AKCIJSKI NAČRT

za neodvisno življenje invalidov
v Mestni občini Murska Sobota

CILJ 1: OSVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI O INVALIDIH,
NJIHOVIH POSEBNIH POTREBAH, PRAVICAH IN ZMOŽNOSTIH
PRIORITETNE NALOGE

UKREPI

Informiranje javnosti o
problematiki invalidov v
vsakdanjem življenju, o
zagotavljanju enakih
možnosti pri vključevanju v
tokove vsakdanjega življenja

Dati predlog in pobudo
medijem na lokalnem
nivoju, da uvedejo
programe za izvedbo oddaj
o problematiki invalidov,
vsaj 60 min na mesec

Osveščanje in informiranje
otrok in mladostnikov

Redni in dodatni programi
v vrtcih in osnovnih šolah v
okviru interesnih
dejavnosti

Informiranje delodajalcev o
zakonodaji s področja
zaposlovanja invalidov, o
strokovni podpori in
finančnih spodbudah pri
usposabljanju in
zaposlovanju invalidov
Spodbujati javna občila
(Soboške novine, Sobota
info itd.) in ponudnike
informacij po internetu, da
svoje storitve oblikuje tako,
da so dostopne slepim in
slabovidnim ter vsem
invalidom
Zagotoviti prisotnost
tolmača znakovnega jezika
gluhih na javnih prireditvah,
proslavah

Zavod za zaposlovanje
sprotno obvešča
delodajalce o spremembah
zakonodaje na področju
zaposlovanja invalidov

Dati predlog in pobudo
medijem in vsem
ponudnikom informacij po
internetu

Društvo gluhih in
naglušnih pri posameznih
izvajalcih prireditev prisotnost na prireditvah
določi Društvo gluhih in
naglušnih

ROKI ZA NOSILCI IZVEDBE,
IZVEDBO
FINANCERJI

2011

Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za
gospodarske in
negospodarske
dejavnosti postavka 1803 5005

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za
gospodarske in
negospodarske
dejavnosti - postav.
1903-1005

Trajna
naloga

Zavod za
zaposlovanje

2011

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za
gospodarske in
negospodarske
dejavnosti

Društvo gluhih in
naglušnih

1

Dati predlog lokalnim TVpomembni dogodki in
intervjuji naj bi bili
podnaslovljeni in ob
prisotnosti tolmača
znakovnega jezika gluhih

Sestaviti in dati predlog
lokalnim TV

Izoblikovanje turističnih
ponudb za invalide

Dati pobudo turističnim
organizacijam v občini, da
v okviru svoje dejavnosti
organizirajo tudi turistično
ponudbo za invalide

2011

Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za
gospodarske in
negospodarske
dejavnosti - konto
1803 5005

2011

Zavod za kulturo,
turizem in šport,
turistične agencije
in društva

CILJ 2: SKRB ZA ZDRAVJE IN REHABILITACIJSKI PROGRAMI
PRIORITETNE NALOGE

UKREPI

Zagotavljanje osebne
asistence in podpore za
samostojno in neodvisno
življenje invalidov

Omogočanje možnosti za
čim večje vključevanje v
javna dela

Preprečevanje zlorab
invalidnih oseb

Osveščanje predstavnikov
pristojnih organov za
prepoznavanje možnih
zlorab invalidnih oseb in
ukrepanje ob ugotovljenih
primerih

Enaka dostopnost do
prilagojenih tehničnih
pripomočkov za invalide

Pobuda za potrebno
spremembo zakonodaje

ROKI ZA NOSILCI IZVEDBE,
IZVEDBO
FINANCERJI

Trajna
naloga

Zavod za
zaposlovanje,
Mestna občina
Murska Sobota postavka 1003 1000

Trajna
naloga

Občinsko redarstvo
s policijo

2011

Zavod za
zdravstveno varstvo

CILJ 3: IZVAJANJE PROGRAMOV IN STORITEV ZA VKLJUČEVANJE V
VSAKDANJE ŽIVLJENJE V DOMAČEM OKOLJU
PRIORITETNE NALOGE

Na podlagi Zakona o
socialnem varstvu izvajati
strokovne storitve in
programe na domu in v
skupnosti

