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1. UVOD 

Zveza delovnih invalidov Slovenije je 11. oktobra 2012 sprejela sklep, da se Mestni občini 

Ptuj podeli listina »Občina po meri invalidov za leto 2012«.  S prejemom listine se je Mestna 

občina Ptuj obvezala, da izvaja programe za invalide v skladu s sprejetimi dokumenti in 

vsakoletnim akcijskim načrtom za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Ptuj. 

 

Osnovno usmeritev pri realizaciji Akcijskega načrta za neodvisno življenje invalidov v Mestni 

občini Ptuj za leto 2015  dajejo naslednji dokumenti:  

- Analiza stanja o položaju invalidov v Mestni občini Ptuj, 

- Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Ptuj za obdobje 2011-

2015, 

- Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Ptuj za leto 2014, 

- Standardna pravila OZN o izenačevanju možnosti invalidov. 

 

Mestna občina Ptuj zagotavlja za programe invalidov v proračunu za leto 2015  skupaj  

253.883,88  EUR. V akcijskem načrtu so navedene  postavke proračuna Mestne občine Ptuj, 

v okviru katerih se zagotavljajo finančna sredstva. Gre za vsebinsko bogat program, ki 

zagotavlja, da se spodaj navedeni cilji lahko izvedejo.  

Posebnost izvedbe akcijskega načrta je spodbujanje, motiviranje in nenehna angažiranost vseh 

odgovornih nosilcev projekta k realizaciji zastavljenih nalog, tako s strani Sveta za invalide 

kot Mestne občine Ptuj. Naše poslanstvo glasi 

«POVEZANOST NAS BOGATI« kar pomeni, da se skupaj učimo komunikacije, skozi  

različnost ljudi, ki imajo zelo različne poglede, izkušnje, zdravstvena stanja ,prepričanja, in 

mnenja o lastni vrednosti. To je izziv, ki zahteva tolerantnost, spreminjanje mnenj in 

dopuščanje, da so mnenja lahko različna. Invalidi vidijo svet skozi svoja očala in ta projekt 

nam omogoča, da se skupaj spreminjamo in s tem bogatimo svoje izkušnje.  Slogan 

uresničujemo v okviru celotnega projekta. 

 

Posebni poudarek ob številnih navedenih programih v nadaljnjem akcijskem načrtu za leto 

2015  je izvedba  večjih projektov, ki so namenjeni povezovanju tako društev invalidov kot 

širše javnosti, to so naslednji programi: 

 

 

- Pustovanje invalidskih organizacij 2015 

- Izobraževanje in organizacija večjih javnih dogodkov društev invalidov 

- Oprava arhitektonskih ovir za invalide 

 

V Mestni občini Ptuj so pristojni oddelki občinske uprave, javni zavodi, invalidske 

organizacije in druge pristojne institucije, usmerili svoje dejavnosti in aktivnosti v naslednje 

cilje:  

I. cilj - obravnavati invalide kot polnopravne državljane in jih vključevati v pomembna 

dogajanja v občini, v skladu s tem pa zagotoviti  pogoje za vključevanje invalidov v procese 

odločanja na občinski ravni, in sicer na tistih področjih, ki so za invalide pomembna;  

II. cilj - odpraviti grajene in komunikacijske ovire, za katere velja, da onemogočajo ali 

otežujejo neodvisno življenje invalidov;  

III. cilj - razvijati podporno okolje, službe in programe, ki bodo omogočali čim bolj neodvisno 

življenje invalidov in poudarjali njihove sposobnosti;  

IV. cilj - izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o pravicah in potrebah invalidov v 

občini in vzpostaviti informacijsko povezanost med invalidskimi organizacijami. 
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2. Cilj I.  

Obravnavati invalide kot polnopravne državljane in jih vključevati v pomembna  

dogajanja v občini, v skladu s tem pa zagotoviti pogoje za vključevanje invalidov v 

procese odločanja na občinski ravni, in sicer na tistih področjih, ki so za invalide 

pomembna.  

PROGRAMI: 

1. Svet za invalide, ki šteje 10 članov, od tega 6 članov predstavnikov invalidskih organizacij 

in 4 člani predstavniki institucij, je imel v letošnjem letu  skupaj 5. sej.  Seje so bile  

namenjene koordinaciji nalog akcijskega načrta za čim boljšo  izvedbo projektov.  Svet za 

invalide bo posredoval informacijo o realizaciji akcijskega načrta za leto 2015 pristojnemu  

odboru mestnega sveta v okviru letnih poročil v mesecu aprilu za preteklo leto.  

 

2. Medobčinsko društvo invalidov Ptuj  koordinira invalidske organizacije in društva na 

občinski ravni. Redno jih obvešča in pridobiva pobude in potrebe invalidskih organizacij  o 

skupnih nalogah, spremlja realizacijo programov in povezuje aktivnosti za izvedbo skupnih 

programov invalidskih društev, za vse večje projekte. Na ta način je invalidom oziroma 

njihovim organizacijam omogočeno, da so se lahko aktivneje povezovali med seboj, ter  se 

vključujejo v programe z ostalimi organizacijami in zavodi v občini. 

 

Svet za invalide tudi obvešča invalidske organizacije o aktivnostih povezanih z vsebino 

invalidske problematike in odprave arhitektonskih ovir (zapisniki ). 

Invalidske organizacije so dobile priložnost da se med seboj povežejo in si izmenjajo 

programe dobre prakse, kar jih bogati v izmenjavi dobrih izkušenj, kar so do sedaj močno 

pogrešale in niso našle povezanosti med svojimi programi. Invalidske organizacije 

so neposredno vključene v izvedbo posameznih nalog odprave arhitektonskih ovir in označb 

za slepe in  slabovidne osebe, v povezavi z javnimi zavodi in v objektu Mestne hiše Ptuj. 

