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Projekt EQUITY

1.1 Osnove
V projektu Equity smo si zadali za cilj, da invalidom v obmejnem prostoru avstrijske
Štajerske, Pomurja in Podravja omogočimo predvsem na področju športa in rekreacije
enake možnosti kot ostalim in s tem izboljšanje kakovost njihovega življenja.
Invalidi imajo enake potrebe po kakovostnem preživljanju časa kot vsi ljudje. Tako kot vsi
ostali želijo tudi oni sodelovati v družabnem življenju. Želijo se ukvarjati s športom in
prostočasnimi dejavnostmi, obiskovati kulturne prireditve in biti kos sleherni vsakodnevni
življenjski situaciji. Položaj invalidov je v naši projektni regiji zaznamovan s številnimi
ovirami. V projektu Equity dajemo poseben poudarek inkluziji invalidov na področju
športa in rekreacije. Invalidi se še vedno redko udeležujejo športnih aktivnosti, saj zaradi
številnih ovir nimajo dostopa do športnih društev in se zaradi tega le malo ukvarjajo s
športom. Posledice so vidne, saj se mnogim invalidom poslabša zdravstveno stanje, kar pa
predstavlja dodatno finančno obremenitev za zdravstveni sistem.

1.2 Cilji
S projektom zasledujemo naslednje cilje:











Zagotavljanje možnosti, da invalidi organizirajo specifične in posebnim potrebam
prilagojene športne dejavnosti ter dejavnosti za sprostitev, jih razvijajo in se jih tudi
udeležujejo
Možnosti, da se invalidi enakopravno udeležujejo dejavnosti na področju športa in
rekreacije
Možnosti, da invalidi postanejo aktivni člani športnih društev, da sodelujejo na
športnih in rekreativnih prireditvah in uporabljajo ponudbo na področju športa
Spodbujanje socialnih kontaktov invalidov na obmejnem območju
Več pozornosti in razumevanja za potrebe, ki jih imajo invalidi (pri vodilnem kadru v
športnih društvih)
Senzibilizacija vseh za spoštljiv odnos do invalidov
Več dialoga z javnimi inštitucijami in politiko ter mreženje strokovnjakov in
strokovnjakinj ter regionalnih akterjev, kot so predstavniki športnih društev, ponudniki
prostočasnih dejavnosti, itd.
Predstavljanje skupnih problemov, ki so podlaga za nadaljnje delo in bodoče skupne
projekte.
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1.3 Projektni partnerji
Projektni partnerji v Sloveniji in Avstriji so organizacije, ki se že mnoga leta oziroma
desetletja ukvarjajo z zastopanjem interesov invalidov, spremljanjem in razvojem
ponudbe na področju dela in rekreacije za invalide oziroma so dejavni na področju
zdravstvene preventive in znanosti.
Partnerske organizacije vnašajo v projekt »know-how« in svoje izkušnje ter predstavljajo
izjemno pomembno osnovo za kompetentno strokovno in vsebinsko izvedbo projekta.
Zaradi svoje dejavnosti in dolgoletnega obstoja ter izkušenj so pomembno zagotovilo za
trajnostno nadaljevanje in uporabo znanja in rezultatov, pridobljenih v projektu.
Z vodilnim partnerjem, Regionalnim managementom Graz und Graz-Umgebung je v
projektu na razpolago tudi partner, ki ima izkušnje in kompetence v razvoju nacionalnih in
mednarodnih projektov.

Center za zdravje in razvoj Murska Sobota (CZR)
Delo Centra pokriva naložbo v gibanje in zdravo prehrano, razvoj zdravju
prijaznih turističnih in prehrambnih izdelkov in medsektorsko
sodelovanje za investicije v zdravje. Tesni zunanji sodelavci Centra
prihajajo iz 23 organizacij, ki so del programskega sveta za investicije v
zdravje in razvoj v Pomurju MURA, katerega koordinatorka je direktorica
Centra. Področja delovanja sveta MURA so; naložba v zdravje,
kmetijstvo, agrarna živila, turizem, varovanje okolja in načrtovanje
okolice, izobraževanje in regionalni razvoj.
Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota (MDI MS)
Društvo skrbi za težje nepokretne in socialno ogrožene invalide ter
delovne invalide in izvaja pet posebnih socialnih programov na področju
socialnega in zdravstvenega varstva. Svetuje invalidom pri
administrativnih zadevah kot so prošnje, pomoč pri izpolnjevanju
dokumentacije, svetovanje s področja pravic invalidov. Skrbi za
ohranjanje zdravja. Spodbuja rekreacijo invalidov predvsem
netekmovalne športne panoge. Znotraj društva je organiziran športni
odbor, ki skrbi za rekreacijo invalidov v različnih panogah. Organizira tudi
kulturna udejstvovanja ter ustvarjalne in rokodelske delavnice za člane.
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DRUŠTVO VOJNIH INVALIDOV MARIBOR (DVIM)
(Kriegsopferverband Maribor)
Društvo vojnih invalidov Maribor je invalidska organizacija. Cilj njenega
delovanja je, da se s pravnimi predpisi in v praksi zagotovi čim višja raven
zaščite invalidov. Za uresničitev tega cilja si DVI prizadeva zlasti za
uveljavitev človekovih pravic invalidov, vključitev invalidov v družbo ter
aktivno sodelovanje v vsakdanjem življenju, v različnih družbenih in
drugih dejavnostih ter zagotovitev enakih možnosti za kvalitetno
življenje. Društvo šteje preko 460 članov, ki so zelo aktivni pri delovanju
v programih, ki jih izvaja društvo.
Društvo pripravlja in kreira programe športne rekreacije za vsa društva
vojnih invalidov v državi. V Zvezi za šport invalidov Slovenije ima društvo
predsednika komisije za športno rekreacijo. Lokalno pa društvo in
njegovi predstavniki delujejo v Svetu invalidov mestne občine Maribor,
kjer je največje težišče društvenih aktivnosti in delovanja na področju
športne rekreacije.
Behinderten-Selbsthilfe-Gruppe Hartberg (BSGH)
(Skupina za samopomoč invalidov Hartberg)
Behinderten-Selbsthilfe-Gruppe Hartberg se že od leta 1980 zavzema za
enakost in integracijo invalidov. Že 20 let vodi delujočo informacijsko
pisarno v Hartbergu, ki je postala izhodiščna točka za invalide. Dejavnost
informacijske pisarne je predvsem vzpodbujanje komunikacije med
invalidi in ljudmi brez invalidnosti, kakor tudi pomoč invalidom za
doseganje samoopredeljenega življenja.
Od leta 1989 izvaja BSGH »Dopust brez ovir za vse ljudi«. Pri tem iščejo
ponudbo brez ovir, ki omogoča tudi ljudem z zmanjšano mobilnostjo
brezskrbno dopustovanje. V okvirih svojih zmožnosti pomaga BSGH pri
izbiri prenočišč, pripravlja skupaj z gosti programe za prosti čas in izlete
ter nudi informacije z vidika sodelujočih. BSGH je na imenovanih
področjih v regiji oziroma na avstrijskem Štajerskem pomembna
storitvena ustanova.
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Österreichischer Zivil-Invalidenverband (ÖZIV),
Landesgruppe Steiermark
(Avstrijska zveza civilnih invalidov – deželna skupina Štajerska)
ÖZIV – Zveza civilnih invalidov Avstrije, deželna skupina Štajerska, je s
svojimi 5000 člani na Štajerskem že 50 let dejavna na področju
svetovanja invalidom in organizira med drugim tudi skupne mednarodne
športne prireditve za invalide in ljudi brez invalidnosti.
Nadalje organizirajo seminarje za izobraževanje certificiranih svetovalcev
za življenje brez ovir in enakost. V Avstriji svetuje na primer ÖBB
(Avstrijskim zveznim železnicam, Pošti, nakupovalnim središčem, itn).

Regionalmanagement Graz und Graz-Umgebung
(Regionalni management Gradec in Gradec z okolico)
Regionalmanagement Graz und Graz-Umgebung je priznana institucija z
javnim pooblastilom za integriran regionalni razvoj. Glavne naloge so
svetovanje, informiranje, koordinacija in sodelovanje za mesto Gradec in
okolico. Institucija je posebej izkušena na področju vodenja bilateralnih
projektov s Slovenijo ter transnacionalnih projektov.
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1.4 Projektna regija
Projektna regija obsega naslednje regije:

Slika 1: Projektna regija Slovenija (oranžno)

Slovenija
Pomurje

Podravje

Občine: 27
Velikost: 1.337 km²
Prebivalci: 122.386 (2012)
Največje mesto: Murska Sobota
Občine: 41
Velikost: 2.170 km²
Prebivalci: 330.300 (2012)
Največje mesto: Maribor

Slika 2: Projektna regija Štajerska

Projekt EQUITY

8

Štajerska, Avstrija (takrat veljavna razdelitev)

Vzhodna Štajerska

Zahodna in južna
Štajerska

Občine: 192
Velikost: 2.283 km²
Prebivalci: 268.054
Največja mesta: Weiz, Hartberg, Fürstenfeld, Feldbach, Bad
Radkersburg
Občine: 113
Velikost: 2.223 km²
Prebivalci: 190.414
Največja mesta: Voitsberg, Deutschlandsberg, Leibnitz

Gradec

Občine: 58
Velikost: 1.228 km²
Prebivalci: 357.548
Največje mesto: Graz

Gornja Štajerska
vzhod

Občine: 56
Velikost: 3.255 km²
Prebivalci: 175.701
Največja mesta: Leoben, Bruck an der Mur, Mürzzuschlag

Gornja Štajerska
zahod

Občine: 73
Velikost: 3.059 km²
Prebivalci: 109.351
Največja mesta: Murau, Judenburg, Knittelfeld

Projekt EQUITY

9

2

Analiza problemov - Zastavljeni cilji

2.1 Zastavljeni cilji
Analiza problemov predstavlja osnovno izhodišče skupnega zaznavanja in dojemanja
problemov, ki so povezani s temo “Enakopravnost in kakovost življenja invalidov na
področju športa in rekreacije”. Tematiko analizira in ji pristopa iz različnih zornih kotov in
skuša ob tem upoštevati tudi različne oblike problemov, ki se pojavljajo po regijah
oziroma deželah, ki so udeležene v projektu.
Rezultati služijo za izhodišče pri naslednjih razvojnih korakih v okviru projekta kot npr.:
smernice za športne objekte in objekte za rekreacijo, ukrepi za senzibiliziranje ter
motiviranje ponudnikov in invalidov ter nadaljnja priporočila za akterje, inštitucije, nosilce
odgovornosti in politiko. Istočasno predstavljajo tudi izhodišče in skupno stališče do
tematike, ki je potrebno za nadaljnje projekte in ukrepe.

2.2 Glavne točke
Analiza problemov obravnava v glavnem naslednja odprta vprašanja oziroma težišča:
Izkušnje in ponudbe
V analizi problemov skušamo predvsem ugotoviti, kakšne izkušnje imajo športna društva
in ponudniki rekreacije s svojo dosedanjo ponudbo in vključevanjem invalidov. Katerim
zahtevam morajo ponudniki ustrezati, da bi se invalidi lahko udeleževali dejavnosti v
društvih oziroma pri ponudnikih rekreacije? Ali so za vaditelje potrebni posebna izobrazba
in izkušnje? Ali je potrebna posebna ponudba športnih aktivnosti? Kakšna ponudba
športnih in rekreativnih dejavnosti je sploh na razpolago in kakšne so specifične izkušnje?
Motivacija ter zanimanje ponudnikov in invalidov
Pri tem vprašanju je potrebno razjasniti, kakšni so zanimanje, motivacija in pripravljenost
športnih društev oziroma izvajalcev (društev, lokalnih skupnosti itd) in upravljavcev
športnih objektov, da v svoja športna društva sprejmejo invalide? Na katere ovire naletijo
invalidi, da jih ne sprejmejo?
Ali je na razpolago dovolj privlačna in zanimiva ponudba športnih aktivnosti? Ali poteka
sodelovanje v različnih vrstah športa v smislu integracije, kar pomeni, da so na razpolago

Analiza problemov - Zastavljeni cilji

10

posebne aktivnosti samo za invalide ali pa v smislu inkluzije, kar pomeni, da lahko invalidi
v športnih in rekreativnih dejavnostih sodelujejo istočasno in enakopravno z ostalimi? Kar
pomeni, da ni delitve in da ni posebnih vrst športa za invalide.
Ugotoviti je treba tudi, kakšna sta zanimanje in motivacija invalidov, da uporabljajo
ponudbo s področja športa in rekreacije. Kakšne vzpodbude potrebujejo invalidi, da se
vključijo v športna društva oziroma uporabljajo ponudbo, ki jim jo ponujajo izvajalci
športnih in rekreativnih dejavnosti?
Gradbeni in tehnični okvirni pogoji
Katere zahteve, ki se nanašajo na tako ureditev športnih in rekreacijskih objektov, da ne bi
imeli ovir za invalide, obiskovalce in športnike, je treba izpolnjevati? Kakšna je dosedanja
ponudba, kakšna kakovost je zagotovljena, kakšne so splošne potrebe pri gradbenih
ukrepih? Katera izhodišča so pomembna za izdelavo smernic, ki se nanašajo na ureditev
športnih in rekreacijskih objektov?
Informacije, osveščanje, senzibilizacija
Katere vrste uspešne ponudbe že obstajajo (na osnovi primerov dobre prakse)? Katere
informacije in v kakšni obliki morajo ponudniki invalidom (ciljnim skupinam) posredovati?
Kako naj bi izgledali komunikacija in ukrepi za senzibiliziranje? Kateri primeri v tem smislu
že obstajajo?

2.3 Podlage in viri pri analizi problemov
V glavnem so za izhodišča pri analizi problemov uporabljeni naslednji rezultati in inputi,
predstavljeni v zaporedju prej navedenih vprašanj:
1. Osnove, definicije in razmejitve v okviru tematskega področja. Težišče preučevanja je
na področju množičnih športov in na vrstah rekreacije s športnim ozadjem.
2. Izkušnje in know-how projektnih partnerjev iz posamezne dežele.
3. Rezultati anket v športnih društvih.
4. Prispevki in izmenjava izkušenj med eksperti iz Slovenije in avstrijske Štajerske. V treh
bilateralnih delovnih srečanjih so se strokovnjaki in izvajalci pogovorili o problemih na
tem področju ter izdelali tudi glavna izhodišča za delo.
5. Rezultati in izkušnje iz primerov dobre prakse.
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3

Podlage, pravna ureditev in akcijski načrti

3.1 Podlage v Sloveniji in Avstriji (pregled)
3.1.1

Baze podatkov- Viri informacij

V nadaljevanju bodo pregledno predstavljena glavna izhodišča v deželah Avstriji in
Sloveniji. Pravna ureditev posamezne dežele predstavlja namreč bistven pogoj za pripravo
regionalne strategije in lokalnih aktivnosti ter ukrepov. Zakoni oziroma akcijski načrti, ki
urejajo pravno in socialno vpetost invalidov v družbo, vsebujejo zastavljene cilje vsake
posamezne države.
Informacije izvirajo s spletne strani ANED - Akademske mreže za evropsko invalidsko
politiko. Mreža nudi dober pregled statističnih podatkov in določenih tematskih področij
za invalide v EU državah, ki jih je med seboj možno tudi primerjati.
Delovne skupine posameznih dežel skrbijo za podatke in jih sproti vsebinsko dopolnjujejo.
Vir: www.disability-europe.net
Informacija ANED
Akademsko mrežo za evropsko invalidsko politiko (ANED) je decembra 2007 ustanovila
Evropska komisija. ANED naj bi kot vseevropska akademska mreža prispevala k razvoju in
podpori invalidskih strategij v sodelovanju z referatom “Vključevanje invalidov”, ki deluje
pri generalni direkciji “Sodstvo” v okviru Evropske komisije ter promovirala cilje invalidske
politike za popolno integracijo in enakopravnost invalidov v Evropski uniji.
ANED gradi na izkušnjah že obstoječih raziskovalnih centrov, ki se ukvarjajo s temo
invalidnosti, na izkušnjah tovrstnih nacionalnih mrež in ob tem po potrebi pritegne tudi
sogovornike iz posameznih dežel, izvedence - poročevalce za specifična tematska
področja ter se povezuje z drugimi političnimi ali raziskovalnimi mrežami.
Na ta način ustvarja ANED koordinatorsko infrastrukturo za akademsko podporo praktični
izvedbi strategije Evropske unije, namenjene invalidom ter Konvenciji OZN o pravicah
invalidov v Evropi.
ANED vodi Human European Consultancy (NL) v sodelovanju s Centrom za študije o
invalidnosti univerze v Leedsu(UK).
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3.1.2

Podatki – preglednica

S pomočjo spletnega orodja DOTCOM IN ANED je bila za Slovenijo in Avstrijo narejena naslednja razpredelnica. (izvirni jezik je
angleščina). Izluščene so bile podlage relevantne za ta projekt.

