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IZVEDENI POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI 
 
1. NAZIV PROGRAMA : 
 
PREVOZI  PARAPLEGIKOV 
 
VSEBINA PROGRAMA: 
Omogočali smo prevoze za vse dejavnosti in individualne potrebe v okviru 
posebnih socialnih programov. 
 Potrebe  prevoz so bile za: šport, ohranjevanje zdravja, obnovitveno 
rehabilitacijo, psihosocialno dejavnost, kulturno-interesne dejavnosti, 
preventivni pregledi, nabava ortopedskih pripomočkov, obiski v bolnišnicah, 
doma, ter v domovih za starejše občane, delo v društvo, sodelovanje s 
sorodnimi organizacijami in drugo. V  preteklem   letu   smo opravili 18.783 
km s kombi vozilom (286 oseb), ter 18.172 km z osebnimi vozili (167oseb), 
torej skupno 36.955 prevoženih kilometrov.  
Med prevozom smo uporabnikom zagotovili tudi osebno asistenco, za kar je 
potrebna posebna usposobitev voznika – asistenta. Med prevozom po potrebi 
tetraplegike spremljajo tudi spremljevalci (prostovoljci), ki so za to posebej 
usposobljeni. 
V programu sodelujejo  6  prostovoljci (brezplačno), ki opravijo najmanj 25 
ur na mesec.  
 
Posamezni programi so ažurno predstavljeni na: http://www.drustvo-para-
kp.si/ 

 
3.NAMEN IN CILJI: 

 
Namen programa je zagotoviti udeležbo članom, paraplegikom na vseh 
zainteresiranih dejavnostih v okviru društva, kjer gre za potrebe 
paraplegikov, osebne prevoze na programe in osebne prevoze v okviru nujnih 
potreb posameznika zaradi specifičnih potreb invalidnosti. Javnih prevozov 
pa ni zagotovljenih in možno koristiti. 
 
 
4.UPRAVIČENOST PROGRAMA: 
 
 Do prevoza  so upravičeni vsi paraplegiki in tetraplegiki, ki so trajno vezani 
na uporabo inv. Vozička  in ne morejo uporabljati  sredstev javnega prevoza- 
ne glede na  članstvo. Društvo deluje v skladu z svojim Statutom, kjer je 
razvidno da izvajamo posebne socialne programe, ki podpirajo neodvisno 
življenje določene skupine invalidov.  
Smo edini, ki izvajamo posebne socialne programe »prevozi paraplegikov« za 
včlanjene in ne včlanjene invalide. Ta program ne izvaja nihče drug. 
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5.KRITERIJI ZA KORIŠČENJE PROGRAMA: 

 
Prevoz paraplegikov je nujni pogoj za izvedbo posebnih socialnih programov. 
Kriteriji so predvsem nemobilnost  člana in najožjih družinskih članov, ter 
nedostopnost sredstev javnega prevoza.  Pri tem si društvo pomaga z svojimi 
sprejetimi akti: 
Pravilnik o prevozih invalidov, sklepi U.O. sklepi občnih zborov. 
 
6.UPORABNIKI PROGRAMA IN NJIHOVO ŠTEVILO: 

 
Vsi paraplegiki – udeleženci programov društva, predvsem tisti, ki nimajo 
lastnega prevoza,  563 oseb:  svojcev, spremljevalcev s prevoženimi 36.955 
km. 
 
7.IZVAJALCI PROGRAMA (število):12 
 
a) Strokovni odgovorni nosilec programa 
Špela Šušteršič dipl.soc. del.Upravni  odbor društva  predsednik društva 
Željko Geci sprejma in rasporeja po prioritetah prevoze z kombiniranim 
vozilom. 
 
b) Drugi izvajalci   

Prostovoljci, honorarni sodelavci,  svojci in posamezni člani, skupaj preko 20 
oseb 

 
 
8.NAČIN IZVAJANJA PROGRAMA  
 
Konkretni prevoz s kombijem, zagotovljeno ustrezno spremstvo, prevoz do 
želenega cilja in nazaj. Pomembno je zagotoviti strokovno usposobljen 
spremljajoči kader, vse prirediti v kombiju za varno vožnjo, klančino, 
ustrezne priveze vozičkov itd… 
 
9.TRAJANJE PROGRAMA:  

 
 Vse leto ne glede na čas, dan ali uro. Potrebe so tudi ob nedeljah in 
praznikih, ponoči….. 
 
