ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi
Z navedenim programom bomo zadovoljevali potrebe delovnih invalidov po ZPIZ, oseb s
telesno okvaro z odločbo ZPIZ in oseb s statusom invalida po ZZRZI in njihovih
druţinskih članov kadar se izvaja druţinska terapija, da bodo pridobivali in ohranjali
fizično kondicijo in zdravje kot prispevek k povečevanju moţnosti za aktivnejše
vključevanje v ţivljenje in delo na vseh področjih druţbenega ţivljenja; da bi dosegli čim
večjo neodvisnost in samostojnost, se laţje vključevali v ţivljenje skupnosti, sodelovali
pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju odločitev na različnih ravneh odločanja, se
druţili s sebi enakimi za uveljavljanje skupnih ciljev, oblikovali socialno mreţo v okolju
kjer ţivijo in delajo.
6.Rekreacija in šport
Geslo "nazaj k naravi" ni le moto v naravo zagledanih posebneţev, ampak je način
ţivljenja in razmišljanja širšega kroga ljudi, posebej pa še invalidov. S tem bomo invalide
povlekli iz osame in jim na ta način omogočili integracijo v druţbeno ţivljenje; na ta
način bodo ohranjali psihofizične sposobnosti in zdravje. Zelo pomemben je tudi vidik
druţabništva; poudarek je na laţjem vključevanju v ţivljenjsko skupnost; omogočili jim

bomo, da bodo sodelovali pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju odločitev na različnih
ravneh odločanja

7.Dnevni centri in klubi
S programom skupin, ki se ukvarjajo z ljubiteljskimi dejavnostmi bomo spodbujali interes
invalidov za ustvarjalnost, ki je morda tudi kdaj prikrita zaradi nezainteresiranosti okolja
ali nedostopnosti do pogojev za izvedo le-te. Invalidi bodo razvijali svoje spretnosti skozi
ustvarjanje različnih izdelkov in si ob tem krepili samozavest. Sprememba okolja,
zadoščenje ob lastni ustvarjalnosti, dobro počutje, jačanje psihofizične kondicije bodo
cilji, ki jih bomo v društvu invalidov zasledovali.

8.Kulturna dejavnost
Spodbujali bomo interes invalidov za doseganje ciljev na področju kulturne dejavnosti.
Na ta način zasledujemo cilj po krepitvi samozavesti, ohranjanju preostalih zmoţnosti
invalida, krepitvi bliţnjega spomina, hitrosti reakcij, deljene pozornosti, izkušenosti in
modrosti. Zaradi prizadetosti nekaterih funkcij, je naš namen ohranjati še preostale
funkcije oz. jih zaradi dejavnosti celo dvigniti. Sam invalid mora prevzeti glavnino
pobude in odgovornosti za svojo socialno vključenost.

Financiranje društva
1.ZDIS FIHO za posebne socialne programe, delovanje ter organiziranje in sodelovanje
na programih področnega in drţavnega pomena
2 .Sredstva občine iz javnega razspisa za delovanje in programe
3. Članarina
4. Donacij od dela dohodnine ter donacije pravnih in fizičnih oseb
5. Prispevki članov za programe

Akti, po katerih delamo

STATUT Društva invalidov Črešnjevec
Pravilnik od dodelitvi socialno – zdravstvene pomoči članom društva
Pravilnik o materialno – finančnem poslovanju društva
Letni načrt dela in Letni finančni načrt
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
Zakonodaja iz področja delovanja društev in Zakona o invalidskih organizacijah
in v skladu z Računovodskimi standardi za društva

Ugodnosti članov

Popusti

V Termah, trgovinah i.p.
Popuste v letu 2014 najdete na spletni povezavi: http://www.zdis.si, pod zavihkom
UGODNOSTI.

Oprostitev plačila turistične takse v kraju letovanja ali zdravljenja v Sloveniji
Mora predloţiti člansko izkaznico ali odločbo, s katero je priznana invalidnost člana.

Invalidski znak za parkiranje in ustavljanje vozil invalida
Po zakonu o varnosti cestnega prometa (ur.l. RS 83/2004, 25/2006) lahko

parkirno

karto – invalidski znak dobi oseba, če ima priznano:


najmanj 60% telesno okvaro zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali
zgornjih okončin, medenice, multiple skleroze



zaradi mišičnega in ţivčno mišičnega obolenja ocenjeno najmanj 30% telesno
okvaro



teţko duševno prizadetost s priznano invalidnostjo po predpisih o varstvu telesno in
duševno prizadetih oseb



najmanj 90% telesno okvaro zaradi izgube vida

Oprostitev plačila letnega povračila za uporabo cest za osebne avtomobile
Če je ugotovljena:
- 80% telesna okvara
- najmanj 60% izguba, okvara ali paraliziranost spodnjih okončin ali medenice
- popolnoma izguba vida na obeh očesih
- zmerna, teţja ali teţka telesna ali duševna prizadetost
O tej oprostitvi odloča Direkcija RS za ceste na podlagi predloţitve originalne odločbe na
vpogled, s katero je ugotovljena invalidnost.

Predsednik DI Črešnjevec
Kolar Anton