 

3. Mestna občina Ptuj je naloge akcijskega načrta vključila v proračun za leto 2015. Pozitivno 

je, da smo kljub zmanjševanju sredstev celotnega proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2015, 

uspeli obdržati postavko za odpravo arhitektonskih ovir v enaki višini lanskih sredstev, kar 

pomeni, da smo zagotovili sredstva v višini  10.000,00 EUR. Sredstva so namenjena 

programom, ki so v akcijskem načrtu opredeljena kot vir proračuna Mestne občine Ptuj (javni 

razpisi, odprava arhitektonskih in gradbenih ovir). 

 

Oddelki občinske uprave  programe iz akcijskega načrta  izvajajo v okviru proračuna Mestne 

občine Ptuj  za naslednje programe namenjene invalidom: 

Program  Aktivna politika zaposlovanja 

Postavka 7951 Sofinanciranje programov aktivne politike zaposlovanja, Mestna občina Ptuj 

sofinancira 5%  delež stroška za zaposlitev javnega delavca in 1 regres. 

V letošnjem letu  sofinanciramo 3 programe javnih del društev invalidov  v višini 2.790,00 

EUR.  
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Program: Zdravstvo 

Postavka: 712 Preventivni programi – javni razpis (javni razpis za sofinanciranje preventivnih 

programov zdravja  invalidskim društvom ), v višini 6.000,00 EUR, 

Postavka: 714 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje brezposelnih, v višini 

22.000,00 EUR.  

Program: Šport 

Postavka: 7353 Dotacije klubom in društvom, MD slepih in slabovidnih Ptuj v višini 2.578,02 

EUR, MD invalidov Ptuj v višini 2.431,86 EUR . 

Program Vrtci 

Postavka: 7631 Vrtec Ptuj, sofinanciranje integracije otrok s posebnimi potrebami in 

invalidnih otrok v redni oddelek vrtca (8 otrok), v višini 98.374,00 EUR. 

Program Socialno varstvo 

Postavka: Socialno varstvo invalidov, Pravica do družinskega pomočnika, Sofinanciranje 

družinskega pomočnika invalidni osebi (7 oseb),  letno 67.060,00 EUR. 

Postavka: Izjemne denarne pomoči, v višini 8.650,000 EUR. 

Postavka: 7932 Pomoč družini na domu, v višini 34.000,00 EUR. 

Program Komunalne dejavnosti  

Postavka. 6514 Odprava arhitektonskih ovir v višini 10.000,00 EUR 

 

Mestna občina Ptuj zagotavlja za programe invalidov v proračunu za leto 2015  skupaj  

253.883,88. 

3. Cilj II. 

Odpraviti grajene in komunikacijske ovire, za katere velja, da onemogočajo ali otežujejo 

neodvisno življenje invalidov.   

Št 1. Pri novogradnjah, katerih investitor je  Mestna občina Ptuj, se  dosledno upoštevajo 

Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov in Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje 

neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavbah ter 

Slovenskega standarda za gradnjo objektov.  

 

Mestna občina Ptuj v letu 2015 nadaljuje z delom komisije za ogled in popis odprave 

arhitektonskih ovir za invalide, ki  opravlja oglede po  četrtnih skupnostih Mestne občine Ptuj 

in izvaja popis vseh javnih prometnih površin in arhitektonskih  ovir ob prisotnosti invalidne 

osebe. Ta popis se posreduje na Oddelek GIK Mestne občine Ptuj, ki pristopi k odpravi ovir 

za invalide. 

 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj aktivno sodeluje pri ureditvi označb za slepe 

in slabovidne na navedenih lokacijah v akcijskem načrtu, tako da opravi ogled lokacije in 

predlaga ustrezno rešitev skupaj s pristojnimi za ureditev označbe:  

 

Veliko ljudi v vsakdanjem življenju uporablja pripomočke za izboljšanje vida. Nekateri pa 

kljub očalom ne zaznavajo okolja v zadovoljivi meri in ne morejo brati, če znaki niso dovolj 

razločni. V ta namen se izvajajo izboljšave tako vidnih in taktilnih  oznak ter zvočnih signalov 

v okolju. Uspešno izvajamo postopno označevanje vidnih in talnih ovir za slepe in slabovidne 

osebe v javnih prostorih in javnih zavodih v Mestni občini Ptuj. 

 

Vsaka od teh izboljšav javnega prostora izboljša razmere tudi za ostale uporabnike. S tem si 

prizadevamo za izboljšanje pogojev in lažjo vključevanje in dostopnost za invalide v javne 



 6 

institucije v Mestni občini Ptuj. Predlog za označitev dveh stopnic pred Mestno občino Ptuj in 

ureditev pločnika pred Medobčinskim društvom slepih in slabovidnih Ptuj s talno taklilnimi 

označbami. 

 

 

 

4. Cilj III.  

Razvijati podporno okolje, službe in programe, ki bodo omogočali čim bolj neodvisno 

življenje invalidov in poudarjali njihove sposobnosti.  

Mestna občina Ptuj nadaljuje z razvojem programa z nazivom:  

4.1.»RAZVOJ MREŽE PROGRAMOV ZA SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE INVALIDOV 

V MESTNI OBČINI PTUJ« 

Letošnji javni razpis smo pripravili tako, da smo na prvo mesto postavili razvoj programov, ki 

jih društva invalidov in ostala društva najbolj potrebujejo za širitev mreže služb in 

prostovoljcev ter za povezovanje na področju spodbujanja samostojnejšega življenja starejših 

in invalidov. 

 V merila in kriterije pri  razpisni dokumentaciji javnega razpisa smo omejili možnost prijave 

samo invalidskih in humanitarnih društev. S tem smo pridobili bistveno prednost v višini 

sredstev, ki smo jih lahko namenili invalidskim društvom, kar pomeni, da so sredstva za 

njihove programe povišana glede na pretekla leta. 