SLOVENIJA

AVSTRIJA

OZN status,
ratificiranje OZN
Konvencije

Republika Slovenija je na glavnem sedežu OZN 31.
marca 2007 podpisala Konvencijo OZN in izbirni
protokol. Slovenski parlament je 2. aprila 2008
sprejel Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah
invalidov in izbirni protokol h Konvenciji o pravicah
invalidov. Zakon je bil objavljen v Uradnem listu 15.
aprila 2008 (Uradni list Republike Slovenije,
št.10/2008) in je stopil v veljavo 16. aprila 2008.

Avstrija je Konvencijo OZN o pravicah invalidov in izbirni
protokol podpisala 30. marca 2007 v New Yorku. Parlament je
Sporazum in izbirni protokol ratificiral julija 2008. Ratifikacijsko
listino je generalni sekretar Združenih narodov objavil 26.
septembra 2010. Na osnovi člena 45 (2) za Republiko Avstrijo
sta oba instrumenta začela veljati 26. oktobra 2008 in bila 23.
oktobra 2008 objavljena v Zveznem uradnem listu (BGBl. III Nr.
155/2008).

Pristojnost

Kontaktno mesto za implementacijo OZN konvencije
in izbirnega protokola je Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve.

V Avstriji je na državni ravni za Konvencijo zadolženo
Ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov; na
ravni devetih zveznih dežel pa obstajajo še regionalne pisarne.

Koordinacija

Kot koordinator za zagotavljanje enakih možnosti za
invalide (dokument iz leta 2010 (člen 28) je predviden
Svet za invalide RS. Med njegove naloge spada
spodbujanje in spremljanje izvajanja OZN konvencije.
Sestava sveta: sedem predstavnikov reprezentativnih
invalidskih organizacij (imenuje jih Nacionalni svet
invalidskih organizacij), sedem predstavnikov
strokovnih institucij s področja invalidskega varstva in

Ministrstvo za delo, socialne zadeve in varstvo potrošnikov je
kot koordinator zadolženo za izvedbo Nacionalnega akcijskega
načrta 2012-2020 v okviru OZN konvencije v praksi. Julija 2012
je bil implementiran Nacionalni akcijski načrt za invalide 20122020, ki predstavlja strategijo avstrijske vlade, kako v praksi
izvajati OZN konvencijo za pravice invalidov. Svet ministrov je
potrdil inkluzija kot človekovo pravico ter zastavljene cilje. Ta
nacionalni akcijski načrt je nova invalidska strategija avstrijske
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SLOVENIJA

AVSTRIJA

sedem predstavnikov vlade. Svet naj bi obstajal. Svet
se še ni konstituiral.
(Stanje 28.11.2012)

zvezne vlade in ne predvideva, da se odgovornost zanjo
prenese na deželne vlade.

NATIONALER
AKTIONSPLAN

Akcijski program za invalide 2007–2013, z dne 30.
novembra 2006
Akcijski program za invalide 2014-2012, z dne 9.
januarja 2014
http://www.mddsz.gov.si/si/zakonodaja_
in_dokumenti/pomembni_dokumenti/

Državni akcijski načrt invalidnost, 2012–2020 Strategija
avstrijske Zvezne vlade za izvedbo Konvencije ZN o pravicah
invalidov in npr. na avstrijskem Štajerskem: Akcijski načrt
zvezne dežele Štajerske za izvedbo Konvencije ZN o pravicah
invalidov, Faza 1: 2012–2014.

Cenzus podatki

Popis prebivalstva se izvaja enkrat v desetletju. Pri
popisu ni vprašanj glede invalidnosti. Za letne
statistične zbirke je odgovoren Statistični urad RS. Vsi
podatki so dostopni po internetu.

Popis prebivalstva vsakih deset let, zadnji popis 2011. 2007 je
obstajal mikrocenzus, fokusiran na invalidnost. Podatki so na
voljo preko naslova Statistik Austria.

Indikatorji za
enake možnosti
invalidov

Na podlagi uradnih podatkov ni razviden obstoj
indikatorjev za enake možnosti invalidov.

Nacionalni akcijski načrt Invalidnost 2012-20 vsebuje v
nekaterih delih oziroma ciljih indikatorje za enake možnosti
invalidov.

ORGANIZICIJE

Krovna organizacija:
Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije,
NSIOS). www.nsios.si.

Krovna organizacija:
Avstrijska delovna skupnost za rehabilitacijo www.oear.or.at/
Krovna organizacija invalidskih zvez Avstrije

Drugi zakoni in
predpisi






Zakon o invalidskih organizacijah
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov
Zakon o uporabi Slovenskega znakovnega jezika
Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov
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Zvezni zakon o invalidnih osebah – Zvezni zakon o
svetovanju, oskrbi in posebni pomoči za invalidne osebe
Zakon o zaposlovanju invalidov
Zvezni zakon o enakosti invalidnih oseb (Zvezni zakon o
enakih pravicah invalidov – BGStG)
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Weitere wichtige
Organisationen














Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti
grajenega okolja, informacij in komunikacij za
invalide
Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v
športu v nazive
Zakon o športu (ZSpo)




Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo
Slovenije, http://www.soncek.org.
Sklad Silva, Društvo za kakovostno življenje ljudi s
posebnimi potrebami.
YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa,
www.yhd-drustvo.si und www.handyworldsi.com.
Sožitje – Zveza društev za pomoč osebam z
motnjami v duševnem razvoju Slovenije,
http://www.zveza-sozitje.si.
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije,
http://www.zveza-slepih.si.
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije,
http://www.zveza-gns.si.
Društvo distrofikov Slovenije, www.drustvodistrofikov.si.
Zveza paraplegikov Slovenije, www.zvezaparaplegikov.si.
Združenje multiple skleroze Slovenije,
www.zdruzenje-ms.si.
Zveza delovnih invalidov Slovenije,
http://www.zdis.si.
Zveza društev civilnih invalidov vojn Slovenije,
www.zdcivs-zveza.si.
Zveza društev vojnih invalidov Slovenije,
www.zdvis.si.
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Zvezni zakon o dodatku za pomoč in postrežbo
Smernice o spodbujanju osebne pomoči na delovnem
mestu
Zakoni o invalidnih osebah v posameznih avstrijskih zveznih
deželah
avstrijska Štajerska: Zakon o pomoči za invalidne osebe –
Štajerski zakon o invalidnih osebah – Stmk. BHG; z dne 10.
februarja 2004 (zadnja sprememba zakona 1. januar 2014)
Österreichische Arbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation (ÖAR): Beratung und Information von
Menschen mit Behinderungen; Interessenvertretung der
Behindertenverbände
Selbstbestimmt Leben Österreich (SLIOE)
http://www.slioe.at/
Österreichischer Gehörlosenbund http://www.oeglb.at/
Österreichischer Schwerhörigenbund (ÖSB) http://www.oesb-dachverband.at/
Österreichischer Blinden- und Sehbehindertenverband
http://www.oebsv.at/
Österreichischer Zivil-Invalidenverband (ÖZIV)
http://www.oeziv.at/
alpha nova Steiermark
BALANCE – Verein für Integration und Chancengleichheit
von Menschen mit Behinderung.
BIZEPS – Zentrum für selbstbestimmtes Leben
Caritas Österreich
Förderinstitut Vinco: Frühförderung, Familienentlastung,
Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen
Österreichs
Jugend am Werk: Unterstützung, Begleitung und
individuelle Förderung
Lebenshilfe Österreich: Bundesvereinigung für Menschen
mit geistigen oder mehrfachen Behinderungen
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Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski
komite, www.zsis.si.
Društvo laringektomiranih Slovenije,
http://www.dls-slo.si/portal.
Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije,
http://www.zveza-ilco.si.
Društvo revmatikov Slovenije, www.revmatiki.si.
Društvo študentov invalidov Slovenije,
http://www.dsis-drustvo.si.
Društvo paralitikov Slovenije, www.drustvoparalitikov.si.
Društvo VIZIJA – društvo gibalno oviranih,
http://www.drustvovizija.si/.
Društvo VITA – pomoč po nezgodni poškodbi
glave, http://www.vita-poskodbe-glave.si.
Center za avtizem, www.avtizem.org.
Društvo gluhoslepih Slovenije – Dlan,
www.gluhoslepi.si.







Mosaik GesmbH: Gemeinnützige Einrichtung der
"Steirischen Vereinigung für Menschen mit Behinderung"
Multiple Sklerose Gesellschaft Wien
Kontaktadressen, Informationen und Beratungsangebot.
Österreichischer Behindertensportverband
Informationen über den Behindertensport in Österreich,
Termine und Tipps.
Österreichisches Hilfswerk für Taubblinde und hochgradig
Hör- und Sehbehinderte (ÖHTB).
Partner-Hunde: Ausbildung spezieller Hunde für Menschen
mit Behinderungen.

Quelle: www.help.gv.at
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3.2 Mednarodne in evropske deklaracije in podlage
3.2.1

Splošna deklaracija o človekovih pravicah 1948

Kot generalno izhodišče za vse druge podlage velja “Splošna deklaracija o človekovih
pravicah (OZN-Listina o človekovih pravicah) iz leta1948. V tem dokumentu Združenih
narodov so zajeta temeljna načela o človekovih pravicah.
„Vsi ljudje se rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in enake pravice“, pravi prvi
izmed 30 členov dolge deklaracije. 1

Slika 3: razlage, zakoni (lasten prikaz)

1
Art 1. In: Splošna deklaracija o človekovih pravicah 10. december 1948.
Oziroma primerjaj dežela Štajerska. Izvajanje UN konvencije o invalidih. Akcijski načrt dežele Štajerske, Faza 1: 20122014. s. 13f.
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3.2.2

UN Behindertenkonvention 2006
Convention on the Rights of Persons with Disabilities

V 50. členu leta 2006 objavljene konvencije so zapisane osnovne pravice o sodelovanju in
samoodločanju v življenju invalidov. Konvencijo o pravicah invalidov je ratificiralo 128
držav in Evropska unija. Države kot so Avstrija in Slovenija se obvezujejo, da bodo
konvencijo tudi izvajale.
Primer, Avstrija:
„„Zveza (nacionalna raven), dežele (regionalna raven) in občine (občinska raven) so od 26.
oktobra 2008, ko je Konvencija postala veljavna v okviru avstrijske države, enako zavezane
izvajati OZN Konvencijo o pravicah invalidov v Avstriji.“ 2 V nadaljevanju so navedeni
nekateri bistveni členi: 3
Člen 1 Namen
„Namen te konvencije je spodbujati, varovati in invalidom zagotavljati polno in
enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spodbujati
spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva.
Invalidi so ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi in senzoričnimi
okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo pri tem, da bi enako kot
drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi.“
Člen 3 Splošna načela
Splošna načela te konvencije so:
a. spoštovanje prirojenega dostojanstva, osebne samostojnosti, ki vključuje svobodo
izbire in neodvisnost posameznikov;
b. nediskriminacija;
c. polno in učinkovito sodelovanje in vključenost v družbo;
d. spoštovanje različnosti in sprejemanje invalidov kot dela človekove raznolikosti in
humanosti;
e. enakost možnosti;
f. dostopnost;
g. enake možnosti za moške in ženske;
h. spoštovanje razvojnih sposobnosti invalidnih otrok ter spoštovanje invalidnih otrok do
ohranitve njihove identitete.

2
3

OZN-Konvencija o invalidih 2006
Prav tam
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Člen 5 Enakost in nediskriminacija
(1) Države pogodbenice priznavajo, da so vsi ljudje enaki pred zakonom in da so brez
diskriminacije upravičeni do enakega pravnega varstva in zakonskih ugodnosti.
(2) Države pogodbenice prepovejo vsako diskriminacijo zaradi invalidnosti ter zagotovijo
invalidom enako in učinkovito pravno varstvo pred diskriminacijo ne glede na
okoliščine.
(3) Za spodbujanje enakih možnosti in odpravo diskriminacije države pogodbenice
sprejmejo vse ustrezne ukrepe za zagotovitev primernih prilagoditev.
(4) Posebni ukrepi potrebni za spodbujanje in doseganje dejanske enake možnosti
invalidov se ne štejejo za diskriminacijo po tej konvenciji.
Člen 30 ureja sodelovanje v kulturnem življenju kakor tudi v rekreaciji, prostočasnih
dejavnostih in športu. V 5. odstavku so navedene naslednje točke:

(5) Države pogodbenice sprejmejo ustrezne ukrepe, s katerimi invalidom, enako
kot drugim, omogočajo sodelovanje pri rekreacijskih, prostočasnih in športnih
dejavnostih.
a. za spodbujanje in uveljavljanje najširšega možnega sodelovanja invalidov v
športnih dejavnostih na vseh ravneh;
b. za zagotovitev možnosti, da invalidi organizirajo, razvijajo in sodelujejo pri
športnih dejavnostih in rekreaciji za invalide in jim je v ta namen enako kot
drugim omogočeno ustrezno izobraževanje, vadba in sredstva;
c. da se jim zagotovi dostop do krajev, na katerih potekajo športne, rekreacijske
in turistične dejavnosti;
d. da se zagotovi invalidnim otrokom, enako kot drugim, sodelovanje pri igri,
rekreaciji, prostočasnih in športnih dejavnostih, vključno z dejavnostmi v
šolskem sistemu,
e. da se zagotavlja invalidom dostop do storitev tistih, ki organizirajo rekreacijske,
turistične, prostočasne in športne dejavnosti.

!