10.OCENA USPEŠNOSTI IZVEDENEGA PROGRAMA: 
 

Dejansko opravljeni prevozi, število prevozov posameznikov na želene 
aktivnosti. Uspešno izvedeni programi v okviru programske dejavnosti, 
zagotavljanje prevozov za potrebe paraplegikov. Uspešnost programa 
ocenjujejo paraplegiki. Ocene so zanesljivo pozitivn 
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IZVEDENI POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI 

1.NAZIV PROGRAMA:   

ŠPORT  IN  REKREACIJA 

 
 
2.VSEBINA PROGRAMA: 
 
Šport in  rekreacijo prilagajamo trenutnim interesom članstva, aktivnih 
članov  je cca 38 % , izvedene so bile sledeče panoge: 
 
Atletica 
- organizacija 1.kola v atletici za paraplegike v Kopru 
– udeležba na  tekmovanjih lige z udeležbo  CE, LJ, Memorial B. Hrovatina v 
Ljubljani. 
 
Kegljanje 
– organizacija medregijskega tekmovanja v Kopru, tekme se je udeležilo  7 
regijskih društev  32 tekmovalcev,  skupaj 43 oseb 

– organizacija 1x tedensko društveni trening  ,  
udeležba na meddruštvenih  tekmovanjih in državnemu prvenstvu: 
– meddruštveni turnir v Celju,  
– meddruštveni turnir v Domžalah,  
–   meddruštveni turnir v Mariboru 
– meddruštveni turnir v Škofiji Loki   
– meddruštveni turnir  Ravne na Koroškem 
– meddruštveni turnir  v Kočevju 

 na vseh tekmovanjih se je udeležila štiričlanska ekipa) 
 
Ribolov: Liga ZPS 
udeležba na tekmovanju 1. Kola lige  v Radencih,  
udeležba  na tekmovanju 2. v Pragerskem   
Organizacija  tekmovanja 3.kola v Novi Gorici - Vogršček 
udeležba na tekmovanju 4. kola Radeče  
udeležba na tekmovanju 5. kola v Brestanica  
 
Streljanje z zračno puško 
 
Organizacija 1.kola ZPS v Ankaranu 
Treningi enkrat tedensko na strelišču v Ankaranu,  
Nastop na državnem prvenstvu v Murski Saboti 
Nastop v Ponikvah 
 
Šah 
udeležba  na  Radejevem memorialu v Novem Mestu 
Udeležba na medruštvenem turnirju v Celju  
Organizacija povratnega šahovskega turnirja v Pacugu 
Organizacija šahovskega turnirja v Izoli v počastitev Viktorju Brezovniku  
 
Plavanje in vadbe v bazenu Krka Strunjan 
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3.NAMEN IN CILJI: 
 
Namen društva je, da omogočimo čim večjem številu paraplegikov in 
tetraplegikov udeležbo na programih športa in rekreacije s ciljem, da 
posamezniku ponudimo možnost individualne potrebe po udejstvovanju in 
aktivnemu sodelovanju v programu. Cilj je dosežen takrat, ko je doseženo 
zadovoljstvo posameznika – krepitev osebnosti in samozavesti. 
 
 
4.UPRAVIČENOST PROGRAMA: 
 
Šport in rekreacija  sta pomembni  sestavini kakovosti življenja paraplegikov 
in vse bolj postajata vsakdanja potreba in način življenja. Dejavno športno 
delovanje olajša socialno integracijo, razvija vitalnost, samozavest, duševne 
in telesne sposobnosti, izboljšuje zdravstveno stanje in razvija osebno 
pobudo paraplegika. Ta program za paraplegike ne izvaja nihče drug. 
 
 
5.KRITERIJI ZA KORIŠČENJE PROGRAMA: 
Kriteriji so opredeljeni v aktih društva, ki so programsko opredeljeni o 
katerih so razpravljali organi društva. Program so koristili člani in nečlani 
organizacije. 
 
 
6.UPORABNIKI PROGRAMA IN NJIHOVO  ŠTEVILO: 
 
Ciljna skupina uporabnikov naših programov so   člani društva  i njihovi 
svojci preko 28 članov in 30 spremljevalcev oseb. 
 
7.IZVAJALCI PROGRAMA (število):15 
 
Šport  je nepogrešljiva metoda v življenju paraplegikov in ima v programih 
društva neprecenljivo vrednost. Šport in rekreacija ohranjata  zdrav 
psihofizični status paraplegikov in pozitivno vplivata na socializacijo in 
afirmacijo posameznikov. 
Program so koristili člani in nečlani organizacije. 
 
