OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v et

20. redna seja občinskega sveta
dne 20. februarja 2018

Gradivo za 18. točko dnevnega reda

ZADEVA: Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za neodvisno življenje
invalidov v občini Slovenska Bistrica za leto 2017

Poročevalca:
- Irena JEREB, vodja oddelka za družbene dejavnosti Občine Slovenska
Bistrica in članica delovne skupine »Občina po meri invalidov«
- Žarko FURMAN, predsednik Sveta za invalide Občine Slovenska Bistrica
in podžupan Občine Slovenska Bistrica

OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
Občinska uprava
Oddelek za družbene dejavnosti
Kolodvorska ulica10, 2310 Slovenska Bistrica
telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 20, 81 81 912, fax: + 386 2 / 843 28 50 e-mail: obcina@slov-bistrica.si
uradna spletna stran http://www.slovenska-bistrica.si

Številka: 20/2018-OPI
Datum: 31.01.2018
OBČINA
SLOVENSKA BISTRICA
O b č i n s k i s v e t

ZADEVA: Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v
občini Slovenska Bistrica za leto 2017

I.

PREDLAGATELJ
Župan dr. Ivan ŽAGAR

II.

DELOVNO TELO, PRISTOJNO ZA OBRAVNAVO
Odbor za družbene dejavnosti

III.

FAZA POSTOPKA
Enofazni

IV.

PRAVNE PODLAGE

 Statut Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, 55/10),
 Pravilnik o pridobitvi listine »Občina po meri invalidov« sprejet na Upravnem
odboru Zveze delovnih invalidov Slovenije, dne 22.10.2008 in dopolnjen
14.12.2009.
V.

NAMEN, CILJI SPREJEMA

Svet za invalide je zadolžen 1-krat letno poročati o izvedenih aktivnosti iz Akcijskega načrta
Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica in Projektnemu svetu ZDIS.

Pri pripravi Poročila o uresničevanju Akcijskega načrta za leto 2017 so sodelovali: Svet za
invalide Občine Slovenska Bistrica, strokovne službe Občine Slovenska Bistrica, invalidska
društva in organizacije, javni zavodi, humanitarne organizacije in drugi, ki so kakorkoli
povezani z življenjem in delom invalidom.
Poročilo obravnava realizirane naloge v letu 2017, razdeljeno pa je po točkah iz posameznih
poglavij Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini Slovenska Bistrica za
obdobje 2014 - 2017.
VII. FINANČNE POSLEDICE
Sprejetje Poročila o realizaciji Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini
Slovenska Bistrica za leto 2017 nima neposrednih finančnih posledic za občinski proračun.
VIII. PREDLOG SKLEPA
Občinskemu svetu predlagamo, da predlagano Poročilo obravnava, o njem razpravlja ter
sprejme naslednji

SKLEP
Občinski svet Občine Slovenska Bistrica sprejme Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za
neodvisno življenje invalidov v občini Slovenska Bistrica za leto 2017.

S spoštovanjem!

Pripravila:
Zlatka MLAKAR, dipl.oec.
Irena JEREB, dipl. upr. org.,
vodja oddelka

Priloga:
- Poročilo o realizaciji Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v občini
Slovenska Bistrica za leto 2017

O B Č I N A
SLOVENSKA BISTRICA
Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica
telefon: h.c. + 386 2 / 843 28 20, 81 81 912, fax: + 386 2 / 843 28 50 e-mail: obcina@slovbistrica.si
uradna spletna stran http://www.slovenska-bistrica.si
Številka: 20/2018- PO3
Datum: 10. 01. 2018

POROČILO O REALIZACIJI AKCIJSKEGA NAČRTA ZA NEODVISNO
ŽIVLJENJE INVALIDOV V OBČINI SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2017

Gradivo pripravil:
Svet za invalide v občini Slovenska Bistrica

Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za leto 2017

1

Januar 2018
UVOD ........................................................................................................................................ 4
CILJ 1: INFORMIRANJE IN OSVEŠČANJE ...................................................................... 4
Ukrep št. 1: Osveščanje preko uradne spletne strani Občine Slovenska Bistrica ............... 4
Ukrep št. 2: Osveščanje javnosti preko invalidskih organizacij ......................................... 5
Ukrep št. 3: Osveščanje javnosti o invalidskih organizacijah preko prireditev .................. 6
Ukrep št. 4: Osveščanje preko lokalnih javnih medijev ................................................... 20
Ukrep št. 5: Vzpodbujanje samopomoči invalidskih organizacij ..................................... 20
CILJ 2: SKRB ZA ZDRAVJE IN REHABILITACIJA ....................................................... 24
Ukrep št. 1: Oskrba bolnika na domu ............................................................................... 24
Ukrep št. 2: Osveščanje zaposlenih ................................................................................. 25
Ukrep št. 3: Vzpodbujanje in zagotavljanje rehabilitacijskih programov v društvih
invalidov ........................................................................................................................... 28
CILJ 3: STROKOVNO-PODPORNE STORITVE, SOCIALNOVARSTVENE STORITVE
IN MATERIALNA VARNOST ........................................................................................... 29
Ukrep št. 1: Zagotavljanje strokovno-podporne storitve na kvalitetnem nivoju za čim
hitrejšo odpravo stisk in težav invalidnim osebam ........................................................... 29
Ukrep št. 2: Izvajanje socialnovarstvenih storitev in programov na domu in v skupnosti
........................................................................................................................................... 30
Ukrep št. 3: Zagotavljanje reševanja problematike invalidnih oseb ................................ 30
Ukrep št. 4: Dodeljevanje občinskih socialnovarstvenih pomoči .................................... 32
Ukrep št. 5: Promoviranje pravice do družinskega pomočnika ....................................... 32
Ukrep št. 6: Podpora pri oblikovanju in delovanju invalidskih organizacij .................... 32
Ukrep št. 7: Vzpodbujanje podpore invalidom s strani Območne organizacije Rdečega
križa................................................................................................................................... 32
Ukrep št. 8: Vzpodbujanje podpore invalidom s strani Karitasa Slovenska Bistrica……33
CILJ 4: DOSTOPNOST – ODPRAVITI GRAJENE IN KOMUNIKACIJSKE OVIRE, ZA
KATERE VELJA, DA ONEMOGOČAJO ALI OTEŽUJEJO NEODVISNO ŽIVLJENJE
INVALIDOV ........................................................................................................................ 34
Ukrep št. 1: Odprava arhitektonskih ovir za gibalno ovirane .......................................... 34
CILJ ŠT. 5: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE .................................................................... 36
Ukrep št. 1: Zagotovitev pogojev v procesu vzgoje in izobraževanja, ki bodo upoštevali
potrebe posamezne vrste invalidnosti ............................................................................... 36
Ukrep št. 2: Osveščanje o invalidnosti z medsebojnim sodelovanjem šol, vrtcev in
invalidskih organizacij ...................................................................................................... 36
CILJ ŠT. 6: PRAVICA DO DELA, ZAPOSLOVANJE ...................................................... 57

Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za leto 2017

2

Ukrep št. 1: Sofinanciranje programov javnih del, kjer se kot ciljna skupina vključujejo
invalidi .............................................................................................................................. 57
Ukrep št. 2: Vzpodbujanje invalidov k aktivnostim v Centru za starejše Metulj ............. 57
CILJ ŠT. 9: REKREACIJA IN ŠPORT ............................................................................... 61
Ukrep št. 1: Vzpodbujanje izvajanja športnih programov za invalide .............................. 61
Ukrep št. 2: Vzpodbujanje najširšega sodelovanja invalidnih oseb v športno rekreacijskih
dejavnostih……………………………………………………………………………….61

Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za leto 2017

3

UVOD
Občina Slovenska Bistrica je leta 2014 pridobila listino Občina po meri invalidov, ki jo
podeljuje Zveza delovnih invalidov Slovenije. Pridobitev listine je priznanje občini, ki v
svojem delovanju upošteva različnost potreb svojih občanov, spodbuja in realizira dejavnosti
in ukrepe, ki bistveno prispevajo k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in
njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost.
Podlago za izvajanje celotnega projekta predstavlja Akcijski načrt za neodvisno življenje
invalidov v občini Slovenska Bistrica za obdobje 2014–2017, ki je sestavljen iz treh ciljev, za
katere velja, da predstavljajo osnovo tudi v letu 2017:
1. Izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o pravicah in potrebah v občini.
2. Odpraviti grajene in komunikacijske ovire, ki onemogočajo ali otežujejo neodvisno
življenje invalidov.
3. Obravnavati invalide kot polnopravne državljane in jih kot take vključevati v vsa
dogajanja v občini, v skladu s tem pa zagotoviti vse pogoje za vključevanje invalidov v
procese odločanja na občinski ravni, in sicer na tistih področjih, ki so za invalide
pomembna.
Svet za invalide je zadolžen 1-krat letno poročati o izvedenih aktivnostih iz Akcijskega
načrta Občinskemu svetu Občine Slovenska Bistrica in Projektnemu svetu ZDIS.
Poročilo o uresničevanju Akcijskega načrta za leto 2017 je pripravil Svet za invalide v
sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami, invalidskimi društvi, javnimi zavodi,
humanitarnimi organizacijami in drugimi, ki so kakorkoli povezani z življenjem in delom
invalidov, sestavljeno pa je iz nalog, ki so se izvajale po točkah iz posameznih poglavij
akcijskega načrta.
CILJ 1: INFORMIRANJE IN OSVEŠČANJE
Ukrep št. 1: Osveščanje preko uradne spletne strani Občine Slovenska Bistrica
Na uradni spletni strani skozi vse leto poteka obveščanje občanov o pomembnejših dogodkih
s področij, ki obravnavajo tematike, povezane z invalidi. V posebni rubriki Občina po meri
invalidov so predstavljeni vsi dogodki o poteku projekta. Prav tako na spletni strani
postopoma poteka predstavitev vseh invalidskih organizacij, ki delujejo na področju občine, z
vsemi potrebnimi informacijami o njihovem delovanju po različnih področjih, s splošnimi
informacijami o pravicah invalidov, možnostmi in načinu uveljavljanja.
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Ukrep št. 2: Osveščanje javnosti preko invalidskih organizacij
Občina Slovenska Bistrica in društva invalidov sodelujejo z organizacijami, ki so povezane s
preprečevanjem bolezni, z delom z invalidi, tekoče razrešujejo prisotno problematiko in tako
zagotavljajo boljši položaj invalidov v občini.
Svet za invalide Občine Slovenska Bistrica in Univerzitetni klinični center Maribor sta
januarja 2017 organizirala predavanja o raku dojk, kamor so bila vabljena vsa invalidska
društva, zavodi, širša javnost. Rak dojk je med raki v ženski populaciji najpogostejši, letno
zboli okoli 1 milijon žensk. Predstavitvene zloženke, informacije in delavnice
samopregledovanja dojk na modelih so bile brezplačne.
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Predavanje UKC Maribor o samopregledovanju dojk (Vir: Občina Slovenska Bistrica, 2017)
Ukrep št. 3: Osveščanje javnosti o invalidskih organizacijah preko prireditev
Varstveno delovni center POLŽ, Enota Slovenska Bistrica
Varstveno delovni center POLŽ, Enota Slovenska Bistrica se je junija 2008 selil v nov objekt
z velikimi in svetlimi delavnicami, v katere so iz starih prostorov prinesli toplino in
razumevanje. V letu 2017 je bilo vključenih 44 uporabnikov iz območja Slovenske Bistrice.
V letu 2017 so organizirali naslednje aktivnosti za osveščanje javnosti:
- 17. 2. 2017: 8. tradicionalno pustno srečanje invalidskih organizacij na Ptuju. Skupina
uporabnikov s spremljevalkama se je udeležila pustnega srečanja. Oblečeni v maske so se
družili z ostalimi udeleženci.
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- 24. 4. 2017: Radijska delavnica znancev – oddaja je bila namenjena 20. obletnici Enote
Slovenska Bistrica s predstavitvijo življenja in dela na enoti.
- 9. 5. 2017: Dan odprtih vrat – druženje s starši, svojci, učitelji in učenci 2. OŠ Slovenska
Bistrica ter naključnimi obiskovalci.
- 7. 6. 2016: Prireditev za javnost – organizator VDC Polž Maribor - Greš na kavo. Skupina
uporabnikov iz Enote Slovenska Bistrica je z dvema mentoricama pripravila točko v
kulturnem programu na temo ameriška kultura, s točko Kolumbovo odkritje Amerike.
Sodelovali so tudi s svojo stojnico.
- 29. 9. 2017: 20. obletnica VDC enote Slovenska Bistrica. Prireditev je bila v Slomškovem
domu v Slovenski Bistrici.
- 25. 5. 2016: Prireditev za javnost - organizator VDC Polž Maribor - Greš na kavo.
Uporabnica iz naše enote je sodelovala z deklamacijo pesmi v kulturnem programu.
Sodelovali smo tudi z našo stojnico.
- 5. 10. 2017: Nastop s plesno točko Ples v dežju v Zrečah. Predstavitev za angleške goste
(mednarodna likovna kolonija).
- 7. 11. 2017: Kulturni večer invalidov v SNG Maribor. Štiričlanska skupina se je predstavila
s plesno točko na 8. tradicionalnem kulturnem dogodku v Kazinski dvorani SNG Maribor.
- 28. 11. 2017: Prireditev ob zaključku leta z uporabniki in svojci. V kulturnem programu se
je vsaka skupina predstavila s točko (deklamiranje, petje …).
- 5. 12. 2017: Sodelovanje ob svetovnem dnevu invalidov ter obletnici podelitve Listina
občine po meri invalida v gradu Slovenska Bistrica. V kulturnem programu so sodelovali s
plesno točko in harmonikarjem z venčkom narodnih.
Dnevno so od ponedeljka do petka prodajali na stojnici v Mercatorju v Slovenski Bistrici.
Sodelovali so z Društvom invalidov Črešnjevec v okviru dneva invalidov in skupnih
prireditev, udeležili so se poletne slikarske šole priznanega akademskega slikarja Rudolfa
Španzla. Ob dnevu odprtih vrat so povabili tudi sosede, osnovne šole, ustanove, zavode, v
namen prepoznavnosti, predstavitve in navezovanja stikov oziroma sodelovanja.
Prireditev v viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica
Društvo invalidov Črešnjevec in Občina Slovenska Bistrica sta 5. decembra 2017 ob
mednarodnem dnevu invalidov in tretji obletnici podelitve listine Občina po meri invalidov
organizirala prireditev v viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica. Osrednji govornica je bila
podpredsednica Zveze delovnih invalidov Slovenije, predsednica Medobčinskega društva
invalidov Ptuj in članica Sveta fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v RS, Zdenka Ornik, kulturni program pa so prispevala tudi različna invalidska
društva: VDC Polž, Društvo slepih in slabovidnih Maribor, Društvo invalidov Črešnjevec.
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Osrednja govornica, Zdenka Ornik (Vir: Zavod za kulturo, 2017)

Društvo invalidov Črešnjevec (Vir: Zavod za kulturo, 2017)
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Gospod Jakob Kavčič, Društvo paraplegikov Maribor (Vir: Zavod za kulturo, 2017)

Društvo gluhih in naglušnih (Vir: Zavod za kulturo, 2017)
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VDC Polž (Vir: Zavod za kulturo, 2017)

VDC Polž (Vir: Zavod za kulturo, 2017)
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VDC Polž (Vir: Zavod za kulturo, 2017)
Društvo invalidov Črešnjevec – 8. večer ljudskega petja
V mesecu septembru 2017 je bilo v dvorani krajanov na Črešnjevcu še posebej veselo, saj je
Društvo invalidov Črešnjevec organiziralo večer ljudskega petja, in sicer že kar osmič
zapovrstjo. Dogodek je potekal v času praznika KS Črešnjevec. Kot vsako leto tudi letos niso
imeli težav z zadostno udeležbo ljudskih pevcev in godcev, na prireditvi je bilo kar 15 skupin,
nastopal je tudi nadarjeni violinist Marko, ki je star komaj 10 let, ima pa že mednarodna
priznanja za igranje violine. Prireditev je povezovala Jožica Dreo, ki z izbrano besedo
smiselno povezuje in prikazuje vsako skupino pred njihovim nastopom. Kljub temu, da je bilo
veliko nastopajočih, je prireditev prehitro minila; nastopajoči so odpeli zelo lepo, ne gre
spregledati, da tudi mladi nadaljujejo s to tradicijo, kar dokazuje otroški pevski zbor KUD
Štefana Romiha Črešnjevec. Po zaključku pevskega dela so prostovoljke društva pripravile
nekaj za okrepitev, saj so se družili še kar nekaj časa, si izmenjali kakšno besedo, tudi zapeli
in zaplesali so.
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Sodelovanje DI Črešnjevec v programu Učna pomoč ter družabništvo in spremljanje
Na povabilo gospe Alenke Narobe je Društvo invalidov Črešnjevec pristopilo k sodelovanju v
programu centra za socialno delo Učna pomoč ter družabništvo in spremljanje v izdelovanju
novoletnih voščilnic. Na delavnici je bilo več kot 20 učencev, vsi so z veliko vnemo
sodelovali in izdelovali voščilnice za dedka, babico, drugi za starše, za prijatelje. Da so bili
izdelki kar se da popolnejši, so pri izdelavi pomagale tudi njihove mentorice.
Vsi učenci, njihove mentorice in seveda tudi člani Društva invalidov Črešnjevec so bili zelo
zadovoljni, da so delavnice tako lepo uspele.
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Vodja delavnice Društva invalidov Črešnjevec, mentorica in učenci (Vir: DI Črešnjevec,
2017)
Dan invalidov na OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Društvo invalidov in Osnovna šola na Črešnjevcu že vrsto let uspešno sodelujeta na področju
osveščanja učencev o invalidih in drugačnosti. Tako so v letu 2017 v okviru svetovnega dneva
invalidov v mesecu decembru 2017 z društvom SLO CANIS (društvo za šolanje psov
vodnikov, pomočnikov za invalide in psov reševalcev) za učence tretjega, četrtega in petega
razreda pripravili druženje z invalidi. Na začetku je predsednik Društva invalidov Črešnjevec
vse prisotne lepo pozdravil, jim pojasnil, zakaj so skupaj in kako se bo odvijal dan, nato je
prebral pesem gospoda Jakoba Kavčiča o športu, ki jo je le-ta napisal iz lastnih izkušenj.
Svojo življenjsko zgodbo je povedal tudi najboljši strelec invalid tako v Slovenji kot drugod,
Franc Pinter Ančo, ki je vsem prisotnim tudi predstavil društvo paraplegikov Podravja
Maribor. Po končani predstavitvi so se učenci razdelili v tri skupine, Društvo invalidov
Črešnjevec je pripravilo tri delavnice. Delavnico izdelovanja novoletnih voščilnic je vodila
Alenka Narobe, delavnico filatelija ter delavnico izdelovanje škatlic iz papirja, ki jih učenci
lahko uporabijo za darila, je vodil Peter Lešnik.
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Za konec, zadnjo uro srečanja, je društvo SLO CANIS s sabo pripeljalo dva kužka, vodnika in
reševalca ter prikazalo njihovo delo z dvema filmoma. V telovadnici so predstavili tudi
praktični del, tako da so lahko učenci preizkusili, kako je, če ne vidiš, in kako psi rešujejo in
iščejo ponesrečence.

