Preglednica ukrepov 4: DOSTOPNOST STORITEV

Akcijski načrt dostopnosti MONG 2021-2024

AKTIVNOST

LOKACIJA/PROJEKT (proračunska postavka)

Opis aktivnosti, ki se bo izvedla z namenom izboljšanja dostopnosti

Lokacija, na kateri bo aktivnost izvedena oz.
projekt v okviru katerega se bo aktivnost
izvajala

IZVAJALEC

ROK IZVEDBE
Leto v katerem je
aktivnost
planirana. Če leto
ni natančno znano,
se navede
obdobje.

VIR FINANCIRANJA (oz. proračunska postavka)
Če je izvajalec MONG in je znana proračunska
postavka, se navede proračunsko postavko. V
primeru drugih izvajalcev se navede "lastna
sredstva"

8.1 OZAVEŠČANJE IN INFORMIRANJE JAVNOSTI O INVALIDSKI PROBLEMATIKI, USPOSABLJANJE OSEBJA
8.1.1 UKREP: IZVEDBA USPOSABLJANJ ZAPOSLENIH ZA DELO S STRANKAMI

OPIS UKREPA

Izvedba izobraževalnih delavnic in predavanj. Ciljna skupina so zaposleni
v ustanovah, ki stopajo v stik s strankami. Cilj ukrepa je usposobiti
zaposlene, da znajo ustrezno komunicirati z osebami z oviranostmi,
primerno posredovati informacije, poznajo uporabo pripomočkov, ki so
na voljo v ustanovi in tako vplivajo na izboljšanje dostopnosti storitev.
Izobraževanje zaposlenih na CSD v zvezi s komunikacijo z invalidnimi
osebami, ki težje razumejo informacije s področja socialnega varstva

CSD Severna Primorska

CSD Severna Primorska

2021

proračunska sredstva po pogodbi za financiranje
dejavnosti CSD z MDDSZ

Izobraževanje zaposlenih v MC v zvezi s komunikacijo z invalidnimi
osebami

Mladinski center Nova Gorica

Mladinski center Nova Gorica

2023

lastna sredstva

Društvo gluhih in naglušnih Severne
Primorske

redna aktivnost

lastna sredstva

Usposabljanje zaposlenih v ustanovah v zvezi s komunikacijo z gluhimi in
Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske
naglušnimi osebami in izvedba delavnic znakovnega jezika

Usposabljanje zaposlenih na društvu in prostovoljcev v zvezi z delom z
MONG
PO-MOČ
redna aktivnost
ranljivimi skupinami / usposabljanje svojih zaposlenih in zaposlenih v
drugih nevladnih organizacijah
Usposabljanje zaposlenih v okviru organizacije ŠENT vsaj 2 x letno
MONG
ŠENT
redna aktivnost
Izobraževanje za predstavnike vseh ustanov, ki so bile vključene v SND,
MONG
MONG, Svet za invalide, zunanji izvjalec 2022
na temo Dostopnost, vključno z ozaveščevalno akcijo o nujnosti
prilagoditev ter promocijo Strateškega načrta dostopnosti
8.1.2 UKREP: OZAVEŠČANJE O DOSTOPNOSTI, VARNOSTI V CESTNEM PROMETU IN PRIPRAVA DOGODKOV V ZVEZI Z INVALIDSKO PROBLEMATIKO

OPIS UKREPA

lastna sredstva
lastna sredstva
MONG 10236

Izvedba ozaveščevalnih akcij, priprava tiskovin, dogodkov, objav v
medijih v zvezi z ozaveščanjem o invalidski problematiki. Ozaveščanje
otrok in mladine o invalidski problematiki v obliki delavnic, predavanj,
dodatnih vzgojnih in izobraževalnih vsebin v šolah in vrtcih.
Ozaveščevalna delavnica v Šempasu
Izvedba promocijskega filma Dostopno podeželje
Ozaveščanje v okviru rednih programov, predavanja, delavnice

Šempas
Šempas
MONG

MDSSNG, MONG
MDSSNG
UNITRI, MDSSNG, ŠENT
Društvo vojnih invalidov Severne
Primorske

