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Številka: 84/17 

Datum: 10. 2. 2017 

 

POROČILO O DELU ZA LETO 2016 
 

 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica združuje slepe in slabovidne 

osebe iz 13. občin na Severnem Primorskem. Na dan 31. 12. 2016 je bilo v društvo včlanjenih 

229 slepih in slabovidnih oseb ter 16 podpornih članov.  

 

V letu 2016 je društvo imelo 4 redne in 1. korespondenčno sejo izvršnega odbora, 1. sejo 

nadzornega odbora in 1. sejo občnega zbora. 

 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica se financira s pomočjo sredstev, ki jih 

pridobi s prijavo na razpise Fundacije za invalidske in humanitarne organizacije (FIHO), 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) ter občin na Severnem 

Primorskem. Del sredstev prejme tudi od Lions klubov na Severnem Primorskem ter donatorjev. 

 

V letu 2016 smo za potrebe slepih in slabovidnih izvedli 7 posebnih socialnih programov. Za 

njihovo izvedbo so skrbeli strokovni delavci društva, osebni asistentki, zunanji strokovnjaki ter 

prostovoljci. V okviru programov društva je sodelovalo 11  prostovoljcev, ki so na različne načine 

nudili pomoč slepim in slabovidnim. Skupno so opravili 541 ur prostovoljnega dela. 

Največji poudarek smo tudi v letošnjem letu namenili Rehabilitaciji kasneje oslepelih in 

slabovidnih oseb na osebnem nivoju, v katerega so zajeti tudi posebni socialni programi s 

katerimi se prijavljamo na FIHO, Osebni asistenci in negi slepih in slabovidnih oseb ter Športu in 

rekreaciji slepih in slabovidnih oseb. 

 

Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Nova Gorica, Gradnikove brigade 33, 5000 

Nova Gorica, 

telefon 05/33 34 650, info@mdssng.si, www.mdssng.si 

 

Preko programov so bili člani, njihove družine in pomembni bližnji tedensko oziroma mesečno 

individualno in skupinsko obravnavani. Nudena jim je bila pomoč pri sprejemanju nove 

življenjske situacije, usposabljanje za čimbolj neodvisno, samostojno in kakovostno življenje v 

domačem okolju. Seznanjali in nudili smo jim pomoč pri uveljavljanju socialno zdravstvenih in 

drugih pravic ter o različnih prilagoditvah, ki slepim in slabovidnim lahko olajšajo vsakodnevno 

bivanje. 

Na društvu in na domovih uporabnikov so potekale predstavitve tehničnih pripomočkov 

podjetja Diopta iz Ljubljane. Uporabniki so lahko preizkusili govoreče ure, različne ročne in 

elektronske lupe,….. Članom smo pomagali tudi pri uveljavljanju tehničnih pripomočkov na 

pristojni Upravni enoti v skladu s Pravilnikom o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, ki so 

ga sprejeli na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov.  

Preko celega leta smo zainteresiranim članom nudili individualno računalniško opismenjevanje, 

opismenjevanje v brajici ter učenje mobilnosti in orientacije v domačem okolju. 

mailto:info@mdssng.si
http://www.mdssng.si/
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V mesecu juniju smo organizirali dvodnevno likovno in rehabilitacijsko delavnico pod 

mentorstvom ga. Stanke Golob, Damijana Cveka in strokovne delavke društva.  Dvodnevno 

delavnico so podprli Turistično društvo Most na Soči, JSKD Tolmin in Lions klub Soča Kobarid. 

Redno so potekala tudi srečanja članov v okviru skupine za samopomoč v Novi Gorici in 

Cerknem. V okviru skupine poteka izmenjava izkušenj, tematski pogovori, druženje, krajše 

ekskurzije ter praznovanje rojstnih dni. 

Organizirali smo vrsto socialnih aktivnosti za slepe in slabovidne, od delavnic za osebnostno 

rast, kuharske delavnice, delavnico izdelovanja adventnih venčkov, delavnice o zeliščih in 

izdelovanju izdelkov iz zelišč, delavnice za izboljšanje koncentracije in spomina, delavnico o 

črevesni mikroflori in probiotikih. Vse te delavnice so izvajali zunanji strokovnjaki. 

Tudi v letošnjem letu smo urili ročne spretnosti naših članic s pripravo in izdelovanjem 

rojstnodnevnih in novoletnih voščilnic, ki jih pošiljamo našim članom, zunanjim sodelavcem, 

prostovoljcem, sofinancerjem, donatorjem in drugim, ki na kakršenkoli način pomagajo društvu 

in našim članom.  

Preko sklada slep-slepemu, ki je ustanovljen na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije, so 

bili nekateri člani upravičeni do denarne pomoči pri nakupu tehničnih pripomočkov. 

Slepim in slabovidnim vernikom smo omogočili, da so se udeležili zahvalne maše v Vipavskem 

križu in v Celju. 

V zgoraj naštete aktivnosti je bilo vključenih 133 uporabnikov. 

Naši člani so se preko celega leta tudi športno udejstvovali ter rekreirali v vrtnem kegljanju, 

steznem kegljanju, plavanju in pikadu. Najbolj aktivni so bili v steznem in vrtnem kegljanju. 

Sodelovali so na vseh tekmovanjih, tako na lokalni kot na državni ravni. Naša članica Karmen 

Vogrič se je udeležila EP v steznem kegljanju, ki je potekalo v Koprivnici na Hrvaškem. Zasedla je 

4. mesto v kategoriji posameznikov in dosegla bronasto medaljo v kategoriji ekipno. Člani so se 

udeležili tudi turnirja v pikadu. V športne aktivnosti je bilo vključenih 50 uporabnikov. 

V okviru programa Osebna asistenca za slepe in slabovidne osebe smo članom nudili storitve  

namenjene pomoči pri opravljanju temeljnih dnevnih opravil, podpornih dnevnih opravil, 

spremstvu pri prostočasnih in drugih dejavnostih za socialno vključevanje ter pomoč pri 

komunikaciji. Naloge osebnih asistentov so bile predvsem pomoč pri jemanju zdravil, 

vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri gibanju in orientaciji, pomoč pri komunikaciji in 

pridobivanju informacij, vzdrževanje higiene v bivanjskem prostoru, higiena oblačil, pomoč pri 

pripravljanju hrane, pomoč pri vključevanju v okolje, prevoz in spremljanje. Storitve osebne 

asistence je koristilo 73 uporabnikov. 

Tudi v letošnjem letu so Lions klubi na Severnem Primorskem denarno podpirali našo dejavnost. 

Skupaj smo organizirali dobrodelno, ne tekmovalno, družabno prireditev Tečem, da pomagam. 

Z Lionsk klubom Idrija smo organizirali dobrodelno prireditev Kolesarim, da pomagam. Na 

dogodku je sodelovalo tudi nekaj slepih in slabovidnih, ki so s spremljevalci, del poti 

prekolesarili na tandem kolesu. V sodelovanju z Lions klubom Idrija, Zvezo društev slepih in 

slabovidnih Slovenije in Zavodom za slepo in slabovidno mladino Ljubljana smo v Cerknem 

organizirali dan na snegu za družine s slepim in slabovidnim članom. 

Konec leta smo skupaj z Društvom gluhih in naglušnih na Severnem Primorskem za slepe in 

slabovidne otroke, otroke slepih in slabovidnih staršev ter za gluhe in naglušne otroke in otroke 

gluhih in naglušnih staršev, organizirali srečanje z obiskom in obdarovanjem dedka mraza.  

Izvedli smo računalniško opismenjevanje v Medgeneracijskem središču v Novi Gorici. 

Preko celega leta sodelujemo tudi z Invalidskim podjetjem Posočje, ki obravnava osebe s 

posebnimi potrebami v okviru zaposlitvene rehabilitacije, med katerimi so tudi slepi in 

slabovidni. 

 

Novoletno srečanje članov in njihovih svojcev smo organizirali v Lokavcu pri Ajdovščini. 
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Delavnice o slepoti in slabovidnosti ter pravilnem pristopu do oseb z okvaro vida smo izvedli v 7. 

vzgojno izobraževalnih institucijah ter na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. 

V zdravstvenem domu v Idriji smo za njihove delavce organizirali izobraževalno delavnico Kako 

ravnati v odnosu s slepo in slabovidno osebo, o prilagoditvah notranjega in zunanjega prostora 

ter seznanili s tehničnimi pripomočki, programsko in informacijsko opremo, ki jo uporabljajo 

osebe z okvaro vida. Delavnice se je udeležilo 68 zaposlenih. Na pobudo zdravstvenega doma 

Idrija smo sodelovali tudi na Dnevu zdravja, ki so ga organizirali v prostorih OŠ Cerkno. 

 

Svojo dejavnost smo predstavili tudi na sejmu Alpe Adrija turizem, ki je potekal v Ljubljani.  

 

V okviru Evropskega tedna mobilnosti smo v Novi Gorici širši javnosti predstavili slepoto in 

slabovidnost ter psa vodnika.  

 

V okviru Mednarodnega dneva invalidov, ki je potekal na Mestni občini Nova Gorici smo 

predstavili dejavnost društva. Članica Zofija Nanut je z igro Štorija od none sodelovala v 

kulturnem programu. 

 

V Goriškem muzeju smo sodelovali pri prilagoditvi razstave Igrače moje mladosti za slepe in 

slabovidne, ki je še vedno na ogled v Vili Bartolomei v Solkanu. Sodelovali smo na otvoritvi 

razstave ter omogočili ogled slepim in slabovidnim. 

 

V zeliščnem centru Zavoda Gozd, ki se nahaja v Grgarskih Ravnah, smo preko celega leta 

sodelovali na različnih aktivnostih pri gojenju, obiranju ter predelavi  zelišč, izdelovanju izdelkov 

iz zelišč ter pripravljali in kuhali hrano za različne prireditve. 

 

V sodelovanju z Zavodom Dostop smo si z vrsto aktivnosti, sodelovanjem na okroglih mizah ter 

predstavitvijo v različnih institucijah prizadevali za ureditev dostopnosti prostora, storitev in 

informacij. 

 

Aktivno vlogo smo imeli tudi pri pripravi Strateške prometne strategije v mestih Nova Gorica, 

Šempeter Vrtojba, Idrija in Tolmin. 

 

Veliko smo sodelovali tudi z novim Zavodom TIP&TAP, socialnim podjetjem, s katerim smo 

podpisali dogovor o sodelovanju v projektu PC se vrača!. V okviru projekta je od 3. 10. 2016 do 

3. 12. 2016 potekala akcija zbiranja rabljenih računalnikov. Zavodu  smo omogočili zbiranje 

opreme na sedežu društva. 

 

Predsednik društva se je preko celega leta udeleževal sej upravnega odbora Zveze društev slepih 

in slabovidnih Slovenije, Sveta za invalide, Sveta nevladnih organizacij Severne Primorske in 

Regijskega razvojnega sveta. Na sejah so večinoma obravnavali tekočo problematiko in 

sprejemali smernice delovanja za prihodnje obdobje. 

Sodeloval je z drugimi partnerji na področju dogovarjanja in priprave gradiva za pridobivanje 

evropskih sredstev. 

Sodeloval je tudi na različnih okroglih mizah, javnih razpravah in delavnicah, ki so obravnavali 

invalide na lokalnem in nacionalnem nivoju. 
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Strokovna delavka društva se je redno udeleževala sestankov mentorjev prostovoljnega dela na 

CSD Nova Gorica, sestankov tajnikov na Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije in 

sestankov z drugimi organizacijami, s katerimi sodelujemo.  