Franc Pinter v pogovoru z učenci in delavnica izdelovanja škatlic (Vir: DI Črešnjevec, 2017)
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Predstavitev društva SLO CANIS in skupna fotografija (Vir: DU Črešnjevec, 2017)
4. Marijin memorial Farovec, 16. 9. 2017
Društvo invalidov Črešnjevec vsako leto ob prazniku KS Črešnjevec organizira Marijin
memorial v lovljenju rib na ribniku Farovec. Tako je bilo živahno na ribniku v soboto,
16.9.2017, z zborom ribičev, predvsem invalidov iz celotnega Podravja. Prireditev se je začela
ob 8.00 in nadaljevala z žrebom in 4-urnim ribolovom, tehtanjem in nato razglasitvijo
rezultatov. Sledila je podelitev medalj in za zaključek še kosilo. Srečanja se je udeležilo preko
20 tekmovalcev, skupaj so ulovili 75 kilogramov rib, ki so jih po tehtanju izpustili nazaj v
ribnik. Srečanje ni tekmovalne narave, namenjeno je predvsem druženju in spominu na
prehitro slovo njihove članice poverjenice, dobre ribičke Marije Mally. Srečanje je kar
prehitro minilo, obljubili so si, da se vidijo na 5. Marijinem memorialu.
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Ribiško tekmovanje in zmagovalci (Vir: DI Črešnjevec, 2017)
Aktivnosti Društva invalidov Črešnjevec ob tednu mobilnosti 2017
Društvo invalidov Črešnjevec je v petek, 22. septembra 2017, na Trgu svobode predstavilo
delovanje društva, povabilo je tudi Društvo diabetikov Maribor, ki je obiskovalcem
omogočilo brezplačno merjenje sladkorja v krvi. Društvo diabetikov je delilo tudi brošure o
sladkorni bolezni, prav tako za naprave za merjenje krvnega sladkorja tistim, ki so imeli
povišan sladkor v krvi. Društvo invalidov Črešnjevec se zavzema za sodelovanje med vsemi
društvi v občini in navzven ter ob takšnih priložnostih povabi le-te k sodelovanju in skupnem
nastopu na vseh področjih problemov invalidov, starejših in bolnih.
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Predstavitev društev in brezplačno merjenje sladkorja v krvi (Vir: DI Črešnjevec)
Društvo Sožitje Slovenska Bistrica
Društvo Sožitje Slovenska Bistrica je imelo v letu 2017 različne aktivnosti, ki so se izvajale
skozi vse leto na različnih lokacijah po Sloveniji.
V mesecu marcu 2017 jih je obiskala predstavnica Term Olimje, kamor so se pretekli dve leti
odpravili na vsakoletni vikend seminar za njihove družine z osebo z motnjami v razvoju. V
pogovoru s predstavnico so omenili problematiko, ki jo imajo dejansko vsake terme - v
kopališčih ni primernih garderob za invalide.
Kot ozaveščanje javnosti o problematiki invalidov so oktobra 2017 organizirali dan odprtih
vrat Društva Sožitje Slovenska Bistrica. O dogodku so obvestili javnost preko medijev, in
sicer Tednik Panorama in Radio Rogla. Namen je bil širši okolici predstaviti društvo z
delovanjem, s fotografijami so ponazorili svoje aktivnosti, ki se dogajajo vsako leto, na
dogodku so potekale delavnice, na katerih je bilo razvidno, kako animirajo svoje člane ter
kakšne izdelke izdelujejo. Le-te so si obiskovalci lahko odnesli tudi s seboj za spomin. Vsi
obiskovalci so imeli vpogled v prostore društva, ki so jih nedavno dobili v uporabo od
Občine Slovenska Bistrica.
Tudi v prihodnje imajo v planskem načrtu intenzivneje se pokazati občanom, jih povabiti k
sodelovanju, k prostovoljni pomoči, saj njihovi člani postajajo vedno starejši in zato pomoč še
toliko bolj potrebujejo.
Društvo invalidov Slovenska Bistrica
Društvo je skladno s planom v letu 2017 izvedlo naslednje aktivnosti:
1. na zboru članov in na sejah izvršilnega odbora so obveščali poverjenike in člane o
delovanju društva in novostih, pomembnih za invalide,
2. na oglasni deski društva so obesili vse zapisnike in obvestila na vpogled,
3. poverjeniki so najmanj 1x v letu obiskali vse invalide na domu in jih obvestili o
delovanju organizacije,
4. izdali so bilten, ki ga prejme vsak član Društva invalidov, kjer so zapisane glavne
aktivnosti na društvu za naslednje leto,
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5. organizirali so predavanja:
- Samo zdravje je pomembno,
- Spoznavanje zdravilnih zelišč,
- Uporaba zdravilnih zelišč v praksi,
6. najšibkejšim invalidom so priskrbeli pakete Rdečega križa,
7. organizirali so ogled Volčjega potoka in sakralnih spomenikov,
8. v juliju so organizirali kopanje v Mali nedelji,
9. v avgustu so organizirali kopanje v termah,
10. svoje člane so pošiljali na zdravljenje v kapacitetah ZDIS,
11. svoje člane so usmerjali na športna tekmovanja, ki jih organiziral ZDIS,
12. udeležili so se srečanja z invalidi občine Slovenske Konjice, kjer se izmenjujejo
mnenja in pobude med društvenimi aktivnostmi,
13. v delavnici Pridne roke so izdelovali praktične izdelke,
14. svojim članom so omogočili merjenje krvnega pritiska in sladkorja v krvi in jih s tem
seznanili z njihovim zdravstvenim stanjem,
15. ob zaključku leta so organizirali srečanje športnikov in težkih invalidov ter starejših
članov od 80 let in še mnoge druge aktivnosti.
Ukrep št. 4: Osveščanje preko lokalnih javnih medijev
Občina Slovenska Bistrica pripravlja in omogoča objavljanje prispevkov z invalidsko
tematiko na svoji lokalni deski ter v občinskem glasilu Informator, ki izhaja šestkrat letno in
ga brezplačno prejme na dom vsako gospodinjstvo v občini.

Ukrep št. 5: Vzpodbujanje samopomoči invalidskih organizacij
Predavanje iHELP
Srcu prijazna občina Slovenska Bistrica je v letu 2017 omogočila brezplačno izobraževanje
temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja (AED) in prikaz delovanja iHELP
mobilne aplikacije lokalnim ustanovam in vsem občanom. S pomočjo iHELP-a se je
izobrazilo več kot 200 ljudi, saj znanje rešuje življenje.
Za vse zaposlene na Osnovni šoli Laporje in Srednji šoli Slovenska Bistrica je bila v letu
2017 organizirana Predstavitev temeljnih postopkov oživljanja z uporabo defibrilatorja in
mobilne aplikacije iHelp za hitrejše reševanje življenja.
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Predavanje je potekalo približno 2 uri, razdeljeno je bilo v 3 sklope:
1. predstavitev projekta iHelp, problematika nenadnega zastoja srca, delovanje iHelp
aplikacije;
2. teoretični del oživljanja in uporabe defibrilatorja;
3. praktični del:
- Na kaj paziti, ko rešujemo življenje?
- Kako vemo, da je oseba mrtva, da diha ali ne diha ali je pri zavesti?
- Kako masirati srce (globina, hitrost, pravilna pozicija)?
- Kako uporabiti defibrilator?
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Izobraževanje ob tednu mobilnosti na Trgu svobode, 1.– 22. september 2017
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Vir: (iHELP)
CILJ 2: SKRB ZA ZDRAVJE IN REHABILITACIJA
Ukrep št. 1: Oskrba bolnika na domu
Občina Slovenska Bistrica je ena izmed redkih občin, ki financira oskrbo bolnika na domu. Za
potrebe najtežje bolnih pacientov sta zaposleni dve bolničarki, ki to delo opravljata že od
samih začetkov. Obiskujeta in nudita oskrbo predvsem tistim pacientom, ki zaradi narave
bolezni sodijo med najtežje bolne. To so večinoma bolniki, ki potrebujejo paliativno oskrbo in
nego in jih v večini primerov obiskuje tudi patronažna medicinska sestra, ki pri pacientih
izvaja različne medicinsko tehnične posege, bolničarki pa jim nudita strokovno izvedbo
osnovne nege.
Ti pacienti so pogosto še socialno ogroženi in doživljajo vse vrste življenjskih stisk. Pri
svojem delu sta bolničarki skrbni in natančni. Patronažna medicinska sestra je tista, ki nadzira
in usklajuje njihovo delo, z vedenjem in delovnimi nalogi osebnih zdravnikov. Višina
sredstev, ki jih je Občina Slovenska Bistrica v letu 2017 namenila za to dejavnost, znaša
28.000,00 eur.
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V okviru patronažne dejavnosti Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica od leta 1985 poteka
tudi oskrba bolnikov na njihovem domu. Za potrebe najtežje bolnih pacientov sta zaposleni
dve bolničarki, ki to delo opravljata že od samih začetkov. Obiskujeta in nudita oskrbo
predvsem tistim pacientom, ki zaradi narave bolezni sodijo med najtežje bolne. To so
večinoma bolniki, ki potrebujejo paliativno oskrbo in nego in jih v večini primerov obiskuje
tudi patronažna medicinska sestra, ki pri pacientih izvaja različne medicinsko tehnične
posege, bolničarki pa jim nudita strokovno izvedbo osnovne nege. Ti pacienti so pogosto še
socialno ogroženi in doživljajo vse vrste življenjskih stisk.
Patronažna medicinska sestra je tista, ki nadzira in usklajuje njihovo delo, seveda z vedenjem
in delovnimi nalogi osebnih zdravnikov. S Centrom za socialno delo obstaja dogovor, da
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica sprejema nove primere pacientov po prihodu iz
bolnišnice za dobo 1-2 mesecev, v kolikor potrebujejo/želijo, se lahko kasneje obrnejo na
oskrbovalke glede pomoči na domu.
Vsaka bolničarka Zdravstvenega doma po normativu dnevno opravi do 7 obiskov, dnevne
potrebe pa se iz dneva v dan spreminjajo. To pomeni da imata v obdelavi lahko po enega
pacienta dnevno na patronažno medicinsko sestro (14 medicinskih sester), oziroma enega
pacienta na 2200 prebivalcev.
Glede na skupno število prebivalcev (Statistične informacije 42/2009) in delitev po občinah je
delitev obiskov naslednja:
 2 obiska dnevno prebivalcem občine Oplotnica,
 2 obiska dnevno prebivalcem občine Poljčane,
 1 obisk dnevno prebivalcem občine Makole in
 10 obiskov dnevno prebivalcem občine Slovenska Bistrica.
V letu 2017 sta bolničarki opravili 2444 obiskov oskrbe bolnika na domu.
Pregled opravljenih storitev v letu 2017:
Naziv storitve:
Osnovna nega
Kopanje
Britje
Pranje glave
Urejanje postelje
Pomoč pri hoji
Hranjenje
Pomoč pri dajanju zdravil
Vzdrževanje stanja – razgibavanje
Posedanje
Striženje nohtov
Preprečevanje nastanka preležanin
Skupaj:

Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za leto 2017

Količina
1.897
547
1.056
523
2.329
635
387
157
2.284
2.309
284
2.275
14.683
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Ukrep št. 2: Osveščanje zaposlenih
Temeljno poslanstvo ZD Slovenska Bistrica je zagotavljati pacientom, predvsem občanom
občin ustanoviteljic, čim kakovostnejšo zdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni ter
zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka
bolezni in izboljšanje zdravja. Velik del njihovih uporabnikov so invalidi. Zdravstveni delavci
se prvi srečajo z invalidom, bodisi že pred rojstvom, ob rojstvu ali kadarkoli v življenju. Zato
je nujno, da so zelo dobro seznanjeni ne le z načini zdravljenja, pač pa tudi z vsemi
možnostmi, ki jih država nudi invalidom, od postopkov ocene invalidnosti do najrazličnejših
možnosti rehabilitacije in denarnih nadomestil.
Zdravljenje v skladu s strokovno doktrino je osnova našega delovanja. Zaposleni se redno
udeležujejo najrazličnejših izobraževanj, tudi s tematiko invalidov. Njihova poslovna
filozofija temelji na spoštovanju uporabnikov, timskem delu pri njihovi obravnavi, prijaznem
odnosu in dobrem sodelovanju z notranjimi in zunanjimi sodelavci.
V ZD Slovenska Bistrica je organizirano osnovno zdravstveno varstvo. Za njegove potrebe
delujejo v zdravstvenem domu splošne in referenčne ambulante, otroški in šolski dispanzer,
dispanzer za mentalno zdravje, dispanzer za ženske, medicina dela, prometa in športa,
laboratorij, reševalna služba, fizioterapija, razvojna ambulanta z logopedom, nevrofiziterapijo
in delovno terapijo, ambulanta v DSO, enota Slovenska Bistrica, nujna medicinska pomoč,
sanitetni prevozi in prevozi bolnikov s spremstvom, patronažna služba (nega na domu,
bolničarke), zobozdravstvo, zdravstveno vzgojne delavnice in nekatere specialistične
ambulante (nevrolog, UZ trebuha in RTG skeleta, antikoaguantna ambulanta). Poleg
osnovnega, rednega dela posamezne službe opravijo še storitve izven tekočega delokroga, ki
pa prispevajo v dobrobit lokalni skupnosti ter invalidom.
Patronažne medicinske sestre skupaj z osebnim zdravnikom skrbijo za invalide, kadar le-ti
niso sposobni za obisk v ambulanti, potrebujejo pa medicinsko oskrbo. V ZD Slovenska
Bistrica imajo zaposleni dve bolničarki, ki ju financirajo občine ustanoviteljice. Bolničarki po
navodilu patronažnih sester nudita osnovno nego najtežje bolnim, prizadetim ali invalidnim
osebam na terenu občin Slov. Bistrica, Oplotnica, Poljčane in Makole.
Patronažne sestre se na terenu srečujejo z neustrezno urejenimi bivalnimi prostori, kar jim
otežuje njihovo delo.
Izvajajo še preventivne obiske invalidov, ki so namenjeni osveščanju o zdravem načinu
življenja in seznanjanju z novostmi, pravicami, možnostmi, ki jih imajo invalidi.
Za otroke z motnjami v razvoju je organizirana specialistična obravnava v Razvojni
ambulanti. Poleg zdravnice specialistke obravnavata otroke še 2 nevrofizioterapevtki, govorna
terapevtka ter delovna terapevtka. Problem je veliko število otrok, ki bi potrebovali
nevrofizioterapijo, program pa je omejen. Nevrofizioterapijo obiskujejo otroci do 18. leta
starosti.
Fizioterapijo obiskujejo pacienti z novo nastalimi poškodbami in pacienti s kroničnimi
obolenji. 8. septembra 2017 so imeli na fizioterapiji dan odprtih vrat, kjer so udeležencem
prikazali vaje za vratni del hrbtenice in ramenski obroč.
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Dan odprtih vrat na fizioterapiji ZD Slovenska Bistrica (Vir: ZD Slovenska Bistrica)
Za starejše invalide v ZD Slovenska Bistrica nimajo posebne specialistične ambulante. Za te
paciente skrbijo izbrani osebni zdravniki. Zelo pomembno je, da invalidi sami in preko
društev spoznajo svoje pravice in po potrebi z njimi seznanijo tudi svojega izbranega
zdravnika.
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V Zdravstveno-vzgojnem centru se izvajajo zdravstveno-vzgojne delavnice. Delavnic se
udeležujejo pacienti, ki so napoteni s strani osebnega zdravnika in tudi vsi, ki sami želijo
sodelovati. Delavnice, ki se izvajajo, so:
- Zdrav življenjski slog,
- Dejavniki tveganja,
- Zdrava prehrana,
- Zdravo hujšanje,
- Telesna dejavnost - gibanje,
- Preizkus hoje na 2 km,
- Podpora pri spoprijemanju z depresijo,
- Svetovanje za opuščanje kajenja,
- Svetovanje za tvegano pitje alkohola,
- Podpora pri spopadanju z depresijo,
- Podpora pri spopadanju s tesnobo,
- Spoprijemanje s stresom ter
- Tehnike sproščanja.
V letu 2017 je bilo za starše otrok, ki obiskujejo OŠ Pragersko in OŠ Spodnja Polskava,
izvedenih več predavanj Zdrav način življenja. Za Upravno enoto Slovenska Bistrica pa so
bile izvedene delavnice Preizkus hoje na 2 km.
V laboratoriju so spomladi 2017 sodelovali z RK Pragersko pri preventivnih pregledih merjenje krvnega pritiska, krvnega sladkorja in holesterola.
V ZD deluje nujna medicinska pomoč, ki je organizirana 24 ur dnevno in nudi pomoč vsem
osebam, ki so vitalno ogrožene zaradi bolezni ali poškodbe.
Zdravstveni dom je urejen tako, da je v celoti dostopen invalidom. Ima dvigalo, s katerim je
omogočen dostop invalidom na vse nivoje zdravstvenega doma. Fizioterapijo so uredili v
pritličju, nekaj ambulant je v prvem nadstropju, tudi zobozdravnik je v prvem nadstropju in
sedaj z dvigalom dostopen tudi invalidom. Urejene imajo sanitarije za invalide, parkirna
mesta za invalide, urejene klančine, avtomatska vrata. S tem je omogočeno, da se invalidi
udeležujejo vseh dejavnosti zdravstvenega doma.
Invalidi so prebivalci s polno avtonomijo in človekovimi pravicami. V ZD Slovenska Bistrica
se trudijo in bodo še nadalje ravnali v duhu, da bodo invalidi enakopravno vključeni v procese
zdravljenja in rehabilitacije na vseh področjih delovanja zdravstvenega doma.
V zdravstvenem domu so že izvedli aktivnosti, ki omogočajo invalidom dostop do njihovih
dejavnosti. Imajo dvigalo, klančine, parkirne prostore za invalide … Za gluhoneme osebe pa
se poslužujejo tolmačev, ki jih ZZZS posebej financira.

Ukrep št. 3: Vzpodbujanje in zagotavljanje rehabilitacijskih programov v društvih
invalidov
V občini smo v letu 2017 podpirali in nadgrajevali rehabilitacijske programe, ki jih izvajajo
posamezna društva invalidov v okviru svojih redih letnih programov.
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Občina Slovenska Bistrica je v letu 2017 na podlagi javnega razpisa zagotovila proračunska
sredstva, ki so namenjena sofinanciranju humanitarnih društev v občini Slovenska Bistrica in
humanitarnim društvom, ki imajo sedež v drugih občinah in vključujejo člane ali uporabnike s
prebivališčem na območju občine Slovenska Bistrica, in sicer v višini 9.500,00 evrov.
Občina Slovenska Bistrica je v letu 2017 sofinancirala naslednja humanitarna in invalidska
društva:
1. Združenje multiple skleroze Maribor,
2. Društvo invalidov Slovenska Bistrica,
3. Center za šolanje psov vodičev Canis,
4. Društvo paraplegikov severne Štajerske,
5. Medgeneracijsko društvo Mavrica,
6. Društvo Sožitje Slovenska Bistrica,
7. Društvo invalidov Črešnjevec,
8. Društvo Za srce Maribor,
9. Društvo psoriatikov Slovenije,
10. Društvo gluhih in naglušnih Slovenije,
11. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Maribor,
12. Društvo Nefron,
13. Društvo diabetikov,
14. Društvo Vita,
15. Medgeneracijsko prostovoljsko društvo Ministrstva za obrambo,
16. Europa Donna Slovenije ter
17. Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo.
Vsa zgoraj navedena društva so v letu 2017 prejela sredstva za izvajanje svojih rednih
dejavnosti, rehabilitacijskih programov in razvojnih programov. S tem društva omogočajo
svojim članom in tudi širši javnosti, da se vključujejo v socialno okolje, hkrati pa ostajajo tudi
fizično in umsko aktivni. Programi društev zajemajo organizirana srečanja in obiske za težke
in nepokretne invalide ter nudenje neposredne pomoči, kot so: prva osebna pomoč, pomoč
invalidom po težkih operativnih posegih ali po nastanku invalidnosti, ohranjanje psihofizičnih
sposobnosti invalidov. Ohranjanje psihofizičnih sposobnosti poteka preko fizioterapevtske
telovadbe, športne rekreacije (balinanje, plavanje, kegljanje, nordijska hoja, šah, pikado,
ribolov …), druženje ob ročnih spretnostih ipd. Pomoč po težjih operativnih posegih ali po
nastanku invalidnosti se izvaja preko nudenja kapacitet ZDIS v zdraviliščih in v slovenskem
Primorju. Organizirajo se ekskurzije, družabna srečanja ob raznih priložnostih in ob
svetovnem dnevu invalidov ter pikniki. Invalidom, ki zaidejo v kakršnekoli stiske, se skuša
pomagati v okviru društva, v slučaju potrebe pa s širšo akcijo zagotavljanja pomoči.
V navedena društva je vključenih preko 1.298 članov iz občine Slovenska Bistrica.