2021
2021
redna aktivnost

Dostopno podeželje, LAS Projekt
Dostopno podeželje, LAS Projekt
lastna sredstva

Izdajanje letne brošure Pozdrav pomladi

MONG

redna aktivnost

lastna sredstva

Predstavitev mreže socialnih storitev in programov za duševno zdravje

NG

ŠENT

2021

EZTS

MONG

redna aktivnost

MONG 04038

Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske

Društvo gluhih in naglušnih Severne
Primorske

redna aktivnost

lastna sredstva

MONG

MONG

2021

MONG 10236

MONG

MONG

2021

MONG 10236

ŠENT

2021

MZ

Ozaveščevalne akcije Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MONG/Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
(npr. Varna pot v šolo, Ulice otrokom)
prometu
8.1.3 UKREP: STROKOVNA IZOBRAŽEVANJA V ZVEZI Z ZAGOTAVLJANJEM DOSTOPNOSTI
Izvedba izobraževalnih delavnic in predavanj. Ciljna skupina so strokovni
kadri, ki lahko omogočijo ustrezno zagotavljanje dostopnosti. Cilj ukrepa
je seznaniti oblikovalce, arhitekte, tehnične delavce in predstavnike
javnih ustanov s predpisi in dobrimi praksami na vseh področjih, ki se jih
OPIS UKREPA
dostopnost dotika.
Izvajanje tečajev znakovnega jezika
Izobraževanje za predstavnike javnih ustanov na temo Dostopnost
spletišč in mobilnih aplikacij
Izobraževanje za projektante na temo Strateški načrt dostopnosti dostopnost prostora in talni taktilni vodilni sistem

8.2.ZDRAVSTVENO VARSTVO IN REHABILITACIJSKI PROGRAMI, SKRB ZA ZDRAVJE
8.2.1 UKREP: IZBOLJŠANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA INVALIDOV

OPIS UKREPA

Izvedba programov namenjenim zgodnjemu odkrivanju, ocenjevanju in
odpravljanju pomanjkljivosti zdravstvenega varstva invalidov.
izvedba projekta Nadgradnja mobilnih enot - terensko delo z uporabniki
NG
prepovedanih drog

POSTOPEK
Če je izvajalec
MONG, se
navede, po
katerem
postopku se
izvaja aktivnost

DELNO IZVEDENA IZVEDENA OPOMBA
Ko se
Letnica:
aktivnost
obrazložitev, zakaj zaključi, se
še ni zaključena
zapiše
letnico
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izvedba preventivnih programov Centra za krepitev zdravja za ciljno
skupino z upoštevanjem in prilagoditvijo izvedbe glede na invalidnost,
sodelovanje z svetom invalidov v aktivnostih in dogodkih
8.2.2 UKREP: PODPORA PROGRAMOM OSEBNE ASISTENCE ZA INVALIDE
Izvedba programov osebne asistence za invalide, pomoči na domu in
OPIS UKREPA
starejšim, podpora izvajalcem programov.
Sodelovanje v okviru prostovoljstva s CSD
Usposabljanje prostovoljcev za delo z invalidi

Akcijski načrt dostopnosti MONG 2021-2024

CKZ

CKZ

redna aktivnost

ZZZS

MONG

UNITRI
Društvo vojnih invalidov Severne
Primorske
PO-MOČ
PO-MOČ

redna aktivnost

lastna sredstva

redna aktivnost

lastna sredstva

redna aktivnost
2021-2024

lastna sredstva
lastna sredstva

ŠENT, Zavod GOST, MDSSNG

2021

Ministrstvo za javno upravo

MONG

izvajanje osebne asistence
MONG
Izvedba vsaj treh predavanj v zvezi z osebno asistenco
MONG
8.2.3 UKREP: PODPORA PROGRAMOM ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE
Spodbujanje razvoja primernih delovnih programov za specifične ciljne
skupine invalidov v času zaposlitvene rehabilitacije, iskanja primernih
delovnih mest in prekvalifikacije v okviru lokalnih, nacionalnih in
OPIS UKREPA
mednarodnih razvojnih projektov.
vključevanje ranljivih skupin ter njihova socialna in delovna aktivacija v
MONG
razvoj novih turističnih programov - projekt Zeli za Ljudi
8.2.4 UKREP: IZBOLJŠANJE DOSTOPNOSTI DO PREVENTIVNIH IN DRUGIH ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