Opis programa: 

Mestna občina Ptuj zelo dobro razvija mrežo programov za samostojno življenje starejših, 

bolnikov in invalidov. Program vključuje zelo široko socialno, zdravstveno, preventivno, 

izobraževalno in svetovalno mrežo programov vseh izvajalcev, ki povezujejo  društva, ki s 

prostovoljci in aktivnimi člani v društvih izvajajo programe mreže. 

Vsebina programov zajema naslednja področja pomoči in podpornih programov: 

Svetovanja (zdravstvena, izobraževalna, pravna, socialna..) za aktivno in samostojno  

življenje invalidov in starejših oseb,  

Informiranje (kulturno, športno, pravno,), 

Pomoč na domu (prevozi, oskrba, nega), 

Vključevanje prostovoljcev  (druženje in vključevanje v vse zgoraj navedene aktivnosti), 

Seznanjanje javnih služb o potrebah invalidov in starejših, 

Programi rehabilitacije, 

Spodbujanje in omogočanje pogojev za druženje  z vrstniki , 

Spodbujanje vključevanja starejših in invalidov v aktivne vključitve prostega časa in delavnic. 

 

V okviru tega programa se izvajajo naslednji programi: 

Združenje invalidov – Forum Slovenije, program »Veriga psihosocialne oskrbe in 
druženja« Namen programa je preprečevati socialno izključenost invalidov, izboljšanje 

samopodobe, ustvarjanje možnosti za druženje in izboljšanje kvalitete življenja invalidov. 

Vključujejo se prostovoljci, ki so prejeli nagrado za naj prostovoljke priznanj varstveno 

delovnih centrov.  Vključeno je  preko 40 uporabnikov programa, ki se izvaja na njihovem 

domu ob povezavi druženja na zunanjih lokacijah.  

MD Invalidov Ptuj, programa: - » Pomoč invalidom pri ohranjevanju zdravja«  Program 

zajema rehabilitacijo in pomoč invalidom po nastanku invalidnosti, invalidi pridobivajo in 

ohranjajo fizično kondicijo in ohranjajo zdravje kot prispevek v povečanju možnosti 
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aktivnega vključevanja v življenje in delo na vseh področjih družbenega življenja. V večini 

primerov se izvaja na domu kot družinska terapija.  

in »Skrb za neodvisno življenje invalidov« Izvajanje tega programa omogoča težkim in 

nepokretnim invalidom bolj aktivno sodelovanje    in odstranjevanju ovir, za aktivnejše 

življenje. Gre za obiske v njihovem bivalnem okolju in podora in oskrba vseh potreb, in 

omogočanje druženja z mrežo prostovoljcev, ki se vključujejo v program 

 Društvo Sonček, programa: »Zdravstveno terapevtska kolonija«, Program zajema 

vodeno terapijo, delovno terapijo, in terapijo s konji za 14 otrok in mladostnikov, ki so se 

vključili v program in s tem pridobili možnosti za samostojnejše življenje.  

in program «Hipoterapija«,  Program se izvaja vse leto v okviru katerega terapevtka s 

pomočjo konja in njegovega voditelja z otrokom izvaja določene oblike fizioterapevtskih vaj. 

Na podlagi ugotovitev hipoterapevtk se predvidi ustrezna terapija v Bolnici Ptuj. Vključeno 

15 otrok.  

Združenje bolnikov s CVB boleznijo Slovenije, program: Delovanje kluba združenja 

CVB Ptuj, Program zajema organizirano druženje bolnikov po možganski kapi, kjer potekajo 

izobraževanja, okrogle mize, delavnice, hidroterapija, fizioterapija v Termah Ptuj. Namen 

programa je izboljšanje zdravstvenega stanja bolnikov, in širitev mreže samopomočnih 

skupin, za katere je bil ptujski klub izbran kov vzorčni klub v Sloveniji.  

Koronarno društvo Ptuj, programa: » Razvoj mreže za samostojno življenje koronarnih 

bolnikov-  gibalne dejavnosti in program« Šola zdravega življenja«  Program zajema 

delavnice, predavanje, izobraževanja za samostojnejše življenja koronarnih bolnikov, prav 

tako gre za predavanja zdravega načina življenja.  

Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen, program «Neodvisno življenje oseb s 
KVČB, program zajema izobraževanje, usposabljanje prostovoljcev za pomoč in svetovanju 

preko telefona,informiranje o zdravi prehrani in programih aktivnega načina življenja z 

športno vadbo, zagovorništvo, odpravljanje ovir v bivalnem in delovnem okolju, 

samopomočne skupine.  

Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor, program «Preventivni program 

varovanja zdravja« Program omogoča ozaveščanje o zdravem načinu življenja in 

omogočanje vključitev v brezplačno letovanje v počitniški prikolici v Termah. Zajema 

zdravstveno rehabilitacijo in izobraževanje zdravega načina življenja gluhih in naglušnih 

oseb.   

MD slepih in slabovidnih, program «Ohranjevaje zdravja slepih in slabovidnih, v okviru 

programa se izvajajo delavnice, predavanja, seminarji o zdravem načinu življenja, ki spodbuja 

slepe in slabovidne k gibalno aktivnejšemu življenju in prehranjevalnih navadah ki izboljšajo 

zdravstveno stanje slepih in slabovidnih.  

Društvo ledvičnih bolnikov Ptuj, programa: «Zdravstveni programi za aktivno življenje 
bolnikov« V okviru programa se zagotavljajo nakupi medicinskih pripomočkov, 

sofinanciranje zdravil, in sofinanciranje zdraviliškega zdravljenja.  

in program »Redna telesna vadba« 

Društvo revmatikov Slovenije, program »Program rehabilitacije« Program zajema 

svetovanja strokovnjakov na domu, rehabilitacija, in izobraževanja.  