Ta člen predstavlja bistveno izhodišče oziroma glavni temelj projekta
EQUITY..
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3.2.3

Akcijski načrt Sveta Evrope

Leta 2003 so v ministrski izjavi sprejeli dokument “Na poti do polnega sodelovanja
državljanov”. V nadaljevanju so izdelali Akcijski načrt Sveta Evrope s ciljem, da spodbudijo
spoštovanje človekovih pravic in za invalide dosežejo izboljšanje kvalitete življenja. Leta
2006 so akcijski načrt tudi sprejeli.
OZN Konvencija o pravicah invalidov (v tistem trenutku še kot osnutek) je bila pri pripravi
enako upoštevana kot vsa ostala mednarodna in evropska stališča in programi. 4

3.2.4

Evropska strategija v korist invalidov 2010-2020

Splošni cilj te strategije je omogočiti invalidom, da spoznajo vse svoje pravice in
neomejeno sodelujejo v družbi in evropskem gospodarstvu. V strategiji so ukrepi določeni
na ravni Evropske unije, te ukrepe pa naj bi dopolnili še ukrepi v vsaki posamezni državi.
Poleg tega omogoča strategija pregled nad tem, kakšna podpora je potrebna na področjih
zagotavljanja finančnih sredstev, raziskav, osveščanja, statistike in zbirk podatkov.
Strategija se osredotoča predvsem na odstranjevanje ovir. Komisija je v ta namen določila
osem bistvenih področij: dostopnost, sodelovanje, enakost možnosti, zaposlitev, splošno
in poklicno izobraževanje, socialno varstvo in vključenost, zdravje in ukrepi na področju
zunanjega delovanja. 5

3.3 Nacionalna zakonodaja in akcijski programi v Sloveniji
3.3.1

Zakonodaja

Pravice invalidov v RS niso zbrane v enem samem zakonu, marveč so kot pravni predpisi
vnesene v okvire različnih zakonov kot npr.:
 Zakon o invalidskih organizacijah


Zakon o izenačevanju možnosti invalidov



Zakon o uporabi Slovenskega znakovnega jezika



Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov

4
5

Primerjaj akcijski program Štajerska, S. 16
Evropska komisija: Evropska strategija za invalide 2010-2020
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Nacionalne usmeritve za izboljšanje dostopnosti grajenega okolja, informacij in
komunikacij za invalide



Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev v športu v nazive



Zakon o športu (ZSpo)

3.3.2

Nacionalni akcijski program za invalide

Po zaključku Akcijskega programa za invalide, ki je trajal od 2007-2013 in je bil sprejet 30.
novembra 2006, so januarja 2014 sprejeli nov Akcijski program. Poleg bistvenih izhodišč
za izvajanje OZN konvencije vsebuje v skladu z zastavljenimi nalogami iz problemske
analize, naslednja težišča na temo šport in rekreacija 6:
Cilj 9: Športne in rekreativne dejavnosti
Osnovni namen športnih in prostočasnih dejavnosti je kar najbolj dvigniti psihosomatski
status, preventivo, ohranjanje in izboljšanje zdravstvenega stanja, učinkovit počitek in
okrevanje, vsebinsko in kulturno bogato preživljanje prostega časa. Športne in
prostočasne dejavnosti so poleg dobrega učinka na zdravje tudi pomemben dejavnik pri
zaviranju in preprečevanju nadaljnjih bolezni.
Zagotavljati je treba uresničevanje ukrepov, ki bodo invalidom pri športu in prostočasnih
dejavnostih dajali enake možnosti in izboljšanje kakovosti življenja. Zato jim je treba
omogočiti tudi dostop do krajev, v katerih potekajo športne in prostočasne dejavnosti.
Šport in prosti čas morata postati sestavni del rehabilitacije invalida, ne glede na vrsto in
stopnjo njegove invalidnosti, starost ali raven telesne zmogljivosti, saj je rekreacijo treba
prilagajati njegovim posebnim potrebam.
Ukrepi:
9.1 uvajanje védenja o posebnostih športa invalidov v izobraževalne programe strokovnih
športnih strokovnjakov, in na ta način zagotoviti kakovostno športno vzgojo za invalide;
9.2 dostopnost športnih objektov invalidom, ki se ukvarjajo s športom, in invalidom, ki
športne prireditve obiskujejo kot gledalci (vhod, sanitarije, oznake, informacije in
komunikacije);

6

Akcijski program v korist invalidom, Slovenija, 9. januar 2014
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9.3 spodbujanje rekreativnih dejavnosti v invalidskih organizacijah in drugih društvih,
primernih vrsti ali stopnji invalidnosti in starosti invalida;
9.4 učenje športnih elementov naj postane sestavni del izobraževanja in rehabilitacije
vseh invalidov;
9.5 spodbujanje izvajanja panožnih športnih tekmovanj za vse invalide na ravni države (v
šolskem sistemu);
9.6 statusno/pravno izenačevanje športnikov in športnikov invalidov (kategorizacija,
bonitete …)
Odgovorne ustanove:
MIZŠ , NSIOS , Zveza Sonček , Slovenski olimpijski komite - Združenje športnih društev
(OCS -ASF ).

3.4 Nacionalna zakonodaja in akcijski načrti - Avstrija
3.4.1

Zakon o enakih možnostih invalidov v Avstriji

Cilj zveznega zakona
ki se nanaša na enakopravnost invalidov (Zvezni zakon o enakopravnosti invalidov –
BGStG, 2006)“ 7 je, da se odpravi ali prepreči diskriminacija invalidov, in da se jim zagotovi
enakopravno sodelovanje v družbenem življenju, kar pomeni, da lahko samostojno živijo
in odločajo o svojem življenju
Področje veljavnosti zakona
Nanaša se na zvezno javno upravo, vključno s samoupravo, ki jo nadzoruje in vključno z
njenimi dejavnostmi, ki jih izvajajo nosilci zasebnega prava.
Razen tega velja zakon za pravna razmerja vključno z njihovim uvajanjem in utemeljitvami
kakor tudi za uporabo ali uveljavljanje storitev zunaj pravnega razmerja, v kolikor gre za
dostopnost in oskrbo z dobrinami ter uslugami, ki so na razpolago javnosti in ki spadajo
pod neposredno pristojnost zvezne države.

7

Zvezni zakon za enakost možnosti invalidov, 2006
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Invalidnost v smislu tega zveznega zakona
se odraža kot posledica telesne, duševne ali fizične omejitve ali omejitve čutov, ki ni samo
začasna, in ki povzroča težave v učinkovitem, enakopravnem sodelovanju prizadete
osebe v življenju družbe. Za ne samo začasno omejitev velja obdobje, ki je predvidoma
daljše kot šest mesecev.
Prepoved diskriminacije in diskriminacija:
Nihče ne sme biti zaradi invalidnosti neposredno ali posredno diskriminiran.
Za neposredno diskriminacijo velja ravnanje, ki ga doživi oseba z neko vrsto invalidnosti,
ko je v primerljivi situaciji manj ugodno obravnavana kot je, kot bo ali kot bi bila neka
druga oseba.
O posredni diskriminaciji govorimo takrat, ko lahko na videz nevtralni predpisi, kriteriji ali
postopki kot tudi značilnosti na urejenih življenjskih področjih invalide v primerjavi z
drugimi osebami na poseben način prikrajšajo oziroma da so dotični predpisi, kriteriji ali
postopki oziroma značilnosti urejenih življenjskih področij zaradi legitimnega cilja
objektivno upravičeni ter so sredstva za dosego tega cilja primerna in potrebna.

3.4.2

Nacionalni akcijski načrt Invalidnost 2012-2020

Podlage
„Avstrijska zvezna vlada je 24. julija 2012 v Svetu ministrov sprejela Nacionalni načrt
Invalidnost - Strategija avstrijske zvezne vlade za izvajanje Konvencije OZN o invalidih Inkluzija kot človekova pravica in naloga (kratko: NAP Behinderung). To je strategija
avstrijske zvezne vlade za udejanjanje Konvencije OZN o pravicah invalidov, ki vsebuje v
osmih glavnih sklopih skupno 250 ukrepov, ki naj bi jih v praksi do leta 2020 izvedla vsa
zvezna ministrstva.
Poleg ukrepov namenjajo v NAP - Nacionalnem akcijskem načrtu velik pomen tudi
zastavljenim ciljem. Vizionarski cilj do leta 2020 je popolna skladnost s konvencijo OZN o
invalidih - inkluzivna družba, v kateri lahko invalidi enakopravno sodelujejo pri vseh njenih
aktivnostih. Inkluzija presega - v nasprotju z integracijo in rehabilitacijo - zahtevo, da
morajo biti invalidi vključeni oziroma da se morajo kolikor je mogoče “prilagoditi”
zahtevam, ki veljajo za ljudi, ki niso invalidi.
Inkluzija se tako ravna po načelu normalizacije, v kateri naj bi se življenje invalidov čim
manj razlikovalo od življenja ljudi, ki niso invalidi.“ 8

8

Akcijski načrt Štajerska, str. 17
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Podlage za projekt Equity 9
Na področju športa in rekreacije vsebuje akcijski načrt bistvene misli, ki so pomembne
tudi za projekt Equity in ukrepe, ki jim je treba v prihodnosti slediti. Akcijski načrt sloni na
trditvi oziroma prepričanju, da sta šport in rekreacija za invalide kot tudi tiste, ki to niso,
izjemnega pomena. Enako predstavlja šport tudi pomemben dejavnik v okviru
rehabilitacije.
V analizi je bilo zapisano naslednje, v nadaljevanju je povzetek bistvenih izjav:
Šport za invalide zavzema sicer posebno mesto, kar je pozitivno, dejansko (in z izjemo
nekaterih primerov) pa ni integriran v splošno športno dejavnost.
Množični šport ali pa šport za začetnike oziroma talente, ki želijo zaradi svojih dosežkov
prodreti v tekmovalni šport do sedaj ni dovolj pokrit. Primanjkuje specifične ponudbe za
velik del skupin invalidov.
Tekmovalni šport in vrhunski šport, namenjena invalidom, sta lahko v organiziranem
športu na osnovi številnih spodbujevalnih ukrepov vedno zadovoljujoče pokrita. V
tekmovalnem in vrhunskem športu je trenutno definiranih šest skupin invalidov: športnice
in športniki s specifičnimi telesnimi omejitvami (manjkanje telesnih udov, cerebralna
paraliza, ljudje na invalidskih vozičkih), in potem so tu še slepi in slabovidni kot tudi gluhi
športniki in športnice in končno še skupina atletov, ki ima mentalne omejitve.
Pri izvedbi športnih prireditev skoraj ni prevajanja v znakovni jezik, ki bi olajšal
sodelovanje prizadete skupine. To se v enaki meri nanaša na športnike kot tudi na
gledalce. Tudi audiokomentarjev za slepe in zelo slabovidne osebe skoraj ni.
Obstajajo sicer zakonske določbe, da je treba pri novih gradnjah in večjih sanacijah
zagotoviti, da so športni objekti brez ovir, vendar je v mnogih primerih še vedno tako, da
športni objekti niso dostopni brez ovir.
Zastavljeni cilji
Kot zastavljeni cilji so bile oblikovane naslednje točke, v katerih ima načelo inkluzije
invalidskega športa v splošno športno dejavnost poseben pomen:


Stremljenja gredo v smeri inkluzije invalidskega športa v splošno športno dejavnost.
Vsak ukrep v športu mora biti pripravljen in izveden tako, da invalidi lahko v njem
sodelujejo avtomatično.

9

Nacionalni akcijski načrt Invalidnost 2012-2020, Strategije avstrijske zvezne vlade za izvajanje OZN konvencije o invalidih, Inkluzija kot človekova pravica in naloga, Zvezno ministrstvo za delo, socialne zadeve in zaščito potrošnikov (BMASK),
2012
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Cilj je, da se na javnem prostoru generalno zagotovi možnost za gibanje brez ovir
(nujno je, da se omogoči udeležba npr.: na velikih športnih prireditvah).
Pospešiti je potrebno pripravo športne ponudbe, namenjene specifičnim skupinam
invalidov.
Načrtovano je nadaljevanje začrtane poti za izboljšanje stanja pri gradnji športnih
objektov.

3.4.3

Zakoni o invalidnih osebah v posameznih avstrijskih zveznih deželah

Ob zveznih zakonih deli zakona o invalidnih osebah sodijo v pristojnost posameznih
zveznih dežel. »Cilj avstrijsko-štajerskega zakona o invalidnih osebah je podpora invalidnih
oseb, da se bodo lahko le-te tako kot osebe brez invalidnosti enakopravno udeležile v
družbi in imele čim večjo možnost samoodločanja. Zakoni, storitve in svetovanja naj bi
invalidnim osebam glede na njihovo starost omogočili dostop do različnih življenjskih
področij, kot so npr. družina, vzgoja in izobraževanje, delo in zaposlitev, zdravstvena
oskrba, kot tudi kultura in prosti čas. Invalidne osebe imajo v skladu z zakonskimi določili
pravico do pomoči, vendar ne do določene oblike pomoči. Zato so organi oblasti zadolženi
za to, da ugotovijo, kakšna oblika pomoči ustreza posameznim potrebam prosilca oz.
prosilke.« 10

3.4.4

Akcijski načrt Dežele Štajerske za izvajanje OZN Konvencije o pravicah
invalidov

Program Akcijskega načrta dežele Štajerske, namenjen izvajanju OZN Konvencije o
pravicah invalidov, vsebuje devet smernic, ki bodo izvedene v treh fazah do leta 2020.
Prva izvedbena faza sega do konca leta 2014, druga izvedbena faza od leta 2015 do leta
2017 in tretja izvedbena faza od 2018 -2020. Cilj tega programa je, da se do leta 2020 v
največji možni meri uresniči OZN konvencija o pravicah invalidov.

Zakon o invalidnih osebah na avstrijskem Štajerskem (brošura), Urad štajerske deželne vlade, Oddelek 11 – Socialne
zadeve, Gradec 2013, str. 3.

10
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V prvi izvedbeni fazi naj bi v devetih smernicah uresničili 54 konkretnih ukrepov te faze.
Devet smernic:
Devet smernic
predstavlja sledenje
členom OZN
Konvencije o
pravicah invalidov

!

1. Dostopnost brez fizičnih ovir
2. Delo in zaposlovanje
3. Ozaveščanje in šolanje
4. Izobraževanje
5. Zdravje in zaščita pred nasiljem
6. Enakost možnosti
7. Spoštovanje osebne samostojnosti
8. Vključenost v življenje skupnosti
9. Podatki in statistika

Smernica 8: Vključenost v življenje skupnosti vsebuje v prvi izvedbeni fazi
tudi poudarke, na katere se v bistvu nanaša tudi ta projekt.
Še več, sam bilateralni projekt Equity je ukrep te smernice!

Ukrepi s katerimi je povezan projekt Equity
Naslednji ukrepi imajo direktno povezavo s projektom in njegovimi cilji 11:
3.3.8.3 Priprava brošure za športne objekte brez ovir
Smernice: Vključenost v življenje skupnosti
Člen 30 OZN Konvencije o pravicah invalidov: Sodelovanje v kulturnem življenju,
rekreaciji, prostočasnih dejavnostih in športu
Priprava brošure v kateri so pregledno pripravljene ustrezne smernice, na osnovi katerih bi bilo
možno že v fazi načrtovanja športnega objekta upoštevati dostopnost brez ovir za invalide.
Vsebine v fazi načrtovanja: Sestava projektne skupine (strokovnjak za gradnje, strokovnjak za
šport invalidov, predstavniki ÖISS – Avstrijskega inštituta za gradnjo šol in športnih objektov,
predstavnik Oddelka za šport pri deželni vladi, predstavniki športnih društev). Projektna skupina bi
razvila vsebino in določila obseg brošure in se ukvarjala tudi z načinom financiranja s pomočjo
sponzorjev.
Vsebine v fazi izvedb: Težišča, obdelana na začetku, bi bila usklajena z ÖISS, ki deluje na zvezni
ravni in v nadaljevanju sprejeta. Istočasno bi se iskalo sponzorje, ki bi lahko v najboljšem primeru
poskrbeli za 100% kritje stroškov.
Kaj naj bi se s tem ukrepom doseglo?