CILJ 3: STROKOVNO-PODPORNE STORITVE, SOCIALNOVARSTVENE
STORITVE IN MATERIALNA VARNOST
Ukrep št. 1: Zagotavljanje strokovno-podporne storitve na kvalitetnem nivoju za čim
hitrejšo odpravo stisk in težav invalidnim osebam
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V proračunu Občine Slovenska Bistrica je bila za strokovno-podporne storitve na kvalitetnem
nivoju za omogočanje čimhitrejše odprave stisk in težav invalidnim osebam na posameznih
področjih v letu 2017 realizirana poraba sredstev, in sicer za:
- pomoč na domu 185.937,19 eur,
- pravico do družinskega pomočnika 182.107,48 eur ter
- institucionalno varstvo 831.333,35 eur.
V letu 2017 so bili naši občani vključeni v naslednje splošne in posebne zavode:
- Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane,
- Dom Rive v Ribnici,
- Dom Idila,
- Doma Danice Vogrinec Maribor,
- Dom starejših občanov Ilirska Bistrica,
- Dom starejših občanov Ljutomer,
- Dom starejših občanov Gornja Radgona,
- Dom upokojencev Ptuj,
- Center slepih in slabovidnih Škofja Loka,
- Lambrechtov dom,
- Dom starejših Šentjur,
- Dom Dosor,
- Sončni dom Maribor,
- Dom Kuzma,
- Dom starejših Lenart,
- Dom starejših Novo mesto,
- Zavod svetega Rafaela Vransko,
- Pegazov dom,
- Dom Nine Pokorn,
- UDV Dornava,
- Zavod Hrastovec, Dom Lukavci,
- Zavod Prizma Ponikve,
- Zavod Črna na Koroškem ter
- Polž.
Skupaj je bilo v posebne in splošne zavode v letu 2017 vključenih preko128 občanov.
Ukrep št. 2: Izvajanje socialnovarstvenih storitev in programov na domu in v skupnosti
V okviru njenih pristojnosti se je v letu 2017 v občini skrbelo za razvoj javnih služb, ki
urejajo tudi vprašanja invalidov. Tukaj gre predvsem za organizacijo in obseg delovanja
pomoči na domu, ki se zagotavlja glede na potrebe uporabnikov. Dostopnost do pomoči se
omogoča vsem, ki so te pomoči potrebni, ne glede na njihov položaj. Pomoč na domu za
področje občine Slovenska Bistrica izvaja Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, storitev pa obsega
gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih
stikov.
Socialnovarstveno storitev Pomoč družini na domu izvaja od 1. 7. 2013 Dom dr. Jožeta
Potrča Poljčane. Občina je namenila v letu 2017 za tovrstno pomoč 185.937,19 eur. Pomoč na
domu je bila nudena povprečno 65 občanom na mesec, delo je opravljalo 12,5 socialnih
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oskrbovalk in 1 delavka javnih del. Največja potreba je po pomoči pri temeljnih dnevnih
opravilih in po pomoči pri ohranjanju socialnih stikov, sledi potreba po gospodinjski pomoči.
Občina Slovenska Bistrica v letu 2017 sofinancirala program osebne asistence Zvezi
paraplegikov Slovenije, za občana občine Slovenska Bistrica, katerega zdravstveno stanje je
takšno, da zahteva 24-urno asistenco druge osebe. Za ta namen je občina v letu 2017
realizirala 6.000,00 eur.
Ukrep št. 3: Zagotavljanje reševanja problematike invalidnih oseb
Center za socialno delo Slovenska Bistrica se pri svojem delu srečuje tudi z invalidnimi
osebami, ki pri njih pogosto iščejo pomoč tako v materialnem kot nematerialnem smislu. Pri
razreševanju problematike invalidov sodeluje center z vsemi drugimi pomembnimi akterji in
službami v lokalnem in širšem okolju, s katerimi lahko skupno zagotavljajo ustrezno in bolj
kvalitetno pomoč tem osebam. Sodelujejo tako z vladnimi javnimi službami in nevladnimi
organizacijami ter raznimi društvi, ki nudijo pomoč invalidnim osebam. Sodelujejo z društvi
invalidov, Društvom upokojencem in Občino Slovenska Bistrica pri razreševanju
stanovanjske problematike, z zdravstvenim domom, ZPIZ-om, Društvom paraplegikov,
Društvom Sožitje, Sončkom, Karitasom, VDC, RK, domovi upokojencev, posebnimi
socialnovarstvenimi zavodi, prilagojenimi za invalidne osebe itd.
V okviru obstoječe zakonodaje odločajo o pravicah po Zakonu o varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb. Gre za osebe z motnjami v duševnem razvoju ali najtežje gibalno oviranimi,
ki z 18. letom pridobijo pravico do nadomestila za invalidnost in pravico do dodatka za tujo
nego in pomoč. Te osebe center spremlja z obiski na domovih in njim ter njihovim socialnim
mrežam pomaga in daje potrebno pomoč in podporo, da lahko ostajajo v domačem okolju.
Pomagajo pri urejanju namestitev v institucionalno varstvo in posebne zavode v primeru, ko
se pojavi potreba po institucionalnem varstvu.
Tem in drugim invalidnim osebam lahko pomagajo tudi s pravico do izbire družinskega
pomočnika. Izbira družinskega pomočnika polnoletni invalidni osebi s težko motnjo v
duševnem razvoju ali polnoletni težko gibalno ovirani osebi omogoča bivanje v domačem
okolju. Ob celodnevnem varstvu in oskrbi invalidni osebi nadomešča institucionalno varstvo.
Izbira te pravice ni ravno v porastu zaradi zakonskih določil, kot so: prispevek invalidne
osebe, prispevki zavezancev, v kolikor jih invalidna oseba ima, vknjižba na nepremičnine;
dodatek za pomoč in postrežbo se nakazuje občini. Opažajo, da se za to vrsto pomoči največ
odločajo invalidne osebe brez zavezancev in premoženja.
Invalidnim osebam pomagajo s socialnovarstvenimi storitvami po Zakonu o socialnem
varstvu – s prvo socialno pomočjo, osebno pomočjo (svetovanje, urejanje, vodenje). V
primeru potrebe po pomoči na domu jih usmerijo na Dom dr. Jožeta Potrča, ki izvaja storitev
pomoči na domu za občino Slovenska Bistrica.
V zadnjih letih opažajo povečanje opravljenih storitev za invalidne osebe, saj se težave in
stiske invalidnih oseb glede na splošno družbeno situacijo povečujejo.
Pomagajo tudi z materialnimi oblikami pomoči, saj so mesečna sredstva za preživljanje
invalidov pogosto nizka. Predvsem jim pomagajo z denarnimi socialnimi pomočmi, če ne
dosegajo ravni minimalnega dohodka, varstvenim dodatkom, subvencijami najemnin, v
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kolikor izpolnjujejo pogoje za pridobitev teh pravic iz javnih sredstev, in pa z izrednimi
denarnimi socialnimi pomočmi. Tudi materialna stiska invalidnih oseb se povečuje glede na
družbeno situacijo.
V letu 2017 so imeli preko javnega dela zaposleno delavko, ki je nudila pomoč ranljivim
skupinam občanov, mednje sodijo tudi invalidi. Pri tej obliki pomoči gre za pomoč invalidnim
osebam pri nalogah, ki jih ne zmorejo sami, spremljanju pri urejanju določenih upravnih
zadev in za dajanje podpore in pomoči, da zmorejo živeti samostojno življenje, bodisi sami ali
s pomočjo svoje socialne mreže.
Njihova zgoraj opisana strokovna pomoč in oblike ter metode dela na področju pomoči
invalidnim osebam je in bo tudi v bodoče skupaj v povezovanju in sodelovanju z drugimi
akterji v lokalni skupnosti in širši skupnosti usmerjena predvsem v to, da invalidnim osebam
omogočajo čim bolj samostojno in kvalitetno življenje v domačem okolju in jim zagotovijo
enakopravnost na vseh področjih življenja in normalno vključenost v aktivno življenje.
Projekt Srcu prijazna občina
Občina Slovenska Bistrica je s 1. aprilom 2014 pristopila k projektu Srcu prijazna občina.
Varnostno mrežo gradijo ljudje s ciljem povečevanja verjetnosti preživetja soljudi, v primeru
nudenja prve pomoči.
Poglavitna skrb je dobrobit in varnost vseh občanov, zato je slednjim omogočen brezplačni
iHELP Premium paket, ki vključuje: SMS alarmiranje, povečanje SOS radia in seminar
temeljnih postopkov oživljanja. iHELP je brezplačna mobilna aplikacija, ki v primeru nudenja
prve pomoči aktivira družino, prijatelje, sosede in iHELP uporabnike v radiu 300 m ter
reševalce 112 s samo enim klikom.
Cilji projekta so:
- povezati bližnje in omogočiti boljšo komunikacijo v nujnih primerih,
- znižati trenutno visoko stopnjo umrljivosti v primeru nenadnega zastoja srca,
- povečati informiranost o možnih načinih pomoči žrtvam srčnega zastoja,
- povečati mrežo defibrilatorjev,
- učinkovito povečati možnosti reševanja in skrajšati čas do nudenja prve pomoči.
Vpogled iHelp-a v leto 2017:
- število uporabnikov iHELP varnostne mreže je znašalo 624,
- aktiviranih test SOS uporabnikov je bilo 48,
- število vseh defibrilatorjev na območju občine je 14.
Občina Slovenska Bistrica je v letu 2017 za ta projekt iz občinskega proračuna namenila
2.888,00 eur.
Ukrep št. 4: Dodeljevanje občinskih socialnovarstvenih pomoči
Center za socialno delo Slovenska Bistrica izvaja tudi dodeljevanje socialnovarstvenih
pomoči v občini Slovenska Bistrica. Za denarno pomoč, do katere so upravičeni vsi
posamezniki oziroma družine s stalnim prebivališčem v občini, za katere velja, da zaradi
trenutne materialne stiske nujno potrebujejo pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske
možnosti za rešitev svoje stiske, je Občina Slovenska Bistrica v letu 2017 namenila
28.000,00 eur, pomoč pa je bila do novembra nudena 71 občanom.
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Ukrep št. 5: Promoviranje pravice do družinskega pomočnika
Občina Slovenska Bistrica je v letu 2017 preko Centra za socialno delo Slovenska Bistrica v
okviru uveljavljanja pravic invalidom promovirala pravico do družinskega pomočnika. Ta
možnost sledi cilju, s katerim se spodbuja družinsko življenje in spoštuje osebna integriteta
invalidov.
Občina Slovenska Bistrica je v letu 2017 namenila za sofinanciranje družinskih pomočnikov
182.107,48 eur sredstev; v letu 2017 je bilo 16 družinskih pomočnikov.
Ukrep št. 6: Podpora pri oblikovanju in delovanju invalidskih organizacij
Občina Slovenska Bistrica tudi je v letu 2017 podpirala oblikovanje in delovanje
humanitarnih organizacij, ki izvajajo različne socialnovarstvene programe za neodvisno
življenje invalidov v občini. V ta namen je Občina Slovenska Bistrica objavila javni razpis za
sofinanciranje humanitarnih društev, preko katerega sofinancira omenjene programe.
V letu 2017 je Občina Slovenska Bistrica iz občinskega proračuna namenila 9.500,00 eur za
17 humanitarnih društev, v katera je vključenih preko 1.298 občanov iz občine Slovenska
Bistrica.
Ukrep št. 7: Vzpodbujanje podpore invalidom s strani Območne organizacije Rdečega
križa
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Slovenska Bistrica vključuje v svoje aktivnosti
tudi invalide in osebe s posebnimi potrebami.
Invalidi in osebe s posebnimi potrebami kot aktivni udeleženci v aktivnostih Rdečega križa:
-

-

-

-

Prva pomoč: lokalno - medobčinsko preverjanje usposobljenosti osnovnošolskih ekip prve
pomoči, april 2017. Sodelovala je tričlanska ekipa prve pomoči učenk in učencev
Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica.
Kviz Gibanje Rdečega križa in prva pomoč, april 2017: sodelovale so vse OŠ, med njimi
tudi tričlanska ekipa Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica.
Projekt Mladi in humanost kot zrcalo samopodobe – spoznavajmo drugačnost - druženje z
osebami s posebnimi potrebami, stanovalci bivalne skupnosti Zavoda Hrastovec, enote
Vrhole, vse leto: sodelujejo učenke in učenci iz vseh OŠ, tudi iz Osnovne šole Minke
Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica.
Zaključna ekskurzija podmladka Rdečega križa - članov krožkov Rdečega križa in
aktivnih projektnih skupin Rdečega križa iz OŠ, junij 2017: obiskali smo Žito d. o. o. PC
Kruh pecivo Maribor in si ogledali proizvodnjo kruha in drugih pekovskih izdelkov. Med
udeleženci so bili tudi učenci in učenke Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje Slovenska
Bistrica.
Srečanja starejših občank in občanov: 18 srečanj, povabljeni in prisotni tudi invalidi in
osebe s posebnimi potrebami.
Medsebojno druženje: obiski invalidnih oseb in oseb s posebnimi potrebami na domu in v
institucionalnem varstvu (skupaj nad 1500 obiskov starejših in invalidov).
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-