 
 
7.IZVAJALCI PROGRAMA (število):15 
 
a) Strokovni odgovorni nosilec programa 
Športni referent Božič Boško, Upravni  odbor društva s strokovnimi sodelavci 
ZPS. 
b) Drugi izvajalci   
 Športni voditelji, prostovoljci, svojci in posamezni člani, skupaj preko 20 
oseb 
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8.NAČIN IZVAJANJA PROGRAMA 
  
Izvedba programa je potekala v športnih objektih, dvoranah, v poletnem času 
na prostem: igriščih, ob rekah, jezerih in ribnikih. Omogočili smo prevoz in 
spremstvo. 
 
 
 
9.TRAJANJE PROGRAMA:  
 
Kontinuirano skozi celo leto. 
 
 
10.OCENA USPEŠNOSTI IZVEDENEGA PROGRAMA: 
 
Pri tekmovalnem športu so vidni doseženi rezultati, učinkovitost in 
uspešnost programov smo preverjali z osebnimi pogovori in odzivom na 
športne dejavnosti med člani. Množičnost udeležbe. 
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IZVEDENI POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI 
 
 
1.NAZIV PROGRAMA: 
 
 KOMPENZIRANJE INVALIDNOSTI 
 
 
2.VSEBINA PROGRAMA: 
 
Obravnava posameznih primerov – od člana do člana (nosilec programa 
Upravni Odbor, socialni referent ). Vse potrebe oziroma želje smo obravnavali 
in reševali v oblikah : 
konkretne pomoči (materialne, finančne) 
obiski na domu članov    
obiski v domovih za starejše občane  
obiski članov v bolnišnicah  
obiski v zdraviliščih  
sprejem članov na društvu 1-2x mesečno (po potrebi) 
telefonski pogovori s člani izven pisarne – od doma (predsednik, socialni 
referent, tajnik, športni referent,  
pisne informacije – okrožnice 
posredovanje pisnih in ustnih informacij članom o pravicah 
pogovori s svojci 
reševanje občasnih življenjskih stisk posameznikov  
- ortopedski pripomočki, pomoč pri dobavi  
 
 
3.NAMEN IN CILJI: 
 
Namen in cilj programa je čimbolj sanirati invalidnost – omogočiti vsaj 
minimalne potrebe za življenje na vozičku in pogoje vključevanja skupaj s 
svojci v življenje. Cilj je takojšen pristop k reševanju problema in pomagati v 
okviru danih možnosti, ki so na razpolago. 
 
 
 
4.UPRAVIČENOST PROGRAMA: 
 
Društvo deluje v skladu z svojim Statutom, in ima status društva, ki deluje v 
javnem interesu na področju socialnega varstva, kjer je razvidno da izvajamo 
posebne socialne programe, ki podpirajo neodvisno življenje določene 
skupine invalidov.  
Smo edini ki, izvajamo posebne socialne programe za včlanjene in ne 
včlanjene invalide paraplegike. 
 
 
5.KRITERIJI ZA KORIŠČENJE PROGRAMA: 
 
Kriteriji so opredeljeni na organih društva, kjer se pripravlja in sprejema 
program. To je Občni zbor, Upravni odbor, in posamezni nosilci panog. 
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Kriterij je predvsem paraplegik in tetraplegik in tudi posamezni program ter 
pravilnik. 
 
6.UPORABNIKI PROGRAMA IN NJIHOVO  ŠTEVILO: 
 
Vsi, ki nimajo ustreznih materialnih, socialnih, ekonomskih, zdravstvenih 
pogojev za človeka vredno življenje. Potrebe smo poiskali pri članih samih, 
razvidne so  tudi ob anketiranjih članov. Sodelovanje z Zvezo paraplegikov. 
 
7.IZVAJALCI PROGRAMA (število):10 
 
a) Strokovni odgovorni nosilec programa 
Dipl.soc.del.Špela Šušteršič, deset članski Upravni  odbor društva s 
strokovnimi sodelavci ZPS. 
b) Drugi izvajalci: Izvajalci so socialni referent, predsednik, posamezni 
funkcionarji v sodelovanju s strokovnimi sodelavci, kot so socialni delavci, 
medicinske sestre, patronažna sestra. V tem programu sodelujemo s centri 
za socialno delo, območnimi enotami za zdravstveno zavarovanje in 
zdravstvenimi domovi ter dobavitelji ortopedskih in sanitarnih pripomočkov.  
 