Društvo upokojencev Ptuj, program »Starejši za boljšo kakovost življenja doma« 

Program je podporna mreža svetovanja in informiranja glede možnosti storitev zdravstvene in 

socialno varstvene oskrbe starejših in invalidov in informiranje o programih druženja, kar 

omogoča boljšo kvaliteto in aktivnejšo vključevanje invalidov in starejših v kulturno in 

družbeno dogajanje. Vključeno je 39 društev, prostovoljci obiskujejo preko 1000 starejših in 

nudijo podporno mrežo storitev. 
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Društvo optimisti Ptuj, program: Skupine starih za samopomoč« Prostovoljci starejši 

izvajajo program svetovanja, psihosocilane podpore druženja in oskrbe, ter izobraževanj na 

domu. 

Pokrajinska zveza društev upokojencev Spodnje Podravje Ptuj, program «Svetovalna 
služba za starejše«  Ob ugotavljanju potreb, ki jih potrebujejo starejši in invalidne osebe se v 

okviru programa zagotavlja strokovna podpora, omogočanje svetovanja, socialne pomoči in 

zdravstvenih storitev ter pomoč ki jo vodijo mreže prostovoljcev tem osebam na domu.  

 

Mreža programov za samostojno življenje invalidov zajema še naslednje programe: 

 

Oddelki občinske uprave okviru svojih pristojnosti sofinancirajo v okviru proračuna Mestne 

občine Ptuj za leto 2015 (vse postavke navedene v poglavju pri prvem cilju akcijskega načrta) 

razvoj javnih služb, ki urejajo vprašanja invalidov (pomoč družini na domu, socialna 

preventiva, načrtovanje in organiziranje pomoči, institucionalno varstvo, pravica do 

družinskega pomočnika,  razvojni in eksperimentalni programi, pomembni za občino in 

sodelovanje z nevladnimi organizacijami).  

 

4. 2. PROGRAMI DRUŠTEV INVALIDOV: 

 

 

-  Ključnega pomena za gluhe in naglušne starejše ljudi je izvajanje posebnega socialnega 

programa »Pomoč ostarelim gluhim in naglušnim na domu«, ki ga izvaja društvo s pomočjo 

treh gluhih in naglušnih prostovoljcev in sodelavcev v okviru katerega je vključeno 7  

invalidov sluha. Storitev obsega: osebna pomoč in pomoč pri vzpostavljanju socialnih stikov.  

  Izrednega pomena za slepe in slabovidne osebe  ter njihove družinske člane je izvajanje 

posebnih socialnih programov. En izmed najbolj pomembnih je »Osebna asistenca slepih in 

slabovidnih oseb«. S tem programom pomagamo slepim in slabovidnim osebam pri 

premagovanju gibalnih in komunikacijskih ovir (spremstvo, branje, pisanje, občasno prevozi, 

svetovanje, nabava….). 

S programom Prva socialna in osebna pomoč slepim in slabovidnim osebam pa osebe 

seznanjamo kakšne možnosti imajo do storitve, ki jih nudijo druge službe predvsem Center za 

socialno delo Ptuj. Nekateri slepi se teh storitev poslužujejo – predvsem starejši, ki imajo 

zraven slepote še dodatne okvare.   

 

4.3. PROGRAMI  SOCIALNO VARSTVO –  Center za socialno delo Ptuj  

 

1. Oddelki občinske uprave okviru svojih pristojnosti sofinancirajo v okviru proračuna 

Mestne občine Ptuj za leto 2015. To so naslednja področja razvoja javnih služb, ki urejajo 

vprašanja invalidov (pomoč družini na domu, socialna preventiva, načrtovanje in 

organiziranje pomoči, institucionalno varstvo, pravica do družinskega pomočnika,  razvojni in 

eksperimentalni programi, pomembni za občino in sodelovanje z nevladnimi organizacijami).  

 

2. Glede na potrebe uporabnikov - invalidov omogočamo in prilagajamo dostopnost do 

omenjenih storitev obsega javne službe Pomoč družini na domu. Pomoč družini na domu za 

področje Mestne občine Ptuj  izvaja Center za socialno delo Ptuj, storitev pa obsega: 

gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri vzpostavljanju 

socialnih stikov. V okviru javnih medijev bo še dalje obveščal o dostopnosti k storitvi za 

invalide. 
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3. Center za socialno delo Ptuj si bo tudi naprej prizadeval, za zagotavljanje programov 

socialne preventive in zaposlovanje invalidov v okviru lokalnega programa javnih del Laična 

pomoč družinam.  Kot delodajalec je že zagotovil sofinanciranje programa za izvajanje 

razvojne in integralne pomoči družinam, zaposlitev čim več težje zaposljivih invalidov III. 

kategorije kot vir socialne varnosti in zavedanje o lastni vključenosti v okolje. 

 

Program Laična pomoč družinam je razvojen in integriran pristop v izvajanju pomoči 

družinam. Predstavlja dodatno podporo družinam pri vse težje obvladljivi, vse številnejši in 

težji problematiki v lokalni skupnosti. V okviru javnih del se na Centru za socialno delo Ptuj 

izvaja  že od leta 2006. Vsako leto je izbran na podlagi Javnega razpisa. Program se 

kontinuirano izvaja vse leto na domu družine. 

Družinam, ki so vključene v program je zagotovljena dalj časa trajajoča in celovita podpora s 

sekundarno preventivo in intenzivnim svetovalnim delom neposredno otroku in mladostniku, 

posredno pa celotni družini. V družinah, ki so vključene v program, je veliko otrok s 

posebnimi potrebami.  

V programu Laična pomoč družinam je bilo v  letu 2015  zaposlenih 5 invalidov III. 

kategorije, težje zaposljive skupine. Izvajalci so vključeni v intenzivna izobraževanja, s ciljem 

pridobivanja in dopolnjevanja znanja z različnih področij življenja. Izvajalcem LPD - 

delovnim invalidom, zaposlitev v programu predstavlja vir socialne varnosti, kreativnost, 

preprečevanje dodatnih obolevnosti, pridobivanje novih znanj in spretnosti komunikacije, 

predvsem pa zavedanje o lastni umeščenosti v okolje.  