11

Akcijski načrt avstrijske Štajerske, kratka predstavitev ukrepov
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Na Štajerskem bi se zvišal delež športnih objektov, ki bi invalidom omogočali dostopnost brez ovir.
Merljivi cilji do konca leta 2014: Cilj je, da nastane brošura, ki bo najprej predstavljena nosilcem
odločitev nato pa jim bo dana na razpolago za uporabo.
Faza načrtovanja od septembra 2012 do decembra 2012
Izvajanje najkasneje od konca leta 2014
Odgovorna oseba za načrtovanje in izvedbo:
Abtlg. 12 Wirtschaft, Tourismus und Sport, Land Steiermark

3.3.8.6 EQUITY – Bilateralno sodelovanje za spodbujanje enakih možnosti invalidov na
področjih rekreacije in športa
Kaj bi se naj doseglo s tem ukrepom? Cilj projekta je izboljšati za
invalide dostopnost do športnih in rekreativnih dejavnosti v
projektni regiji. V ta namen naj se ob izmenjavi izkušenj
strokovnjakov iz Slovenije in avstrijske Štajerske izdela Analiza
problemov, ki se nanašajo na enake možnosti in kakovost življenja na področju športa in rekreacije
ter na tej osnovi pripravi informacijska platforma o dostopnosti športnih in rekreacijskih objektov.
Merljivi cilji do konca leta 2014: Cilj projekta je, da se invalidom v projektni regiji omogoči
enakopravna udeležba na športnih in rekreativnih prireditvah ter prireditvah povezanih z igro in
sprostitvijo, bodisi da se jih udeležijo kot aktivni športniki ali pa kot gledalci oziroma, da se
spodbuja njihova udeležba.
Merljivi cilji do konca leta 2014: Cilj projekta je, da se invalidom v projektni regiji omogoči
enakopravna udeležba na športnih in rekreativnih prireditvah ter prireditvah povezanih z igro in
sprostitvijo, bodisi da se jih udeležijo kot aktivni športniki ali pa kot gledalci oziroma, da se
spodbuja njihova udeležba.
Faza načrtovanja: od septembra 2012 do septembra 2013
Izvajanje: od septembra 2013 do septembra 2014
Odgovorna oseba za načrtovanje in izvedbo: Günter Hönigsberger, ÖZIV Steiermark
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PRIMERI PROJEKTOV

mernica 8:
Vključenost v
življenje
skupnosti
Turizem brez ovir
Hartberg

Bildquelle:
bsgh/Bernhard
Bergmann

»Poti za vse« na
Schöcklu

Vir fotografije:
Informacijsa zloženka
„Wege für alle am
Schöckl. Holding Graz,
Freizeit

Izboljšanje situacije invalidov v regiji in
ob tem še otvoritev kompetentne
kontaktne točke namenjene
individualnim željam invalidov; ureditev
možnosti udeležbe invalidov na
področju turizma.
Da bi se invalidom omogočila čim večja
samostojnost in udeležba tudi na
področju turistične ponudbe, so
potrebni optimalni okvirni pogoji. Zaradi tega Skupina za samopomoč
invalidom Hartberg že dolga leta svetuje ponudnikom, kako pripraviti
ponudbo primerno invalidom, enako regionalnim ustanovam in podjetjem,
nudi svetovanja na področju gradbenih projektov, pomoč pri različnih
prošnjah ter pri socialnem in poklicnem vključevanju.
Za sproščen dopust morajo biti na razpolago tako pestra izbira
prostočasnih dejavnosti kot tudi bivalni prostori brez ovir. Številna
prenočišča, gostišča in izletniški cilji so se že prilagodili potrebam invalidov.
Ponudba, v okviru katere je zagotovljena dostopnost brez ovir, je na
razpolago v podatkovni bazi: www.barrierefreierurlaub.at. Prenočišča so
glede na to, kako so dostopna, razdeljena v tri kategorije.
Cilj banke, ki ima dopustniške podatke, je ljudem z omejitvami olajšati
na
črtovan
dopustniški cilj ustreza njihovim posebnim potrebam.
V Gradcu so invalidom omogočili oddih
in sprostitev v neposredni bližini mesta.
“Poti za vse” na graškem hribu Schöckl
so bile zgrajene po švicarskih
smernicah, ki upoštevajo zelo občutljive
razmere, ki vladajo na področju
alpskega sveta in sicer kot privatna
pobuda v sodelovanju z Lebenshilfe,
Schöckl Seilbahn AG (vzpenjačo),
avstrijskim Alpskim društvom, lastniki
zemljišč, ponudniki gostinskih storitev in Štajersko gradbeno industrijo.
Postavili so brvi, najeti je možno tudi posebne invalidske vozičke. Tako je
nastala na planoti Schöckla panoramska pot, ki je razpolago gibalno
oviranim osebam.

Podlage, pravna ureditev in akcijski načrti

28

„Freizeit Para
Special
Outdoorsports
(PSO)“

Vir fotografije:
FreizeitPSO
www.freizeit-pso.com/

Omogoča udejstvovanja v športu kot
tudi aktivne dopuste invalidov in
integracijo v družbo.
Neprofitno društvo ponuja zunanje
(outdoor) aktivnosti za ljudi s telesnimi
(para) in duševnimi (special) motnjami v
okviru aktivnega dopusta ali pa kot
dnevno aktivnost. Ciljne skupine so
otroci, mladina in odrasli s telesnimi ali duševnimi motnjami. Pridobili naj bi
na samozavesti, izboljšali naj bi se jim gibljivost in sposobnost
koncentracije, širile naj bi se njihove lastne možnosti in meje, omogočilo naj
bi se jim doživljati naravo.
Za potek aktivnosti skrbijo poklicni vaditelji. Na željo in po dogovoru je
možno vadbo organizirati tudi izven rednih dejavnosti. Cene so primerljive s
tistimi, ki jih imajo redne smu
čarske šo
storitev. Razliko v ve
čjih cenah fin

3.5 Integracija, inkluzija - definicija pojmov
Pojma izvirata iz pedagogike, pri čemer je treba poudariti, da pojma integracija in inkluzija
deloma uporabljajo tudi kot sinonime vendar obstajajo med njima temeljne razlike.
Večinoma predstavlja začetna integracija pomembno osnovo za uspešno inkluzijo.12

12

primerjaj.www.familienhandbuch.de, 12.11.2013,8:45
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Slika 4: Inkluzija - integracija – ekskluzija

EXKLUSION
Izključitev
Izključitev: invalidi ne
spadajo zraven.

3.5.1

INKLUSION
VKLJUČITEV
Vsi ljudje spadamo kjerkoli zraven!
Vsi ljudje imamo skupne in
individualne potrebe. Enakost in
razlike ljudi najdejo svoje mesto,
raznolikost pomeni biti normalen.

INTEGRATION
INTEGRACIJA:
Integracija: invalidi so
vključeni:

Integracija

Pojem integracija prihaja iz latinske besede integratio (obnovitev) in v sociologiji pomeni
oblikovanje neke skupnosti s skupnimi vrednotami, ki se ji pridružijo nekatere skupine, ki
najprej zastopajo drugačna stališča ali pa je to življenjska oziroma delovna skupnost v
katero se vključijo ljudje, ki so bili iz nje iz različnih vzrokov izključeni (ekskluzija) in bili
deloma zbrani v posebnih družbenih skupnostih.

3.5.2

Inkluzija

Inkluzija (lat. pripadnost / vključitev) pomeni, da so individualne razlike med ljudmi
normalne in zaradi tega ne deli družbo na podskupine. Inkluzija zastopa pravico vsakega
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posameznika, ne glede na to, katere so njegove prednosti in slabosti, da živi skupaj z
drugimi in da se vsi drug od drugega učijo.
Pojem inkluzija se od pojma integracija razlikuje v toliko, da gre pri integraciji še vedno za
to, da se razlike zaznavajo in da se tisto, kar je ločeno, ponovno vključuje. Nasprotno pa
želi inkluzija upoštevati individualne potrebe vseh ljudi. Inkluzija bazira že v izhodišču na
različnosti, ker ne deli ljudi v podskupine in individualne razlike vseh smatra za
popolnoma normalne.
V Konvenciji OZN in v Nacionalnem akcijskem načrtu je predstavljena “inkluzivna družba”
kot nadrejeni cilj oziroma vizija, po kateri lahko v inkluzivni družbi invalidi in drugi
zapostavljeni ljudje sodelujejo v vseh aktivnostih družbe. Inkluzija v nasprotju z
integracijskim in rehabilitacijskim načelom zavrača zahtevo, da bi se morali invalidi
“vključevati” oziroma se ljudem, ki niso hendikepirani “čim bolj prilagajati”, tako da ne bi
bili izključeni iz družbenih aktivnosti. Inkluzija je tako v skladu z načelom normalnosti, po
kateri naj bi se življenje invalidov v čim manjši meri razlikovalo od življenja zdravih ljudi.
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3.6 Invalidi 13

Slika 5: Invalidi, po vsem svetu

V 27 državah, članicah Evropske unije, živi približno 50 milijonov invalidov oziroma oseb,
ki imajo trajni zdravstveni problem. To je približno 10% vsega prebivalstva v Evropski uniji.
V nadaljevanju sledi predstavitev različnih vrst invalidnosti. Pomembno je, tudi zaradi
kasnejše praktične uporabe oziroma zaradi ukvarjanja z invalidi, da podlage in vrste
glavnih oblik invalidnosti natančno poznamo.

13

Opisi so deloma prevzeti od: Aigner, u.a., Tourismus für Alle, Wirtschaftskammer Österreichs, Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend (Hg.), Wien 2010, s. 1318.
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Slika 6: Pregled nad vrstami invalidnosti

3.6.1

Osebe z omejeno mobilnostjo oziroma na invalidskem vozičku

Približno 50.000 Avstrijk in Avstrijcev je vezano na invalidski voziček. 14 Veliko njihovih
zahtev, ki se nanašajo na svet brez ovir, je pomembnih tudi za vse druge ljudi saj jim
istočasno omogočajo v vsakdanjem življenju več udobja. Prometna sredstva, zgradbe ali
pohodniške poti, ki jih ljudje na invalidskih vozičkih lahko uporabljajo, ker nimajo ovir,
omogočajo tudi odraslim z majhnimi otroki dostop brez ovir. Čeprav ne obstaja skupina
ljudi na vozičkih, lahko predvidevamo, da bi izgledala večina zahtev po okolju brez ovir
zelo podobno.

3.6.2

Osebe z gibalnimi omejitvami

V skupino ljudi z gibalnimi omejitvami spadajo osebe z amputacijami, cerebralno paralizo
(spastične ohromelosti npr.: rok ali nog) pa tudi ljudje, ki so v svoji mobilnosti omejeni
občasno ali pa tudi trajno (npr.: zaradi poškodb, bolezni ali amputacij).
Vrste gibalnih omejitev imajo lahko različne vzroke in se tudi različno močno
manifestirajo. Vedeti je treba, da so običajno zaradi gibalne omejitve tudi “preprosta”
opravila in aktivnosti naporni podvigi. Za osebe z omejeno mobilnostjo je zato
pomembno, da imajo o vseh okoliščinah na razpolago pravilno informacijo, da lahko
presodijo ali je njihov cilj sploh možno obiskati.

14

Poročilo o invalidih 2008 „Poročilo Zvezne vlade o položaju invalidov v Avstriji 2008” Zvezno ministrstvo za delo, socialne zadeve in zaščito potrošnikov, 2009
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Dejstvo je, da velik del te ciljne skupine (še) vedno raje ostane doma, ker je za njih
premagovanje popolnoma normalnega vsakdana povsod drugod veliko preveč zapleteno
in naporno.
Seniorke in seniorji predstavljajo danes največjo skupino ljudi z omejeno mobilnostjo. Že
samo iz demografskih razlogov se bo ta delež v prihodnosti še povečal. 48% tistih, ki so
stari več kot 60 let je telesno ovirano. Morajo se torej srečevati z okoljem, ki jim omogoča,
da kljub telesni omejenosti z manjšimi napori vseeno ostanejo mobilni. Študije o
vprašanju, ki se nanaša na kakovost življenja starejših oseb, dokazujejo, da je mobilnost
eden od najvažnejših dejavnikov za doživljanje kakovosti življenja.
Seniorji so pogosto prizadeti tudi zaradi večkratnih omejitev, saj z napredujočo starostjo
dodatno še slabo slišijo, slabo vidijo in imajo težave pri orientaciji. To okoliščino je treba
pri načrtovanju ukrepov za okolje brez ovir v vsakem pogledu upoštevati. Število oseb v
Avstriji, ki so večkratno prizadete znaša 580.000.

3.6.3

Osebe z okvarami vida

Slepe osebe
V Avstriji velja oseba za slepo, če ima na boljše ohranjenem očesu z optimalno korekcijo
2% vidno sposobnost. Pri slepem človeku je lahko torej ohranjen še nek ostanek vida.
Večinoma se ta omejuje na zaznavanje svetlobe in teme. Uvrstitev med “slepe” je lahko
tudi pri večji vidni ostrini, če se pri osebi, ki ima okvarjen vid, dodatno pojavi še zoženo
vidno polje. 15 Barvna slepota je fenomen, ki se pojavlja pri 8% vseh moških. 16 Sistemi
signalizacij, ki imajo za osnovo samo barve, za barvno slepe niso nič drugega kot sivo v
sivem.
Da bi se slepe osebe lahko v svojem okolju orientirale, potrebujejo predvsem akustične in
taktilne elemente, kar pomeni, da morajo biti informacije pripravljene tako, da se jih
lahko oseba sliši oziroma zatipa.
Slabovidne osebe
318.000 Avstrijk in Avstrijcev je slabovidnih ali slepih. Približno 4% ima slabovidnost, ki se
je ne da popraviti. Slabovidnost, ki se je ne da popraviti pomeni, da ti ljudje tudi s

15

Wolfgang Kremser, Analiza situacije, 2.3 Definicija slep in slaboviden Wolfhttp://kremser.wonne.cc/publik/kfv-unterwegs-im-dunkeln/sites/situationsanalyse.htm
16
Slaboviden-slep; Informativna mapa o očesu in njegovih boleznih, Izdajatelj: Avstrijska zveza slepih in slabovidnih,
2002
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pomočjo očal ne morejo več veliko ali dobro videti. Med seniorji je delež tistih, ki so
slabovidni, še veliko višji. Pri tistih, ki so stari čez 60 let, jih je že 10%. 17
Okvare vida imajo lahko različne oblike, saj je vidna sposobnost slabovidne osebe zelo
odvisna od vrste obolenja ali poškodbe.