 
8.NAČIN IZVAJANJA PROGRAMA 
 
Delovali smo (po potrebi) od primera do primera. Reševanje konkretnih težav, 
tudi s posvetovanjem Centrov za socialno delo in drugih ustreznih služb. 
Predvsem smo bili  pozorni pri vseh novo nastalih  članih, po končani 
rehabilitaciji , da smo jim nudili vso potrebno pomoč, s katero društvo 
razpolaga. Pisne prošnje članov in osebni obiski. 
 
9.TRAJANJE PROGRAMA:  
 
Skozi vse leto 
 
10.OCENA USPEŠNOSTI IZVEDENEGA PROGRAMA: 
 
Povratna  informacija od paraplegikov, svojcev, samoinformiranje U.O. 
društva aktivno sodelovanje paraplegikov pri njihovih problemih, dovolj 
zgodno reševanje  težav, da ne pride do nezaželenih posledic (zdravstvenih, 
psiho-socialnih in drugih). Povratne informacije paraplegikov pozitivno rešeni 
problemi. 
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IZVEDENI POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI 

 
1.NAZIV PROGRAMA: 

 
OHRANJEVANJE ZDRAVJA  
 
2.VSEBINA PROGRAMA :  
 
- organizacija in prevoz na preventivne zdravstvene preglede v Klinični 

center, Inštitut za rehabilitacijo RS, bolnišnice in zdravstvene domove, za 
posamezne člane smo posredovali za njihove sprejeme in preglede  

- srečanje paraplegikov v Pacugu, srečanje v naravi z udeležbo 
predstavnikov drugih lokalnih društev – rekreativne dejavnosti se je 
udeležilo skupaj preko 160 oseb 

- člane smo sprotno seznanjali o novostih glede zdravstvenih pripomočkov, 
ter organizirali preventivni pregled z strokovnim predavanjem.  
 

 
3. NAMEN IN CILJI: 
 

Vzdrževati zadovoljiv nivo, psihično in zdravstveno stanje s pomočjo 
programov preventivno  zdravstvene dejavnosti. Cilj programa je, da se 
prepreči morebitne zdravstvene nevšečnosti. 
 

4. UPRAVIČENOST PROGRAMA: 
 

Do programa so upravičeni vsi paraplegiki in tetraplegiki ne glede na 
članstvo v organizaciji. 
 

5. KRITERIJ ZA KORIŠČANJE PROGRAMA: 
 

Kriteriji so opredeljeni na organih društva, kjer se pripravlja in sprejema 
program. To je Občni zbor, Upravni odbor. Upoštevali smo zdravstveno in 
psihično stanje posameznika in mnenje oz. priporočilo zdravstvene službe. 
Vse to pa je opredeljeno v letnih programih. 
 

6. UPORABNIKI PROGRAMA IN NJIHOVO ŠTEVILO: 
 

Uporabniki programa so paraplegiki in tudi nekateri svojci.  
 

7. IZVAJALCI PROGRAMA (ŠTEVILO): 8 OSEB  
 
a) strokovni odgovorni nosilec programa:Petkovšek Srečko , fizioterapevt  

s svojimi stalnimi  strokovnimi sodelavci  
b) drugi izvajalci: Zdravstveni domovi – specialistične ambulante. Naši 
sodelavci, prostovoljci, svojci,  zdravnik, urolog, fiziater,  študentje in 
funkcionarji društva. 
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8. NAČIN IZVAJANJA PROGRAMA: 
 

Program smo izvajali v zato ustreznih prostorih kot so, manjše telovadnice, 
bazen,   namenski prostori, prostori društva. Program je izvajan individualno 
in skupinsko. Na vse aktivnosti je bilo potrebno organizirati prevoze in 
usposobljeno spremstvo, predvsem pa ustrezen strokovni kader. 
 