-

-

Ulične akcije ob različnih zdravstvenih dnevih (svetovni dan boja proti AIDS-u,
mednarodni dan prostovoljstva, svetovni dan zdravja, mednarodni dan Rdečega križa,
mednarodni dan krvodajalstva, svetovni dan prve pomoči, mednarodni dan starejših,
svetovni dan hrane in svetovni dan boja proti revščini – akcija Drobtinica, mesec
preprečevanja zasvojenosti – november …): sodelujejo učenke in učenci iz vseh OŠ, tudi
iz Osnovne šole Minke Namestnik-Sonje Slovenska Bistrica.
Materialna in druga pomoč (pomoč v prehranskih artiklih, plačilo položnic, pomoč v
oblačilih, obutvi, pohištvu in drugih potrebščinah za življenje): 58 prejemnikov.
Pomoč na domu (druženje, prinašanje potrebščin iz trgovine ...).
Obiski invalidnih oseb in oseb s posebnimi potrebami na domu in v institucionalnem
varstvu ob praznikih in osebnih jubilejih ter tradicionalna srečanja starejših občank in
občanov.
Postaje Rdečega križa (svetovanje, meritve krvnega tlaka, sladkorja v krvi, holesterola in
trigliceridov, zdravstveno-preventivna predavanja, delavnice in drugo).
Medgeneracijsko druženje in »vozičkanje« stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane
in enote Slovenska Bistrica, druženje in delavnice za varovance enote Zavoda Hrastovec
na Vrholah ter za stanovalce bivalne enote Zveze društev za cerebralno paralizo Sonček
na Pragerskem (druženje, »vozičkanje«).

Za obdarovanje starejših nad 65 let je Občina Slovenska Bistrica v letu 2017 namenila
8.500,00 eur.
Ukrep št. 8: Vzpodbujanje podpore invalidom s strani Karitas Slovenska Bistrica

Za Karitas Slovenska Bistrica, ki deluje na karitarnem, dobrodelnem, humanitarnem in
socialnovarstvenem področju, je Občina Slovenska Bistrica v letu 2017 namenila 1.400,00
eur.
Župnijska Karitas Slovenska Bistrica se je v letu 2017 ukvarjala z invalidi na več področjih:
-

preko 200 obiskov starejših in invalidnih oseb na domu,
96 invalidnih oseb in starejših oseb se je udeležilo romanja na Brezje,
vsakoletnega srečanja se udeleži 120 starejših in invalidnih oseb,
paketi hrane in oblačila za več kot 200 starejših oseb,
druge oblike pomoči.

CILJ 4: DOSTOPNOST – ODPRAVITI GRAJENE IN KOMUNIKACIJSKE OVIRE,
ZA KATERE VELJA, DA ONEMOGOČAJO ALI OTEŽUJEJO NEODVISNO
ŽIVLJENJE INVALIDOV
Ukrep št. 1: Odprava arhitektonskih ovir za gibalno ovirane
Pri obstoječih gradnjah in objektih je Občina Slovenska Bistrica v letu 2017 skupaj z
upravljalci objektov skušala odpraviti ovire na naslednjih javnih površinah in objektih –
ureditev dostopov za invalide na javnih cestah in ulicah v mestu, in sicer na naslednjih
relacijah:
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POC cona pred in po izvedbi (Vir: Občina Slovenska Bistrica)

Del pločnika na Kajuhovi ulici v Slovenski Bistrici pred in po izvedbi (Vir: Občina Slovenska
Bistrica)

Prehod na Tomšičevi ulici v Slovenski Bistrici pred in po izvedbi (Vir: Občina Slovenska
Bistrica)
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Prehod na Tomšičevi ulici v Slovenski Bistrici pred in po izvedbi (Vir: Občina Slovenska
Bistrica)

Partizanska ulica pred izvedbo projekta

Partizanska ulica po izvedbi projekta
Širitev industrijske cone Impol

(Vir: Občina Slovenska Bistrica)
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Ureditev pločnika na Žolgarjevi v Slovenski Bistrici pred trgovskim centrom (Vir: Občina
Slovenska Bistrica)

CILJ ŠT. 5: VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Ukrep št. 1: Zagotovitev pogojev v procesu vzgoje in izobraževanja, ki bodo upoštevali
potrebe posamezne vrste invalidnosti
Občina Slovenska Bistrica je v letu 2017 iz občinskega proračuna refundirala stroške
spremljevalcev za dodatno strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami, in sicer skupaj
s stroški za javne delavce v skupni višini 83.400,00 eur.
Ukrep št. 2: Osveščanje o invalidnosti z medsebojnim sodelovanjem šol, vrtcev in
invalidskih organizacij
Osnovna šola Gustava Šiliha Laporje ob svetovnem dnevu invalidov
V četrtek, 14. 12. 2017, sta v okviru mednarodnega dneva invalidov OŠ Gustava Šiliha
Laporje obiskali Barbara Slaček in Alenka Fidler. Učencem od 3. do 6. razreda sta predstavili
potovanje štirih prijateljic, ki so imele skupen cilj, v Sredozemlju zaplavati z morskimi
želvami. Potovanje ne bi bilo nič posebnega, če v ekipi ne bi bilo dveh invalidk, do cilja pa
2500 kilometrov. Arhitekturne ovire jim niso preprečile doseči njihovih sanj. Učenci so si po
predavanju ogledali tudi dokumentarni film Metuljček v modro (Alessandro de Rossi in
Federica Botta: Butterfly into the Blue), skozi katerega so spoznali življenje invalidov, ki je
lahko ob dobrih prijateljih kljub življenjskim nevšečnostim nadvse bogato in barvito.
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Plavalni klub Slovenske Konjice (Vir: OŠ Laporje)

Plavalni klub Slovenske Konjice (Vir: OŠ Laporje)
2. osnovna šola Slovenska Bistrica
Gospod Janez Hudej iz Velenja, zaposlen v Gorenju, je z učenci podelil izkušnjo iz mladosti.
Zaradi prometne nesreče z motorjem je danes paraplegik. Kljub temu se aktivno ukvarja s
športom (paraolimpik), je uspešen na delovnem mestu, ima družino. Učencem je kot
predstavnik Društva Vozim iz Celja poudaril pomen varnosti in spoštovanja vseh udeležencev
v prometu.
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(Vir: 2. osnovna šola Slovenska Bistrica)
Meseca oktobra 2017 so na osnovni šoli prostovoljci z učenci ponovno sodelovali na
»vozičkanju« stanovalcev Doma dr. Jožeta Potrča Poljčane, enote Slovenska Bistrica.
Nekatere stanovalce so pospremili oziroma odpeljali na prijeten jesenski sprehod po parku, se
malo ustavili in poklepetali na grajskem dvorišču, nato pa so se po parku vrnili v dom.
Fotografije kažejo prizore »vozičkanja«. To je medgeneracijsko druženje učencev in
starostnikov – invalidov – žlahtno druženje z izmenjavo izkušenj. Poteka že vse leto preko
mladih članov Rdečega križa na naši šoli.
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(Vir: 2. osnovna šola Slovenska Bistrica)
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Društvo invalidov Črešnjevec na Osnovni šoli dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec – izdelovanje
voščilnic
Sodelovanje DI Črešnjevec v programu Učna pomoč ter družabništvo in spremljanje
Na povabilo gospe Alenke Narobe je DI Črešnjevec pristopilo k sodelovanju v programu
centra za socialno delo - Učna pomoč ter družabništvo in spremljanje, in sicer 28.11.2017 v
izdelovanju novoletnih voščilnic. Na delavnici je bilo kar preko 20 učencev vsi so z veliko
vnemo sodelovali in si izdelovali voščilnice. Eni za dedke in babice, drugi za starše pa tudi za
prijatelje. Pri izdelavi so pomagale tudi njihove mentorice, da so bili izdelki in videz voščilnic
lepši. Vsi učenci in njihove mentorice so bili zelo zadovoljni s srečanjem in delom v delavnici
izdelovanja novoletnih voščilnic.

Učenci, njihove mentorice in predsednik DI Črešnjevec pri delu (Vir: DI Črešnjevec)

Dan invalida na OŠ dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec
Društvo invalidov in osnovna šola na Črešnjevcu že vrsto let uspešno sodelujeta na področju
osveščanja učencev o invalidih in drugačnosti. Tako so letos v okviru svetovnega dneva
invalidov, ki je bil 3. decembra, na šoli 6. decembra pripravili za učence tretjega, četrtega in
petega razreda od 8. pa vse do 12.30 ure druženje z invalidi in z društvom SLO CANIS
(društvo za šolanje psov vodnikov, pomočnikov za invalide in psov reševalcev).
Na začetku je predsednik DI Črešnjevec vse prisotne lepo pozdravil, jim pojasnil zakaj so
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skupaj in kako se bo odvijal dan, prebral jim je tudi pesem gospoda Jakoba Kavčiča o športu,
ki jo je napisal iz lastnih izkušenj. Svojo življenjsko zgodbo je povedal tudi najboljši strelec
invalid tako v Slovenji in tudi marsikje po svetu, Franc Pinter Ančo, ter predstavil Društvo
paraplegikov Podravja Maribor. Po končani predstavitvi so se učenci razdelili v tri skupine in
DI Črešnjevec jim je pripravilo tri delavnice: izdelovanje novoletnih voščilnic, ki jo je vodila
Alenka Narobe, delavnico Filatelija, ki jo je vodil Peter Lešnik, in delavnico izdelovanja
škatlic iz papirja, ki jih učenci lahko uporabijo za darila. Za konec, zadnjo uro srečanja, je
društvo SLO CANIS s seboj pripeljalo dva kužka, tako vodnika kot reševalca, prikazalo
njihovo delo z dvema filmoma, predstavili so tudi praktični del v telovadnici, tako da so
lahko učenci preizkusili, kako je biti slep in kako psi rešujejo in iščejo ponesrečence.