 

Strokovna delavca društva sta se redno udeleževala supervizijskih srečanj, ki so potekala v Novi 

Gorici. 

 

O vseh naših aktivnostih smo redno obveščali javnost preko spletne strani društva, Facebooka in 

različnih medijev. 

 

Slepim in slabovidnim članom omogočamo ohranjevanje zdravja v domovih oddiha Zveze 

društev slepih in slabovidnih Slovenije ter, da se udeležujejo aktivnosti, ki jih organizira Zveza 

društev slepih in slabovidnih Slovenije pa tudi druge neprofitne organizacije. 

Članom preko Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije omogočamo prebiranje knjig in 

drugih publikacij preko zvočne tehnike, povečanega črnega tiska, brajeve pisave ali 

elektronskega sistema.  

 

Poleg vsega naštetega sodelujemo še z: 

- okulističnimi ambulantami, 

- Branetom Butom, ki nam svetuje pri urejanju pravic naših članov, 

- OŠ Cerkno, ki nam enkrat mesečno omogoča brezplačno uporabo prostora,  

- Centrom za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS), ki nam 

svetuje in nudi pomoč pri zadovoljevanju zakonskih podlag, na področju delovanja 

društva, 

- redno sodelujemo tudi s Fundacijo BIT Planota in drugimi organizacijami na Severnem 

Primorskem. 

 

 

 

 

 

 

Petra Figelj         Igor Miljavec l.r. 

Pripravila         Predsednik 
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 DRUŠTVO PARAPLEGIKOV SEVERNE PRIMORSKE 
REJČEVA ULICA 5 – 5000 NOVA GORICA 
 

TELEFON: 05 300 28 22 - GSM: 041 393-410 
SPLET: www.drustvo-go-para.si 
E-POŠTA: drustvo.paraplegikov@siol.net 
TR: 04750-0001024080 Nova KBM d.d. 
Davčna št.: 15717224 
 

 

PREGLED AKTIVNOSTI V DRUŠTVU PARAPLEGIKOV 
SEVERNE PRIMORSKE 

 

Društvo paraplegikov severnoprimorske regije je neprofitna, nevladna, predvsem pa  invalidska 
organizacija, ki združuje občane s poškodbo hrbtenice iz severnoprimorskih občin. Združevanje 
paraplegikov temelji izključno na usodnih posledicah poškodbe hrbtenjače. Večina članov je 
zaradi paraplegije ali tetraplegije doživljenjsko vezanih na invalidski voziček. Nismo množično 
društvo. Nas je manj kot sto. Nesreče se dogajajo vsepovsod v življenju, tako v naše vrste pride 
največ članov iz prometnih nesreč, poklicev kateri imajo visoko stopnjo rizičnosti in 
adrenalinskih  športov. Večine nesreč ni mogoče preprečiti, kakor tudi ni mogoče prepovedati 
aktivnosti, s katerimi se državljani ukvarjamo v svojem življenju. Že mala nepazljivost pa nas 
lahko pripelje, da preostanek življenja spremljamo iz invalidskega vozička. 
Z osveščanjem javnosti preko medijev in v šolah o posledicah nesreč, poškodb želimo, da bi še 
naprej bili  organizacija  z  malo  člani.  Če pa pride do poškodbe, smo pripravljeni,  da novemu 
članu pomagamo.  
Naši posebni socialnovarstveni programi so del socialnovarstvenih programov 
severnoprimorskih občin. Tako smo v našem programih izvajali dejavnosti kompenziranje 

invalidnost, osebna asistenca, prevozi invalidov, interesne dejavnost, šport in rekreacija. 

 
IZVEDENI POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI NA LOKALNI RAVNI  
Posebni socialni program ima socialni, ekonomski in zdravstveni značaj. Zajema dejavnosti od 
neposredne specifične pomoči invalidom do športa in kulture.  
ŠPORT IN REKREACIJA  
Šport pri paraplegikih in tetraplegikih igra življenjsko pomembno vlogo, saj imajo tisti naši člani, 
ki se z njim vsaj rekreativno ukvarjajo, veliko manj težav z zdravjem. Naši člani so tekmovali ali 
se rekreirali v kegljanju, atletiki,  ročnim  kolesarjenjem,  veslanjem,  plesom,  plavanju,  in  
streljanju  z zračnim orožjem.  
Dolžnost našega društva je tudi, da pošiljamo naše člane na tekmovanja, kjer pokažejo svoje 
sposobnosti in imajo možnost, da se uvrstijo na tekmovanja višjega ranga.  
Atletika: člani so tekmovali na več atletski tekmovanjih po Sloveniji. Naše društvo in društvo 
paraplegikov, ki pokriva obalno kraško regijo, sta sestavili ekipo, ki nastopa v slovenski ligi v 
atletiki.  
Streljanje z zračno puško: tekmovali smo v  prvenstvu paraplegikov Republike Slovenije v 
streljanju z zračno puško. Naše društvo je organiziralo 3. krog lige Zveze paraplegikov Slovenije 
v streljanju.  
Kegljanje: člani tedensko rekreacijsko kegljajo in tekmujejo v ligaškem tekmovanju. Organizirali 
smo tekmovanje za pokal Slovenije.  
Plavanje: 2 krat tedensko v poletnih mesecih in 1 krat tedensko v zimskih mesecih.  
Spretnostna vožnja:  v septembru  smo se  udeležili Avto moto rallya v Murski Soboti. Veslanje: 
od aprila do septembra - Most na Soči.  
Ples:  Člani so imeli vaje in so sodelovali v plesnih predstavah s plesno skupino Vrtiljak.  
Pohodništvo: Izvedli smo dva pohoda (vožnjo z invalidskim vozičkom) na razdalji deset, 
dvanajst km. Kolesarjenje: štiri člani ročno kolesarijo in se udeležujejo tekmovanj  po Sloveniji, 
eden pa tudi mednarodnih tekmovanj.  
Smučanje na vodi: udeležili smo se tečaja smučanja na vodi za paraplegike na otoku Krku na 
Hrvaškem.  
Ogledalo smo  si tekmo v smučarskih poletih v Planici.  
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Program šport invalidov ima namen razviti vitalnost, samozavest, duševne in telesne 
sposobnosti, izboljšati zdravstveno stanje, omogočiti potrjevanje in razvija osebno pobudo 
paraplegika.  

 
KOMPENZIRANJE INVALIDNOSTI  
 
OHRANJEVANJE ZDRAVJA, SREČANJA  
Namen programa ohranjevanja zdravja in srečanja je paraplegiku zagotoviti možnost izboljšanja 
njegovega fizičnega in psihičnega zdravja. Za človeka je največja dobrina prav zdravje, tako je 
tudi za paraplegike, ki so vezani na invalidski voziček ta dobrina še toliko bolj ovrednotena. Cilji 
progama so, da  člani in nečlani paraplegiki ostanejo v dobri fizični in psihični kondiciji in si 
izboljšajo svoje zdravstveno stanje. Zelo koristno pri vsem je tudi druženje s sebi enakimi, tako 
lahko medsebojno ugotavljajo kakšne pripomočke kdo uporablja ter kje se jih dobi in kako. Na 
tak način lahko tudi zase poiščejo najboljšo rešitev, ki je že preizkušena.  
V okviru tega programa smo organizirali tudi štiri srečanja članic in članov našega društva in 
njihovih družinskih članov.  
Organizirali smo tedensko zdravstveno gibalno  aktivnost v bazenu z vodno masažo;  
K ohranjanju zdravja spada zdrav in osveščen način življenja, nega, obvladovanje   telesa in 
zlasti preventiva.  Navodila  za  rekreativne  vaje  so  v  digitalni  obliki  in  so  na  naši  spletni  
stani http://www.drustvo-go-para.si v rubriki »Naredi nekaj zase«.  
V društvu smo izvajali masažo za člane;  
Pomagali smo članom, da so se lahko udeležili podaljšane rehabilitacije, ki jo organizira Zveza 
paraplegikov Slovenije.  

Na naši obali v Ankaranu smo organizirali letovanje v invalidom  prilagojeni kamp prikolici.  
 
PREBIVANJE IN PRILAGAJANJE OKOLJU  
Program Prebivanje in prilagajanje okolju je omogočal saniranje že obstoječih ovir, vgradnjo 
dvigal in predelav, preprečevanje nastajanja novih arhitekturnih ovir ter funkcionalno preureditev 
stanovanjskih prostorov. Delovali smo z drugimi invalidskimi organizacijami v okviru projekta 
Občina po meri invalida.  

ORTOPEDSKI PRIPOMOČKI  
Namen in cilj programa Ortopedski pripomočki je bil in je, da se invalid čim bolj približa   kvaliteti 
življenja, ki ga je imel pred nastankom invalidnosti. To lahko doseže le s pomočjo ortopedskih 
pripomočkov. Pomagali smo članom pri nabavi ali popravilu ortopedskih pripomočkov, ki 
spremljajo paraplegike  skozi  vse  življenje.  Cilj  programa  je,  da  sodelujemo  in  pomagamo  
posameznemu paraplegiku  zagotoviti  najboljšo  rešitev  pri  dobavi  medicinsko-tehničnega  
pripomočka.  Za  lažje premagovanje invalidnosti je nujno, da ima paraplegik optimalen tehnični 
pripomoček. Pomagali smo pri nabavi invalidskih vozičkov in pri nabavi rezervnih delov za 
invalidske vozičke. Pomagali  smo pri nabavi vozičkov in ROHO sedežnih blazin. Sedenje na 
tovrstnih blazinah je najboljša preventiva proti nastajanju dekubitusov. Pomagali smo pri nabavi 
materiala za inkontinenco (podloge, katetri, urinali).  
Članom, ki se udeležujejo rehabilitacije na morju, smo nabavili voziček za prevoz v morje. Z 
območnim ZZZS smo   dogovorjeni o prevzemu materiala za inkontinenco, ki so ga ljudje 
vračali. Mi ta material razdelimo članom, ki ga potrebujejo. Svetovali smo članom pri predelavi 
avtomobila na ročno  upravljanje.   

POSEBNE SOCIALNE POMOČI INVALIDOM  
Neposredne specifične pomoči članom so vsebovale vse oblike materialne in denarne pomoči v 
trajnih in začasnih socialnih, zdravstvenih in drugih stiskah.  
Društvo je vsem članom potrebnim pomoči, ki niso v varstvenih zavodih in pri katerih dohodek 
na družinskega člana ne doseže minimalne plače, denarno pomagalo;  
Pridobili smo donatorje in z njihovimi denarnimi sredstvi pomagali članom, ki so se znašli v 
socialni stiski;  
Obiskovali smo bolne člane na domu in v bolnišnicah, kjer so bili na zdravljenju; obiskali smo 
člane v  zavodih;  
Pri socialnem delu   se ne zapiramo v ozke društvene okvire, temveč pomagamo tudi občanom, 
ki bi potrebovali ortopedske pripomočke ali potrebovali pomoč zaradi zdravstvenih težav,    
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starosti ali bolezni. Tem občanom smo pomagali z nasveti, kako reševati   probleme, ki jih mi 
dobro poznamo (dekubitus, ortopedski pripomočki, inkontinenca...) in jih napotili na ustrezne 
zdravstvene institucije;; * delavec, ki dela preko javnih del, je vsakodnevno pomagal našim 
članom.  
 Stroškovno je življenje invalida, paraplegika, dražje od neinvalida. Še bolj se to odraža pri 
članicah. Zato smo članicam finančno pomagali s tem, da smo jim ob njihovem prazniku podarili 
bone za trgovino. Za nove člane in svojce je bila v Pacugu informacijska delavnica. Namen je 
reševanje socialnih težav, do katerih pride zaradi dohodka, invalidnosti, ki je posledica 
nezmožnosti za določena opravila, zdravja, nesreče ali smrti. Cilj je odpraviti socialne težave.  