UKREPI
Zagotavljanje izvajanja
storitve pomoč družini na
domu
Plačevanje in doplačevanje
bivanja v bivalnih enotah in
institucionalnem varstvu

ROKI ZA NOSILCI IZVEDBE,
IZVEDBO
FINANCERJI

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota,
postav. 2004 1000,
postav. 2004 2000,
postav. 2004 2001

Financiranje pravice do
družinskega pomočnika
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Spodbujanje razvoja mreže
programov za podporo in
pomoč invalidnim osebam
in njihovih svojcev, ki jih
izvajajo nevladne
organizacije

Zagotavljanje prilagojenih
najemnih stanovanj

Sofinanciranje prevozov
namenjenih invalidom

Javni razpis za
sofinanciranje programov
na področju socialnega in
zdravstvenega varstva

Javni razpis za oddajo
neprofitnih stanovanj v
najem, z določeno kvoto
stanovanj, prilagojenih za
invalide
Zagotavljanje
subvencioniranih najemnin
za neprofitna najemna
stanovanja iz občinskega
proračuna
Financiranje avtobusnih
kart za mestni prevoz

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota,
postav. 2004 6000

Trajna
naloga

Javni stanovanjski
sklad in Mestna
občina Murska
Sobota, konto 4025
01, 4205 00, 4204
02, postavka 2004
4001

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za okolje in
prostor, postavka
13023002

Vzpostavitev INFO TOČKE
namenjene za pomoč in
svetovanje invalidom.

Zagotoviti prostorov za
izvajanje INFO TOČKE in
zagotoviti zaposlitev ene
osebe preko javnih del

Mestna občina
Murska Sobota,
invalidske
2011-2015
organizacije in
društva, Zavod za
zaposlovanje

Zagotovitev skupnih
prostorov za izvajanje
programov in dejavnosti
invalidskih organizacij in
društev

Poskrbeti za najem ali
Mestna občina
gradnjo skupnih prostorov
Murska Sobota,
za invalidske organizacije
2011-2015
invalidske
in društva, v letu 2011
organizacije in
organizirati sestanek z
društva
zainteresiranimi društvi

Zagotovitev spremstva za
invalide pri nakupih po
večjih trgovskih centrih

Dati pobudo večjim
trgovskim centrom, da
zagotovijo spremstvo pri
nakupovanju za slepe in
slabovidne ter gibalno
ovirane invalide

2011

Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za
gospodarske in
negospodarske
dejavnosti, in Hiša
sadeži družbe
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CILJ 4: ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI DO GRADBENIH OBJEKTOV IN
PROMETA, MOŽNOSTI IN SOCIALNE VKLJUČENOSTI FIZIČNEGA
OKOLJA, IN INFORMACIJ ZA URESNIČEVANJE PRAVICE DO ENAKIH
MOŽNOSTI IN SOCIALNE VKLJUČENOSTI
PRIORITETNE NALOGE
Zagotavljanje dostopnosti
do prostorov, v katerih se
izvajajo vzgojno
izobraževalne dejavnosti

UKREPI
Odprava arhitektonskih
ovir za vstop otrok v
prostore in gibanje po
stavbi na OŠ III

Pri Glasbeni šoli M. Sobota se
Odstranitev požarnih
pri požarnih stopnicah, ki segajo stopnic s pločnika
do polovice pločnika, naredi
klančina,ki bo omogočala
prehod starejšim osebam in
invalidom na invalidskih
vozičkih

ROKI ZA NOSILCI IZVEDBE,
IZVEDBO
FINANCERJI

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota in
OŠ

2012

Mestna občina in
Glasbena šola

Zagotavljanje dostopnosti
do prostorov, v katerih se
izvaja primarna zdravstvena
dejavnost