OPIS UKREPA

Izboljšanje dostopnosti do programov, ki jih izvajata Center za krepitev
zdravja Zdravstvenega doma Osnovno varstvo Nova Gorica ter Območna
enota Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nova Gorica, izboljšanje
dostopnosti drugih javnih zdravstvenih in zobozdravstvenih programov.
izdelava presoje dostopnosti do prostorov ter izdelava načrta za izvedbo
Zdravstveni dom Zobozdravstveno varstvo Nova
ZD Zobozdravstveno varstvo Nova Gorica 2021
dvigala oz. drugih alternativnih možnosti ter oceno investicijske
Gorica, Gradnikova 7
vrednosti
Odpravljanje pomanjkljivosti zaznanih v presoji objekta v stavbi na
Zdravstveni dom Nova Gorica
ZD Osnovno varstvo Nova Gorica
2021-2024
Rejčevi 4
Društvo za boj proti raku in drugim
Izvedba letne dobrodelne športne prireditve Goriški tek in hoja za
NG
kroničnim boleznim ko-RAK.si, društvo redna aktivnost
upanje
PO-MOČ

lastna sredstva
lastna sredstva
lastna sredstva

8.3. STROKOVNO PODPORNE SLUŽBE
8.3.1 UKREP: RAZVOJ MREŽE STROKOVNO PODPORNIH SLUŽB
Spodbujanje razvoja mreže programov podpore in pomoči osebam z
oviranostmi in njihovim svojcem. Sofinanciranje programov in projektov
s področja socialnega varstva. Financiranje strokovnih služb s področja
OPIS UKREPA
dostopnosti.
financiranje družinskih pomočnikov
MONG
financiranje storitve Pomoč na domu
MONG
financiranje pregledov projektne dokomentacije, presoj dostopnosti in
strokovnega svetovanja v zvezi z zagotavljanjem dostopnosti ter
MONG
svetovanja v zvezi z lahko berljivimi in razumljivimi informacijami in
dostopnosti spletnih strani pri projektih, ki jih sofinancira MONG

MONG
MONG

redna aktivnost
redna aktivnost

MONG 10105
MONG 10151

MONG

redna aktivnost

MONG 10236

vzpostavitev informacijske pisarne, ki bo delovala v smeri: čezmejnega
sodelovanja, zmanjševanja tveganja revščine in povečanja socialne
vključenosti ranljivih skupin prebivalstva, izboljšanja medresorskega
MONG /Čezmejno zdravstvo EZTS GO
sodelovanja in sodelovanja z nevladnimi organizacijami (NVO) v smeri
celostne obravnave uporabnikov ter pridobivanja dobrih praks sobivanja
programov na področju socialnega varstva.

MONG

2021-2024

MONG 07305

vodenje skupne informacijske pisarne za področje sociale in zdravstva
mreže organizacij, ki skupaj rešujejo stisko ranljivih ciljnih skupin, pomoč
pri usmerjanju ljudi k pristojnim institucijam in navezovanjem stika s
MONG
temi institucijami za rešitev težav. Delovanje informacijske pisarne
spodbuja opolnomočenje invalidov in njihovo vključevanje

PO-MOČ

redna aktivnost

lastna sredstva

Čezmejna stanovanjska skupina za ljudi s težavami v duševnem zdravlju
MONG
za mlade

ŠENT

2021

PROJEKT ETZS

8.4 VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
8.4.1 UKREP: PODPORA OTROKOM IN MLADOSTNIKOM Z OVIRANOSTMI PRI IZOBRAŽEVANJU, PODPORA PROGRAMOM ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Spodbujanje vzgojno-izobraževalnih programov za invalide.
Zagotavljanje predšolske vzgoje in varstva ter osnovnošolskega
izobraževanja, ki zagotavlja otrokom in mladostnikom z oviranostmi
prilagojeno izvajanje programov in dodatno strokovno pomoč v skladu z
OPIS UKREPA
Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
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upoštevanje smernic za dostop do informacij, storitev in prostorov v
skladu s SND pri rednem delovanju in v vseh projektih s področja vzgoje MONG
in izobraževanja
Sodelovanje v okviru prostovoljstva s CSD
MONG

MONG

redna aktivnost

MONG/10090/10075/10082/10090

UNITRI

redna aktivnost

lastna sredstva

ŠENT

redna aktivnost

različni viri (ministrstvo, tržni delež,...)