3.6.4

Osebe z okvarami sluha

202.000 Avstrijk in Avstrijcev je gluhih ali imajo okvaro sluha. 18 Gluhost pomeni, da šumov
in zvokov ni (več) možno zaznavati. Za gluhe in naglušne je komuniciranje povezano z
ogromnimi napori. Z očmi morajo poiskati tistega, ki govori, zelo koncentrirano mu
morajo brati z ustnic in ko poslušajo, ne morejo početi ničesar drugega. In samo približno
30% govorjenega je možno prebrati z ustnic, preostalo je potrebno kombinirati.19

3.6.5

Osebe z alergijo

Osebe z alergijo na prah in cvetni prah
Simptomi alergije nastopijo, ker človekov imunski sistem napačno reagira. Proizvaja
protitelesa, ki prepoznavajo telesu tuje beljakovine in jih skuša napraviti neškodljive.
Osebe z alergijo proizvajajo preveč teh protiteles in zaradi tega lahko pride do burne
reakcije. Nagnjenost k alergičnim reakcijam se podeduje, ne pa tudi oblika alergije. Kako
močno neka oseba reagira z alergijo je v veliki meri odvisno od tega, kako dolgo in v
kakšni količini so nanjo delovale snovi, ki ji povzročajo alergijo.20

3.6.6

Osebe z alergijo

Osebe z alergijo na prah in cvetni prah
Simptomi alergije nastopijo, ker človekov imunski sistem napačno reagira. Proizvaja
protitelesa, ki prepoznavajo telesu tuje beljakovine in jih skuša napraviti neškodljive.
Osebe z alergijo proizvajajo preveč teh protiteles in zaradi tega lahko pride do burne
reakcije. Nagnjenost k alergičnim reakcijam se podeduje, ne pa tudi oblika alergije. Kako
močno neka oseba reagira z alergijo je v veliki meri odvisno od tega, kako dolgo in v
kakšni količini so nanjo delovale snovi, ki ji povzročajo alergijo.21

17
18
19
20
21

Poročilo o invalidih, 2008
Prav tam
Servisni center ÖGS brez ovir; http://www.oegsbarrierefrei.at/default.asp?id=2&sid=13&eid=2
Avstrijska dežurna služba za opozorilo pred cvetnim prahom; http://www.pollenwarndienst.at
Avstrijska dežurna služba za opozorilo pred cvetnim prahom; http://www.pollenwarndienst.at
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Osebe z alergijo na živila
V osnovi lahko ljudje na katero koli živilo reagirajo z alergijo. Kar je za enega dobro, lahko
pri drugem povzroči alergične reakcije. Zato razlikujemo med alergijami, ki so povezane z
živili ter intoleranco povezano z določenimi živili. Pri alergiji na živilo reagira imunski
sistem telesa že pri najmanjših količinah določenih sestavin v živilu, medtem ko lahko
osebe z intoleranco povezano z določenimi živili, zaužijejo manjše količine teh živil, brez
da bi nanje reagirale. 22

3.6.7

Osebe z omejenim razumevanjem govora in težavami pri orientaciji

Osebe s težavami pri učenju, v Avstriji jih je 85.000, imajo po statističnih ocenah trajno
duševne motnje ali težave pri učenju. 23 Vzroki za težave pri učenju so zelo raznoliki. Lahko
nastanejo zaradi bolezni ali nesreče, zaradi pomanjkanja kisika ob rojstvu ali zaradi
genetskih sprememb. Razvoj oseb z učnimi težavami poteka tako kognitivno kot tudi
telesno počasneje in neenakomerno. Tudi za to skupino ljudi velja, da ljudi z učnimi
težavami ni. Ni samo dimenzija kognitivne omejitve tista, ki pogojuje različnost, marveč
tudi okoliščina, da se individualni razvoj vsakega posameznika, ki ima učne težave, ne
odvija na vseh razvojnih področjih enakomerno. Lahko se zgodi na primer, da oseba z
učnimi težavami sicer ne zna brati, se je pa istočasno sposobna zelo dobro znajti in
samostojno orientirati na terenu, če sta signalizacija in označitev poti lahko razumljiva in
nedvoumna.24 Za ljudi z učnimi težavami je za orientacijo dobra signalizacija nujna.

3.7 Množični šport, rekreacija, tekmovalni šport
Definicija pojmov - Razmejitev pri športu

3.7.1

Šport: množični šport, tekmovalni šport

Za nadaljnjo obdelavo oziroma problemsko analizo je pomembno in potrebno, da se
natančno definirajo posamezne vrste športa. Treba je določiti bistvene razlike med
rekreacijo, množičnim športom in tekmovalnim športom. Motivacija človeka, ki se bavi s
tekmovalni športom je večinoma popolnoma drugačna od motivacije tistega, ki se ukvarja
z rekreacijo. Tekmovalni šport je usmerjen izključno na sodelovanje v tekmovanjih in je

22
23
24

OGAI: Avstrijsko združenje za alergologijo in imunologijo; http://www.oegai.org
Poročilo o invalidih, 2008
Atempo
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pogosto tudi samostojen poklic. Meje med njimi sicer niso vedno jasno začrtane,
zanimanje za tekmovalni šport se običajno začne z zanimanjem za določeno vrsto športa
in splošno naklonjenostjo do športne dejavnosti. Rekreacija in množični šport so
namenjeni predvsem telesnemu in zdravstvenemu počutju in zabavo ob športni
dejavnosti (zunaj in notri). Sem se uvrščata tudi mladinski in rehabilitacijski šport.
Čista rekreacija kot sprehodi, izleti itd. niso prave športne aktivnosti v ožjem smislu,
čeprav tudi tu prihaja do telesnih naporov - kot npr.: pri pohodništvu itd.
Za pojasnilo in razmejitev sledi nekaj pojmovnih definicij, ki so bile predstavljene,
dopolnjene oziroma adaptirane v okviru bilateralne delavnice. Služijo za podlago oziroma
razmejitev pojmov pri nadaljnjem delu v projektu.

MNOŽIČNI ŠPORT /REKREATIVNI ŠPORT / PROSTOČASNA DEJAVNOST
Množični šport (tudi rekreativni šport) označuje športne dejavnosti, ki v glavnem
služijo utrjevanju telesa, zdravju in preventivi, znižujejo primanjkljaje v gibanju in so
del zabave. Pri tem se množični šport razlikuje od tekmovalnega športa, ki vsebuje
intenzivno vadbo. Množični šport se pogosto izvaja v prostem času in pomeni za
človeka sprostitev25.

TEKMOVALNI ŠPORT
Intenzivno izvajanje nekega športa s ciljem, da se doseže visoka uvrstitev na
tekmovanju.
Tekmovalni šport se od množičnega razlikuje potem, da je za njega potrebno bistveno
več časa (praviloma vsakodnevna vadba) kot tudi osredotočanje na športni uspeh.

25

Vgl. de.wikipädia.org
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PROFESIONALNI ŠPORT; POKLICNI ŠPORT
Poklicni šport pomeni šport, pri katerem so zahteve postavljene zelo visoko. Športnik
dobiva za izvajanje svojega športnega poklica plačilo, s katerim se lahko preživlja.
Športnik ne more, v večini primerov zaradi nujnih vsakodnevne vadbe, imeti
običajnega delovnega mesta.

3.7.2

Prosti čas

Za ta pojem obstoja vrsta definicij in razlag. Razlago, ki ustreza današnjemu razumevanju
pojma rekreacija opisuje Opaschowski 26 v svojih raziskavah, opisuje pa tudi spreminjanje
pojma prostega časa oziroma rekreacije od konca druge svetovne vojne dalje. 27
Razumevanje pojma prosti čas se je po mnenju Opaschowskega v zadnjem stoletju
spremenilo.
1. Po drugi svetovni vojni vse do časa v 50. tih letih, je bilo življenje zaznamovano z
delom. Za prosti čas so smatrali čas namenjen počitku. Ta naj bi služil delu, ki je bilo že
opravljeno in delu, ki naj bi bilo še narejeno.
2. 60. in 70. leta so bila še vedno zaznamovana z delom. „Kajti kdor je opravil veliko
dela, si je po opravljenem delu lahko tudi veliko privoščil”. Za prosti čas je bilo
značilno, da je bil zaznamovan s potrošniškimi užitki in željo po blagu, ki je bilo
namenjeno blagostanju.
3. V 80.tih letih so bili v središču zanimanja doživljaji. Potrebe, tako tiste po skupnih
doživljajih in aktivnostih, kot tiste, ki so bile namenjene razvoju osebnega življenjskega
stila, so v tistem času prevladovale.
4. V nasprotju s tem je bila za 90. ta leta značilna usmerjenost v prosti čas. Prevladovalo
je stremljenje k notranjemu miru in sprostitvi.
Iz navedenega je razvidno, da se je razumevanje pojma prostega časa v zadnjih 40. letih
spremenilo. Uveljavil se je “pozitivni pojem prostega časa”. Prosti čas ni več definiran kot
odsotnost z dela oziroma razumljen kot odvisnost od dela, marveč kot:
„prosti čas, za katerega je značilno, da ima odprte možnosti izbire, zavestne lastne
odločitve in socialno ravnanje. Na ta način naj bi se odpravila striktna delitev med
življenjskima svetovoma delo in prosti čas in nastal celosten življenjski koncept.“ 28

26

primerjaj Opaschowski, H. Pedagogika prostega časa v življenju 3. naklada 1996
Opaschowski H., Uvod v znanost o prostem času. 4.naklada. Wiesbaden, 2006
27
Primerjaj tudi Angelika Linder, Samoodločanje o preživljanju prostega časa oseb z duševnimi motnjami. DA Wien 2009
28
primerjaj Opaschowski, 1996
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4

Osnovno načelo: Inkluzija

V skladu z OZN Konvencijo je “inkluzivna družba” predstavljena
kot nadrejeni cilj oziroma vizija, na osnovi katere lahko v
»inkluzivni družbi” invalidi in druge hendikepirane osebe
sodelujejo v vseh aktivnostih družbe. Inkluzija je na ta način v
skladu z osnovnim načelom normalnosti, zaradi katerega bi se
naj življenje invalidov čim manj razlikovalo od tistega, ki ga
živijo ostali. Razumevanje oziroma osnova inkluzije (glej
definicijo), je razumevanje življenja o katerem in v katerem invalidi odločajo samostojno,
in to so bistvene podlage pričujočega dela in tudi projekta EQUITY. Ukrepi so v skladu s
cilji inkluzije.
Četudi se med pojmi ne uporablja vedno izrecno pojem inkluzija, pogosto se namreč
govori o integrativnih prireditvah itd., v okviru projekta vendarle izhajamo iz ideje o
inkluziji, o sodelovanju v športu in rekreaciji, o katerem odloča vsak sam za sebe, kot tudi
o enakih možnostih vseh ljudi, ki omogočajo, da invalidi in drugi prizadeti ljudje lahko
sodelujejo v vseh dejavnostih družbe. Inkluzija pomeni nasprotje integracije in
rehabilitacije, ki pričakujeta, da morajo biti invalidi “vključeni” oziroma se morajo kolikor
je le mogoče prilagoditi zahtevam, ki so postavljene pred ostale, da ne bi bili iz družbe
oziroma skupnosti izključeni. Inkluzija je tako v skladu z osnovnim načelom normalnosti,
na osnovi katere naj bi se življenje invalidov čim manj razlikovalo od življenja ostalih.29

Slika 8: Ekskluzija : Inkluzija; Fotografija: www.lebenshilfe-mayen.de

29

Nacionalni akcijski načrt Invalidnost, 2012-2020, str. 15.
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5

Vprašalnik

5.1 Zastavljanje ciljev in nalog
V okviru projekta EQUITY je bila v drugi polovici leta 2013 izvedena anketa med upravljalci
športnih objektov v obeh regijah Slovenije in na avstrijskem Štajerskem. Cilj ankete je bil
predvsem zbiranje podatkov pri ponudnikih oziroma športnih društvih, da bi od
ponudnikov pridobili konkretne rezultate in izkušnje.
Ciljna skupina vprašalnika
Anketirani so bili upravljalci športnih objektov (organizacije, društva, lokalne skupnosti
itd.) oziroma športna društva iz že navedenih projektnih regij Pomurje in Podravje v
Sloveniji in Štajerske v Avstriji.
Vabilo k udeležbi pri anketi so posredovali posamezni partnerji v projektu.
Regija zajeta s vprašalnikom
Anketa je bila izvedena v regijah:
 Pomurje in Podravje, Slovenija
 Štajerska, Avstrija
PRIPOMBA
Zaradi lažje berljivosti rezultatov v nadaljevanju bosta obe regiji kratko označeni kot
Slovenija (R) in Avstrija (R), vendar sta pri tem v Sloveniji mišljeni izključno regiji Pomurje
in Podravje, v Avstriji pa projektna regija Štajerska/Steiermark.
Sample
V okviru vprašalnika so bili zbrani in analizirani rezultati 203 vprašalnikov. 58 % obdelanih
vprašalnikov je iz Slovenije, 42 % pa iz Avstrije.
Rezultate moramo na podlagi anketiranih društev obravnavati zgolj kot ponazoritev.
Zaradi sestave oz. izdelave vzorca rezultat ni reprezentativen. Uporabili smo rezultate
tistih društev, ki so sodelovala v anketi, in sicer ne glede na njihovo velikost, pomen itd.
Športna združenja, kot so npr. Splošno športno združenje Avstrije ASVÖ in združenje
Sportunion (Avstrija), niso bila vključena v anketo. Ponderiranje glede na velikost itd. ni
bilo izvedeno.
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Število sodelujočih društev:
Podravje
Pomurje

63
54

∑

203

Slika 7: Anketa – število sodelujočih društev

Časovni okvir
Anketa je bila izvedena v času od avgusta do oktobra 2013.
Inštitut za raziskavo mnenj
Analizo in obdelavo je izvedlo podjetje Skupina Fabrika, raziskave in razvoj, d.o.o.,
Ljutomer, Slovenija.
Oblikovanje, Vprašalnik
Anketa je bila izvedena v obliki spletnega vprašalnika. Udeleženci so bili s strani
posameznih projektnih parterjev o njej pisno oziroma po telefonu informirani in
povabljeni k sodelovanju.
Vprašalnik vsebuje poleg vprašanj o splošnih in statističnih podatkih naslednje bistvene
točke:
1. Interes športnih društev za vključevanje invalidov oziroma pripravo določene
ponudbe.
2. Pogoji za vrste ponudb, vrste športov, okvirne pogoje kot npr.: financiranje ipd.
3. Ocena možnosti gibanja brez ovir v ponudbi posameznega ponudnika

5.2 Rezultati vprašalnika
Rezultati ankete, ki jih je ovrednotil inštitut za raziskavo mnenja, se nahajajo v prilogi
dokumentacije. Podrobni rezultati so navedeni in obrazloženi pri vsakem vprašanju.
V tem dokumentu je zbrana v Komparativni analizi predstavitev rezultatov vseh v projektu
sodelujočih regij. Vrednotenje rezultatov specifičnih za regiji Podravje in Pomurje služi za
regionalno analizo obstoječega stanja in ni del te analize.