Izgradnja dvigal za vstop
invalidom v prostore
splošnih ambulant in
ambulant medicine dela,
prometa in športa. Ob
novogradnji ali
rekonstrukciji v skladu z
zakonom v roku 15 let

Zagotavljanje dostopnosti
do prostorov v
Pokrajinskem muzeju

Izgradnja dvigala za dostop
v prostore Pokrajinskega
Mestna občina
muzeja ob novogradnji ali
2011-2015 Murska Sobota in
rekonstrukciji, v skladu z
Pokrajinski muzej
zakonom v roku 15 let

Zagotavljanje dostopnosti
do gasilskih domov, kjer
potekajo kulturne prireditve
in volitve

Odprava arhitektonskih
ovir, izgradnja dostopov za
invalidske vozičke ob
novogradnji ali
rekonstrukciji, v skladu z
zakonom v roku 15 let

Zagotavljanje dostopnosti in
namestitev oznak za
invalide v prostorih Mestne
občine Murska Sobota

Obvezna izvedba del za
zagotavljanje dostopnosti
in odpravo v okviru
investicijskih vzdrževanj podrobneje pod poglavjem
prostorske ureditve

Zagotavljanje dostopnosti
do javnih površin in
prilagoditev oznak v
prometu

Izvedba klančin, nižanje
robnikov, označevanje
rezerviranih parkirnih mest,
ureditev prometne
signalizacije, nameščanje
zvočne in svetlobne
signalizacije na cestah in
prehodih in zagotavljanje
parkirnih mest za invalidne

2011 2015

Mestna občina
Murska Sobota in
Zdravstveni dom
Murska Sobota,
postavka 1702 1000

2011 2015

Mestna občina
Murska Sobota in
krajevne skupnosti
ter mestne četrti

2011 2015

Mestna občina
Murska Sobota

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za okolje in
prostor postav.
1302.3004
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Zagotavljanje dostopnosti
do javnih površin in
prilagoditev oznak v
prometu

Izvedba klančin, nižanje
robnikov, označevanje
rezerviranih parkirnih mest,
ureditev prometne
signalizacije, nameščanje
zvočne in svetlobne
signalizacije na cestah in
prehodih in zagotavljanje
parkirnih mest za invalidne
osebe v skladu z veljavnimi
normativi.

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za okolje in
prostor postav.
1302.3004

Izgraditev javnih sanitarij na Sanitarije bodo namenjene
tržnici za invalidne osebe
invalidom in prilagojene za
uporabo - oseb na
invalidskih vozičkih,
- previjalna mizica za
Mestna občina
2011-2015
otroke
Murska Sobota

Zagotavljanje dostopnosti
do stanovanjskih stavb in
stanovanj, ki so v lasti
Mestne občine Murska
Sobota in Javnega
stanovanjskega sklada

Izvedba arhitektonsko
primerno urejene okolice,
stanovanjskih stavb in
stanovanj za invalidne
osebe

V stanovanjskih stavbah in
javnih zavodih ter drugih
ustanovah zagotoviti
zvočnike in demafone

V stanovanjskih zgradbah,
ki so last stanovanjskega
sklada in javnih zavodih ter
drugih ustanovah vgraditi
zvočnike oziroma
demafone na primerni
višini, da bodo dostopne za
invlidne osebe. Dati
pobudo ustanovam.

Dajanje pobud k ureditvi
dostopnosti grajenega
okolja, ki niso v izvirni
pristojnosti Mestna občina
Murska Sobota

Priprava in posredovanje
Trajna
ponudb ter pozivov za
naloga
ureditev dostopnosti v
institucije, različne zavode,
trgovine in verske
ustanove

Vgraditev indukcijskih zank Zagotovitev potrebnih
v gledališču, kinodvorani,
postopkov in finančnih
knjižnici, cerkvah
sredstev za vgraditev
indukcijskih zank

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota,
Javni stanovanjski
sklad

2011 Mestna občina
Murska Sobota,
Javni stanovanjski
sklad

Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za
gospodarske in
negospodarske
dejavnosti