 

4.4. REHABILITACIJSKI PROGRAMI  

Rehabilitacijske programe izvajajo posamezna društva invalidov v okviru svojih rednih letnih 

programov, zajemajo pa organiziranje srečanj, obiske ter laično humanitarno pomoč težko 

prizadetim članom, pomoč članom po težkih operativnih posegih ali po nastanku invalidnosti, 

različne športne aktivnosti invalidov (plavanje, kegljanje, kolesarjenje, nordijska hoja, 

izvajanje ročnih del, ipd.).  

   

1. Rehabilitacijski programi se uspešno izvajajo v vseh invalidskih organizacijah od srečanj 

do rekreativnih programov: 

- Društvo gluhih in naglušnih Podravja Maribor-podružnica Ptuj v okviru svojih 

posebnih socialnih programov izvaja rehabilitacijske programe, ki zajemajo organiziranje 

srečanj, obiske ter pomoč članom, različne športne aktivnosti invalidov (futsal, odbojka na 

mivki, odbojka, orientacijski tek, bowling, kolesarjenje, šah, balinanje. V okviru posebnega 

socialnega programa družabništvo so organizirane stalne ročne delavnice ročnih del, saj tako 

skrbimo za enakopravno vključevanje v okviru delovanja društva in podružnice na Ptuju. 

- Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj izvaja vrsto rehabilitacijskih programov s 

katerimi omogoča aktivnejše sodelovanje in pripomorejo k odstranjevanju ovir ter bolj 

neodvisnemu življenju. To so razna usposabljanja, delavnice, tečaji (brajice, računalniški tečaj 

in tečaj tujih jezikov), srečanja, treningi in tekmovanja v raznih športnih panogah. .. 

- Medobčinsko društvo invalidov Ptuj –  

V programih rehabilitacije z organizirano aktivnostjo ohranjajo in  dosegajo boljšo telesno 

kondicijo invalidov, in s tem ohranjajo njihovo zdravje in spodbujajo k samostojnejšemu 

življenju invalidov in aktivnejšemu vključevanju v družbeno dogajanje. S tem ostane 

invalidna oseba glede na naravo  invalidnosti še dalje aktivna, tako kot je bila pred nastankom 

invalidnosti.  

- Združenje multiple skleroze Slovenije,  enota Ptuj, za bolnike z MS je zelo pomembna 

rehabilitacija. V mesecu  juniju skupinska udeležba članov društva (28 članov) na obnovitveni 
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rehabilitaciji v Topolšici. Nekaj  članov izvaja rehabilitacijo tudi v Zdravilišču Laško(10 

članov) in  35 članov v Topolšici. Obnovitvena rehabilitacija je namenjena tako najtežjim 

bolnikom, kot tudi mlajšim, da ohranjajo svojo fiizično in psihično aktivnost. 

 

-  Združenje Kluba bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo (CVB) Ptuj, v programih  

obnovitvene trajne rehabilitacije izvaja skupinsko hidroterapijo pod vodstvom fizioterapevta, 

delno podvodno masažo v termalnem bazenu s kopanjem, medicinsko gimnastiko pod 

strokovnim vodstvom, delo mobilne delavnice na bivalnih in terapevtskih okoljih s preventivo 

fizioterapije oz. nevrofizioterapije in organizirano druženje. 

 

- Sožitje Ptuj – medobčinsko društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju, 

društvo v sklopu svojih programov izvaja reahabilitacijski program, ki pomaga osebam z 

motnjo v duševnem razvoju v dvigu psihofizične kondicije, druženja in izmenjavo informacij 

med družinami. Vsako prvo soboto v mesecu društvo omogoča brezplačno kopanje osebi z 

motnjo v duševnem razvoju in dvema spremljevalcema, ki ga uči plavanja in rehabilitacijskih 

vaj. Izvajajo tudi fizioterapevtske vaje, ki so potrebne zaradi pomanjkanja fizične aktivnosti 

oseb, slabše razvite telesne drže in preobilne telesne teže. Vaje so v zahtevnosti prilagojene 

vsaki osebi posebej in se izvajajo daljše časovne obdobje, saj le tako lahko doseže željene 

rezultate. Svojim članom so omogočili tudi logopedske obravnave, saj je govor pri določenih 

osebah slabo razvit. Namen obravnav je izboljšanje govornih sposobnosti. 

 

 

4.5 PROGRAMI ZDRAVSTVO 

Zdravstveni dom Ptuj s svojo dejavnostjo zagotavlja ustrezne zdravstvene storitve invalidom, 

pri čemer upošteva pobudo gluhih in naglušnih oseb, tako da  zdravstveno osebje z dotikom 

opozarja na to, da so na vrsti. Uredi tudi vse potrebno za sodelovanje s tolmačem, ki je 

spremljevalec takšne osebe. 

Na pobudo Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije in Medobčinskega društva slepih in 

slabovidnih Ptuj je Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj sprejela odločitev in pobudo, da 

imajo slepe in slabovidne osebe, ki so vezane na spremljevalca, prednost pri obravnavi pri 

sprejemu v zdravstveno ambulanto. Na pobudo se je doslej odzvala le Ptujska bolnišnica. 

 

4. 6. PROGRAMI IZOBRAŽEVANJE 

1. Zagotavljanje dodatne strokovne pomoči tistim otrokom in mladostnikom, ki niso 

usmerjeni po Zakonu o usmerjanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.  

Center za socialno delo Ptuj zagotavlja pomoč in podporo otrokom in mladostnikom, ki niso 

usmerjeni po ZUOPP ali so pred postopkom usmerjanja v dveh programih:   

Svetovanje otrokom, mladostnikom in staršem – program, z zaposlenim enim specialnim 

pedagogom, v celoti financira Mestna občina Ptuj. V projekt je bilo vključenih 26 otrok in 

mladostnikov s posebnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami in težavami v odraščanju. 