PREVOZI  INVALIDOV  
Kljub  temu,  da  se  poslužujemo  sodobnih  komunikacijskih  storitev,  se  potnim  stroškom  pri 
organizacijski dejavnosti in izvajanju programov ne moremo izogniti. Naši člani se zaradi 
invalidnosti ne morejo posluževati sredstev javnega prevoza, zato se morajo na izvajanje 
programa voziti z osebnim vozilom.  

PREVOZI INVALIDOV S KOMBIJEM  
Program  prevoza  invalidov  smo  izvajali  in  izvajamo  za  člane,  kakor  tudi  za  vse  invalide  
na invalidskem vozičku.  
Namen in cilj programa prevozi invalidov je gibalno oviranim ljudem, ki uporabljajo invalidski 
voziček, omogočiti varen in organiziran prevoz z udobnim kombiniranim vozilom. Izvajanje 
programa ima za posledico manjše povpraševanje po oskrbi v stacionarnih zavodih. Invalidi 
lahko s takšnimi programi (prevozi, pomoč na domu, dnevni centri…)   živijo doma v krogu svoje 
družine, s čimer se zmanjša pritisk na institucionalne zavode. Institucionalna pomoč bi morala 
priti v poštev, ko bi uporabnik izčrpal vse druge vire pomoči. Ena izmed oblik pomoči je ta 
program, ki je bil v celoti realiziran.  
Pripeljali smo vse invalide, ki so imeli potrebo po prevozu. V letu 2016 smo prevozili  34.680 
kilometrov. Za izpeljavo je bilo porabljeno: 1.167 ur za vožnjo in spremstvo ter asistenco 
najtežjim invalidom.  

INTERESNE DEJAVNOSTI  
A. Izobraževanje:  
»Še vedno vozim, vendar ne hodim« je slogan Zavoda Vozim   preko katerega je Ivo Ozebek   
učencem in dijakom, pa tudi poklicnim šoferjem predstavil svojo zgodbo, kako lahko najmanjša 
napaka v prometu povzroči nepopravljive posledice za voznika, pa tudi druge udeležence.  
B. Slikarska dejavnost:  
V tej dejavnosti so člani, ki so priklenjeni na invalidski voziček sprejeli nov izziv, ki jim popestri in 
obogati življenje. Redno so se udeleževali mesečnih slikarskih delavnic po regijskih društvih v 
Sloveniji.  

 
KULTURA  
Podpirali smo dejavnosti članov, ki imajo umetniška nagnjenja in sposobnosti, s katerimi 
bogatijo sebe in celotno skupnost. dela. V  veliki dvorani Kulturnega doma v Novi Gorici smo si 
ogledali gledališko predstavo.  
Člani  se vključujejo v delavnice v Zavodu za razvoj kulturnih dejavnosti ranljivih skupin z 
imenom AŽMURK http://www.azmurk.si/ .  

 
INFORMIRANJE  
Osnovni vir informiranja članov društva je glasilo »občasnik«, s katerim mesečno seznanjamo 
člane o tem, kaj se v društvu dogaja in kaj se bo v prihodnje delalo. Redno je ažurirana tudi 
naša spletna stran (http://www.drustvo-go-para.si) in facebook. Člani dopisujejo in objavljajo 
svoje članke v Paraplegiku, glasilu Zveze paraplegikov Slovenije. 
Širšo  javnost  pa  smo  obveščali  o  delu  organizacije,  športnih  in  drugih  dogodkih  ter  
življenju paraplegikov v  sredstvih javnega obveščanja in preko naše spletne strani.  

 
 

Predsednik DPSP: 
  Matej GRUDEN l.r. 

http://www.drustvo-go-para.si/
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MMEEDDOOBBČČIINNSSKKOO  DDRRUUŠŠTTVVOO  IINNVVAALLIIDDOOVV  GGOORRIIŠŠKKEE  jjee  iinnvvaalliiddsskkaa  oorrggaanniizzaacciijjaa  ss  ššiiffrroo  oossnnoovvnnee  ddeejjaavvnnoossttii  šštt..::  

9944..999911  ––  iinnvvaalliiddsskkaa  oorrggaanniizzaacciijjaa  ((vv  nnaaddaalljjeevvaannjjuu::  ddrruuššttvvoo))..  DDrruuššttvvoo  iimmaa  ssttaattuuss  oorrggaanniizzaacciijjee,,  kkii  ddeelluujjee  vv  

jjaavvnneemm  iinntteerreessuu..  
  

Društvo deluje na območju občin: 
 

 Mestne občine Nova Gorica 
 Občine Šempeter-Vrtojba 
 Občine Miren-Kostanjevica 
 Občine Kanal ob Soči 
 Občine Brda 
 Občina Renče-Vogrsko  

 

Struktura organizacije in članstvo: 
 

Društvo združuje delovne invalide z odločbo ZPIZ-a in odločbo Zavoda za zaposlovanje o statusu delovnega invalida. 

 Skupno število članov: 1007  

 od tega: člani invalidi : 775 

 zakoniti zastopniki invalidov: 0 

 člani neinvalidi: 232 

Opomba: Splošne podatke dobite na spletni strani Društva MDI Goriške: www.invalidigoriske.si 
 

1.2.  POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA ZA LETO 2016 
 

Izvajanje temeljnih socialnih programov, ki jih izvajamo v okviru ZDIS-a (javni razpis fundacije 
FIHO, razpis ZDIS), še vedno predstavlja »železni program« hrbtenico izvajanja posebnih 
socialnih programov. 
 
V okviru programov FIHO smo izvajali na lokalnem nivoju 8 posebnih socialnih programov. 
Dodatne  programe nacionalnega nivoja pa se izvajajo po pravilih ZDIS-a, ki se financira direktno 
iz Zveze delovnih invalidov Slovenije. 
 

Sklop posebnih socialni programov (PSP): 
 

 A1 preprečevanje in blaženje socialnih in psihičnih stisk 
 A2  zagotavljanje zagovorništva – pravna pomoč 
 A3  Informativna dejavnost 
 A4  Usposabljanje za aktivno življenje in delo 
 A5  Ohranjevanje zdravja 
 A6  Rekreacija in šport 
 A7 Dnevni centri 
 A8  Kulturna dejavnost 

 

V okviru lokalnih skupnosti občin izvajamo dva tipa projektov v vseh šestih občinah (Občina 
Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Mestna občina Nova 
Gorica), ki jih Društvo MDI Goriške pokriva in sicer: 
 

V Mestni občini Nova Gorica in občini Brda smo izvajali program v dveh projektih 
 

http://www.invalidigoriske.si/
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 VODNIK PO PRAVICAH INVALIDOV – INFORMIRANJE – KOORDINACIJA – OBČINA PO MERI INVALIDOV  (projekt 
sestavljajo PSP A1, A2,A3) 

 INVALIDI ENAKIH MOŽNOSTI–DELO-DRUŽENJE-OSEBNOSTNA RAST (projekt sestavljajo PSP A4,A5,A6,A7, A8) 
 

Pogojeno z določili javnega razpisa v Občinah Kanal, Šempeter-Vrtojba, Renče-Vogrsko in Kanal 
ob Soči pa izvajamo vseh 8 PSP v enem skupnem programu oz dveh projektov (določila javnega 
razpisa posamezne občine).  Nekatere segmente programov, ki ne sodijo v sklop 8 PSP pa jih 
izvajamo skozi delovanje (npr. Osveščanje življenjskega in delovnega okolja). 
 
 Ob tem bi izpostavili visok nivo podpore strokovnih služb ZDIS-a za kvalitetno oporo in podporo 
pri delu v društvu.  
 

V letu 2016 smo nadaljevali z izvajanjem delavnic (ročna dela, terapevtske delavnice, krepitev 
samopodobe, viharjenje možganov, usposabljanja)  skupaj z lokalno skupnostjo (lokalna 
društva upokojencev, krajevnih skupnosti, humanitarnimi organizacijami) izvajali aktivnosti v 
dnevnih centrih, medgeneracijskih centrih (te programe smo izvajali v okviru PS A4 in A7. V 
programe delavnic smo uspeli vključiti 31 delovnih invalidov (delavnice so se odvijale vsak petek 
od 17.00 do 19.00 ure od januarja do junija in od septembra do decembra 2016). Na delavnicah 
ročnih del smo izdelovali voščilnice, slikali na steklo, izdelovali rože iz testenin in krep-papirja, 
izdelovali mila, izdelovali pisanice, izdelovali šale,... in prvič tudi delavnico za angleški jezik, ki  jo 
je obiskovalo 12 udeležencev. Enkrat tedensko smo izvajali delavnico filatelije in digitalne 
fotografije. Izvajali smo tudi računalniško delavnico - obvladovanje spletnih storitev preko 
interneta. 
 

Na področju rekreacije in športa smo razvijali kegljanje, balinanje, strelstvo, športni ribolov, 
šah, pikado in ekipni šport odbojka sede. Rekreativno pa razvijamo še gimnastiko v vodi pod 
strokovnim vodstvom fizioterapevta, skupinsko telovadbo pod vodstvom višje fizioterapevtke. 
Naši športniki so se udeležili vseh področnih tekmovanj, ki jih izvajamo v okviru programa »po 
merilih ZDIS-a«. V letu 2016 so se na državno prvenstvo prebili »balinarji«, strelci in ekipa 
odbojke sede, šah-posamično, šah-ekipno in pikado.  Pri odbojki sede smo na DP osvojili 
bronasto medaljo. V kategoriji balinarjev smo v moški kategoriji postali državni prvaki. V 
strelstvu DP smo osvojili srebrno in bronasto medaljo. V šahu ekipno smo se na DP uvrstili na 3 
mesto (bronasta medalja).  
 

Informativna pisarna (izvajanje programa javnih del) je skupaj s poverjeniško mrežo 
predstavljala temeljni steber našega delovanja. Preko informativne pisarne je bilo v naše 
programe vključenih 878 invalidov z območja vseh šestih občin, ki jih naše društvo pokriva. Ta 
program je zajemal nudenje podpornih informacij iz naslova pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Reševali smo probleme med delodajalcem in delovnim invalidom. Oblikovali smo 
rešitve, ki temeljijo na sistemskih spodbudah v okviru »Zakon o spodbudah in izvajanju poklicne 
rehabilitacije, Zakona ZPIZ-1 in ZPIZ-2, Zakona o delovnih razmerjih in Zakona z področja 
zaposlovanja invalidov. Preko spletnega portala www.invalidigoriske.si so invalidi doživeli 
izjemno pozornost in tudi zahteve po nasvetih s področja vključevanja invalidov v življenjsko in 
delovno okolje. Delovanje informativne pisarne se je razširilo preko meja šestih občin, ki jih 
pokrivamo.  
 

Programov ohranjevanja  zdravja v kapacitetah Zveze delovnih invalidov Slovenije se je 
udeležilo 96 invalidov in njihovih družinskih članov. Od ZDIS-a smo dobil 25 rednih in 7 izrednih 
terminov. Da smo dobili veliko dodatnih-izrednih terminov je zasluga naših zaposlenih 
sodelavcev. 
 