9. TRAJANJE PROGRAMA : 
 

Skozi vse leto 2011 
 

10. OCENA USPEŠNOSTI IZVEDENEGA PROGRAMA: 
 

Povratne informacije uporabnikov programa, kar je najboljši pokazatelj 
uspešnosti izvedenega programa, dobro počutje posameznika in pozitivno 
mnenje osebnih zdravnikov, pomembno je tudi mnenje svojcev. Vse 
omenjene dejavnike spoštujemo in upoštevamo pri nadaljnjih aktivnostih.  
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IZVEDENI POSEBNI SOCIALNI PROGRAMI 

 
1.NAZIV PROGRAMA: 
 
PREBIVANJE IN PRILAGAJANJE OKOLJA  
 
2. VSEBINA PROGRAMA :  

 
Program (predvsem pa njegovo izvajanje) je vseboval konkretne rešitve pri 
odpravljanju ovir in sodelovanje z vsemi ustreznimi službami, da so se stvari 
reševale pravočasno. 
- nudili smo pomoč pri individualnih rešitvah stanovanja ali stanovanjske 

hiše  
- društvo  skupaj z drugimi organizacijami na tem področju, z namenom 

opozoriti vse občine, župane, strokovne službe, uporabnike, sekretariate 
za okolje, prostor in komunalne zadeve ter vse pristojne službe in 
posameznike 

- za več primerov smo opozorili na pomanjkljivosti ali pa preprečili začeto 
gradnjo, da so v nadaljevanju upoštevali naše potrebe, to je dostop z 
vozički in druge gibalno ovirane ter starejše osebe 

- kontakti z odgovornima glede  javnega  prevoza (mestni avtobus)    
 
3. NAMEN IN CILJI: 

 
Namen in cilji so bili vračanje paraplegika v domače okolje in mu pomagati, 
omogočiti življenje brez arhitekturnih ovir oziroma odprava ovir v grajenem 
okolju. To pomeni, da mu omogočimo čim bolj samostojno življenje. (za 
bivanje doma, na šolanju, zaposlitvi…) 
 
4. UPRAVIČENOST PROGRAMA: 

 
Do programa so bili upravičeni vsi paraplegiki, ki so imeli potrebo po 
reševanju določenih težav. (akti društva) 
 
5. KRITERIJI ZA KORIŠČANJE PROGRAMA: 

 
Opredelitev kriterijev so podali organi društva in so jasno opredeljeni v aktih 
društva in programskih usmeritvah, sprejetih na Občnem zboru in 
Upravnem odboru društva. Upoštevali smo posamezne primere, kot so 
invalidnost, strokovno mnenje, ekonomski položaj in drugo. 
 
6. UPORABNIKI PROGRAMA IN NJIHOVO ŠTEVILO:  

 
Vsi paraplegiki in drugi gibalno ovirani. Težko se je opredeliti za število. Če 
odstranimo kakršnokoli oviro v grajenem okolju je to rešitev tudi za druge 
invalide ne samo za paraplegike. (starejše in druge vezane na voziček ter 
opornice, do 30% populacije) 
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7. IZVAJALCI PROGRAMA (ŠTEVILO) 9 
 

a) Strokovni odgovorni nosilec programa: Upravni odbor društva, ing. 
arhitekt Matjaž Planinc, predsednik društva  in drugi sodelavci 

b) Drugi izvajalci (število) sodelavci, strokovni sodelavci, občinske službe 
na sekretariatu za prostor in okolje, prostovoljci, svojci 

 
 
8. NAČIN IZVAJANJA PROGRAMA: 

 
Sodelovali smo z izvajalcem, opozarjali na konkretne primere, osebni stiki s 
paraplegiki, svojci in pri posameznih paraplegikih reševali-odstranjevali 
konkretne arhitekturne ovire, tak način se je izkazal za zelo uspešen. 
Sodelovanje z arhitektom Zveze paraplegikov, obveščanje javnosti preko 
internih časopisov in lokalnih medijev (radio, TV, časopis), sodelovanje na 
oddajah – lokalni radio in tudi direktna pomoč članom (socialno ogroženim). 
 
9. TRAJANJE PROGRAMA : 

 
Program se je izvajal skozi vse leto, posamezne akcije pa so bile prednostne, 
glede na organizacijske in finančne zmožnosti. 
 