Dnevni center za otroke in mladostnike – preventivni program pod okriljem društva ARS 

VITAE, je program prostovoljnega dela, brez prispevka uporabnikov, ki pet dni v tednu, pet 

ur dnevno zagotavlja vso podporo in pomoč osnovnošolskih otrokom in dijakom srednjih šol  

Pri vseh izobraževalnih predmetih. Program izvaja 11 prostovoljcev in profesorji različnih 

pedagoških usmeritev in socialnega dela, v sodelovanju s šolami. Program sofinancira Mestna 

občina Ptuj v višini 3.797,00 EUR, kar predstavlja osnovo za pridobivanje finančnih sredstev 

na razpisih ministrstev. V letu 2014 je bil program verificiran na Socialni zbornici Slovenije. 
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V program je bilo vključenih 99 otrok in mladostnikov. Izvaja se v prostorih Doma Ptuj, kar 

tudi vsebinsko predstavlja novo kvaliteto v medgeneracijskih dejavnostih. Program je bil 

predstavljen tudi v javnih medijih.                  . 

 

 

2.MD Slepih in slabovidnih Ptuj v oktobru 2015 v medsebojnem sodelovanju krajev (Ptuj, 

Murska Sobota, Lenti- Madžarksa in Čakovec). Organizator letošnje prireditve je društvo MD 

slepih in slabovidnih Ptuj, ki bo v Ptuju. 

 

3. Društvo Sožitje Ptuj izvaja program ob svetovnem dnevu Downovega sindroma z 

naslovom »Skupaj v pomlad«. Namen programa je izobraževanje in druženje. Izvajajo 

program izobraževanja z naslovom «Pomen gibalnih aktivnosti za osebe z motnjo v duševnem 

razvoju, ki ga izvaja fizioterapevtka in »Komunikacija OMDR v odrasli dobi«, ki ga izvaja 

logopedinja. Ob tem izvajajo tudi ustvarjalne delavnice na temo pomlad. 

 

 

4. Izobraževanje  za program »Pomoč pri plavanju po metodi Halliwick« 

V osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka Ptuj se 4 strokovne delavke izobražujejo za metodo 

plavanja Halliwick, ki omogoča dodatno pomoč osebam s posebnimi potrebami in vključuje 

tudi slepe in slabovidne osebe pri učenju plavanja. Halliwickov koncept učenja plavanja je 

namenjen osebam z zmanjšanimi zmožnostmi na področju učenja in gibanja. Učenje poteka 

individualno in skupinsko, ob upoštevanju plavalčevih zmožnosti, fizikalnih znakov gibanja v 

vodi in Halliwickove filozofije dela. 

 

Izvedba plavanja v Termah Ptuj enkrat tedensko (dan po dogovoru, načeloma po 13.uri v času 

OPB-ja),Izvajalci: Tamara Tomašič, Tanja Knehtl, Vesna Horvat, Tanja Kaučevič, Lidija 

Hameršak Marin.Prevoz do toplic in nazaj s kombijem, 

Časovno: od 13.-15.ure  (delo v vodi 45 minut ). 

Glede na vključitev otrok s posebnimi potrebami (posebnosti) občasno spremstvo varuhinje. 

 

5. Organizacija programa »Varstvo otrok s posebnimi potrebami v času šolskih  počitnic 

Učenci so  vključeni v poletnih počitnicah v razne aktivnosti pod vodstvom strokovnih 

delavcev šole v programe, ki so bili organizirani v raznih vadbenih organizacijah izven 

šolskega okoliša in v sami šoli.  

6. Program »Učenje instrumentov z barvnimi notami za osebe s posebnimi potrebami« 

S projektom  omogočajo otrokom s posebnimi potrebami, da lahko igrajo na različne 

instrumente in sicer po sistemu barvnih not in kasnejšem možnem prehodu na klasične note in 

notno črtovje glede na individualne sposobnosti. 

Ker je zanimanje za glasbo in igranje na instrumente pri naših otrocih izredno veliko,  je zelo 

pomembno, da jim to omogočimo. Projekt  obsega osnove teorije o glasbi (enkrat  tedensko v 

manjši skupini) in individualno učenje igranja na instrumente glede na interes in glasbene  

zmožnosti. Na ta način  učencem omogočajo da se seznanjajo z glasbo in igranjem na 

instrumente: Orffova glasbila, skupina se imenuje Orffova skupina. V ta namen imajo različne 

Orffove instrumente ter ostala glasbila, na katera se učijo igrati. 

Projekt izvaja defektologinja Lidija Hameršak Marin. Dejavnost se izvaja tako za učence 

programa z nižjim izobrazbenim standardom kot za učence posebnega programa vzgoje in 

izobraževanja. Učijo se v okviru izbirne vsebine pri učencih oddelkov vzgoje in izobraževanja 

in v okviru dodatnih individualnih ur. Skupni obseg dejavnosti je tako 4 ure tedensko (2 uri v 

okviru izbirnih vsebin in 2 uri dodatnih individualnih ur). 
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Igranje na instrumente jim je v veliko veselje, zato bi s projektom želeli nadaljevati tudi v 

prihodnje.V okviru projekta je v učenje igranja po sistemu barvnih not vključenih trenutno 15 

otrok.  

 

 

 

7. Program »Terapija s konjem za osebe s posebnimi potrebami« 

Poleg že znane hipoterapije se vedno bolj uveljavlja tudi specialno pedagoško jahanje. Cilji 

specialno pedagoškega jahanja zajemajo celosten pristop k otroku. Enakomerno posegajo na 

motorično, kognitivno, socialno in čustveno področje. 

Konj s svojo telesno temperaturo, dihanjem, bitjem srca pomirjujoče vpliva na ljudi. Z 

gibanjem nam daje veliko več impulzov za razvoj ravnotežnostnih reakcij in izravnavo telesa. 