Pravno pomoč in svetovanje V okviru pravne pomoči smo jim nudili pravne informacije in jih 
usmerjali k rešitvam njihovih problemov. Pravno pomoč v okviru naših programov je koristilo 16 
invalidov. V 11-ih primerih smo pomagali invalidom pri obravnavi na invalidski komisiji ZPIZ-a 

http://www.invalidigoriske.si/
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oz. v postopku pritožbe pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje (bolniška). Za težje primere smo 
pripravljali dokumentacijo in jo posredovali PIC (pravno informativni center nevladnih 
organizacij). 
 

Srečanj delovnih invalidov z drugimi društvi Slovenije  (Goriška Brda, Metlika, Nanos) Zaradi 
socialne krize opažamo upad interesa za vključevanje v programe enodnevnih izletov. Kljub tem 
smo izvedli dve etnografski ekskurziji na Brione in Grad Snežnik. Teh dveh ekskurzij se je 
udeležilo 117 udeležencev. Pomemben prispevek za pripravo obeh ekskurzij je prispevala 
sodelavka v okviru programa javnih del. 
 

V projektu Občina po meri invalidov smo uspešno nadaljevali koordinacijo pri izvajanju 
akcijskega programa Mestne občine Nova Gorica »Občina po meri invalidov«. V Občini Renče-
Vogrsko smo izvajali pospešene aktivnosti v okviru priprav projekta »Občina po meri invalidov«. 
Aktivno smo sodelovali tako pri pripravi kot tudi izvedbi analize in akcijskega programa »Občina 
po meri invalidov«. Občina Renče-Vogrsko je kot druga občina na območju našega delovanja 
prejela naziv »OBČINA PO MERI INVALIDOV«. Nadaljevali smo tudi z neposrednimi pripravami 
projekta »Občina po meri invalidov« v Občini Miren-Kostanjevica. 
 

V okviru izvajanja aktivne politike zaposlovanja invalidov smo v letu 2016 preko programa 
javnih del imeli zaposleno eno sodelavko, ki pa je v drugi polovici leta pridobila status invalida 
III. kategorije s pravico do krajšega delovnega časa. Aktivno smo se vključevali v procese 
zaposlitvene in poklicne rehabilitacije na relaciji invalidsko-podjetje – koncesionar Zavod 
invalidskega in pokojninskega zavarovanja oz. Zavoda RS za zaposlovanje. 
 

V okviru regijskega načrtovanja razvojnih načrtov socialnih programov oz. projektov, v letih 
2016-2020 je bil v koordinacijsko skupino za oblikovanje načrta izvoljen naš predstavnik, ki nam 
je omogočil aktivno sodelovanje pri načrtovanju socialnih programov oz. projektov v Severno-
Primorski regiji. V sklopu teh aktivnosti smo v društvu pripravili idejno zasnovo projekta skupne 
»informativna-pisarna« oziroma »info-točka« s katerimi želimo povečati dostopnost socialno 
ogroženih ciljnih skupin do storitev posebnih socialnih programov nevladnih organizacij, ki jih 
financira lokalna skupnost. V društvu MDI Goriške pa smo pristopili k vzpostavitvi delovanja 
dislociranih informacijskih pisarn (Občina Miren-Kostanjevica in Občina Renče-Vogrsko). 
 

Kulturna dejavnost. V okviru podpore med invalidi na področju kulture izvajamo predstavitve 
naših ustvarjalcev skozi organizacijo razstav in spletnih predstavitev. S ciljem približevanja 
kulture socialno ogroženim invalidom zagotavljamo letne abonmaje po znižanih cenah oz. 
prenosljive brezplačne abonmaje za obiske v Slovenskem narodnem gledališču, Kulturnem 
društvu Svoboda – Deskle in udeležbo na glasbenih koncertih Kulturnega doma Nova Gorica. V 
ta program se občasno vključuje tudi uporabniki delavnic »digitalne fotografije«, delavnice 
»filatalije« in delavnice »ročnih del«, ki izvedejo razstave. 
 
Seminarjev za aktivno delo, seminarjev za prostovoljce ter delavnic, ki jih organizira ZDIS, se 
je udeležilo 11 delovnih invalidov. 
 

Izvedba projekta Pedagoška akcija v letu 2016, v katero smo iz našega območja uspeli vključiti 
učence iz 14 osnovnih šol. Projekt  smo nadgradili z razstavo eksponatov (risb in literalnih 
izdelkov) v avli Mestne občine Nova Gorice, prostorih Občine Renče-Vogrsko ter v prostorih 
Občine Šempeter-Vrtojba (februar 2016). Učenci so izdelali 120 likovnih del. Razstave smo 
dopolnili z  ročnimi deli invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Mestne občine Nova 
Gorica, Občine Miren-Kostanjevica, Občine Renče-Vogrsko, Občine Kanal, Občine Šempeter-
Vrtojba in občine Brda. Na lokalnem nivoju smo ta projekt nadgradili z sodelovanjem invalidov 
pri pouku na temo »invalidi so med nami«. V O.Š. Deskle smo skupaj z Društvom paraplegikov in 
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društvom Slepih in slabovidnih Nova Gorica v okviru športnega dneva predstavili invalidski 
šport. 
 
 

ZAGOTAVLJANJE DOSTOPNOSTI DO NAŠIH PROGRAMOV VSEM DELOVNIM INVALIDOM Z OBMOČJA 
OBČIN:« Brda, Kanal, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter Vrtojba, Mestna Občina Nova 
Gorica 
 

Uspešno smo nadgradili spletni portal za invalide z Goriškega območja. V letu 2016 je naš 
spletni portal obiskalo 32.539 različnih obiskovalcev. Našega spletnega portala se poslužujejo 
tudi invalidi iz cele Slovenije – najbolj jih zanimajo vprašanja s področja delovne zakonodaje 
invalidov. Dostopnost do naših posebnih socialnih programov zagotavljamo vsem delovnim 
invalidom z območja Upravne enote Nova Gorica  preko rednega obveščanja na naših spletnih 
straneh. Na naših spletnih straneh se lahko tudi naročijo, da jih redno obveščamo o aktivnostih 
v društvu. Na območju kjer delujemo, smo vzpostavili 10 info-točk, ki omogočajo, da potencialni 
invalidi in invalidi-nečlani najdejo pot do naših posebnih socialnih programov. (Občina Brda - 2 
info-točki, Občina Kanal ob Soči – 2 info točk, Občina Miren-Kostanjevica 2 spletni mesti, Zavod 
za zaposlovanje 1 spletno mesto, Zavod ZPIZ – 1 info-točko). Vzpostavljen imamo tudi sistem 
»Web poštar« preko katerega obveščamo  preko SMS sporočilnega sistema 476 delovnih 
invalidov, ki so nam zaupali GSM telefonsko številko. V okviru projekta »Občina po meri 
invalidov« delujejo osrednja informacijska pisarna na sedežu društva in dislocirani informacijski 
pisarni v Občini Renče-Vogrsko in Občini Miren-Kostanjevica. 
 

Nova Gorica, 20.03.2017 

 

 

 Predsednik 

 

 Mag. Valter Adamič l.r. 
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Gregorčičeva 13, 5294   Dornberk                                                                                                                             
 

 
Matična št.: 1149717 
Davčna št.: 27938638 
Šifra dejavnosti: 94.991 
TRR: 047500000112862 

 

POROČILO O IZVAJANJU AKCIJSKEGA NAČRTA 
»OBČINA PO MERI INVALIDOV« 

V DRUŠTVU INVALIDOV DORNBERK  
ZA LETO 2016 

 
 

Društvo invalidov Dornberk izvaja osem posebnih socialnih programov: 
1. PREPREČEVANJE IN BLAŽENJE SOCIALNIH TER PSIHIČNIH POSLEDIC INVALIDNOSTI 
2. ZAGOTAVLJANJE ZAGOVORNIŠTVA 
3. INFORMATIVNA DEJAVNOST 
4. USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO 
5. PROGRAMI ZA OHRANJEVANJE ZDRAVJA IN DRUGI REHABILITACIJSKI PROGRAMI 
6. REKREACIJA IN ŠPORT 
7. DNEVNI CENTRI IN KLUBI 
8. KULTURNA DEJAVNOST 

 

V okviru 1. programa je društvo izpeljalo piknik za težje pokretne invalide skupaj z gojenci VDC,  
decembra so člani društva obiskali in izvedli miklavževanje v VDC Nova Gorica in Stara Gora, za naše 
člane invalide je društvo pripravilo piknik v Zelenem gaju, obiskali in skromno obdarili smo težje 
invalide na njihovih domovih ali v institucijah (ker zaradi svoje težje gibljivosti sicer ostajajo doma in 
socialno izolirani), za člane invalide je društvo izvedlo pustovanje v Izoli, društvo je svoje člane povabilo 
na izlet v Trst, zbrali smo naše člane na srečanjih ob občnem zboru društva in na novoletnem srečanju. 
 

V okviru 2. programa je društvo nudilo pomoč in podporo invalidom 2x tedensko ob uradnih urah. S 
kopiranjem in morebitno razlago odločb in druge dokumentacije v zvezi z delovno pravnimi zadevami, 
socialnimi vlogami in podobnimi dokumenti smo skupaj poskusili priti do rešitev. 
 

V okviru 3. programa je društvo telefonsko in z sms sporočili informiralo svoje člane o dogodkih, ki jih je 
društvo pripravilo, o aktivnostih društva smo pisali v glasilu Naš informator, ozaveščali smo občane in 
pridobivali nove člane skozi osebni pogovor o invalidski problematiki.  
 

V okviru 4. programa je društvo pripravilo usposabljanja: računalniški tečaj prilagojen za invalide (počasi 
in s ponovitvami), predavanji o stresu in čustvih, o zdravilnih zeliščih, predstavitev in uporaba 
defibrilatorja. Na vsa predavanja je društvo povabilo širšo javnost ne glede na članstvo v društvu.  
 

V okviru 5. programa so se v prostorih društva čez celo leto izvajale preventivne vaje za hrbet, v 
programu psihosocialne rehabilitacije ZDIS so bili udeleženi 4 naši člani – zaposleni in brezposelni 
delovni invalidi, 5 članom je društvo omogočilo terapevtske masaže, 2x je društvo svoje člane invalide 
odpeljalo na kopanje v Strunjan, v prostorih društva se je 3x izvedlo preventivne meritve krvnega 
sladkorja in pritiska.  
 

V okviru 6. programa so se člani društva udeleževali športnih tekmovanj in turnirjev v ribolovu in 
balinanju, naše društvo je organiziralo območno tekmovanje v pikadu. Prav tako so se člani društva 
srečevali na tedenskih športnih srečanjih v pikadu in balinanju. Člani društva so se udeležili planinskega 
dneva invalidov na Kopah, za člane društva pa je bilo    organizirano rekreativno plavanja za invalide v 
bazenu. 
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V okviru 7. programa so članice čez celo leto v prostorih društva klekljale 1x tedensko, kvačkale in 
izvajali različna ročna dela, prav tako 1x tedensko. Ob dnevu invalidov je društvo pripravilo na sedežu 
društva razstavo del članov društva, s svojimi izdelki je društvo sodelovalo na obeležitvi dneva invalidov 
v avli MONG. Z razstavo del članic društva je društvo sodelovalo tudi na razstavi pirhov na Sveti Gori.  
 

V okviru 8. programa se je društvo udeležilo revije pevskih zborov invalidov ZDIS, obiskali smo Verono 
in si ogledali opero v Veronski Areni, člani društva smo bili na koncertu Perpettum jazzile.   
 