10. OCENA USPEŠNOSTI IZVEDENEGA PROGRAMA: 

 
Pregled konkretnih rešitev v domačem in grajenem okolju (objekti javnega 
pomena).  
Sporočila uporabnikov – paraplegikov. Število konkretno rešenih-
odpravljenih ovir. 
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KULTURNA DEJAVNOST DRUŠTVA PARAPLEGIKOV ISTRE IN KRASA – 
POROČILO 2011 

 
1. NAZIV PROGRAMA: 

Kulturna dejavnost Društva paraplegikov Istre in Krasa 
 

2. VSEBINA PROGRAMA: 
 
- organizacija in udeležba na razstavah in likovnih delavnicah širom 
po Sloveniji,  

- v Pacugu smo od 12.09 – 18.9. 2011 izvedli Dneve kulture 
invalidov,  

- širšemu krogu naših članov smo ponuditi ogled kulturnih 
prireditev in razstav v Sloveniji,  

- sodelovali smo z literarnim društvom NORMA iz Ajdovščine z 
dvema recitaloma  in dvema  skupinskima razstavama julija in 
november 2011,  

- z društvom RELIK iz Trbovelj smo sodelovali na mentorskem 
področju iz grafike, v marcu in septembra 2011 je bil v Semiču in 
Pineti, likovni tečaj risbe in grafike /najtežje prizadetim je bilo na 
voljo medicinsko osebje in tuja pomoč/,  

- v maju 2011 je bil v Semiču likovni tečaj risbe, olja in akvarela 
/najtežje prizadetim je bilo na voljo medicinsko osebje in tuja 
pomoč/,  

- organiziranih smo 16 skupinskih in 9 samostojnih likovnih 
razstav ter 5 literarnih večerov,  

- organizirali smo več izobraževalno srečanje s šolarji na; Vrtec 
Postojna 2x, Dijaški dom Maribor in OŠ Skofja Loka 

- sodelovali smo na likovnih extemporih in literarnih delavnicah po 
celi Sloveniji in v Italiji.  

- v okviru Zveze likovnih društev Slovenije sta naša člana Vojko 
Gašperut in Benjamin Žnidaršič prejela priznanje za grafiko in 
risbo.  

- sodelovali smo na mesečnih likovnih delavnicah v okviru Zveze 
paraplegikov Slovenije. Z Zvezo paraplegikov Hrvaške smo pripravili 
26. maja 2011 razstavo in delavnico na Trgu Bana Jelačiča v 
Zagrebu.  
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- s svojimi deli smo sodelovali na mednarodni razstavi, ki jo je 
pripravil v maju in juniju Zavod ARS VIVA v Hagnu v  Nemčiji.  

3. NAMEN IN CILJI: 
 
Namen kulturne dejavnosti je vzpodbujanje članov, da delujejo na 
kulturnem področju aktivno in pasivno. Aktivno z lastnim udejstvovanjem 
in pasivno z ogledom kulturnih prireditev. 
Obenem pa kulturna dejavnost prispeva k razvoju kulture med člani 
društva, ki ga dosega s tem, da: 

• vzpodbuja in razvija kulturno misel in jo uresničuje v praksi z 
obeležitvijo kulturnega praznika in drugih kulturnih dogodkov, 

• omogoča poglobljen vpogled v invalidsko problematiko neinvalidom, s 
predstavitvijo literarnih in likovnih umetnikov, 

• povezuje in združuje invalide in neinvalide, ki jim je skupno kulturno 
udejstvovanje, 

• organizira izmenjavo izkušenj med člani, 
• omogočanjem različnih oblik medsebojnega sodelovanja in medsebojne 

pomoči članov, 
• omogoča izobraževanje članom in jim s tem omogoča pot v normalne 

življenjske tokove, 
• omogoča sodelovanje z drugimi društvi in zvezami na kulturnem 

področju, 
• pomaga pri izdaji literarnih in predstavitvi likovnih del, 
• organizira kulturne prireditve. 

Cilj kulturne dejavnosti je nadaljevanja kontinuiranega dela na 
kulturnem področju v že začetih projektih. 

 
4. UPRAVIČENOST PROGRAMA (PODROČJA), KI GA POKRIVATE: 
 

Naši programi ponujajo mnoge rešitve za najtežje prizadete invalide. 
Konkretno ponujajo kulturno izmenjavo znanja in izkušenj vsakemu, ki 
hoče biti aktiven na kulturnem področju. Pomagamo pa tudi pri 
organizaciji razstav in drugih prireditev, kar prinaša dodatno motivacjo za 
delo v naprej. V kulturno delo vnašamo izobraževanje mladih in študentov 
na kulturnem področju in spoznavanje z invalidnostjo. 

 
5. KRITERIJ ZA KORIŠČENJE PROGRAMA (PODROČJA): 
 

V programu lahko sodeluje vsak paraplegik, ki je naš član in ga kulturno 
udejstvovanje zanima. Trenutno opažamo velik porast zanimanja za 
slikarsko področje. 