Primorski tehnološki park, MDSSNG, …

2021

projekt Ustvari svojo prihodnost, LAS v objemu
sonca

ZRSZ

ZRSZ

2-3 x letno

ZRSZ

ZRSZ

ZRSZ

stalna naloga

ZRSZ

ZRSZ
ZRSZ v sodelovanju z Medobčinskim društvom
slepih in slabovidnih NG

ZSZ
ZRSZ v sodelovanju z Medobčinskim
društvom slepih in slabovidnih NG

stalna naloga

ZRSZ

2x letno

ZRSZ

ZRSZ v sodelovanju s poblaščenim zdravnikom
medicine dela

ZRSZ

do 130 obravnav
letno na področju ZRSZ
cele OS

ZRSZ

stalna naloga

ZRSZ

ZRSZ

stalna naloga

ZRSZ

MONG

2021-2024

lastna sredstva

Društvo gluhih in naglušnih Severne Primorske

Društvo gluhih in naglušnih Severne
Primorske

redna aktivnost

lastna sredstva

UNITRI

UNITRI

redna aktivnost

lastna sredstva

MONG

Medobčinsko društvo Sožitje Nova
Gorica

redna aktivnost

lastna sredstva

MONG
MONG

MONG
MONG

redna aktivnost
redna aktivnost

MONG 10148
MONG 10234

2021

MONG OB084-16-0029

8.5 DELO, ZAPOSLITEV, MATERIALNA IN SOCIALNA VARNOST
8.5.1 UKREP: SPODBUJANJE ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI ZA INVALIDE
Informiranje delodajalcev o zakonodaji s področja zaposlovanja
invalidov, strokovni podpori in finančnih vzpodbudah pri usposabljanju
in zaposlovanju invalidov, spodbujanje invalidov k iskanju novih
OPIS UKREPA
zaposlitvenih možnosti
Delovanje Zaposlitvenega centra in sodelovanje z delodajalci na
področju zaposlovanja invalidov in omogočanje uveljavljanja kvotnega MONG /Čezmejno zdravstvo EZTS GO
zaposlovanja invalidov
Izvedba spletnih delavnic za slepe in slabovidne v zvezi z iskanjem novih Primorski tehnološki park, občine Severno
zaposlitvenih možnosti, izvedbo spletnih trgovin itd.
primorske regije
8.5.2 UKREP: ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

OPIS UKREPA

Približevanje izpolnjevanju kvote zaposlenih invalidov v občinski upravi
in javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je Mestna občina ter
uresničevanje obveznosti kvotnega zaposlovanja oseb z oviranostmi, kot
jo nalaga Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.
Zagotavljanje enakih možnosti invalidov glede zaposlovanja,
napredovanja in sodelovanja v programih usposabljanja, oblikovanje
lokalnih programov aktivne politike zaposlovanja primernih za invalide.
Informativne delavnice za zaposlovanje invalidov
Sodelovanje ZRSZ pri zaposlovanju brezposelnih invalidov (soočenja z
delodajalci, ogledi delovnih mest, predselekcije kandidatov)
Vključevanje brezposelnih invalidov v aktualne programe APZ
Računalniško opismenjevanje brezposelnih invalidov
Zdravstveno zaposlitveno svetovanje

Rehabilitacijsko svetovanje, aktivno sodelovanje z izvajalci zaposlitvene
ZRSZ
rehabilitacije, rehabilitacijske komisije, priprava ocen zaposlitvenih
možnosti za brezposelne in zaposlene invalide
Sodelovanje z društvi, invalidskimi podjetji, zaposlitvenim centrom in
ZRSZ
drugimi deležniki s področja zaposlovanja invalidov
Ohranjanje kvote zaposlenih invalidov v občinski upravi v skaldu
MONG
z Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov

8.6 DRUŽINSKO ŽIVLJENJE IN SPOŠTOVANJE OSEBNE INTEGRITETE
8.6.1 UKREP: PREPREČEVANJE SOCIALNE IZKLJUČENOSTI INVALIDOV
Spodbujanje pozitivnega stališča do poroke, družinskega življenja,
starševstva in preprečevanje socialne izključenosti invalidov.
Spodbujanje prostovoljstva, javnih del ter podpiranje programov, ki
lajšajo življenje invalidov in ohranjajo njihovo samostojnost ter aktivno
OPIS UKREPA
vključevanje v družbo.
Izvajanje posebnih socialnih programov za osebe z izgubo sluha
Skrb za socialno vključevanje oseb v tretjem življenjskem obdobju, skrb
za medgeneracijsko sodelovanje
redna organizacija srečanj, predavanj za člane društva in njihove svojce,
strokovnih ekskurzij, prijateljskega pohoda oseb z motnjo v duševnem
razvoju na relaciji Gorizzia-Šempeter_Gorizzia in novoletno druženje
članov
sofinanciranje invalidskih društev
zagotavljanje brezplačnih prevozov za starejše
Vzpostavitev dveh stanovanjskih skupin/bivalnih enot za osebe z
dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in razvoju in Centra za
duševno zdravje

8.7 KULTURA, ŠPORT, REKREACIJA, RELIGIJA
8.7.1 UKREP: SPODBUJANJE DOSTOPA DO KULTURNIH IN TURISTIČNIH VSEBIN
Ozaveščanje kulturnih in turističnih delavcev o potrebah oseb s
posebnimi potrebami in o možnih prilagoditvah kulturnih vsebin,
zagotavljanje knjižničnega gradiva za slepe in slabovidne, spodbujanje
dostopa do kulturnih prireditev za invalide, spodbujanje dostopnega
OPIS UKREPA
turizma itd.