Franc Pinter v pogovoru z učenci

Predstavitev društva SLO CANIS

Delavnica izdelovanje škatlic

Skupna fotografija (Vir: DI Črešnjevec)

Izobraževanje učencev na Osnovni šoli Tinje – osveščanje o problematiki življenja invalidov
Na OŠ Tinje se zavedajo, da se poleg fizičnih pojavljajo tudi psihične ovire, saj se srečujejo z
dediščino v preteklosti nastalih, a še vedno živih predsodkov o invalidih, ki imajo marsikdaj
vrednostno negativen naboj. Zato menijo, da je zelo pomembno, da mlade generacije
pridobijo sodobnejši pogled na to problematiko, ki ne bo osnovan na pomilovanju, izogibanju
in ločevanju, temveč na človekovih pravicah, enakopravnosti in sodelovanju. Tako delujejo že
vrsto let tudi zato, ker so imeli v šoli učence invalide.
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Program osveščanja učencev, staršev in strokovnih delavcev o problematiki življenja
invalidov je zasnovan na naslednjih ciljih:
-

seznanitev s posebnimi potrebami invalidnih in nemočnih ljudi,
razumevanje pravic invalidov pri njihovem enakopravnem vključevanju v družbeno
življenje,
seznanitev s preventivnimi ukrepi za zmanjšanje števila nesreč in posledičnih invalidnosti.

Načini uresničevanja ciljev:
-

-

-

na uvodnem skupnem roditeljskem sestanku staršem predstavijo pravice učencev, ki imajo
odločbo o usmeritvi,
na uvodni pedagoški konferenci je predstavljen obseg in način zagotavljanja pravic
otrokom, ki imajo odločbo o usmeritvi,
ob ocenjevalnih obdobjih izvedejo poglobljeno evalvacijo izvajanja dela z otroki s
posebnimi potrebami,
na razrednih urah se učenci seznanijo s pravicami, ki jih imajo njihovi morebitni sošolci z
odločbo o usmeritvi,
pri razrednih urah in pouku poteka edukacija o zaznavanju in sprejemanju invalidov,
njihovem življenju in delu ter o njihovem vključevanju v širše okolje (v delovnem
procesu, na cesti, v šoli, na avtobusu, v trgovini, v uradih, na prireditvah ipd.),
po zbranih vtisih, razmišljanju, poglabljanju, konkretnih izkušnjah otroci svoja občutja,
zaznave, spoznanja, razmišljanja, predstave izrazijo v pisnih in likovnih izdelkih in
najboljši se objavijo v šolskem glasilu in na raznih natečajih,
ob mednarodnem dnevu invalidov okviru skupnosti učencev uredijo oglasni pano s to
tematiko. O značaju tega praznika je govor tudi v redni tedenski oddaji šolskega radia,
šolska gledališka skupina Jesenko praviloma vsako leto zaigra igrico za varovance VDC
Polž Slovenska Bistrica,
otroke vzpodbujajo, da se o problematiki pogovarjajo v okviru družine, s prijatelji in
sorodniki,
izvajajo preventivo na področju varnosti v prometu in splošne varnosti, s ciljem, da bi
zmanjšali število nesreč in njihove posledice ter pri tem sodelujejo tudi z vodjo
varnostnega okoliša iz Policijske postaje Slovenska Bistrica.

Izobraževanje učencev na Osnovni šoli Pohorskega odreda – osveščanje o problematiki
življenja invalidov

V letnih programih, vezanih na izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela načrtujejo cilje, s
katerimi poučijo učence, da znajo razumeti in sprejemati različnost ter drugačnost med nami.
Tako začutijo potrebe za nudenje pomoči sošolcem, ki so gibalno ovirani. Med cilji imajo
načrtovano medgeneracijsko sodelovanje, zato sprejemanje ter pomoč širijo tudi v lokalno in
širše okolje, npr. zbiralne akcije. Vsako leto sodelujejo na likovnih in literarnih natečajih
Zveze invalidov Slovenije.
V samem zavodu skrbijo, da so prostori prilagojeni delu in potrebam gibalno oviranih
učencev. Redno skrbijo za obnovo prostorov (učilnic, sanitarij) in drugih potrebščin
(pohištvo, učila). Pri delu z gibalno oviranimi otroki poskrbijo za njihovo varnost z dodatnim
spremstvom v času ekskurzij in drugih dejavnosti, vezanih na program dela ter življenje šole.
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Izobraževanje učencev na Osnovni šoli Antona Ingoliča Spodnja Polskava – osveščanje o
problematiki življenja invalidov
V okviru Letnega delovnega načrta šole so razvijali in krepili pozitivne odnose do različnosti
in invalidnosti, saj to narekujejo smernice dela z otroki s posebnimi potrebami, posebej
gibalno oviranimi učenci.
Drugačnost je pogosto tema razrednih ur v vseh oddelkih šole. Šolska skupnost učencev je
tista, ki bolj poglobljeno analizira problematiko in jo prenese med ostale vrstnike v razredu. Z
drugačnostjo se srečujejo tudi na prireditvah za starše in lokalno skupnost, pedagoških
konferencah in drugih oblikah neformalnega druženja. Učenci sodelujejo na številnih
literarnih in likovnih natečajih. Za Društvo paraplegikov severne Štajerske zagotavljajo
termin za športne aktivnosti v telovadnici podružniške šole na Zgornji Polskavi. Društvu
Sonček ponudijo stojnico na svojih bazarjih ob zaključku koledarskega leta. Potekata
humanitarni akciji zbiranja zamaškov za invalidne otroke ter Pokloni zvezek.
Za gibalno ovirano učenko izdelajo kakšen pripomoček za lažje delo (miza z nagibom) ter
nudijo spremljevalko za nudenje fizične pomoči v sodelovanju z Ministrstvom za
izobraževanje, znanost in šport. Iz programa javnih del zagotavljajo drugo spremljevalko. Na
podružniški šoli Pragersko je vgrajeno dvigalo, pri vhodu v matično šolo pa klančina.
Invalidom je namenjen tudi toaletni prostor.
Na oglasnih deskah vseh treh šol redno objavljamo material, posredovan s strani Zavoda za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov Slovenije.
Dejavnosti za neodvisno življenje invalidov na OŠ Minke Namestnik-Sonje
-

5. 1. 2017 so odšli v Maribor. V zavetišče so psom in mucam odnesli hrano in odeje, da
jih ne bo zeblo.
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-

19. 1. 2017 je bil pri njih športnik Boštjan Fridrih. Z njim so opravili intervju o športu v
Slovenski Bistrici.

-

14. 2. 2017 so se odpravili v Črno na Koroškem v kraj Bistra. Tam smo tekmovali
krpljanju.

-

28. 2. 2017 so imeli pustno povorko.
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-

V tednu od 13. do 17. 2. 2017 so imeli učenci 8. in 9. razreda tehniške dneve. Obiskali so
Kartonažo, zbiralno mesto za odpadke Gorenje Surovina in Mesto ponovne uporabe v
Slovenski Bistrici.

-

Vsak četrtek obiščejo Fitnes center Elipsus.

-

Zbiranje starega papirja

-

80 tekmovalcev iz devetih zavodov in šol je 8. aprila 2017 tekmovalo v športni dvorani v
Slovenski Bistrici. OŠ Minka Namestnik-Sonja je bila gostiteljica.
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-

V šolskem letu 2016/2017 so se odločili, da bodo sodelovali v projektu Turistične zveze
Slovenije z naslovom Turizmu pomaga lastna glava. Pripravili so turistično nalogo, kjer
so podrobno opisali svojo pot.

-

Udeležili so se baletne predstave v SNG Maribor, kjer so nastopale njihove učenke.

-

Šola v naravi 2017– CŠOD Dom Planinka

-

13. 4. 2017 so se odpeljali v Maribor. S šolskimi prijatelji so šli na nogometni turnir v
Maribor.

Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za leto 2017

46

-

Dobili so pismo, kjer so njih in njihove nove učence pozdravili učitelji in učenci iz
prejšnje šole. Seveda je z njihove strani sledil odgovor in obisk bivših sošolcev, odpravili
so se v Maribor na Center za sluh in govor.

-

11. 5. 2017 so uživali na naravoslovnem dnevu. Mlajši učenci so spoznavali lastnosti vode
preko različnih igrivih aktivnostih. Starejši učenci so spoznavali vodne živali in rastline,
poslušali legende o vodi ter izdelali splav iz vejic.

-

Atletsko tekmovanje na Ptuju

- 27. 5. 2017 so si učitelja in 6 učencev ogledali agility tekmo na poligonu Kinološkega
društva Slovenska Bistrica.
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-

Zadnji dan v mesecu maju so se zbrali na že 11. Minkini likovni koloniji. Tokrat so se je
udeležili učenci iz OŠ Oplotnica, Poljčane, Makole, Laporje in Slovenska Bistrica ter
deklici iz Vrtca Otona Župančiča iz Slovenske Bistrice.

-

V sredo, 24. 5., so se z avtobusom odpeljali v Mursko Soboto. Šli so na tekmovanje
regijskih iger Specialne olimpijade Slovenije. Tekmovali so v atletiki, nogometu in
košarki.

-

2. 6. 2017 so se sproščali na športnem dnevu. Z gospo Metko Cvetko so se preizkušali v
taborniških veščinah in igrah, z našo delovno terapevtko gospo Jasmino pa ob glasbi
izvajali vaje Brain Gym.

-

Sedem njihovih učencev se je udeležilo ogleda nogometne tekme v Kopru med NK
Domžale in NK Olimpija. Šlo je za finalno tekmo nogometnega pokala Hervis.
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-

25. aprila 2017 so prepletali niti otrok in zaposlenih enote Ciciban in učencev OŠ Minke
Namestnik–Sonje. Skupaj so se preizkusili v različnih športnih nalogah, kjer so vaje
namenjene področju športa za osebe s posebnimi potrebami. Program Specialne
olimpijade Slovenije Mladi športnik, ki je primeren za vse predšolske otroke, so skušali
predstaviti tudi otrokom iz vrtca.

-

26. 5. 2017 so nas na domskem dvorišču obiskali prijatelji iz VDC- ja.

-

Valeta 2017

Poročilo o realizaciji akcijskega načrta za leto 2017

49

-

Zaključna ekskurzija 7. 6. 2017, ZOO Ljubljana

-

FORMA VIVA 2017

-

8. 9. 2017 so se »turisti« iz OŠ Minke Namestnik–Sonje predstavili na prireditvi Podobe
bistriških domačij.

-

Bili so na sprejemu zlatega Klemna Prepeliča.

-

Učenci 8. in 9. razreda NIS in trije učenci 5. stopnje PPVI so v okviru tehniškega dne
obiskali MOS v Celju.
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-

V četrtek, 21. Septembra, so obiskali Pikin festival v Velenju.

-

Občina Slovenska Bistrica je oktobra 2017 organizirala brezplačno predavanje za starše z
naslovom Zakaj najstnik v nekem trenutku obmolkne?. Starši so dobili vabila in se
udeležili predavanja.