Društvo gluhih in
naglušnih,
2011-2015
posamezne
institucije

5

Prenosna indukcijska zanka
za naglušne na Upravni
enoti Murska Sobota in
Mestna občina Murska
Sobota ter priporočilo za
nabavo na banke,
zdravstvene ustanove in
javne zavode
Ponudba za možnost
prevozov invalidov s
taksijem

Nabava prenosnih
indukcijskih zank in
priporočila za nabavo

Dati pobudo taksistom, da
zagotovijo oziroma
opremijo vozila, ki bodo
primerna tudi za prevoz
invalidov

Zagotovitev dostopnosti do Bankam posredovati
bankomatov
predlog, da uredijo
bankomate za invalide

Mestna občina
Murska Sobota,
2011-2015 Upravna enota
Murska Sobota in
druge ustanove

2011

2011

Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za
gospodarske in
negospodarske
dejavnosti
Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za
gospodarske in
negospodarske
dejavnosti
TRUE

CILJ 5: PRAVICA DO ENAKIH MOŽNOSTI ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE
PRIORITETNE NALOGE
Zagotavljanje pogojev v
procesu vzgoje in
izobraževanja, ki bodo
upoštevali potrebe
posamezne vrste
invalidnosti
Vseživljenjsko učenje in
izobraževanje –
zagotavljanje dostopa do
učenja in izobraževanja

Izvajanje programov in
projektov za vseživljenjsko
učenje v okviru društev in
organizacij

UKREPI

ROKI ZA NOSILCI IZVEDBE,
IZVEDBO
FINANCERJI
V vrtcih in šolah zagotoviti
Mestna občina
standarde in normative, ki
Murska Sobota,
so predvideni za nemoteno
Trajna Oddelek za
izvajanje programov za
naloga gospodarske in
invalide
negospodarske
dejavnosti, OŠ in
vrtci
Razvijanje in sofinanciranje
Mestna občina
programov in projektov, ki
Murska Sobota,
bodo namenjeni
Trajna Oddelek za
vseživljenjskemu učenju in
naloga gospodarske in
izobraževanju
negospodarske
dejavnosti
Priprava in izvedba
projektov in programov, ki
Trajna Invalidska društva
bodo namenjeni
naloga in organizacije
vseživljenjskemu učenju
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Zagotavljanje dodatne
strokovne pomoči
invalidnim otrokom glede na
vrsto invalidnosti

Sofinanciranje programov
in projektov, ki vsebujejo
zagotavljanje dodatne
strokovne pomoči
invalidnim otrokom

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za
gospodarske in
negospodarske
dejavnosti

CILJ 6: PRAVICA DO DELA IN ZAPOSLITVE
PRIORITETNE NALOGE

UKREPI

ROKI ZA NOSILCI IZVEDBE,
IZVEDBO
FINANCERJI
Zaposlovanje invalidnih
Izvrševanje obveznosti
Mestna uprava
oseb v Mestni upravi Mestne kvotnega sistema za
Mestne občine
občine Murska Sobota in
invalidne osebe, ki jo
Murska Sobota in
Trajna
zavodih, katerih
delodajalcem nalaga Zakon
zavodi, katerih
naloga
ustanoviteljica je Mestna
o zaposlitveni rehabilitaciji
ustanoviteljica je
občina Murska Sobota
in zaposlovanju invalidov
Mestna občina
Murska Sobota
Sofinanciranje programov
V okviru razpisa za
Mestna občina
javnih del, kjer se kot ciljna izvajanje javnih del
Murska Sobota,
skupina vključujejo invalidi. sodelovati z Zavodom za
Oddelek za
zaposlovanje, da se v javna
gospodarske in
Trajna
dela vključi čimveč
negospodarske
naloga
invalidnih oseb in
dejavnosti, v
zagotoviti sorazmerni delež
sodelovanju z
finančnih sredstev
Zavodom za
zaposlovanje
Organiziranje posveta na
V sodelovanju z Zavodom
Zavod za
temo pospeševanja
za zaposlovanje, URI zaposlovanje, URI zaposlovanja invalidov
SOČA, Obrtno zbornico in
2011
SOČA, Obrtna
podjetniki organizirati
zbornica
posvet
Zagotavljanje možnosti za
ustanavljanje zaposlitvenih
centrov za usposabljanje in
vključevanje v delo
invalidnih oseb