Poročilo pripravila Miranda Murovec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poročilo pripravila Miranda Murovec 
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POROČILO O DELU 

 

DGN Severne Primorske je v letu 2016 izvajalo naslednje posebne socialne programe: 
 

 Usposabljanje za aktivno življenje in delo in preprečevanje socialne izključenosti gluhih 
in naglušnih oseb 

 Kultura gluhih 

 Informativna dejavnost 

 Šport in rekreacija 
 
 

USPOSABLJANJE ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE IN DELO IN PREPREČEVANJE 
SOCIALNE IZKLJUČENOSTIO GLUHIH IN NAGLUŠNIH OSEB 

 
Individualno delo strokovne delavke s člani (glede na potrebe člana) – svetovanje, pomoč pri iskanju 
zaposlitve, osebna pomoč, pomoč pri pisanju obrazcev, kontaktiranje po telefonu 

 individualna pomoč članom v času uradnih ur, 13 ur tedensko oz. dodatno, po dogovoru 5 ur 
tedensko 

 Pomoč članom – Vladan Vukajlović preko javnih del  
 

letovanje socialno ogroženih v Kranjski Gori v sodelovanju z ZDGNS (2 družini, 2 para, 1 posameznik) 
 

Predavanja in delavnice namenjena članom: 
19.01.2016 predavanje v Idriji: Pot okoli sveta (Andrej Vivod)  
27.01.2016 sladkorna bolezen (Mima Zadnek) 
02.03.2016 presna hrana(Katja Kogej) 
20.04.2016 Slovenska transverzala (Maja Kuzma, Miloš Ganić) 
18.05.2016 Naš lep in čist dom (Lea Čibej) 
22.06.2016 funkcionalna živila (Valentina Gligorevič, NIJZ) 
19.10.2016 predavanje o odnosih (Irena Š. Batistič) 
16.11.2016 predavanje o Siciliji (Tina Hvala) 
21.12.2016 predavanje o zimskih cvetličnih aranžmajih (Katarina Vuga) 
 

Družabna srečanja članov 
Vsako sredo družabno srečanje vsako sredo od 15.h do 19.h 
27.05.2016 ekskurzija na Ptuj – obisk podružnice DGN Maribor in rehabilitacija v Termah Ptuj 
20.06.2016 srečanje članov iz Idrijsko Cerkljanskega območja v Idriji (prostori ICRA) 
20.08.2016 tradicionalno poletno srečanje članov (Bilje) 
03.12.2016 prednovoletno srečanje članic in članov z večerjo v Vrtojbi 
 

Udeležba na seminarjih, okroglih mizah 
21. – 22.04.2016 udeležba na letnem seminarju za predsednike in sekretarje društev v Gradu  
   Mokrice (Komel, Vukajlović, Trampuž)  
07.04.2016  Posvet o zaposlovanju  v DGN Ljubljana (organizator Racio d.o.o.)  
   (Vladan Vukajlovič) 
29.06.2016  udeležba na konferenci zaposlovanje invalidov (Miren) (Mojca Komel, Marko  
  Štanta) 
15. in 16. 09.2016 udeležba na jadranski konferenci v organizaciji ZDGNS (Vladan Vukajlovič) 
25.10.2016  koordinacija invalidskih društev in okrogla miza na Občini Idrija  
   (Mojca Komel, Vladan Vukajlovič, Marjana Rejec) 
 

  
 

2016 POROČILO O DELU 
Društva gluhih in naglušnih Severne Primorske 

Poročilo o delu Društva gluhih in naglušnih Severne Primorske 2016 
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09.06.2016  Medgeneracijsko središče - sestanek 
24.11.2016  Kako otrok z okvaro sluha usvoji jezik na ZDGNS (Mojca Komel) 
 

 

KULTURA GLUHIH 
 
V konvenciji OZN o pravicah invalidov, je zapisano, da imajo invalidi pravico, da se prizna in 
podpre njihova lastna kulturna in jezikovna identiteta, tudi znakovni jezik in kultura gluhih. Zaradi 
gluhote in naglušnosti se naši člani ne morejo vključevati v aktivnosti, ki so na voljo slišeči javnosti. 
Splošno izobraževanje in sodelovanje v kulturnih in tudi drugih interesnih dejavnostih je eden 
izmed dolgoletnih posebnih socialnih programov društva. Brez tega programa bi naši člani ostali 
odrezani  od aktualnega dogajanja. 
 
Gledališka skupina društva gluhih in naglušnih Severne Primorske  
08.04. – 10.04.2016  udeležba na gledališki delavnici gluhih v Kranjski Gori v organizaciji ZDGNS 
(Teodora Strel, Tina Strel, Rafaela Demir, Rajko Demir, Ana Rutar) 
01.10.2016 vaje za pesem v kretnji  
13.10.2016  Vaje za novo igro »Čevljar«  
14.10.2016 vaje za pesem v kretnji  
26.10.2016 vaje za novo igro »Čevljar«  (Radoš Bolčina) 
28.10.2016 vaje za pesem v kretnji  
03.11.2016  vaje za novo gledališko igro »Čevljar« (Radoš Bolčina) 
14.11.2016 vaje za novo gledališko igro »Čevljar«  
  vaje za pesem v kretnji 
18.11.2016 vaje za novo gledališko igro »Čevljar« (Radoš Bolčina) 
21.11.2016 nastop na gledališkem festivalu »Altre Esspresivita« v Gorici (Italija) 
  Čevljar: Rajko Demir, Rafaela Demir, Vladan Vukajlović, Katarina Vrtačič 
  Lajf in Vzemi me (pesem v kretnji): Manca Peroci, Tina Strel 
25.11.2016 udeležba na slovesnosti ob zaključku festivala Altre Esspresivita v Gradišču (Italija) 
26.11.2016 nastop na gledališkem festivalu gluhih v Slovenskih Konjicah 
  Čevljar, Lajf, Vzemi me 
 
Obeleženje pomembnih kulturnih dogodkov  in Strokovne ekskurzije – odkrivanje slovenske in 
evropske kulturne zgodovine 
08.02.2016 ogled znamenitosti Nove Gorice, kviz na društvu 
05.03.2016 praznovanje dneva žena – tombola, kviz 
13.05.2016 obletnica delovanja dgn Dolenjske in Bele krajine 
17.06.2016 ogled premiere gledališke skupine Tihe stopinje Alica (City teater Ljubljana) 
15.06.2016 udeležba na praznovanju 15. obletnice delovanja društva Slovenske Konjice 
11.06. – 12.06. ekskurzija na Plitvička jezera in Rastoke 
18.06.-19.06.  likovna delavnica organizator ZDGNS in DGN Maribor  
  (Urbančič Fiorenzo, Rajko Demir) 
14.09.2016 dan odprtih vrat Društva gluhih in naglušnih Severne Primorske  
15.09.2016 Kulturni večer v počastitev 85 obletnice organiziranega delovanja  
  gluhih in naglušnih na Slovenskem – Citi teater  Ljubljana (Vukajlovič, Vrtačič) 
18.09.2016 mednarodni dan gluhih in ekskurzija na grad Riegersburg 
14.11.2016 ogled gledališke predstave v SNG Nova Gorica (13 udeležencev) 
22.12.2016 prihod Dedka Mraza 
 
Predstavitev kulture gluhih, znakovnega jezika, gluhote 
08.03.2016 delavnica znakovnega jezika OŠ Kanal (Rot, Vukajlovič) 
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15.03.2016 delavnica znakovnega jezika OŠ Dobrovo (Rot, Vukajlovič) 
22.03.2016 delavnica znakovnega jezika OŠ Kojsko (Rot, Vukajlovič) 
05.04.2016 delavnica znakovnega jezika OŠ Idrija (Rot, Vukajlovič) 
07.04.2016 delavnica znakovnega jezika OŠ Idrija (Rot, Vukajlovič) 
19.04.2016 delavnica znakovnega jezika OŠ Ajdovščina (Rot, Vukajlovič) 

[Poročilo o delu Društva gluhih in naglušnih Severne Primorske 
 
20.04.2016 delavnica znakovnega jezika OŠ Lokavec (Rot, Vukajlovič) 
17.05.2016 delavnica znakovnega jezika OŠ Cerkno (Rot, Vukajlovič) 
19.05.2016 delavnica znakovnega jezika OŠ Cerkno (Rot, Vukajlovič) 
26.05.2016 delavnica znakovnega jezika OŠ Idrija, podružnica Godovič – dve delavnici  
  (1-3. raz., 4-5. raz.) (Vladan Vukajlović, Mojca Komel) 
02.06.2016 delavnica znakovnega jezika Vrtec Vogrsko (Vladan Vukajlović, Mojca Komel) 
07.07.2026 predstavitev komunikacije in kulture gluhih na medgeneracijskem središču v Novi  
 Gorici (Vladan Vukajlović, Katarina Vrtačič, Mojca Komel) 
12.09.2016 delavnica znakovnega jezika za študente v okviru Mesta mladih (v sodelovanju s KGŠ) 
06.10.2016 delavnica znakovnega jezika na OŠ Šempeter – dve delavnici (Vladan Vukajlović,  
 Mojca Komel) 
23.11.2016 delavnice znakovnega jezika na OŠ Kobarid – podružnica Breginj (Rot, Vukajlovič) 
30.11.2016 pravljica v znakovnem jeziku v vrtcu Julka Pavletič Solkan (Mojca Komel)  
13.12.2016 dve delavnici SZJ – pravljica v znakovnem jeziku v kretnji  
  Vrtec Dornberk in Vrtec Prvačina 
  (Mojca Komel, Vladan Vukajlović, Manca Peroci) 
 
 

INFORMATIVNA DEJAVNOST 
 

Pravica do informiranja sodi med temeljne človekove pravice, je ustavna pravica posameznika in prav 
tako opredeljena v Konvenciji OZN.  V 21. Členu  Konvencije OZN je zapisano, da imajo gluhi pravico, da 
pravočasno dobijo podane informacije v  njim razumljivi obliki.   Oviranost v komunikaciji ljudem z 
okvaro sluha otežuje dostop do informacij, ki jih posredujejo radijske, televizijske postaje ter drugi 
mediji. Informacije o pomembnih družbenih spremembah, o delovnem procesu, o življenju in delu, 
osebe z okvaro sluha pridobivajo z zamudo, največkrat ko le te niso več aktualne. Pristopi za gluhe, 
naglušne in gluhoslepe osebe potrebujejo posebne prilagoditve. 
 

 Mesečna okrogla miza – vsako 1. sredo v mesecu ob 17. uri 

 Priprava in tisk glasila Tihi utrinki (250 izvodov) 
Pomoč pri pisanju člankov, bogatitev besedišča 

 Individualno delo z uporabniki  
– pomoč pri uporabljanju interneta, računalnika, pametnih telefonov 

 Urejanje spletne strani društva in družabnih omrežij 

 Obveščanje članov preko elektronske pošte, navadne pošte in raznih mobilnih omrežij 
 
 

ŠPORT IN REKREACIJA 
 

Šport zadovoljuje potrebe po gibanju, razvedrilu, sprostitvi posameznika ali skupine, s ciljem 
optimalnega razvoja psihofizičnih lastnosti, ohranjanja in izboljšanja zdravja in počutja. V program se 
vključujejo gluhe, naglušne , gluhoslepe osebe, ki se  zaradi specifičnih oblik komunikacije teže 
vključujejo v aktivnosti slišečega okolja, šport pa je  tudi  zelo  primerna oblika za medsebojno 
sodelovanje, druženje, potrjevanje . Športno rekreacijsko udejstvovanje gluhih in naglušnih  je odraz  
njihovih potreb  in želja po druženju,zdravemu načinu življenja ter premagovanju socialne izključenosti.  