5.2.1

Bistvene ugotovitve “primerjalne analize”

Iz analize, izpeljane v Sloveniji(R) in Avstriji(R) je možno izvesti naslednje zaključke:
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6. Večina športnih društev zajetih v analizi je majhna in šteje do sto članov.
7. Več kot polovica športnih društev med svojimi člani nima invalidov. Čim večje je
športno društvo tem večja je možnost, da je v društvo integriran vsaj en invalid. Z
velikostjo športnega društva se veča tudi število invalidov, ki so člani društva.
8. Invalidi so pri več kot polovici društev vključeni v obstoječe športne skupine.
9. Tudi v tistih športnih društvih, ki med svojimi člani nimajo invalidov, pa bi bili
pripravljeni, da jih v društvo sprejmejo, bi invalide vključili v že obstoječe športne
skupine.
10. V Sloveniji (R) je delež takšnih društev okoli 30 % in v Avstriji (R) okoli 47 %.
11. Več kot tri četrtine športnih društev, ki med svojimi člani nimajo invalidov, je
pripravljeno v svoje društvo sprejeti tudi invalide.
12. V realnosti precej majhen delež,50% invalidov, ki so kot člani vključeni v športna
društva kaže na to, da so športna društva o možnostih integracije invalidov slabo
obveščena. Tudi s finančnimi podporami ob integraciji invalidov je točno seznanjeno
le malo društev, iz česar lahko zaključimo, da je stopnja obveščenosti nasploh slaba.
13. Več kot 60 % športnih objektov ni v lasti športnih društev. Lastnik športnih objektov v
Sloveniji (R) je v večini slučajev lokalna skupnost. Kljub temu skoraj polovica športnih
objektov invalidom ni dostopna.
14. Velika večina, približno 90 % športnih društev, razpolaga s športnimi strokovnjaki,
vendar je med njimi samo petina takšnih, ki so usposobljeni za delo z invalidi.
15. V 31 % slučajev v Avstriji (R) in v 45 % slučajev v Sloveniji (R) so športni strokovnjaki
izrazili pripravljenost, da se usposobijo za delo z invalidi.
16. Obstaja velik del športnih društev, več kot 50 % (v Sloveniji (R) 70% in v Avstriji (R) 59
%), ki svojo dejavnost z invalidi kot ciljno skupino še niso predstavili.
17. Samo 14 % športnih društev izvaja aktivnosti v podporo integraciji šoloobveznih
invalidnih otrok v športne aktivnosti, čeprav ima najmanj 45 % športnih društev med
svojimi člani tudi invalide. Na eni strani lahko to kaže na to, da se športna društva ne
zavedajo nujnosti integracije šoloobveznih otrok v športne dejavnosti ali pa za delo s
takšnimi otroki nimajo dovolj strokovnjakov. V vsakem slučaju lahko zaključimo, da je
potrebno športna društva boljše informirati o potrebnosti vzpodbujanja šoloobveznih
invalidnih otrok in za njihovo integracijo v športne dejavnosti.
18. Potrebno je tudi tesnejše sodelovanje med invalidskimi društvi, športnimi društvi za
invalide in športnimi društvi. Medsebojno se morajo informirati in v športne
dejavnosti vključevati tudi invalide.
19. Skupno bi lahko financirali usposabljanja športnih strokovnjakov za delo z invalidi,
invalide bi lahko motivirali za sodelovanje v športnih dejavnostih športnih društev in
na ta način bi tudi sami neposredno prispevali k večji aktivnosti invalidov.
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20. Na osnovi te analize je možno zaključiti, da je vzrok zaradi problema neintegracije
invalidov v športna društva možno utemeljiti predvsem v naslednjih točkah:



pomanjkljive informacije in vedenje o tem, kako pomembno je za invalide športno
udejstvovanje,
premalo angažiranja s strani invalidov, da se pozanimajo o ponudbi športnih
društev.
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6

Bilateralne delavnice

V času od septembra do oktobra so bile izvedene tri bilateralne delavnice. Njihov cilj je bil,
da strokovnjaki in strokovnjakinje obravnavajo dele generalnih ugotovitev in vprašanja iz
problemske analize ter po temeljiti razpravi pripravijo zaključke in predlagajo nadaljnje
ukrepe za obdelavo tem.
Cilji delavnice v preglednici:

Slika 8: Bilateralne delavnice

Rezultati delavnic so upoštevani pri posameznih tematskih sklopih oziroma odprtih
vprašanjih.
Okvir delavnic je predvideval tudi vključevanje strokovnjakinj in strokovnjakov ob
relevantnih tematskih področjih in odprtih vprašanjih na delavnicah. Strokovnjaki so
prispevali svoje informacije v obliki referatov in kot razpravljalci v posameznih delovnih
skupinah v okviru delavnic.
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Vsebina delavnic so bila naslednja tematska področja oziroma vprašanja:
Ponudba in izkušnje
Pričakovanja



Zanimanje in motivacija











Informacija, osveščanje,
senzibilizacija






Gradbeno/tehnični okvirni
pogoji:








Že obstoječa ponudba društev oziroma športnih
objektov
Izkušnje in uspeh s ponudbami
Primeri dobre prakse v projektni regiji in na splošno
Zahteve do društev in športnih objektov za ponudbo
športnih dejavnosti npr.: posebne vrste športa,
vaditelji itd.
Zanimanje in pripravljenost športnih društev
oziroma upravljalcev športnih objektov
Predstavitev atraktivne in zanimive športne
ponudbe
Tematika in razprava o pojmih ter uresničevanje
inkluzije in integracije
Zadržki in stopnja motivacije športnih društev za
ponudbo za invalide
Zanimanje in potrebe invalidov po športnih
aktivnostih
Dosedanji ukrepi za osveščanje in njihovi rezultati
Prikaz možnosti za delo z informacijami kot npr.:
prireditve s cilji inkluzije
Primeri, primeri dobre prakse
Predlogi za nadaljno senzibilizacijo in delo z
informacijami
Posledice in predlogi ukrepov
Dosedanji ukrepi za osveščanje in njihovi rezultati
Prikaz možnosti za delo z informacijami kot npr.:
prireditve s cilji inkluzije
Primeri, primeri dobre prakse
Predlogi za nadaljno senzibilizacijo in delo z
informacijami
Posledice in predlogi ukrepov
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7

Motivacija in zanimanje

7.1 Športna in rekreativna društva oziroma ponudniki posebne
ponudbe: Pričakovanja, zavest
V tem poglavju se skuša ugotoviti, kakšen interes sploh imajo športna društva in drugi
ponudniki specialnih rekreativnih dejavnosti za pripravo in izvedbo rekreativnih
dejavnosti za invalide. Na prvem mestu mora biti tudi tukaj inkluzija invalidov, vendar
realnost kaže, da na mnogih področjih to načelo še niso v popolnosti dojeli, in da so v
bistvu šele na začetku integracije invalidov.
Iz vprašalnika izhaja, da je 77 % (N=203) športnih društev v obeh regijah pripravljeno
invalide vključiti v svoje aktivnosti.
To pomeni, da za približno tretjino vprašanih organizacij vključitev invalidov v njihove
športne aktivnosti ni predvideno - ne glede na upoštevanje generalnih zadržkov kot npr.:
ponudba športnih panog, ki za invalide niso možne. Treba je namreč izhajati iz dejstva, da
obstojajo različne vrste invalidnosti, ki imajo zato različne zahteve in okvirne pogoje, ki jih
je treba upoštevati pri pripravi športne ponudbe in ponudbe na rekreativnem področju.
V nadaljevanju so predstavljeni tisti najpomembnejši rezultati ankete, ki se nanašajo na
sodelovanje in motivacijo društev, da sprejmejo invalide oziroma, da jim ponudijo različne
možnosti športnega udejstvovanja.

Motivacija in zanimanje

46

Slika 9: Pregled nad rezultati

7.1.1

Mitgliedschaft der Menschen mit Behinderungen in Sportvereinen

V 41% društev na celotnem prostoru, ki ga projekt pokriva, so invalidi sprejeti kot člani,
vendar tu ni možno ugotoviti diferenciacije med člani društva in aktivnimi športniki.
Delež članstva je v avstrijski Štajerski okoli 52%, v Podravski regiji okoli 36% in v Pomurski
okoli 42%.
ŠTEVILO ČLANOV INVALIDOV:  PODRAVSKA REGIJA (21)  POMURSKA REGIJA (21)  AVSTRIJSKA REGIJA (12)  SKUPNO (54)

36%

42%

52%

41%

Slika 10: Invalidi med člani društev
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Število dejanskih članstev invalidov je bistveno nižje od tistega, h kateremu generalno
stremimo (kot je navedeno zgoraj). Tako v obeh slovenskih (61 %) kot tudi v avstrijski
projektni regiji (55 %) so športna društva, ki med svojimi člani sploh nimajo invalidov.
V obeh slovenskih regijah je med vsemi športnimi društvi, ki imajo vključene invalide, 71%
takšnih, ki imajo med člani do 10 invalidov, v avstrijski regiji pa jih je 67 %. Med 10 in 100
članov invalidov ima v slovenskih projektnih regijah 19 %, v avstrijski regiji pa 23 %
športnih društev in več kot 100 članov invalidov ima v slovenskih regijah 10 % in v
avstrijski regiji 10 % športnih društev.
V slovenski projektni regiji je neposredna povezava med velikostjo športnega društva in
številom včlanjenih invalidov. Torej, večje kot je športno društvo, večja je verjetnost, da
bo vključen vsaj en invalid in z velikostjo športnega društva se veča tudi število vključenih
invalidov. Velikost športnega društva pomembno vpliva na vključevanje invalidov. Večje
kot je športno društvo, lažje vključuje invalide, več znanja in informacij ima o možnosti
vključevanja invalidov in pridobivanja sredstev za vključevanje invalidov v športne
dejavnosti. Predvidevamo lahko, da je podobno tudi v avstrijski regiji. Večje kot je
društvo, več ima vključenih invalidov.
V slovenski projektni regiji je v majhnih športnih društvih (do 100 članov) 26 % takih, ki
vključujejo invalide, v srednjih (nad 100 do 500 članov) 56 % in v velikih (nad 500 člani) 75
% takih, ki vključujejo invalide v svoje skupine.
Prikazana ilustracija čisto jasno kaže, da so aktivnosti in stopnja zanimanja, ki se nanašajo
na invalide v društvih, v društvih, ki so že do sedaj v svoje vrste integrirala invalide,
bistveno večji. Kaže tudi, da je to popolnoma očiten razlog, zaradi katerega imajo invalide
tudi včlanjene.
Veliko bolj so dejavni:





pri predstavitvi dejavnosti za invalide (42% pri društvih, ki imajo včlanjene invalide/
16% bei pri društvih, ki invalidov nimajo včlanjenih),
pri informacijah o ponudbi (37% / 7%)
pri motiviranju invalidov za šport in sodelovanje v športnem društvu (43% / 6%)
pri posredovanju ugodnosti (popust pri članstvu ipd.) za invalide(19% / 8%)
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Ali ste pripravljeni sprejeti invalide v vaše športno društvo?
Pomurje (Da=19, Ne=5)
Podravje (Da=34, Ne=0)

100%

Avstrija (Da=30, Ne=10)

25%

75%

Skupno (Da=83, Ne=15)
Da

21%

79%

15%

85%
Ne
0%

50%

100%

Slika 11: Pripravljenost sprejeti invalide v ŠD

Skupno 85% vprašanih je pokazalo interes, da invalide vključijo v svoje društvo. Pri tistih
društvih, ki do sedaj še niso imela invalidov kot članov društva (100%), jih je 77% pokazalo
pripravljenost, da invalide sprejmejo.

7.1.2

Inkluzija invalidov v športne skupine

V slovenskih projektnih regijah so invalidi v smislu inkluzije (sodelovanje pri športnih
dejavnostih ne glede na invalidnost ali neinvalidnost) vključeni v obstoječe skupine v 69 %
športnih društev. V avstrijski regiji so invalidi vključeni v obstoječe skupine v 53 % športnih
društev.
To so vrednosti, ki so bistveno višje od pričakovanj interesnih skupin vključenih v
projektno delo.
Kot člani samostojnih skupin (integracija) so invalidi vključeni v 21% ŠD v Sloveniji in 27%
ŠD na avstrijskem Štajerskem.
20% (SLO) oziroma 10% (A) športnih društev je glede načina vključevanja invalidov
odgovorilo z »drugo«. Športna društva so odgovorila »drugo« v primeru, ko invalidi niso
vključeni v nobeno od ponujenih skupin, temveč so bodisi člani zveze bodisi podporni
člani društva.
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7.1.3

Razlike med Slovenijo in Avstrijo

V bilateralnih delavnicah, so v okviru izmenjave mnenj med strokovnjaki, dodatno
ugotovili naslednje razlike med Slovenijo in Avstrijo, ki se nanašajo na športno in
rekreativno ponudbo:
V Sloveniji
 Imajo ponudbo športnih dejavnosti tudi izven društev; v manjših vaseh so pogosto
samo nogometna društva. Za invalide ni posebne ponudbe, vendar tudi povpraševanja
ni.


Obstaja (15) društev, ki ponujajo možnosti športnega udejstvovanja za invalide, ki pa
delujejo večinoma kot sekcije društev. Društva za to dobivajo posebne subvencije.



Imajo v šolah projekte za integracijo invalidnih otrok v šport. Vendar manjkajo
specialno usposobljeni vaditelji, ki bi to lahko izvajali, oziroma ni ustreznih
ponudnikov.



Na področju rekreativnih dejavnosti ne plačujejo društev in vaditeljev, tu je potrebna
analiza.

V Avstriji
 Skorajda nimajo društev za rekreativno dejavnost, kajti v ospredju sta konkurenca in
tekmovanje kot na primer na področju nogometa. Igrajo na prvenstvih in to seveda
zahteva ustrezno zmogljivost športnikov in športnic. Ljudje oziroma za šport
zainteresirani, ki ne ustrezajo tem zahtevam, odpadejo, večinoma za vedno in tudi v
vseh oziroma glavnih športnih aktivnostih.


V šolah v glavnem nimajo integrirane športne vzgoje, zato tudi ni športne vzgoje za
invalidne otroke. Izjema so šole s posebno integrativno usmeritvijo in s posebej
usposobljenimi učitelji.

7.1.4

Povzetek ugotovitev / Predlogi



Invalidi, ki so člani športnih društev, so pri več kot polovici športnih društev vključeni v
obstoječe športne skupine. To kaže na tesno sodelovanje invalidov z drugimi člani
športnih društev.



Podatki kažejo, da ima velikost športnega društva pomemben vpliv na sprejem
invalidov v društvo. Čim večje je namreč društvo, toliko lažje je, kot vse kaže, sprejeti
invalide kot člane.
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Pripravljenost društev sprejeti invalide, je pogosto zelo odvisna od angažiranosti
posameznih oseb in še posebej od vaditeljev. Te osebe je treba zato ustrezno
informirati in potem tudi ustrezno podpirati.



85% vprašanih organizacij je zainteresiranih za sprejem invalidov v svoje društvo. Iz
tega se da zaključiti, da se športna društva popolnoma zavedajo, kako pomembna sta
integracija invalidov in njihovo sodelovanje v športnih aktivnostih.



Pomembno spoznanje delavnic, ki je bilo s tem povezano, je bilo, da je veliko odvisno
od (posameznih) oseb, funkcionarjev in vaditeljev v športnih društvih, od njihovega
zanimanja in pripravljenosti pristopiti k ciljni skupini in pripraviti za invalide posebno
ponudbo.



V prihodnje je treba torej paziti na to, da najdemo konkretnega sogovornika z
ustreznim interesom, da mu damo na razpolago informacije in ga tudi podpremo ter
motiviramo za več ukrepov.



Ukrepe, povezane z informacijami in senzibiliziranjem, je treba izvesti ciljno, da bi se
povečalo splošno zanimanje. To velja za stran ponudnikov (športna društva) kot tudi
za stran invalidov.



Društva imajo običajno premalo zavedanja in zanimanja, da bi vključevala tudi
invalide. Generalno naj bi vladalo - spet v smislu inkluzije - razmišljanje, da je v osnovi
“vse možno” in da v večini primerov ni nevarno izvesti vsaj poskus vključevanja
invalidov. Kajti vsaj poskus je na vsak način vredno izvesti. Ovire in zadržke je treba
primerno odpraviti, minimalizirati ali odstraniti. Potem je veliko možnosti, da namera
uspe.



Društva morajo imeti pogosto na razpolago posebne ponudbe, da se jim invalidi lahko
pridružijo. Ampak že zgolj članstvo (glej zgoraj pod “drugo”) v društvu vsebuje
pomembno socialno vključitev oziroma vsebuje socialno komponento in se ga ne sme
zapostavljati.