MONG/ Skupnostni center Nova Gorica - II. faza MONG
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Izvajanje aktivnosti, ki spodbujajo dostopni turizem, vključevanje
MONG
dostopnih vsebin v programe
Svetovanje turističnim društvom in Turistični zvezi Nova Gorica v zvezi s
MONG
pripravo dostopnih programov, turistične infrastrukture, informacij in
storitev
upoštevanje smernic za dostop do informacij, storitev in prostorov v
skladu s SND pri rednem delovanju in v vseh projektih s področja kulture MONG
in turizma

Turistična zveza /TIC Nova Gorica,
Turistična društva

redna aktivnost

MONG

redna aktivnost

MONG

redna aktivnost

MONG 10016/10017/10023/10026

Goriški muzej NG, SNG Nova Gorica,
Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova
Gorica, Kulturni dom Nova Gorica

redna aktivnost

lastna sredstva

Vsakoletna soorganizacija čezmejnega kulturnega sodelovanja na
področju gledališke dejavnosti in likovne dejavnosti članov, uporabnikov MONG,GORIZIA (IT)
s težavami v duševnem zdravju in razvoju

DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM S
POSEBNIMI POTREBAMI STARA GORA

2021- 2024

lastna sredstva, razpisi

vključevanje zavez iz SND v pripravo Strateškega čezmejnega načrta za
kulturo

MONG

2021-2024

MONG 10203

MONG

redna aktivnost

MONG/10049/10070

Medobčinsko društvo Sožitje Nova
Gorica

redna aktivnost

lastna sredstva

DRUŠTVO ZA POMOČ OSEBAM S
POSEBNIMI POTREBAMI STARA GORA

2021- 2024

lastna sredstva, razpisi

UNITRI

UNITRI

redna aktivnost

lastna sredstva

MONG

Javni zavod za šport Nova Gorica

redna aktivnost

lastna sredstva

Znižane cene vstopnic ali oprostitve plačila članarin

MONG

MONG 09034/09035

8.7.2 UKREP: VKLJUČEVANJE INVALIDOV V KULTURNO DOGAJANJE V OBČINI

OPIS UKREPA

Vključevanje nevladnih organizacij in invalidov v kulturno dogajanje v
občini lčter strokovno sodelovanje pri pripravi programov tako da se
upošteva enakovredno dostopnost do kulture za vse.

MONG/ Evropska prestolnica kulture: priprava
Strateškega čezmejnega načrta za kulturo

8.7.3 UKREP: IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA INVALIDE NA PODROČJU ŠPORTA IN MLADINE
Izobraževanje ali usposabljanje vaditeljev trenerjev in animatorjev za
potrebe invalidskega rekreativnega športa, ozaveščanje športnih
delavcev o potrebah oseb s posebnimi potrebami in invalidov o možnih
prilagoditvah ter spodbujanju športnega udejstvovanja invalidov.
OPIS UKREPA
Vključevanje invalide v programe.
upoštevanje smernic za dostop do informacij, storitev in prostorov v
skladu s SND pri rednem delovanju in v vseh projektih s področja športa MONG
in mladine
redna organizacija športnih srečanj vseh članov enkrat letno, mesečne
plesne delavnice in fizioterapevtka vadba za osebe z motnjo v duševnem MONG
razvoju
Soorganizacija vsakoletnih čezmejnih srečanj članov, oseb s težavami v
duševnem zdravju in razvoju na športnem dogodku turnirju "Nogomet je MONG,GORIZIA (IT), ŠEMPETER
življenje" in pri vsakoletnem čezmejnem pohodu solidarnosti
izvajanje prilagojenih dejavnosti za ohranjanje telesne aktivnosti
starejših
Znižane cene vstopnic za ogled športnih tekmovanj, različne ugodnosti
za programe, ki jih izvaja Javni zavod za šport
8.7.4 UKREP: IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA INVALIDE NA PODROČJU DUHOVNE OSKRBE

OPIS UKREPA

Ozaveščanje verskih skupnosti o pomenu dostopnosti do duhovne
oskrbe in enakih pravic do veroizpovedi ne glede na vrsto invalidnosti.