Ker je naš cilj čim večje vključevanje invalidov v delo in spodbujanje čim 
aktivnejšemu življenju so predstavljeni programi zelo pomembni iz 
sociološkega vidika. 

 
6. UPORABNIKI PROGRAMA (PODROČJA) IN NJIHOVO ŠTEVILO: 
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Ciljna skupina naših programov so bili vsi gibalno ovirani na področju 
Istre in Krasa, kjer so se izvajali projekti in širše, vsi tisti, ki jih naš 
program zanima. V programu kulturne dejavnosti društva je sodelovalo 
približno 25 direktnih koristnikov in 2000 posrednih koristnikov in 
obiskovalcev naših razstav. 
 
7. IZVAJALCI PROGRAMA (ŠTEVILO): 
 

a) Strokovni odgovorni nosilec programa: Program organizacijsko in 
strokovno s pomočjo strokovnih sodelavcev vodi Benjamin Žnidaršič. 
Na likovnem področju sta to akademska slikarka Meta Adamič-Bahl, 
grafik Jože Potokar in likovni pedagog Rajko Čauševič. 
b) Drugi izvajalci 
Izvajalci se delijo na tri dele: literarni, likovni in izvajalci, ki niso naši 
člani vendar sodelujejo z nami na določenih projektih. Izvajalci 
programa so vsi, ki obiskujejo likovne tečaje in literarne recitale, poleg 
zunanjih sodelavcev, ki stalno ali občasno sodelujejo z nami. 
 
 

8. NAČIN IZVAJANJA PROGRAMA – DELA, KI GA OPRAVLJATE: 
 
Pri izvajanju aktivnosti na programu smo se držali okvirjev, ki jih je 
določal plan za leto 2011. Program je bil v osnovi naravnan v tri smeri; 
likovno, literarno in ogled kulturnih prireditev.  
Pri literarnih aktivnostih smo sodelovali z Literarnim društvom NORMA 7, 
literarnim društvom, ki podpira kulturno dejavnost hendikepiranih,  
Zavodom ARS  VIVA, osnovnimi šolami, občinami in vsemi regijskimi 
društvi. 
Pri likovnih aktivnostih pa z Zvezo likovnih društev Slovenije, kjer so naši 
člani sodelovali pri natečaju za Zlato paleto, z Javnim skladom RS za 
ljubiteljsko kulturno dejavnost, sodelovali smo tudi z vsemi, ki so 
sodelovali pri literarnih programih. 
 
 
9. TRAJANJE PROGRAMA: 
 
Vsi projekti so se odvijaji čez celo leto 2011. 
 
10. OCENA USPEŠNOSTI IZVEDENEGA POSAMEZNEGA 

PODROČJA – PROGRAMA: 
 

Z izvedbo opisanega programa smo dosegli naslednje koristi: 

 
o Zveza paraplegikov Slovenije in naše društvo v tem okviru se že dlje 

časa trudi likovno izobraziti svoje člane. Ne samo, da bi jih s tem 
naučili kako zapolniti prosti čas, temveč, da bi jim slikarstvo pomenilo 
nekaj  več. Vsak, ki se po poškodbi sprašuje kaj bi sam s seboj, lahko 
s slikarstvom poskusi najti tisti nov veter v jadra, ki bi mu življenje 
spremenil na bolje. Likovne delavnice, ki jih mesečno organiziramo na 
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sedežu Zveze, so postala prava mala življenjska zakladnica. Smo 
različna skupina ljudi, ki se dejansko izražajo na zelo različne načine. 
Tisto kar nas povezuje v medsebojni odnos je iskanje mejnega območja 
ustvarjanja, prijateljstvo in volja do ustvarjalnosti. 

o Obiski na osnovnih šolah so novost naših programov. Tako mladih 
nismo učili  samo veščin pisanja in slikanja, ampak smo jih enostavno 
učili življenja, spoznavati drugačnost in kakšne so posebnosti v 
življenju te drugačnosti. Obenem smo generaciji šolske mladine 
pokazali, da se invalidnosti ni treba sramovati. 

o Kulturna izmenjava z drugimi društvi in zvezami plemeniti nas in našo 
dejavnost, obenem pa bogati tudi tiste, ki sodelujejo z nami. 

Referent za kulturo: 

Benjamin Žnidaršič 

 

 

 

 

 