Poročilo o delu Društva gluhih in naglušnih Severne Primorske 2016 
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Udeležba na naslednjih tekmovanjih, turnirjih:  
 

07.02.16 DP v veleslalomu 

12.03.16 DP Bowling – posamično/dvojice 

19.03.16 DP v Košarki 

 
02.04.16 DP v Odbojki 

09.04.16 DP Bowling - trojice 

23.04.16 turnir ribolov 

07.05.16 DP v Futsalu (organizator DGN Severne Primorske ) 

18.06.16 DP v športnem ribolovu 

02.07.16 DP v orientacijskem teku 

09.07.16 turnir ribolov 

27.08.16 DP v odbojki na mivki 

27.08.16 turnir ribolov 

24.09.16 turnir ribolov 

18.10.16 turnir ribolov "Vogršček 2016" (organizator DGN Severne Primorske ) 

 
21.05.2016 udeležba na prireditvi Tečem da pomagam (Komel, Štanta) 
 
Najem športne dvorane za odbojko: 2.2., 9.2., 1.3., 8.3., 15.3., 29.3., 08.11., 29.11. 2016 
Najem športne dvorane za futsal: 13.04., 18.04., 4.5. 
Najem športne steze za bowling: Januar, februar, marec 
 
10.09.2016 pohod na Krnska jezera 
21.10.2016 sestanek športne sekcije 
19.11.2016 sestanek vodij športnih sekcij na ZDGNS 
 
 
 
Poročilo je bilo potrjeno na 12. seji UO DGNSP, 12. marca 2017 in OZ DGNSP 31.03.2017. 
 
 
 
 Predsednik 
 

 Vladan Vukajlović 

Poročilo o delu Društva gluhih in naglušnih Severne Primorske 2016 
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DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV SP, Gradnikove br. 29, 5000  NOVA GORICA, 
               tel./fax: 05 / 300 16 96, e-mail: dvispr@siol.net 

 
POSLOVNO POROČILO O  IZVEDENIH LETNIH DELOVNIH PROGRAMIH DRUŠTVA 

VOJNIH INVALIDOV SP NOVA GORICA ZA LETO 2016 
 
Društvo izvaja šest posebnih socialnih programov, ki jih financira Fundacija invalidskih 
humanitarnih organizacij (FIHO) in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). V 
lanskem letu smo uspeli pridobiti sredstva na javnih razpisih FIHA, MDDSZ, Občin, donacij 
fizičnih oseb, Sklada za spodbujanje zaposlovanja invalidov, sredstev Zveze DVI Slovenije in 
obresti.  Refundacija ZPIZ se vrši na podlagi zaposlitve tajnice za štiri urni delavnik.   
Leta 2004 smo pridobili status invalidske organizacije. 
Društvo trenutno združuje 365 članov, od tega je 42 vojaških vojnih invalidov, 31 vojaških 
mirnodobnih invalidov, 86 družinskih upravičenk  in 206 pridruženih članov. 
Društvo je v letu 2016 prodalo počitniško hišico v Termah Čatež ZVEZI DVI Slovenije v višini 
40.000,00 eur in s tem pokrilo del nakupa poslovnih prostorov iz leta 2014.  
 
Društvo izvaja šest posebnih socialnih programov, ki jih financira FIHO, MDDSZ, Občine in 
Zveza društev vojnih invalidov Slovenije. 
 

1. Ohranjevanje zdravja in psihofizične kondicije v naravnih in klimatskih zdraviliščih 
ter terapije: Sofinancirali smo zdraviliško zdravljenje štirim prosilcem, članom društva, 
ki so vložili prošnjo in dvema prosilcema za sofinanciranje terapij . Društvo ima sprejeta 
merila in pravilnik za dodelitev pomoči, ki  ga komisija za socialno zdravstvene zadeve 
upošteva pri izračunu za sofinanciranje.   

2. Kompenziranje invalidnosti in ohranjanje socialnih stikov: 

 Pobiranje članarine v začetku leta, ki so jo opravili naši poverjeniki pri naših članih, je 
predvsem priložnost za obisk in ohranjanje vezi. Naši poverjeniki  so obiskali člane društva 
tudi pred novim letom,  ko so  simbolično obdarili  vojne invalide, starejše od 80 let in tiste, 
ki živijo v Domovih upokojencev ter vse vdove po vojnih invalidih. Pripravili smo 180 
novoletnih daril.  

Na področju integracije vojnih invalidov v kulturno in družbeno življenje in programa športa in 
rekreacije,  smo organizirali in se udeležili: 

1. Športnih iger Zveze društev vojnih invalidov Slovenije 

2. Udeležili smo se srečanja vojnih invalidov Slovenije v Sežani 

3. Udeležili smo se spominske slovesnosti v Idrijskih krnicah 

4. Organizirali smo spominsko slovesnost v spomin na pobite ranjence »pod skalco« v 

Kolarjih v Doblarju  

5. Organizirali smo strelsko tekmovanje z zračno puško za  Dan borca 2.7.2016 v 

Solkanu 

6. Organizirali smo izlet v Ptuj  

7. Organizirali smo spominsko slovesnost v SVPB Pavla na Hudem polju   

8. Organizirali smo pohod in spominsko slovesnost na  »okrevališče št.1« na Malih 

Vršah pri Čepovanu  

9. Udeležili smo se vseslovenskega zborovanja za mir na Cerju 

10. V idrijski sekciji so organizirali 5 izletov po Sloveniji. 
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Naši člani so se udeleževali tudi  prireditev in spominskih slovesnosti, ki so jih organizirale 
borčevske in druge veteranske organizacije.  

3. Preprečevanje in odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju ter oskrba s 

tehničnimi pripomočki 

Socialno denarno pomoč je prejelo 5 članov, ki so vložili prošnjo za socialno denarno pomoč in 
6 družinskih upravičenk po smrti vojnega invalida. Komisija jim je  na osnovi Pravilnika in  meril 
za dodelitev pomoči, odobrila enkratno denarno socialno pomoč.  

4. Skrb za zdravje vojnih invalidov z rekreacijo  
Organizirali smo strelsko tekmovanje v počastitev »Dneva borca« v Solkanu, kamor smo 
povabili Društva vojnih invalidov Slovenije in  veteranske organizacije z območja Goriške s 
skupno udeležbo 12 ekip -  36  strelcev. Naši strelci so se udeležili športnih iger, ki jih organizira 
Zveza in strelskih tekmovanj v organizaciji  drugih Društev vojnih invalidov Slovenije.  
     5. Posebna informativna in založniška dejavnost vojnih invalidov ter informiranje 
javnosti  o položaju VI  
Izdali smo  publikaciji »Pozdrav pomladi«, v  kateri smo članstvo seznanili z novostmi v društvu  
in objavili prispevke vojnih invalidov o življenju med NOB in spominskih slovesnostih, ki jih 
organiziramo. Našim članom smo poslali voščilnico ob osebnem prazniku in za Novo leto. V 
program smo vključili tudi  pošiljanje obvestil našemu članstvu. 

6. Usposabljanje VI za premagovanje življenjskih težav in članov društev za delo z VI 
Na predlog Vuga Vida je bil sklican v novogoriški sekciji posvet o ohranjanju gibčnosti. Posvete 
s poverjeniki, ki smo jih združili s prednovoletnim srečanjem, smo organizirali po sekcijah v 
mesecu decembru.  
 
Komisija za socialno zdravstvene zadeve se je sestala trikrat, dvakrat Izvršni odbor, enkrat 
Nadzorni odbor,  18.3.2016 pa smo imeli Občni zbor društva. 
 
Naše društvo je bilo dejavno tudi na področju mednarodnih odnosov, saj sodelujemo  s 
predsednikom vojnih invalidov Furlanije, Julijske Krajine in predsednikom tržiške organizacije 
vojnih invalidov. Gostili smo predstavnike invalidskih organizacij Republike Madžarske in jim 
prestavili naše delo in obiskali pomnike padlih madžarskuh vojakov v času I. Sv. vojne.  
 
 
 
                                                                                                            PREDSEDNIK DVI SP 
                                                                                                                  Anderlič Franc  



Zbornik 2016 – Predstavitev delovanja invalidskih organizacij   
21/32 

 



Zbornik 2016 – Predstavitev delovanja invalidskih organizacij   
22/32 



Zbornik 2016 – Predstavitev delovanja invalidskih organizacij   
23/32 

DRUŠTVO CIVILNIH  INVALIDOV                    tel. 05 302 53 17, 041 623 199 
VOJN PRIMORSKE                                           e-naslov: drustvo.dcivp@guest.arnes.si 
 Sedejeva 8, 5000 Nova Gorica 
 
 

POROČILO O IZVEDBI PROGRAMOV IN DELU V LETU 2016 
 

Društvo deluje na območju 24 primorskih občin, šteje 239 članov. Programe izvaja na podlagi 
sprejetega letnega Finančno ovrednotenega delovnega programa. Zaradi povečevanja 
povprečne starosti članov, ki znaša že 76 let in stopnje invalidnosti naraščajo zdravstvene, 
rehabilitacijske, socialne in druge potrebe. Pri reševanju teh potreb članov se društvo obrača po 
pomoč tudi na državne institucije, v veliko pomoč pa so nam zlasti prostovoljci.  
 
Načrtovani programi in izvedba: 

Program za leto 2016 Plan v € Izvedba v € 

1. Skrb za ohranjevanje zdravja 8.812,13 8.786,06 

2. Preprečevanje in blaženje soc. in psih. posledic inv. 8.909,40 12.534,64 

3. Športna rekreacija 6.576,77 5.351,67 

4. Usposabljanje invalidov za aktivno življenje in  delo 8778,73 8.625,30 

5. Kulturna dejavnost 1.851,14 2.101,31 

6. Usposabljanje inv. in drugih za delo z invalidi 2.173,77 2.061,15 

7. Prevozi invalidov 2.718,51 1.978,75 

8. Informativna dejavnost 967,05 1.652,98 

9. Preprečev. in odpravljanje ovir v fiz. in soc. okolju  880,48 641,37 

S k u p a j 41.667,98 43.733,23 

 
 
1. IZVAJANJE POSEBNIH SOCIALNIH PROGRAMOV 
  
Predavanja in usposabljanja 
1. Predavanje ,Skrivnost je v odnosu' predavatelja Rajko Škarič in Adriana Dolinar, 
Solkan24.2.2016; 2. Predavanje ,Zakaj navaden prehlad vodi v resne težave' predavatelja Rajko  
Škarič in Adriana Dolinar, Hrastovlje 21.9.2016; 3. Delavnica ,Samopomoč pri bolečinah' v  
izvedbi dr. med. Rostislava Gubiča, Prem 18.5.2016; 4. Usposabljanje za civilne invalide  
vojn in njihove svojce ,Kako si pomagamo z naravo' (nabiranje zelišč in zeliščni pripravki) v 
izvedbi ga. Magde Rogelja, Vojščica 18.6.2016. 
 
Strokovne ekskurzije 
1. Prem (grad in rojstna hiša pesnika Dragotina Ketteja) 18.5.2016; 2. Hrastovlje (vojni muzej, 
turški tabor, galerija Jožeta Pohlena). 
 