-

V petek, 22. septembra 2017, je v Grosupljem potekala zaključna prireditev projekta
Kulturna šola. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je na OŠ Luisa Adamiča Grosuplje
gostil 70 slovenskih šol, ki so izpolnile vse pogoje za podelitev oz. obnovitev naziva
kulturna šola. Med temi šolami je tudi OŠ Minke Namestnik-Sonje.

-

V tednu otroka, ki nosi naslov Prinesimo sonce v šolo, so v šolo »prinesli« vojake
slovenske vojske. Priključili so se druženju otrok Vrtca Otona Župančiča Slovenska
Bistrica, enota Ozka ulica, in trem vojakom.
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-

Pri pouku kmetijstva so učenci 8. razreda obiskali Kmetijsko zadrugo Slovenska Bistrica.
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-

Del centra za celostno obravnavo otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, ki je del
Mreže strokovnih institucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim
družinam, je tudi njihova šola. Center so poimenovali Comp@s

-

Ob tednu otroka, katerega tema je bila Povabimo sonce v šolo, so organizirali različne
dejavnosti. Vsi skupaj pa so neizmerno uživali 5. 10. 2017, ko sta jih obiskala izjemna
glasbenika, Ana Vipotnik in Igor Leonardi.

-

Pohod na Bistriški vintgar

-

V ponedeljek, 16. 10. 2017, so obiskali splošno Knjižnico Josipa Vošnjaka.
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-

16. oktobra 2017 je na šoli potekal dan dejavnosti na temo varna raba interneta. Gostili so
predavateljico iz organizacije Safe.si, gospo Tjašo Jerman. Učence so seznanili s pastmi
interneta, dobili koristne nasvete za delo z računalnikom in spoznali spletne strani, na
katere se lahko obrnejo v primeru težav s spletnim ustrahovanjem.

-

V nedeljo, 15.10.2017, je v grajskem parku Slovenska Bistrica ponovno potekal tek
Europa Donna. Namen teka je osveščanje o raku dojk in pomenu zdravega življenjskega
sloga, zbirajo pa se tudi sredstva za posodabljanje medicinske opreme.

-

Skupaj s starši smo se tudi v letu 2017 odpravili na naš tradicionalni pohod v Visole.

-

Učenci 9. razreda so 27. oktobra 2017 v okviru tehniškega dne obiskali srednje šole v
Mariboru, kjer lahko nadaljujejo izobraževanje v nižjem poklicnem izobraževanju:
Tehniški šolski center Maribor – pomočnik v tehnoloških procesih, Lesarska šola Maribor
– obdelovalec lesa, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor – pomočnik v tehnologiji
gradnje, Srednja šola za prehrano in živilstvo Maribor – pomočnik v biotehniki in oskrbi.
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-

Tradicionalni slovenski zajtrk

-

V domu so pripravili tradicionalno adventno delavnico. Delavnice so se udeležili starši,
sodelavci in ostali povabljeni gosti.

-

Druženje z učenci 2. Osnovne šole Slovenska Bistrica

-

Sodelovanje na Otroškem šolskem parlamentu in Medobčinskem šolskem parlamentu

-

Republiško srečanje gledaliških skupin OŠPP v Zagorju ob Savi 20. - 21. 3. 2017.

-

Krasitev dreves na Trgu svobode, otroci dobijo kekse in čaj.
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-

Prodaja na stojnici na Trgu svobode

-

Sodelovanje v vseslovenskem okoljskem humanitarnem projektu Jaz, ti, mi za Slovenijo
2016-2017 od 22. 3. – 22. 4. 2017 (zbiranje plastenk z oznako PET).

Izobraževanje učencev na Sredni šoli Slovenska Bistrica – osveščanje o problematiki življenja
invalidov
Preventivno delo:
-

1. Vsebine o skrbi in pomoči invalidom obravnavajo v okviru integriranih vsebin:
o človekovih pravicah (sociologija),
pri poslovnem bontonu (poslovno komuniciranje),
o šolskih pravilih (na razrednih urah),
o dijakih s posebnimi potrebami (na razrednih urah).
2. Vsako leto za dijake 2. letnikov (ki začenjajo s pripravami za pridobitev vozniškega
dovoljenja) organizirajo predavanje Še vedno vozim – vendar ne hodim.

Skrb za gibalno ovirano dijakinjo – podpora vključuje:
-

-

spremljevalko gibalno ovirani dijakinji,
prilagojen šolski prevoz,
organizacijske prilagoditve pri njenem vključevanju v dejavnosti, vezane na pouk
(ekskurzije, obiski prireditev, vaje pri naravoslovju …) in pri obšolskih dejavnostih
(pevski zbor),
delo z njeno oddelčno skupnostjo.

Redno vzdržujejo dvigalo, sanitarije, parkirišče, ki so namenjeni tudi invalidom.
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CILJ ŠT. 6: PRAVICA DO DELA, ZAPOSLOVANJE
Ukrep št. 1: Sofinanciranje programov javnih del, kjer se kot ciljna skupina vključujejo
invalidi
V program javnih del so bili v letu 2017 vključeni 4 invalidi, in sicer na področju
informiranja, pomoči pri izvajanju programov za mlade, pomoči v gledališčih in v drugih
kulturnih zavodih, pri izvajanju pomoči pri razvoju in pospeševanju turizma ter v programu
varstva in ohranitve kulturne dediščine in aktualne novejše sodobnosti. V letu 2017 je Občina
Slovenska Bistrica za naštete programe javnih del namenila 7.275,00 evrov.
Ukrep št. 2: Vzpodbujanje invalidov k aktivnostim v Centru za starejše Metulj
V aktivnosti centra za starejše Metulj Slovenska Bistrica se od vsega začetka delovanja
vključujejo tudi invalidne osebe. Vključenost invalidnih oseb v dejavnosti Centra za starejše
Metulj se z leti povečuje.
Ravno iz te potrebe smo v letu 2013 začeli še z eno skupino telovadbe, ki je prilagojena prav
invalidnim osebam. Izvaja se dvakrat na teden – ob ponedeljkih od 8. do 9. ure ter ob petkih
od 8. do 9. ure zjutraj in še zmeraj poteka. Telovadbe se udeležuje 11 težje invalidnih oseb.
Invalidne osebe se imajo možnost aktivno vključiti v vse dejavnosti, ki se izvajajo v Centru za
starejše Metulj. Tudi v letu 2017 so invalidne osebe vključene v vse dejavnosti Centra za
starejše Metulj - telovadbo, ročna dela, družabne igre, pevske dejavnosti … Udeležujejo se
tudi organiziranih izletov, strokovnih ekskurzij ter vsakoletnega letovanja na otok Rab.
Center za starejše Metulj deluje na način, ki vzpodbuja vključevanje invalidnih oseb v
dejavnosti ter omogoča, da se z ustreznimi prilagoditvami lahko v dejavnosti vključujejo tudi
invalidne osebe. Posebej ne vodijo točnega števila invalidnih oseb, ki so vključene v
dejavnosti Centra za starejše Metulj, saj so mnenja, da bi jih na ta način diskriminirali. Vse
člane jemljejo kot enakopravne in jih sprejemajo kot vse ostale. Ocenjujejo, da je v
dejavnosti Centra za starejše Metulj vključenih približno 15 % do 20 % invalidnih oseb.
Strokovno ugotavljajo, da so dejavnosti v Centru za starejše Metulj naravnane tudi na
invalidne osebe in na nek način pri teh uporabnikih vzpodbujajo njihovo samostojnost ter
njihove lastne moči, da lahko živijo samostojno in bolj kvalitetno življenje v svojem
domačem okolju.
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Nekaj utrinkov aktivnosti v Metulju v letu 2017 (Vir: Metulj 2017)
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CILJ ŠT. 9: REKREACIJA IN ŠPORT
Ukrep št. 1: Vzpodbujanje izvajanja športnih programov za invalide
Upravljalci športnih objektov so v letu 2017 na osnovi izkazanih potreb zagotovili zadostno
število terminov za izvedbo športnih programov za invalide. Športna zveza se je kot že vrsto
leto tudi v letu 2017 potrudila in uspešno sodelovala z društvi, tako da je nudila ustrezno
pomoč pri organizaciji njihovih športno-rekreativnih dejavnosti v letu 2017. V vseh letih
obravnavanega obdobja je Športna zveza Slovenska Bistrica nudila invalidskim organizacijam
in društvom vso strokovno in organizacijsko pomoč, ki jo invalidne osebe potrebujejo pri
svoji rekreaciji.
V invalidskem vrhunskem športu tekmuje član Društva paraplegikov Podravja Franc Pinter,
tudi član Strelskega društva Jesen iz Spodnjega Prebukovja ter član Slovenske invalidske
reprezentance.
V letu 2017 se je gospod Pinter intenzivno pripravljal na mednarodno tekmo v Hannovru,
kjer je osvojil sedmo in deveto mesto z osebnima rekordoma. Prav tako se je v letu 2017
pripravljal na svetovni pokal v Osijeku, kjer je dosegel peto in sedmo mesto, v Bangkoku pa
je v letu 2017 osvojil drugo in dvanajsto mesto.
Treninge je Franc Pinter opravljal na strelišču Doma strelcev v Slovenski Bistrici, in sicer 1318/mesec. Vsak mesec je imel dvodnevne mesečne priprave v Ljubljani. Sodeloval je v štirih
krogih lige Zveze paraplegikov Slovenije, in v 1A slovenski državni ligi.
Ukrep št. 2: Vzpodbujanje najširšega sodelovanja invalidnih oseb v športnorekreacijskih dejavnostih
Invalidska društva so v letu 2017 vzpodbujala svoje člane, da se športno in rekreacijsko
udejstvujejo na vseh področjih športnega udejstvovanja, kjer jim invalidnost to omogoča.
Društvo invalidov Črešnjevec se že kar nekaj let udeležuje srečanja športnikov invalidov v
Radovljici. 8. februarja 2017, ob kulturnem prazniku, so sodelovali na igrah, ki jih lahko
izvajajo invalidi: pikado, kegljanje, namizni tenis in prstomet.
Iz Črešnjevca so se odpravili vsi prešerne volje, saj so bili v pričakovanju srečanja s prijatelji
iz gorenjske regije, na srečanje pridejo invalidi iz 7 društev. Društvo invalidov Črešnjevec
sodeluje v treh panogah: v pikadu moška in ženska ekipa, prstometu in kegljanju, udeležijo se
tudi pohoda iz Lisce do Vrbe, Prešernove domačije.
Na srečanju ni prvi cilj tekmovanje, ampak druženje.
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Slavnostni govor in druženje

Prejemniki medalj

Hiša Franceta Prešerna, Vrba na Gorenjskem

(Vir: DI Črešnjevec)
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