Izraža svoj karakter in tako vpliva na razvoj čustev in socializacijo. Biti ob konju in jahati 

konja – tako veliko žival, pomeni biti nekaj. Vpliva na razvoj samozavesti. Je odličen 

motivator. Specialno pedagoško jahanje  na šoli dr. Ljudevita Pivka vodi defektologinja  z 

dodatno specializacijo za Terapevta s pomočjo konja Tamara Tomašič, na majhnem posestvu 

v Juršincih. V tem šolskem letu so v jahanje vključeni štirje otroci. Otroke na jahanje 

pripeljejo starši .Jahanje se izvaja v torek ali četrtek, v trajanju 20 oz. 40 minut na otroka. 

Cena po otroku je 15 oz. 30 eur. Vse stroške krijejo starši sami. 

 

8.  Program »S pozitivnimi izkušnjami pomagamo večati socialno opremljenost otrok« 

OŠ dr. Ljudevita Pivka, ki je osnovna šola z nižjim izobrazbenim standardom, se vpisujejo 

najpogosteje učenci v drugo ali tretjo triado. Ti učenci so bili v prejšnjih šolah neuspešni, saj 

so bili v neustreznem programu več let. Zaradi tega se je pri njih razvila negativna 

samopodoba ter vedenjske in čustvene težave. Šola ugotavlja, da učenci konfliktne situacije 

rešujejo z nasiljem, pri pouku so nemirni in nemotivirani. S tem projektom iščejo načine 

pomoči za te učence. Oblikovali so skupino učencev z izrazitejšimi negativnimi oblikami 

vedenja, ki bodo vključeni v projekt. Izvajajo delavnice za razvijanje pozitivne samopodobe, 

prepoznavanje konfliktnih situacij in učenje razreševanja le- teh. Vključujejo živali, 

sprostitveno vzgojo in mediacijo. Nosilki projekta sta strokovni delavki Vesna Horvat in 

Tanja Kučevič.  

 

4.7. PROGRAMI ZAPOSLOVANJE 

 

 

Urad za delo ZRSZ vodi postopke za pridobitev invalidnosti ter pravice do zaposlitvene 

rehabilitacije po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, organizira 

zdravniška svetovanja za invalide in osebe z zdravstvenimi ovirami, sodeluje z zunanjimi 

institucijami kot so npr. koncesionarji za izvajanje zaposlitvene rehabilitacije (Uri Soča, 

Zavod Vitis, Racio), raznimi društvi (Društvo slepih in slabovidnih, Društvo delovnih 

invalidov, Medobčinsko društvo gluhih in naglušnih,..), organizacijami in  drugimi zavodi 

(ZPIZ, CSD…).  

Več je tudi povezovanj in osebnih stikov z delodajalci predvsem glede primernih delovnih 

mest za invalide. Rehabilitacijska svetovalka sodeluje že pri samem kreiranju novih delovnih 

mest, povezuje se z zaposlitvenimi centri, kjer se zaposlujejo osebe z odločbo o zaščitni 

zaposlitvi. V lokalnem okolju išče izvajalce za javna dela, kamor bi se lahko vključile 

predvsem invalidne osebe, jih motivira, vzpodbuja, da oblikujejo nova, primerna delovna 

mesta zanje. 
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ZRSZ vabi na vse dogodke, ki so povezani z usposabljanjem in zaposlovanjem invalidnih 

oseb, invalidne osebe, ki so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb in lahko sodelovanje na 

teh dogodkih privede do njihove nove karierne poti. 

 

 

 

V prilogi statistični podatki o zaposlovanju invalidov  realizacija 2015.   

 

 

4.8. PROGRAMI KULTURA 

1. Program »Pustovanje invalidskih organizacij 2015«  

 

Varstveno delovni  center Sonček Ptuj in Sonček, društvo za cerebralno paralizo Ptuj – 

Ormož, so v  sodelovanju z ostalimi invalidskimi in humanitarnimi organizacijami s Ptuja, v 

okviru projekta »Občina po meri invalidov« organizirali skupno srečanje in pustovanje vseh 

navedenih organizacij in društev Regije Spodnje Podravje, s ciljem skupaj z vsemi udeleženci 

aktivno sodelovati, se povezati na kurentovanju, srečati stare običaje in spoznati nove 

prijatelje. Zelo pomembna je tudi socialna vključenost  

 

V karnevalski dvorani se je v v mesecu februarju 2015 zbralo več kot 600 udeležencev iz 

VDC Sonček Ptuj, Maribor, Murska Sobota, Zavoda za usposabljanje, delo in varstvo dr. 

Marjana Borštnarja Dornava, VDC-ja Sožitje Ptuj, OŠ dr. Ljudevita Pivka, Kluba CVB po 

možganski kpai  Ptuj in Prekmurje, Ozare Ptuj, Maribor in Murska Sobota, Medobčinskega 

društva slepih in slabovidnih Ptuj, Društva gluhih in naglušnih Podravja Maribor in Enote 

Ptuj, Društva Sonček in Društva za cerebralno paralizo Ptuj – Ormož. 

 

Nagrade za najlepše maske so prispevali: Mestno gledališče Ptuj, CID Ptuj, Perutnina Ptuj, 

Gastro Ptuj, Mestna občina Ptuj je gostila s krofi in pijačo.  

 

 

2. Javni zavodi s področja kulture Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, 

Mestno gledališče Ptuj so v svoji ponudbi programov  omogočili večjo dostopnost  invalidom 

k udeležbi  programov kulture s posebnimi popusti na prireditvah, ki jih izvajajo v okviru 

svojega letnega programa.  

 

 

 

4. 9. PROGRAMI ŠPORT 

 

1.  Zavod za šport Ptuj vsako leto  zagotavlja vadbene termine za športnike invalide. Člani 

Sožitja Ptuj  ob petkih v športni dvorani Mladika koristijo termin med 10.00 in 12.00 uro.  