Kultura  in šport 
- Udeležba na fotografski  razstavi ,Vojna in mir’ našega člana Mateja Peljhana, Ljubljana 4.2.2016; 
udeležba na podelitvi priznanja Državljan Evrope našemu članu dr. Evgenu Bavčarju, Ljubljana 
8.7.2016; udeležba na fotografski razstavi ,Ranjeni pogled’ naše-ga člana Evgena Bavčarja, Kanal 
2.9.2016; udeležba na fotografski razstavi ,Ranjeni pogled’ našega člana Evgena Bavčarja, Gorica 
(IT) 28.9.2016; organiziranje fotografske  razstave ,Vojna in mir, mir in vojna’ našega člana  Mateja 
Peljhana ter stojnica z idrijsko čip-ko Vere Kenda, otvoritev za Mednarodni dan invalidov (3.12.) 
dne 7.12.2016 v avli Mest- 
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ne občine Nova Gorica; organizacija in sodelovanje na športnih tekmovanjih: 22. športne igre (ŠI) 
CIV v kegljanju na avtom. kegljišču - Maribor 19.4.2016; delavnica za člane športnih komisij 
društev CIV Slovenije - Ljubljana 21.4.2016; 20. ŠI CIV v balinanju dvojk-Pivka 11.5.2016, 23. ŠI CIV 
v streljanju z zračno puško - Ljubljana 26.5.2016, 25. ŠI CIV v vrtnem kegljanju - Okroglo pri Kranju 
9.6.2016; strelsko tekmovanje Dan borca - Solkan 2.7.2016; ŠI CIV v šahu – Fiesa 10. do 
12.10.2016. 
Za udeležbo na vseh dogodkih društvo poskrbi za prevoz. 
 
Ohranjevanje zdravja in kompenzacija invalidnosti 
Društvo je odobrilo 13 vlog invalidov za zdravstvene terapije, socialno pomoč smo dodelili 15 
socialno ogroženim invalidom.  
Zveza DCIV Slovenije je na podlagi vlog, pri katerih je društvo obveščalo in invalidom nudilo 
pomoč pri izpolnjevanju, 6 invalidom sofinancirala tehnične in ortopedske pripomočke,   18 
socialno ogroženim invalidom je odobrila socialno pomoč, 13 invalidom ter njihovim 
spremljevalcem je sofinancirala bivanje in zdravstvene terapije v zdraviliščih.  
 
Obiski 
V leto 2016 smo načrtovali in tudi realizirali108 obiskov invalidov. Ob tej priložnosti smo  jih 
skromno obdarili. Obiske so izvedli člani Socialno – zdravstvene komisije društva ter drugi 
prostovoljci, na podlagi ugotovitev katerih je društvo povzelo ustrezno ukrepanje. 
V letu 2016 smo kot podlago za razgovor v osebnih stikih uvedli tipski vprašalnik. 
 
Koriščenje zdravstveno - rehabilitacijskih enot Zveze 
Društvo na tem področju izvaja obveščanje članov in svetovanje pri izpolnjevanju obraz-cev ter 
izvaja po potrebi posredovanje obrazcev na Zvezo. 
 
Prevozi 
Pri vseh navedenih dogodkih, razen pri koriščenju počitniških enot,  je naše društvo za člane 
organiziralo in sofinanciralo prevoze. 
 
Informacije 
V tem letu smo izdali 6 pisnih obvestil Informacije, s katerimi članstvo obveščamo o novostih na 
invalidskem področju: možnostih koriščenja programov, drugih aktualnih dogodkih in dogajanju 
v društvu ter morebitnih spremembah predpisov.  

 
Svetovanje in pomoč 
Na sedežu društva smo preko telefona, elektronske pošte ali osebno članom na razpolago za 
najrazličnejše potrebe vsak delovni dan med 8.00 in 16.00 uro.  Člani prihajajo na društvo, poleg 
potreb po svetovanju, v vedno večjem številu tudi na osebni pogovor.  Več invalidom smo v 
teku leta nudili strokovno in administrativno pomoč pri uveljavljanju pravic po Zakonu o vojnih 
invalidih. 

 
2. DELOVANJE ORGANOV DRUŠTVA  
Skupščina je zasedala 2-krat, Upravni odbor je imel 5 rednih, 1 izredno sejo ter 2 telefon-ski seji,  
Socialno- zdravstvena komisija je zasedala na 4 rednih in 1 telefonski seji. Komi-sija za varstvo 
pravic in splošne akte je zasedala 2- krat, nadzorni odbor  na 1 redni in 1 izredni seji, Častno 
razsodišče na 1 izredni in 1 redni seji ter Komisija za šport je zasedala 1-krat. V mesecu juniju je 
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bil sklican zbor članov, ki so postali invalidi kot italijanski državljani in se zavzemajo za 
pridobitev neizplačanih odškodnin. 
 
Organi društva so obravnavali: 

 sprejem letnega poročila  za leto 2015, 
 sprejem plana za leto 2016, 
 izvajanje posebnih socialnih  programov, 
 socialno problematiko, 
 odprta pravna vprašanja, ki zadevajo civilne invalide vojn, 
 sodelovanje z drugimi invalidskimi organizacijami in institucijami na lokalni  

in državni ravni. 
 
Člani društva so aktivno delovali tudi v organih Zveze društev CIV Slovenije,  v projektu 
Informacijska pisarna v Mestni občini Nova Gorica, v projektu Občina po meri invalidov v 
občinah Nova Gorica, Renče – Vogrsko in Miren – Kostanjevica in Idrija, v Koordinaciji 
invalidskih organizacij severne Primorske in v Svetih invalidov omenjenih občin. 
 
 

3. FINANČNA REALIZACIJA V LETU 2016  

Postavka Plan v € Realizacija v € 

1. Prihodki 
1.1. Članarina 
1.2. Občine (razpisi, javno delo) 
1.3.  FIHO 
1.4. Zveza DCIVS 
1.5.  Donacije fizičnih in pravnih oseb 
1.6.  MDDSZ – Zavod za zaposlovanje 

59.166,92    
       3.400,00 
       7.735,30 
     35.905,72 

1.660,00            
          160,00     

10.305,90 

62.816,54 
   3.040,00 

        10.013,86 
        39.905,76 
           6.026,97 
              130,70 
           7.922,01 

2.  Odhodki 59.166,92    8 64.509,10 

     2.1  Programi       41.667,98  43.733,23 

     2.2  Delovanje     17.278,18  22.841,12 

     2.3  Naložbe               220,76              220,76 

 
Prihodki 
Glavni vir sredstev predstavlja FIHO, ki sofinancira naše delovanje in izvedbo programov  
v višini  35.905,72 € (63%). 
  

OOddhhooddkkii  

OOddhhooddkkee  jjee  ddrruuššttvvoo  rreeaalliizziirraalloo  vv  ookkvviirruu  nnaaččrrttoovvaanniihh  tteerr  ppoovveeččaanniihh  zzaa  ddooddaattnnaa  nneeppllaanniirraannaa  ssrreeddssttvvaa..  

  
NNaalloožžbbee  

VV  lleettuu  22001166  jjee  ddrruuššttvvoo  pprriiddoobbiilloo  ssrreeddssttvvaa  zzaa  nnaakkuupp  iinn  mmoonnttaažžoo  1100  ll  bboojjlleerrjjaa..  

  

 
Nova Gorica, 23.2.2017                                                             Podpredsednik 
                                                                                                     Vinko Lipec 
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ZDRUŽENJE MS SLOVENIJE 
GORIŠKA PODRUŽNICA 
Vipavska cesta   16/B 
5000   NOVA GORICA 
 
 

 

POROČILO O DELU GORIŠKE PODRUŽNICE + 
OD 01.01. DO 31.12.  2016 

 

Tudi v drugi polovici leta 2016 smo se v Goriški podružnici trudili, da smo opravili vse planirane 
naloge po programu dela za leto 2016. Čeprav sta meseca julij in avgust zelo umirjena meseca 
zaradi dopustov smo vseeno izvedli nujne aktivnosti in sicer: 
 

 

 27.07. 2016 sem se udeležil konzorcijskega sestanka v Novi gorici; 

 Enkrat tedensko smo organizirali treniranje v balinanju za člane G.P. v Tolminu; 

 Fizioterapevtka je končala z izvajanjem fizioterapije za tiste, ki ne koristijo nobenih 
programov ZMSS; 

 Izvedli smo 5 dežurstev in pomagali članom z nasveti in jih napotili na pravo mesto, 
kjer bodo lahko rešili svoj problem; 

 Izvedli smo postavitev stojnice v Mega centru Mercator v Novi Gorici in naši člani, ki 
so dežurali in predstavljali naše Združenje so v celem dnevu nabrali 245,00€. 
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 Nadaljevali smo s treningi v balinanju v Tolminu; 

 Nadaljevali smo tudi izvajanje fizioterapije na domu za tiste, ki ne koristijo nobenih 
programov na ZMSS; 

 Izzvajanjem fizioterapije na domu za tiste člane, ki ne koristijo nobenih programov na 
ZMSS; 

 Izvajali smo  vodene telovadbe enkrat tedensko v Tolminu, Novi Gorici, Ajdovščini in 
Sežani (160 ur) 

 Naši članici Marini Pečenko sem pomagal pri iskanju odvetnika za pomoč pri pisanju 
pritožbe, ker ji je bila zavrnjena prošnja za pridobitev dodatka za pomoč in postrežbo. 
Ker imamo možnost koristiti preko Informacijske pisarne smo se dogovorili z 
odvetnikom Marjanom Petričem, ki dela v odvetniški pisarni PRO BONO za naše člane 
brezplačno. Napisal je pritožbo, ki je bila na višji stopnji zavrnjena. 

 Opravili smo 60 dežurstev; 

 Opravili vse priprave za organizacijo piknika 19.09. 2016 (rezervacijo prostora, 
naročilo hrane in pijače priprave prostora in drugo). Piknik smo morali v zadnjem 
trenutku odpovedati zaradi premočnega deževja; 

 Organizirali smo treninge v balinanju v Tolminu; 

 Po sklepu Odbora G.P. sem poslal vabilo vsem članom za udeležbo na pikniku v Baški 
Grapi skupaj z Obalno podružnico; 

 Poslane so bile božično novoletne čestitke vsem našim članom, županom vseh občin 
na našem teritorju, vsem, ki so nam kakorkoli pomagali, drugim društvom s katerimi 
sodelujemo in vsem podružnicam v Sloveniji; 

 Poslanih je bilo  105 rojstnodnevnih voščilnic. 

 Posredoval sem pismeno obvestilo vsem poverjenikom G.P. o sklepu IO ZMSS o 
prenehanju sprejemanja prošenj za Socialno komisijo na ZMSS zaradi, ker so bila 
porabljena sredstva predvidena za leto 2016; 

 Posredoval sem v VDC Stara Gora glede naše članice Marine Pečenko, da bi lahko en 
dan v tednu manjkala pri dnevnem varstvu zaradi odvajanja. 

 Poverjeniki so nadaljevali z obiski naših članov težkih invalidov po programu; 

 Pripravil sem vsebino za internetno zloženko Goriške podružnice za spletno stran 
Konzorcijskih partnerjev; 

 Skupaj s komisijo za šport smo v Sežani organizirali Kvalifikacijski turnir v Balinanju 
skupine ZAHOD, ki je bila uspešno izpeljana; 

 Udeležil sem se 1. seje, ki jo je organizirala Občina Miren – Kostanjevica, kjer bo naša 
podružnica sodelovala pri aktivnostih za pridobivanje naziva OBČINA PO MERI 
INVALIDOV; 

 Udeležil sem se kar nekaj sestankov v okviru delovanja informacijske pisarne v Novi 
Gorici; 

 Udeležil sem se okrogle mize organizirane na temo Predstavitev programa DORA na 
Goriškem; 

 Udeležili smo se z žensko ekipo na finalu v balinanju, ki ga organizira ZŠIS – POK v 
Ljubljani; 
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Za dobro in uspešno delo se v prvi vrsti zahvaljujem Odboru Goriške podružnice, poverjenikom, 
športni referentki in vsem, ki so s svojim delom pripomogli k uspešnem izvajanju programa 
dela, ki je bil sprejet na začetku leta. Ne morem pa pozabiti seveda odlično sodelovanje s 
strokovnimi  
delavci na našem Združenju, ki nam pomagajo pri uresničevanju vseh aktivnostih. Brez dobrega 
sodelovanja seveda ni uspešnih rezultatov. 
 