Za ustanovitev
zaposlitvenih centrov
zagotovite ustrezne
prostore

Zagotavljanje primernih
prilagoditev na delovnem
mestu za posamezno
kategorijo invalidov

Informiranje delodajalcev,
institucij in nudenje
pomoči pri prilagajanju
delovnih mest

Mestna občina
2011-2015 Murska Sobota in
URI - SOČA

2011 –
trajna
naloga

Zavod za
zaposlovanje URI SOČA

CILJ 7: ZAGOTAVLJANJE MATERIALNE VARNOSTI
PRIORITETNE NALOGE

UKREPI

ROKI ZA NOSILCI IZVEDBE,
IZVEDBO
FINANCERJI
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Zagotavljanje finančne
Dodeljevanje in
podpore invalidnim osebam, zagotavljanje sredstev za
ki so materialno ogrožene
enkratne denarne pomoči
invalidnim osebam iz
občinskega proračuna, na
osnovi Odloka do socialnih
pomoči v Mestni občini
Murska Sobota
Zagotavljanje finančnih
Sofinanciranje projektov in
sredstev za programe v
programov na področju
okviru društev, ki se izvajajo socialnega varstva
za dosego cilja
preprečevanja revščine

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota

CILJ 8: SKRB ZA ZDRAVJE
PRIORITETNE NALOGE
Zagotavljanje primarne
zdravstvene in lekarniške
dejavnosti v skladu z
veljavno zakonodajo

Izobraževanje in
usposabljanje zdravstvenih
delavk in delavcev o
potrebah in ustreznih
pristopih pri obravnavi
invalidnih oseb

UKREPI

ROKI ZA NOSILCI IZVEDBE,
IZVEDBO
FINANCERJI
Zagotavljati dostopnost
Mestna občina
zdravstvenega varstva na
Murska Sobota,
primarni ravni in lekarniške Trajna Zdravstveni dom
naloga Murska Sobota in
dejavnosti
koncesionarji,
lekarne
Izvajanje projektov in
programov za osveščanje
Zdravstveni dom
in informiranje
Trajna Murska Sobota,
zdravstvenih delavcev
naloga koncesionarji,
lekarne

CILJ 9: SPODBUJANJE IN ZAGOTAVLJANJE PRAVICE DO DRUŽINSKEGA
ŽIVLJENJA IN OSEBNE INTEGRITETE
PRIORITETNE NALOGE

UKREPI

Vključevanje svojcev in
družinskih članov o
izvajanju posebnih socialnih
programov posameznih
invalidskih društev

Obveščanje in vključevanje
svojcev v aktivnosti
društva, katerega član je
invalidna oseba

ROKI ZA NOSILCI IZVEDBE,
IZVEDBO
FINANCERJI

Trajna
naloga

Invalidske
organizacije in
društva

CILJ 10: VKLJUČEVANJE IN UDEJSTVOVANJE V KULTURNIH DEJAVNOSTIH
PRIORITETNE NALOGE

UKREPI

ROKI ZA NOSILCI IZVEDBE,
IZVEDBO
FINANCERJI
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Zagotoviti tehnično in drugo
opreMestna občinav
prostorih, kjer potekajo
kulturne dejavnosti, z
namenom enake
dostopnosti do kulturnih
dobrin

Kulturne objekte opremiti
tako, da bodo programi
prireditev, razstav in drugo
dostopni tudi invalidnim
osebam. Pri ogledih se
zagotovi tudi individualno
spremstvo in tolmačenje za
invalidne osebe