Člani medobčinskega društva invalidov Ptuj koristijo termine  v strelišču v ŠD Mladika, prav 

tako člani MD Invalidov Ptuj in MD slepih in slabovidnih koristijo termine na kegljišču na 

Mestnem stadionu Ptuj. 
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2.Mestna občina Ptuj je na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni 

občini Ptuj  objavila Javni razpis za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Ptuj za 

leto 2015, v okviru katerega je  sofinancirala tudi športne programe za invalide.  

 

Prejemniki sredstev so naslednja društva: 

- Medobčinsko društvo invalidov Ptuj je za program športa (streljanje,šah, kegljanje, 

ribolov, pikado) ki ga izvajajo v društvu, prejelo   sredstva v višini 2.431,86 EUR, 

- Društvo slepih in slabovidnih Ptuj je za program športa (šah,keglanje), ki ga izvajajo v 

društvu, prejelo sredstva v višini  2.578,02 EUR. 

- Uspešno smo izvedli dve regijski tekmovanji v ribolovu in pikadu. 

 

 

3. Program rekreacije in športa zajema zagotavljanje pogojev za razvoj športne rekreacije 

invalidnih oseb, ohranjanja psihofizičnega zdravja in integracije ter zagotavljanje invalidom 

sodelovanje na državnih tekmovanjih, ter ostalih tehničnih pogojev (materialnih, kadrovskih 

in organizacijskih). Zavod za šport kot upravljavec objektov športa je tudi v letu 2015 

omogočil in spodbujal izvedbo športnih tekmovanj za društva invalidov v naslednjih panogah: 

šah, streljanje z zračno puško, pikado, kegljanje in ribolov. 

 

4.Zavod za šport Ptuj je pobudnik akcije v slovenskem športnem prostoru, da vse nacionalne 

panožne zveze čim prej realizirajo zahteve mednarodnih športnih zvez o vključevanju športa 

invalidov v svoje akte in programe. Posledično bi ta skupna organiziranost prešla na klube in 

društva. Tako zavod spodbuja razvoj športa invalidov med klubi in društvi kot tudi na 

nacionalni ravni nacionalne zveze. 

 

 

5. Cilj IV.  

Izboljšati obveščanje in osveščanje občanov o pravicah in potrebah invalidov v občini,  

vzpostaviti informacijsko povezanost med invalidskimi organizacijami in redno 

obveščanje javnosti o izvajanju projekta »Občina po meri invalidov« 

Programi:  

1. Občinska uprava, invalidske organizacije ter ostale institucije, ki se ukvarjajo z invalidi,   v 

okviru svojega programa  informirajo javnost o vprašanjih, ki zadevajo invalide. V ta namen 

smo pozvali novinarje lokalne PETV, ter dopisnike in novinarje lokalnih časopisov in glasil 

(Ptujčan, Štajerski Tednik…) , da redno pripravljajo objave člankov in televizijskih oddaj ob 

izvajanju programov v okviru tega akcijskega načrta.  

 

1. Mestna občina Ptuj je na svoji spletni strani naredila posodobitev za predstavitev 

programa 

« Občina po meri invalidov« kjer so ob splošni predstavitvi programa na vpogled naslednji 

dokumenti:  

-    Sklep o imenovanju Sveta za invalide, 

- Akcijski načrt za neodvisno življenje invalidov v Mestni občini Ptuj za leto 2015   

 

Mestna občina Ptuj  v svojem tedenskem obveščanju javnih medijev o dogodkih v Mestni 

občini Ptuj vključuje tudi objave večjih projektov, ki  jih izvajamo v okviru akcijskega načrta. 

 V glasilu Ptujčan naslednje objave:  
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2. Objave v javnih medijih s strani invalidskih društev 

 

 

 

Medobčinsko društvo invalidov Ptuj redno enkrat mesečno obvešča svoje člane invalidov o 

svojih programskih aktivnostih v javnem mediju Radio Ptuj in Štajerki tednik.  

 

4. Pedagoška akcija na osnovnih in srednjih šolah za predstavitev potreb invalidov 

Medobčinsko društvo invalidov Ptuj vsako leto izvaja pedagoško akcijo v kateri  sodelujejo 

osnovne šole  Mestne občine Ptuj, to so OŠ Ljudski vrt s podružnico Grajena, OŠ Mladika,  

OŠ Olge Meglič. Nastaja veliko  izdelkov  likovnih del, spisov in pesmi. Pomembno je da 

izdelki  izražajo občutke otrok do drugačnih ljudi, kako jih sprejemajo.  

 

Namen programa da se v vzgojno-izobraževalni programe vključi vsebinski program o 

razumevanju in sprejemanju pravic invalidov in razvijanju pozitivnega odnosa do invalidnosti 

in s tem do drugačnosti.  

 

V letu 2015 smo začeli z projektom vgradne taktilnih oznak za slepe in slabovidne. Oznake 

jim bodo  omogočile  lažje gibanje po mestnem jedru.  

V jesenskem času je bil odprt podhod pod železniško progo, pri katerem je dvigalo, ki 

invalidnim osebam omogoča nemoten prehod: Tu so  vgrajene  že taktilne oznake za slepe in 

slabovidne . 

 

 

 

Pripravil: Svet za invalide Mestne občine Ptuj 

1. Zdenka Ornik,  Medobčinsko društvo invalidov Ptuj, 

2. Petra Šuster, Društvo Sožitje Ptuj, 

3. Brigita Pulko, Društvo Sonček Ptuj,  

4. Dominik Mohorko, Društvo gluhih in naglušnih Podravja, Enota Ptuj 

5. Darja Dovečar,  Zavod Vitis Ptuj, 

6. Milan Čuček,  Združenje  bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, 

      Enota Ptuj,  

7.   Solina Janez, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Ptuj. 

8.    Metka Jurešič, predsednica Odbora za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo  

       Mestnega sveta MOP in Center za socialno delo Ptuj,     

9.    Maja Erjavec,  Mestna občina Ptuj,    

10.  Miran Murko, Zavod RS za zaposlovanje,Urad za delo Ptuj.    
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