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Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave št. 6/02 in
25/02) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
sprejel
naslednji
S K L E P
1.
ŠENTU-u – Slovenskemu združenju za duševno zdravje, Ljubljana, Vilharjeva cesta
22, se s pogodbo odda v brezplačno uporabo za dobo 5 let nezasedeno polovico
objekta vrtca Ciciban v Novi Gorici, Cankarjeva 1.
2.
Posamezne prostore bodo v času, ko jih združenje ne potrebuje za svojo aktivnost,
lahko koristili tudi drugi uporabniki, katere bo določila Mestna občina Nova Gorica.
3.
Sklep velja takoj.
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O b r a z l o ž i t e v:
ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje je nevladna in neprofitna
organizacija, ki deluje v javno dobro na območju Republike Slovenije. Sedež ima v
Ljubljani. Osnovno poslanstvo društva je socialna in psihološka rehabilitacija oseb z
duševnimi motnjami ter ustvarjanje novih delovnih mest za težje zaposljive osebe.
Združenje, ki deluje na osnovi Zakona o društvih, ima sedem podružnic, med katerimi
je tudi podružnica v Novi Gorici.
Trenutno ima podružnica sedež v najetih prostorih v stavbi na Ulici Gradnikovih
brigad 3, ki je predvidena za rušenje. Zato predlagamo, da se ŠENTU-u zagotovi
druge prostore in to v opuščenem objektu vrtca Ciciban na Cankarjevi 1. Polovica
vrtca je že oddana v uporabo Centru za socialno delo Nova Gorica za izvajanje
dejavnosti Centra za pomoč na domu KLAS. Drugo polovico vrtca pa bi s pogodbo
oddali ŠENT-u s tem, da bi omogočili občasno uporabo še nekaterim drugim
humanitarnim organizacijam (osteoporoza, OZARA, druge).
Novogoriško podružnico vodi redno zaposlena dipl. soc. delavka, poleg nje pa so še
zaposleni preko programa javnih del in prostovoljci. Uporabniki programa so osebe,
ki imajo težave v duševnem zdravju in njihovi svojci. Trenutno imajo evidentiranih 48
članov, vendar se število povečuje, ker se povečuje tudi število koristnikov
psihiatričnih uslug. Dejavnost podružnice je v tesni povezavi s Psihiatričnim
dispanzerjem Nova Gorica, Zdravstvenim domom, Centrom za socialno delo in
Zavodom za zaposlovanje. Poleg individualnega in skupinskega dela s člani je
pomembno tudi izvajanje dnevnega centra, katerega redno obiskuje od 12 do 20
oseb. Center je odprt 7,5 ur dnevno, posameznik pa je v program vključen od 5 do 6
ur, odvisno od njegove potrebe in pripravljenosti. Dnevni center je namenjen ljudem,
ki imajo težave v duševnem zdravju. Po odpustu iz psihiatrične bolnice večina ljudi
ostaja v oskrbi in rehabilitaciji doma v krogu družine, ki pa tega bremena v večini
sama ne zmore, zato del teh nalog prevzame dnevni center.
Večina članov dnevnega centra je upokojenih ali pa prejema denarno socialno
pomoč in jim taka vključitev reši veliko težav. Izvajanje različnih zaposlitvenih
delavnic kot tudi rehabilitacijskih programov in priprav na zaposlitev terja uporabo
ustreznih prostorov, kar je možno zagotoviti v delu objekta vrtca.
Celotni stroški delovanja novogoriške podružnice ŠENT-a so za leto 2003 v višini 15
mio SIT, od katerih 80 % sredstev pridobijo s strani Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve, preostali del pa na osnovi drugih javnih razpisov. Predlagamo, da
se društvu odda prostore v brezplačno uporabo, saj gre za humanitarno dejavnost,
katero finančno podpira tudi lokalna skupnost.

Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava in sprejme
predloženi sklep.
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