 
 
 

SKUPAJ BOMO PREMAGALI VSE OVIRE NA NAŠI POTI! 
 
 

Stara Gora, 24.12. 2016 
 

                                                                                                                      ZDRUŽENJE MS SLOVENIJE 
                                                                                                                      GORIŠKA PODRUŽNICA 
                                                                                                                      Predsednik: Igor Juretič 
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SEVERNOPRIMORSKO DRUŠTVO ZA CP NOVA GORICA 

Liskur 23, Stara Gora, 5000 Nova Gorica 
 
 
 
Datum: 23.3.2017 
 
 
 

Zadeva: Poročilo o izvajanju posebnih socialnih programov za otroke in 
odrasle osebe s cerebralno paralizo in drugimi oblikami invalidnosti v 
letu 2016 

 
 

ZDRAVSTVENO TERAPEVTSKI KOLONIJI V TERMAH IN CENTRU SONČEK 
 

Program vključuje dnevno fizioterapijo za vse udeležence, plavanje, terapijo na 
konjih, delavnice za starše, delovno terapijo, predavanja(temo izberejo starši). 
 

Kolonije trajajo najmanj teden dni, udeleženci pridejo z napotnico lečečega 
zdravnika. Za lažje izvajanje programov, društvo povabi prostovoljce. Program je 
namenjen mlajšim otrokom, nekaj je tudi starejših mladostnikov. 
 

Program finančno skoraj v celoti krije ZZZS, delno občine in društvo. 
 
 

TERAPIJA NA KONJIH 
Program obsega trikrat tedensko terapevtsko 
jahanje s fizioterapevtom ali samostojno, nega 
konjev( po zmožnosti uporabnika),socializacijo 
in druženje z ostalimi uporabniki. 
 
Program delno krije FIHO , občine, iz katerih so 
uporabniki in društvo s pomočjo staršev. 
Program se izvaja skozi vse leto za 20 oseb 
vseh starosti. 
 

 
Poročilo pripravim: Vanda ANDERLIČ 
 
 
 Predsednik 
 
 Katarina VOLK 
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ILCO  INVALIDSKO DRUŠTVO OSEB  

S STOMO NOVA GORICA 

Gregorčičeva  13 

5294 DORNBERK                            

 

  TR:  0475-0000-1572-518 

  DŠ:  71585265 

  MŠ: 4009762 

  Šifra dejavnosti:  94.991      

            

 

POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 
V ILCO društvu oseb s stomo Nova Gorica vse skozi delujemo v duhu programskih in 
statutarnih dokumentov, posebno pozornost pa smo namenjali povečanju številu članov 
in aktivnemu vključevanju vseh članov v posebne socialne programe. Ves čas delujemo 
suvereno in samostojno. Osnovni motiv je želja po bolj kvalitetnem delovanju, po boljši 
vključenosti v posamezne socialne pograme in posledično po boljši kvaliteti življenja.   
Pomembno nam je, da osebe s stomo  živijo povsem normalno, aktivno in kakovostno 
življenje. Eden glavnih namenov  društva je tudi, medsebojna pomoč, izmenjava 
izkušenj in druženje. Osebe s stomo  želimo seznaniti z vsemi novostmi na področju 
zdravljenja, ustrezne prehrane ter jih predvsem seznanjati z njihovimi pravicami. 
Društveno vodstvo se zaveda, da je šele na sredi poti in da bo potrebno še ogromno 
dela, da se društvene vsebine umestijo v Slovenski prostor – NSIOS in FIHO, istočasno 
pa smo prepričani, da bo Zveza  ILCO Slovenije zmogla dovolj modrosti, da nam bo pri 
naših hotenjih stala ob strani in nam pomagala. 
 

 Naloge Društva oseb s stomo Nova Gorica so: 

 organizacija predavanj za osebe s stomo   

 prirejanje srečanj članov društva (strokovna, javna)  

 svetovanje (zdravstveno, dietetno, psihološko, pravno, socialno)  

 organizacija samopomoči med osebami s stomo 

 predstavitev  pripomočkov na tržišču  

 pripravljanje publikacij in zloženk za osebe s stomo v skladu z veljavno 
zakonodajo  

 izobraževanje članov na raznih seminarjih, predavanjih, tečajih  

 dajanje pobud za izboljšanje strokovnega dela na področju obravnave oseb s 
stomo  

 sodelovanje s sorodnimi društvi doma in v tujini  

 V Društvu oseb s stomo Nova Gorica izvajamo 6  posebnih socialnih 
programov z vseh področij življenja oseb s stomo, da jim lajšajo 
življenje. Ti programi zajemajo dejavnosti:  

 

 Usposabljanje za aktivno življenje in delo 
Namen in cilji programa so, da osebe s stomo pridobijo naslednja znanja in veščine: 
sprejmejo svojo invalidnost in pridobijo tiste spretnosti, ki jih potrebujejo za 
premagovanje ovir, dosežejo najvišjo možno raven osebnega razvoja, pridobijo 
socialne veščine in se pripravijo za neodvisno življenje, pridobijo praktično pomoč 
pri integraciji v družbo in pri premagovanju problemov, s katerimi se srečujejo v 
življenju. Programa se je udeležilo 90 uporabnikov, prostovoljcev 20. Za ta program 
smo porabili 7.749,95 €.     

 Usposabljanje invalidov za samopomoč ter svojcev in prostovoljcev za življenje 
invalidov 
Oseba s stomo, ki iz takšnega ali drugačnega razloga ostaja v prvotnem okolju, se 
pogosto srečuje z veliko težjimi življenskimi situacijami, ima pa tudi slabše pogoje 
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za koriščenje družbene pomoči. Na področju komunikacije, izražanja čustev, 
učenja, osebne higiene in urejenosti se pri osebah s stomo pojavljajo primankljaji 
zaradi čustvenega doživljanja in ujetosti v lastnem domu in življenju nasploh. 
Velikokrat se te osebe ne znajo obrniti po pomoč v naša društva, večina jih tudi ne 
ve, da obstajajo društva za osebe s stomo po vsej Sloveniji in da jim nudijo pomoč 
kadarkoli jo potrebujejo. Za bolnike s hudimi črevesnimi  težavami in za osebe s 
stomo so po operacijah  še posebej pomembni prostovoljci, ki v takih primirih 
opravljajo aktivno socialno in zdravstveno varovanje invalida. Programa se je 
udeležilo 73 uporabnikov, prostovoljcev 4. Za ta program smo porabili 555,65 €. 

 Program za starše in svojce 
Ta program je pomemben, da je psihološka pomoč dostopna od trenutka, ko je 
bolnik izvedel za diagnozo, med zdravljenjem, rehabilitacijo in tudi po vrnitvi v svoje 
okolje.V veliko pomoč smo tem osebam in njihovin svojcem ter prijateljem ILCO 
društva, ki zanje izvajamo individualna in skupinska srečanja s tematikami čim 
učinkovitejšega vključevanja v ožjo in nato širšo družbo. Programa se je udeležilo 
64 uporabnikov, prostovoljcev 12. Za ta program smo porabili 894,70 €. 

 Oskrba s tehničnimi pripomočki 

Upravičenost tega programa je v tem, da je osebi s stomo življenje kvalitetnejše in 
bolj sproščeno. Na tečajih se iz teoretičnega preide k izvajanju praktičnega dela, 
vse pa poteka individualno. Več vedeti o vseh vrstah stom , kako se oskrbovati s 
pripomočki zanje, kakšne težave nas lahko čakajo in kako ukrepati, koga poklicati 
za pomoč ob neobvljadljivih situacijah in še marsikaj! Programa se je udeležilo 77 
uporabnikov, prostovoljcev 13. Za ta program smo porabili 493,24 €. 

 Ohranjevanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi  
Glavni namen tega programa je osebi s stomo zagotoviti čim več potrebnih 
informacij, ki se tičejo ohranjanja in krepitve zdravja. V ta okvir sodi na prvem mestu 
zdrava prehrana, s poudarkom na pripravi uravnotežene, varne in varovalne hrane, 
informirnje o različnih dietah in pripravi le teh. Kot drugi dejavnik, ki tudi v veliki meri 
pripomore k kakovostnejšem in zdravem življenjskem slogu oseb s stomo, je 
informiranje in praktčno izvajaje športnih aktivnosti. Poleg teh dvek ključnih faktorjev 
za ohranjanje zdravja pa dajemo v društvu tudi velik pomen obvladovanju stresa za 
najrazličnejšemi pogovori, svetovanji in teoretično-praktičnimi seminarji. Programa 
se je udeležilo 99 uporabnikov, prostovoljcev 17. Za ta program smo porabili 548,33 
€. 

 Dnevni centri 
Osebe s stomo bodo razvijale svoje spretnosti skozi ustvarjanje različnih izdelkov in 
si ob tem krepile samozavest. Sprememba okolja, zadoščenje ob lastni 
ustvarjalnosti, dobro počutje, jačanje psihofizične kondicije bodo cilji, ki jih bomo v 
ILCO društvu  zasledovali. Cilj nam je pridobiti še več oseb s stomo, predvsem tiste, 
ki so pred operacijo ustvarjali in so sedaj to opustili ter gojiti in iz pozabe potegniti 
izdelke domače obrti ali spominke značilne za okolje v katerem živijo. Programa se 
je udeležilo 63 uporabnikov, prostovoljcev 9. Za ta program smo porabili 51 
0,86 €. 

Kot je razvidno iz izvedenih posebnih socialnih programov je bilo narejeno tudi 1290 
prostovoljnih ur. 
 
Društvo deluje v Sloveniji z  1  sekcijo, katera se nam je pridružila: 
 

 Sekcija obalno kraške regije 
Naš cilj v ILCO društvu je izboljšanje kvalitete življenja osebam s stomo. Kvaliteta 
življenja postaja v zadnjem stoletju tema, ki ji v razvitem svetu posvečamo vse več 
pozornosti. Kvaliteta življenja je preučevanje družbene blaginje in opredeljuje 
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notranje in zunanje doživljanje in ocenjevanje lastnega življenja. Sestavljena je iz 
različnih elementov, kot so: blaginja, svoboda, identiteta, socialna varnost, kultura, 
izobraževanje, zaposlovanje, družbeni odnosi, družbeno in politično življenje, 
zasebnost, in tako dalje. Zagotavljali smo pogoje, oz. poleg socialnih in 
zdravstvenih storitev smo jim nudili tudi najrazličnejše posebne socialne programe, 
ki so zagotavljali aktivno in polno življenje, še zlasti tistim osebam s stomo, ki živijo 
sami in bi bili brez teh možnosti izolirani iz družbenega dogajanja. Menimo, da smo 
z izvedenimi posebnimi socialnimi programi zagotovili osebam s stomo možnost 
varnega in dostojanstvenega življenja ter jim omogočili, da lahko še naprej 
sodelujejo v družbi kot državljani z vsemi pravicami. Naše celoletno delo smo 
sprejemali na Zboru članov dne 11.02.2017.   

 
 
 

Dornberk,11.02.2017                                                          Predsednik ILCO Nova Gorica 
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