Kot vse navedeno kaže, lahko šport kot sredstvo inkluzije in integracije zasede v družbi
posebno mesto.
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7.2 Invalidi
7.2.1

Interes in potrebe invalidov po športnih aktivnostih

Eno od bistvenih spoznanj na osnovi izvedene ankete je dejstvo, da s strani ciljne skupine
ni velikega zanimanja za športne dejavnosti. Ni pa pojasnjeno zakaj je zanimanje tako
majhno. Deloma je vzrok verjetno to, da o športni ponudbi ni dovolj informacij na
razpolago. Posebne vrste ponudbe pogosto tudi niso sprejete. Tu se postavlja zato
vprašanje ali prave informacije na pravi način pridejo do naslovnika. Tudi društva se
morajo invalidom približati.
Pomemben vzrok omejenega povpraševanja pri običajnih športnih društvih je tudi v tem,
da ni zahtev po specifičnih športnih skupinah invalidov oziroma tovrstni športni ponudbi.
Specializirana športna ponudba nudi mnogim invalidom pomembno možnost, da se
ukvarjajo s športom.
Tu se ponovno zastavi vprašanje integracije oziroma inkluzije.
Motivacija za šport je predvsem pri ljudeh, ki so se šele v teku svojega življenja srečali z
invalidnostjo. Na osnovi izkušenj, lahko izhajamo iz spoznanja, da če se je nekdo pred
invalidnostjo ukvarjal s športom, se bo ukvarjal z njim tudi po nastanku invalidnosti.
Pomembna motivacija pri otrocih in mlajših ljudeh je tekmovalnost, pri starejših ljudeh pa
igra posebno vlogo druženje podobno mislečih, socializacija in zdravstveni aspekti.
Športnice in športniki naj bi v smislu dajanja vzgleda povečali motivacijo za šport in
pomembno prispevali, da se ljudje (invalidi) s športom sploh ukvarjajo.
Nadaljnji posredniki informacij so lahko strokovno dobro usposobljeni skrbnice in
skrbniki. Zato sta posredovanje informacij in komunikacija z vaditelji in vaditeljicami
potrebna posebne podpore.
Pomembne so tudi informacije o gradbeni situaciji okoli oziroma znotraj športnega
objekta. Šele kadar je zagotovljeno, da sta možna dostop in uporaba brez ovir, je objekt za
ljudi, ki imajo različne omejitve, sploh relevanten. Ta projekt si je zadal za nalogo
posredovati informacije v odgovarjajoči obliki.
Kot stičišče informacij igrajo še posebej regionalni mediji posebno vlogo. Tu bi bilo treba
skleniti dolgoročna partnerstva, ki bi omogočila, da so ljudje ustrezno informirani in da se
začne tudi javnost v tem pogledu osveščati.
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Spletna stran Equity www.equity-siat.eu bo ponudila informacije športnim društvom,
ponudnikom rekreacije itd. in seveda invalidom. Športna društva imajo tu priložnost
predstaviti svojo ponudbo; invalidi pa imajo priložnost, da dobijo informacije tako o
ponudbi športnih dejavnosti kot tudi o primerih dobre prakse. Na avstrijskem Štajerskem
že načrtujemo vodič po športnih objektih brez ovir.

7.2.2

Intermediarne ustanove in službe: svetovalne službe, invalidska društva
itd.

V informacijsko mrežo je treba vgraditi tudi tipične multiplikatorje. Pomembni
informativni tokovi v smeri invalidov tečejo preko:


lastne družine,



skrbnikov in skrbnic,



interesnih združenj, invalidskih organizacij, organizacij prizadetih (organizacije,
skupine za samopomoč itd.)



na šolskem področju se pomembne informacije širijo preko staršev, društva staršev, in
šole same, eventualno se lahko razširijo tudi v obliki posebnih del ali prireditev,



tudi zdravniki in terapevti so lahko tisti, ki motivirajo in širijo informacije,



enako lahko invalidske organizacije motivirajo športna društva, da razvijejo privlačno
ponudbo,



pri nekaterih društvih pogosto primanjkuje strokovnega in športnega know-how-a.
Zato bi bilo potrebno znanje nadgraditi.

7.2.3

Povzetek ugotovitev / Predlogi



S strani invalidov je interes za vključevanje v športna društva trenutno majhen. Vzroki
za to bi lahko bili: pomanjkljive informacije o možnostih, lastna motivacija itd. in
predvsem tudi v obstoj invalidskih organizacij.



Invalide lahko motiviramo za ukvarjanje s športom z mnogimi ukrepi, reklamo itd. Tudi
znane osebnosti lahko z dajanjem vzgleda pomembno motivirajo ostale, da se
ukvarjajo s športom; v zvezi s to temo vse kaže, da je možnosti veliko in da jih je treba
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izkoristiti. Za vzgled so lahko poleg znanih
osebnosti tudi invalidi športniki s posebnimi
dosežki itd. kot na primer Manfred Putz, član
invalidske skupine za samopomoč iz Hartberga, ki
je trenutno nosilec rekorda za vožnjo z ročnim
kolesom na 1.000 km v 42. urah. Njegov moto je:
„Vse je možno, samo narediti je treba!“.




Zelo pomembni so tudi gradbeni elementi in sicer
dostop brez ovir in uporaba športnih objektov brez
ovir. Zato so še posebej potrebne informacije o
ustreznih posameznih objektih.

Slika 12: Manfred Putz, svetovni rekorder v
ročnem kolesarjenju (vir fotografije:
Ottobock)

Pomemben dejavnik v posredovanju informacij in
motivacije predstavljajo poleg osebnega okolja tudi intermediarne organizacije in
svetovalne službe. V prihodnosti naj bodo bolj uvrščeni v tokove informiranja in
predstavljati stičišče različnih informacij.

Ureditev informativne točke za društva in vaditelje (predlog)
 Pomemben deficit predstavljajo pomanjkljive informacije za društva, njihove
funkcionarje, vaditelje in vaditeljice s področja športa. Za to naj bo pristojna posebna
informacijska točka, ki bo skrbela za informacije o invalidih, o vrstah njihove
invalidnosti in njihovih potrebah v zvezi z vrstami športa. To nalogo bi lahko prevzela
društva in organizacije kot na primer Toblbad, ÖZIV, LH, SOB, Steir, Zveza invalidskih
športnih društev ali pa službe za socialno pomoč v okrajih oziroma upravnih enotah
(te so običajno prve na katere se invalidi obrnejo).


Osnovni pogoj pa je zopet, da osebe, ki delajo na teh točkah informiramo oz.
usposobimo, da znajo ustrezno posredovati bistvene in pravilne informacije.



Poleg tega bi bilo pomembno, da znajo osebe teh svetovalnih točk aktivno dostopati
do ciljne skupine in v društvih poiskati kontaktne osebe.



Ta predlog bi lahko izvedli v okviru nekega projekta v prihodnosti.

Spremljanje »Case Management« (Predlog)
 športnih dejavnosti invalidov. Skupaj s Case managerjem se pregleda stanje, izpelje
analiza, določi potrebna strategija, dogovori o ukrepih, ki so prilagojeni vsakemu
posamezniku in ki se jih potem v času potekanja dejavnosti ustrezno spremlja.
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Podobno, kot je to v primeru iskanja zaposlitve ali primeru bolnikov, ki potrebujejo
oskrbo.


30

Na osnovi opisa socialnega zavarovanja se razume pod pojmom Case Management
naslednje: Case-managerji svetujejo, skrbijo, posredujejo in vodijo skozi zdravstveni
ter socialni sistem, tako da lahko v vsakem posameznem primeru zagotovijo potrebno
oskrbo. Case manager skupaj z dotično osebo in njegovim bližnjim izdela individualni
načrt in potem osebo določen čas spremlja.30

Primerjaj. www.bva.at/ 7.3.2014
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8

Šport in rekreacija – Ponudba in izkušnje

8.1 Vrste športnih in rekreativnih dejavnosti
8.1.1

Preglednica športne in rekreativne ponudbe, športni programi

Slika 13: Pregled ponudbe športa in rekreacije

V okviru projekta se je tudi jasno pokazalo, da vse obsegajoče vedenje o kvantitativnem in
kvalitativnem obsegu športnih panog za invalide ni možno v celoti. Poleg tega smo v teku
razvojnega dela ugotovili, da uvrščanje različnih vrst športa k različnim vrstam invalidnosti
ni smotrno. Okvirni pogoji so namreč preveč različni in vrste invalidnosti oziroma zahteve
invalidov preveč individualne.
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Vseeno pa se zdi pomembno, da upoštevamo načelo „Vse je mogoče“. Primeri namreč
kažejo, da se invalidi ukvarjajo tudi z vrstami športa, za katere bi načeloma menili, da za to
ciljno skupino niso primerni.
Enega od takšnih čisto posebnih primerov predstavlja adrenalinski park v kraju Rüthen v
Nemčiji. Pod motom „Zanesljivo ni brez ovir“ je bil urejen adrenalinski park, namenjen
tako invalidom, posebej tistim na invalidskem vozičku, kot tudi neinvalidom. 31
Ciljno skupino „Mladi invalidi“ je treba posebej upoštevati. V glavnem iščejo nove “drzne”
ponudbe. Strokovnjaki so v okviru bilateralne delavnice ugotovili, da obstaja malo
ponudbe primerne za mladino in da je tudi v celotnem kontekstu „Šport za (mlade)
invalide“ na nacionalni ravni vloženega premalo v delo z mladino. Kot pozitiven primer je
bilo omenjeno delo z mladino v „PluSport – Šport za invalide iz Švice.“ 32
Šport in rekreacija za vse, naj stojita na prvem mestu, tu se potem zabrišejo meje in
skupno športno udejstvovanje pridobiva na pomenu. Na razpolago mora biti pestra
ponudba, dopolnjena s “trendovskimi vrstami športa, pri katerih gredo lahko invalidi in
neinvalidi v skupnem moštvu do meja svojih zmožnosti. Šport izboljšuje gibljivost,
stopnjuje samozavest in vodi do večje samostojnosti. To lahko precej olajša integracijo v
vsakodnevno življenje in prinese s seboj več možnosti za sprejetost v družbeno okolje.“ 33
V okviru projekta bodo prikazane vrste športa in ponudba iz projektnih regij - v
nadaljevanju tudi izven njihovih meja - in v okviru prenosa informacij in osveščanja bo
možno opozoriti na pestro ponudbo. Pomembno nalogo bo pri tem prevzela spletna stran
Equity: www.equity-siat.eu. Tu bodo ustrezno prestavljeni tako športna ponudba kot tudi
ponudniki.

8.1.2

Integracija invalidov v posamezne vrste športa

Najpogosteje zastopane športne panoge, v katere so vključeni invalidi glede na rezultate
ankete Equity, so športne panoge, ki se odvijajo zunaj. V slovenski regiji je takih 36 % in
avstrijski regiji 28 %, sledijo športi s tarčami, v slovenski regiji 29 % in v avstrijski regiji 24
%. V drugih športnih panogah so invalidi zastopani v manjšem številu.

31
32
33

Vir: http://www.dioezesanzentrum-ruethen.de/hochseilgarten.html, 15.1.2014
http://www.plusport.ch/
René Will, Direktor PluSport Šport za invalide Švica, http://www.plusport.ch/integration.html, 15.1.2014
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Pri vključevanju invalidov v posamezne športne panoge med slovensko in avstrijsko regijo
ni bistvene razlike.
Delež ŠD, ki ponujajo naslednje športne panoge, in v katere so vključeni tudi invalidi:
 Miselne igre: 71% (SLO) in 50% (A)
 Športi s tarčami: 60% (SLO) in 44% (A)
 Zunanji športi: 47% (SLO) in 31% (A)
 Vodni športi: 44% (SLO) in 36% (A)
Število članov v športnih društvih
Iz analize velikosti športnih društev je razvidno, da ima največ društev do 100 članov.
Število članov
do 100 članov
100 do 500 članov
nad 500 članov

Slovenija
63%
30%

Avstrija
58%
37%

7%

6%

Športna društva, ki imajo včlanjene invalide
V Avstriji in Sloveniji ima večina društev včlanjenih do deset invalidov. Na splošno v številu
članov med Slovenijo in Avstrijo ni bistvene razlike.
Delež invalidov
do 10 invalidov
10 do 100 invalidov
več kot 100 invalidov

Slovenija
71%
19%
10%

Avstrija
67%
23%
10%

V slovenski regiji je v majhnih športnih društvih (do 100 članov) 26 % takih, ki vključujejo
invalide, v srednjih (nad 100 do 500 članov) 56 % in v velikih (nad 500 člani) 75 % takih, ki
vključujejo invalide v svoje skupine.
Majhna in srednje velika športna društva imajo v povprečju 8 % invalidov med člani, v
velikih športnih društvih pa je v povprečju 23 % njihovih članov invalidov.
V obeh slovenskih regijah je neposredna povezava med velikostjo športnega društva in
številom včlanjenih invalidov. Torej, večje kot je športno društvo, večja je verjetnost, da
bo vključen vsaj en invalid in z velikostjo športnega društva se veča tudi število vključenih
invalidov.
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Velikost športnega društva pomembno vpliva na vključevanje invalidov. Večje kot je
športno društvo, lažje vključuje invalide, več znanj ima o možnosti vključevanja invalidov
in pridobivanju sredstev za vključevanje invalidov v športne dejavnosti. Predvidevamo
lahko, da je podobno tudi v avstrijski regiji. Večje kot je društvo, več ima vključenih
invalidov. Iz podrobnejše analize je razvidno, da je v obeh regijah 77 % športnih društev
pripravljeno vključiti invalide v svoje dejavnosti.
Integracija invalidov v športna tekmovanja
Pri vključevanju invalidov v športna tekmovanja je med slovensko in avstrijsko regijo
razlika. V slovenski regiji se največ invalidov, 33 %, udeležuje tekmovanj na mednarodni
ravni, medtem ko je v avstrijski regiji takih 20 %. V slovenski regiji se 21 % invalidov
udeležuje tekmovanja na državi ravni, v avstrijski regiji pa le 7 %. Na regijski ravni se v
slovenski regiji udeležujejo tekmovanj invalidi v 5 % primerov, in v avstrijski regiji 10 %, ter
na občinski ravni v slovenski regiji 12 % in avstrijski regiji 13 %.
Veliko več, in sicer 50 % invalidov, se v avstrijski regiji ne udeležuje tekmovanj, medtem
ko se jih v slovenskih regiji ne udeležuje 29 %.
Razlike vključevanja invalidov na športna tekmovanja se da razložiti s tem, da imata
Slovenija in Avstrija različen način tekmovanja za invalide.

8.1.3

Povzetek ugotovitev / Predlogi



Razvrstitev različnih vrst športa k različnim vrstam invalidnosti ni smotrna. Okvirni
pogoji in predvsem pričakovanja pogojena z invalidnostjo ter individualna
pričakovanja invalidov so preveč različni.



„Vse je možno“. Obstaja več vrst športa, s katerimi se ukvarjajo invalidi, kot pa se
načeloma misli. Primeri za to ugotovitev bodo posebej navedeni na spletni strani
www.equity-siat.eu.



Upoštevanje ciljne skupine „ Mladi invalidi“. Tu je povpraševanje večinoma po novih,
pogosto tudi”drznih” vrstah športa, še posebej trendovskih vrstah športa, pri katerih
invalidi in neinvalidi igrajo v istem moštvu. Z mladino je treba delati bolj intenzivno.
Dober primer za to ponuja invalidski šport iz Švice – PluSport.