Aktivno udejstvovanje
invalidnih oseb v kulturnih
dejavnostih (organiziranje
delavnic, samostojno
umetniško ustvarjanje)

Javni razpis na področju
kulture

Javni zavodi na področju
kulture bodo spodbujali
invalide k udeležbi
programov kulture

Omogočiti, da bodo
invalidne osebe imele
popuste za vse programe,
ki jih zavodi izvajajo v
okviru svojega letnega
programa

Trajna
naloga

Kulturne ustanove
in Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za
gospodarske in
negospodarske
dejavnosti

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za
gospodarske in
negospodarske
dejavnosti

Javni zavodi na
2011-2015 področju kulture,
kulturna društva

CILJ 11: VKLJUČEVANJE IN UDEJSTVOVANJE V ŠPORTNE IN REKREACIJSKE
DEJAVNOSTI
PRIORITETNE NALOGE

UKREPI

ROKI ZA NOSILCI IZVEDBE,
IZVEDBO
FINANCERJI

Spodbujanje najširšega
sodelovanja invalidnih oseb
v športno rekreacijskih
dejavnostih

Posamezno invalidsko
društvo spodbuja svoje
člane, da se športno in
rekreacijsko udejstvujejo
na vseh področjih
športnega udejstvovanja,
kjer jim invalidnost to
omogoča

Spodbujanje izvajalcev
športnih programov, da
razvijajo in ponudijo različne
športne programe tudi za
invalidne osebe

Preko javnega razpisa na
področju športa se
sofinancira tudi športne
programe za invalide

Upravitelji športnih objektov
zagotavljajo zadostno
število terminov za izvedbo
športnih programov za
invalidne osebe

Preko izkazanih potreb
Posamezne
posameznega društva se z
invalidske
upravitelji športnih
2011-2015 organizacije in
objektov dogovori za
društva, upravitelji
določene termine
športnih objektov

Trajna
naloga

Posamezne
invalidske
organizacije in
društva

Mestna občina
Murska Sobota,
2011-2015
Zavod za kulturo,
turizem in šport
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CILJ 12: DELOVANJE INVALIDSKIH ORGANIZACIJ V OBČINI IN NJIHOVO
VKLUČEVANJE V OBLIKOVANJE POLITIKE IN NAČRTOVANJE
INVALIDSKEGA VARSTVA
PRIORITETNE NALOGE IN
UKREPI
PRAVNA PODLAGA
Spodbujanje izvajanja
Sofinanciranje programov
programov pomoči in
invalidskih organizacij in
podpore za invalidne osebe društev, preko javnih
razpisov za področje
socialnega varstva in
zdravstva ter s področja
športa.
Vključevanje invalidnih oseb Pri nastajanju in izvajanju
pri nastajanju in
določenih strategij, nalog
uresničevanju nalog in
in programov za invalidne
strategij na področju
osebe na nivoju občine se
invalidskega varstva v
vključuje invalidne osebe
občini

ROKI ZA NOSILCI IZVEDBE,
IZVEDBO
FINANCIRANJE

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za
gospodarske in
negospodarske
dejavnosti

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za
gospodarske in
negospodarske
dejavnosti

CILJ 13: MEDNARODNO SODELOVANJE IN SPREMLJANJE POSEBNIH POTREB
ZA INVALIDNE OSEBE
PRIORITETNE NALOGE
Sodelovanje invalidskih
organizacij in društev na
področju mednarodnega
sodelovanja

UKREPI
Pri prijavljanju na
mednarodne projekte se
invalidske organizacije in
društva med seboj
povezujejo in izmenjujejo
dobre prakse

Glede na potrebe se opravijo Izvedba raziskovalnih
raziskave o položaju in
projektov
ključnih potrebah invalidnih
oseb

ROKI ZA NOSILCI IZVEDBE,
IZVEDBO
FINANCIRANJE

2011

Invalidske
organizacije in
društva

Trajna
naloga

Mestna občina
Murska Sobota,
Oddelek za
gospodarske in
negospodarske
dejavnosti
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