Velikost športnih društev igra pri vključevanju invalidov pomembno vlogo. V enem
športnem društvu je do deset invalidov. Čim večje je športno društvo, toliko lažje je,
kot kaže, sprejeti invalide.
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77% športnih društev, na področju, ki je bilo zajeto z anketo, je pripravljeno sprejeti v
svoje vrste tudi invalide.



Kot je razvidno iz preglednice, se v Sloveniji tekmovanj udeležuje več invalidov, na
primer nacionalnih se v Sloveniji udeleži 21% in v Avstriji 7%, pri čemer 50%
avstrijskih in 29% slovenskih invalidov ne obiskuje nobenih tekmovanj.



Anketiranje ciljne skupine invalidov
Tukaj navedeni rezultati izvirajo iz ankete, narejene med športnimi društvi in
ponudniki rekreativnih dejavnosti. Da bi lahko povzeli potrebe in povpraševanje
invalidov, bi bilo smiselno anketirati tudi njih kot ciljno skupino. Na ta način bi
pridobili verodostojne informacije o tem, kakšni so interesi in kakšna motivacija.
Takšna anketa v tem projektu ni bila predvidena, bila bi pa to v prihodnosti smiselna
poteza.

8.1.4

Primeri dobre prakse

Sankališče Schmelz – primer dobre prakse
www.runwave/behindertensport
Ureditev sankališča brez ovir
Skupni stroški gradnje okrog 690.000
evrov.
Dodatni stroški za ureditev objekta brez
ovir znašajo približno 1,8% vseh
gradbenih stroškov.
Austria Runwave MMB Sports –
Sanjkanje za invalide
Kontaktna oseba: Heinz Leutgeb
Vir: Heinz Leutgeb
Slika 14: Austria Runwave Sports (Fotografija:
www.runwave.de)
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RollinRinn – Vas v gibanju
S ciljem, invalidski šport čim širše podpreti, so
leta 2000 v lokalni skupnosti Rinn,
počitniškem naselju južno od Innsbrucka
ustanovili društvo RollRinn. Moto: "RollRinn –
Šport in kultura v znaku integracije - Vas v
gibanju"
Društvo podpira športnike invalide in želi
uporabiti povezovalno in integrativno moč
vaške skupnosti Rinn na Tirolskem, ki bi
pomagala odpravljati ovire med invalidi in
neinvalidi.
Vir: www.rollrinn.at

www.rollfin.at

Slika 15: RollRinn Športna prireditev (Fotografija:
www.rollrin.at)

Pohodniška pot brez ovir „Pot za vse“, Schöckl – primer dobre prakse
Pohodniška pot na Schöcklu v St.
Detalji pri opisu projekta Stran 35
Radegund pri Gradcu.
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Adrenalinski park Rüthen – primer dobre prakse
www. dioezesanzentrum-ruethen.de
Za invalidske vozičke primeren
Adrenalinski park Rüthen –
Zagarantirano ni brez ovir!
Za invalidske vozičke primeren
adrenalinski park nemških tabornikov St.
Georg, ki je nastal v sodelovanju z družbo
za upravljanje z žičnico, se nahaja v kraju
Rüthen v Nemčiji. Namenjen invalidom in
neinvalidom. Zgrajen med drogovi žičnice
omogoča tudi ljudem na invalidskem
Slika 16: Adrenaliski park – garantirano ni brez ovir!;
(Fotografi-ja: www.dpsg-paderborn.de)
vozičku na štirinajstih visokih postajah
nove izkušnje v tretji dimenziji.
Vir:www.dpsg-paderborn.de/hauserzeltplatz/hochseilgarten/

8.2 Športni programi
Pod naslovom športni programi bodo zajete ponudbe, ki predstavljajo večinoma časovno
omejeno športno ponudbo. V glavnem gre za posebne ponudbe in ne za trajno športno
aktivnost.
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8.2.1

Best Practice Beispiele

Animo Sport – primer dobre prakse
Animo Sport, Društvo za šport in
rekreacijo za ljudi s posebnimi potrebami,
Gradec.
Cilj: Fizična podpora in spremljanje
invalidov pri rekreaciji in deloma pri delu.
Raznovrstna ponudba kot so športni
programi, športna ponudba, izleti, vožnje,
kulturni program in udeleženci sami
odločajo, pri katerih aktivnostih želijo
sodelovati. Plavanje je za mnoge zelo
primerno.
Sodelovanje z Univerzo - Inštitutom za
šport, Pedagoško visoko šolo, Socialno
akademijo(FH); sodelovanje študentov
poteka v okviru njihovega praktičnega
izobraževanja.
Dnevna in tedenska športna ponudba,
celoletni program, poletni in zimski športi,
tudi sodelovanje na tekmovanjih
npr.:javne prireditve kot na primer
množični tek pa tudi Special Olympics.

www.animo-sport.at

Slika 17: Animo program za šport in rekreacijo (Fotografi
ja: www.animo-sport.at

Člani plačujejo prispevek, nekateri imajo
možnost finančne podpore za asistenco
pri rekreaciji
Vir: Animo Sport, Andrea Glatz
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Konzorcij za športno ponudbo – primer dobre prakse
Primer konzorcija s športno ponudbo
namenjeno invalidom
Prostovoljna združitev 21 društev za
invalide in neinvalide, na voljo sta 2
posebej usposobljena športna učitelja in
1 redno zaposlena oseba
V osnovi je to dober primer za vsa
društva in organizacijske strukture, tudi v
Avstriji, v poštev pride tudi na ruralnih
območjih. Primer: sodelovanje s športno
pedagoginjo in finančna podpora s strani
občine. Podpora s strani konzorcija pri
prireditvah in delu z informiranjem
 Ustanovitev integrativnega športnega
društva: gradnja posebne športne
dvorane za invalide


Marketing in informativne aktivnosti
za ciljne skupine „ starejši ljudje“ in
„mladi“ s ciljem, motivirati te ljudi za
športne aktivnosti

8.2.2


Slika 18: Struktura konzorcija



Konzorcijska pogodba: Povezovanje
vseh društev (invalidskih in
neinvalidskih) v celoto (krajevno,
medkrajevno ali po vrsti športa)



Pogodbene stranke v konzorciju se s
pogodbo dogovorijo:
1. Določitev poslovodečega partnerja
2. Financiranje – direktno ali preko
poslovodečega partnerja
3. Tako pridobijo vsi v konzorciju
usposobljene učitelje za športno vzgojo

Predlogi za ponudbo/Programi

Konzorcij - Šport

Konzorcij bo integriran v projekt in je lahko primer, kako prilagoditi športni program za
integracijo invalidov.


fun-Kids, fun-Liga

Gibanje, šport in aktivnosti kot ponudba športnih društev za vse ljudi (ki ne sodijo v
dosedanjo “tekmovalno shemo”). Ponudbe so na razpolago zaenkrat deloma in so jih
večinoma pripravili vaditelji na osnovi lastne iniciative. Uporablja jih lahko več društev.

Šport in rekreacija – Ponudba in izkušnje

64

Primeri: Animo Sport, Gradec; Freizeit (rekreacija) PSO, Schladming-Ramsau.
Integracijski -Cup (Primer Kapfenberg)


Šolski športni program

Trening in turnir z otroki in invalidnimi otroki, trening in priprave na Cup in prireditev.
Različne vrste športa, posebej pa tudi nogomet.
Primer: Specialni tek, Lebenshilfe Graz.


Športna srečanja odprta za vse

Športni objekti odprti za vse in športne aktivnosti dostopne vsem (brez članstva v
društvih, itd.) v mestih, lokalnih skupnostih itd.
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9

Okvirni pogoji, zahteve

9.1 Sodelavci, trenerji
V okviru bilateralnih delavnic so strokovnjaki ugotovili, da vaditelji pogosto ne vedo:


kako naj z invalidi postopajo.



kakšne zahteve jim lahko in smejo postaviti, na kaj je treba paziti pri neki posebni vrsti
oviranosti in kako ravnati v problematični situaciji, pogojeni z invalidnostjo.

Po drugi strani je bilo ugotovljeno, da razpolagajo vaditelji večinoma z osnovnimi znanji, ki
jih je možno nadgraditi na različnih ravneh. Univerze v Sloveniji izobražujejo posebne
vaditelje, tudi v Avstriji so različne možnosti za uposabljanje, še posebej za učitelje je na
razpolago dodatno izpopolnjevanje za učitelja za šolsko športno vzgojo.
Razen tega bi bili učitelji lahko istočasno tudi mentorji, motivatorji in ambasadorji za
integracijo invalidov.

Slika 19: Kvaliteta športne ponudbe

Tako kot v obeh slovenskih (93 %) imajo tudi v avstrijski regiji (86 %) športna društva
strokovni športni kader. V slovenskih regijah ima 79 % športnih društev do 10 športnih
strokovnjakov med svojimi člani, v avstrijski regiji je takih 71 %. Več kot 10 športnih
strokovnjakov ima v slovenskih regijah 14 % in v avstrijski regiji 15 % športnih društev. V
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slovenskih regijah 7 % in v avstrijski regiji 14 % športnih društev med svojimi člani nima
športnih strokovnjakov.
Med športnimi društvi, ki imajo med svojimi člani invalide, je le 34 % takih, ki imajo
usposobljen kader za delo z invalidi. 28 % športnih društev bi bilo pripravljeno usposobiti
svoj kader. Med športnimi društvi, ki nimajo včlanjenih invalidov, ima 15 % usposobljen
kader in 23 % jih je pripravljeno usposobiti kader.
Stike z invalidskimi organizacijami ima 37 % športnih društev, ki imajo med svojimi člani
invalide, medtem ko ima le 13% društev brez članov invalidov stike z invalidskimi
organizacijami.
Potrebe invalidov za vključevanje v športne dejavnosti pozna 41 % športnih društev, ki
ima med svojimi člani invalide, med športnimi društvi, ki nimajo včlanjenih invalidov, pa je
takih 17 %.
Le 22 % športnih društev, ki imajo včlanjene invalide, izvaja aktivnosti za vključevanje
šoloobveznih otrok invalidov v športne aktivnosti. Med športnimi društvi, ki nimajo
včlanjenih invalidov, je takih 5 %.

9.1.1

Povzetek ugotovitev / Predlogi

 Kvalifikacije vaditeljev
V Sloveniji (45%) in Avstriji (31%) športnih strokovnjakov bi se bilo pripravljenih
usposobiti za delo z invalidi. Če bi imeli za kaj takega možnost in pri določeni podpori, bi
velika večina športnih društev poskrbela za strokovno pomoč, ki bi bila usposobljena za
delo z invalidi.
 Sodelovanje športnih društev, invalidskih organizacij itd.
Če bi organizacije sodelovale, bi za športne vaditelje lahko izvedli skupno izobraževanje
(dodatno izobraževanje) za delo z invalidi in ga tudi lažje financirali.

9.1.2

Primer dobre prakse

Konzorcij Izobraževanje športnih učiteljev, SLO – primer dobre prakse
Konzorcij različnih športnih in invalidskih
društev usposablja dve osebi za vaditelja,
ki bosta potem lahko skrbela za invalide.
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9.2 Dostopnost
9.2.1

Osnove

Slika 20: Težišča smernice

Pojem “urejenost športnih objektov brez ovir” se nanaša na:


infrastrukturo, športne objekte in možnosti, da se športno ponudbo lahko uporablja
brez ovir,



ureditev rekreativnih in športnih objektov tako, da so za obiskovalce in športnike brez
ovir, in da se ob tem po možnosti upošteva tudi večnamenska uporaba športnih
dvoran.
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9.2.2

Prostori za izvajanje športne dejavnosti

64 % športnih društev v obeh slovenskih regijah za izvajanje športne dejavnosti nima
lastnih prostorov, v 20 % primeri so delni lastniki prostorov in v 16 % so športna društva
lastniki prostorov, kjer izvajajo športno dejavnost.
V avstrijski regiji 69 % športnih društev za izvajanje športne dejavnosti nima lastnih
prostorov, v 10 % primerov so delni lastniki prostorov in v 21 % primerov so športna
društva lastniki prostorov, kjer izvajajo športno dejavnost.

9.2.3

Dostopnost športnih objektov

V Sloveniji (R) je 52 % športnih objektov dostopnih za invalide, medtem ko jih je v Avstriji
(R) 45 %. Delno dostopnih je v Sloveniji 34 % in popolnoma nedostopnih 14 %. V Avstriji
je delno dostopnih 28 % in popolnoma nedostopnih 27 %.
Nekoliko večji delež dostopnosti oziroma delne dostopnosti za invalide je v slovenskih
regijah in sicer 86 %, medtem ko leži ta delež v avstrijski regiji pri 73 %.
Med slovenskimi in avstrijsko regijo ni večjih razlik pri dostopnosti v notranjost objekta.
Tako je v slovenskih regijiah 43 % notranjih prostorov objektov dostopnih za invalide,
delno pa 32 %, v avstrijski regiji je 45 % notranjosti objektov dostopnih za invalide in 29 %
le delno. V obeh regijah je najslabša dostopnost za invalide v garderobe in sanitarije.

9.2.4

Povzetek ugotovitev / Predlogi



Financiranje in namenska sredstva
V večini primerov so lastniki športnih objektov občine. Kljub temu skoraj polovica
objektov ni dostopna za invalide. Čeprav obstajajo namenska sredstva za odpravljanje
ovir za invalide v športnih objektih, veliko športnih društev te možnosti ne pozna. To
kaže na še en vidik in sicer da je potrebno športna društva in lastnike športnih
objektov bolje informirati o vseh možnostih.



Smernice
Priprava in izdelava smernic za ureditev oziroma gradnjo športnih objektov brez ovir.
Smernice je treba upoštevati zlasti pri novogradnjah. Za starejše objekte je adaptacija,
usmerjena v odpravljanje ovir precej zahtevna in povzroča velike stroške.
Smernice naj bi ponudnike motivirale (in ne zadolžile), da ponudijo višjo kvaliteto.



Analiza dosedanje ponudbe in kvalitete
Vključevanje in komuniciranje strokovnjakov v lokalnih skupnostih
Strategija na podlagi ugotovitev: Možnosti prilagajanj na različnih stopnjah realizacije:
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1. hitre, potrebne spremembe
2. dolgoročna strategija za gradnjo in adaptacijo športnih objektov


Financiranje in možnosti spodbud
so za izgradnjo nujno potrebni. Najprej pa je potrebno preveriti obstoječo ponudbo.

Športna dvorana Lent, Maribor – primer dobre prakse
Obnova dvorane z upoštevanjem
dostopnosti.
V nadaljevanju razvijajo tudi posebne
programe in ponudbo za invalide.
Investicija s privatnim kapitalom.

9.3 Komunikacija, informacija:
Ciljna skupina, svetovalne službe, javnost, politika,
9.3.1

Informacije za invalide

Na splošno pa velja ugotovitev, da primanjkuje dobrih in primernih informacij o ponudbi
za to ciljno skupino. V Mariboru pa je nasprotno s tem DVIM sicer dobra informativna
točka, vendar pa primanjkuje ustrezne ponudbe.
V glavnem pa imajo invalidi premalo informacij o tem, katera društva kaj ponujajo, kdo
lahko sodeluje in kakšna je sploh ponudba.
V Sloveniji (R) je 25 % športnih društev namensko predstavilo svojo dejavnost ciljni skupini
invalidov. V Avstriji (R) je takšnih športnih društev 33 %. 70 % društev v obeh slovenskih
regijah in 59 % društev v avstrijski regiji predstavitve še ni izvedlo.
Od teh, ki predstavitve še niso izvedla, je v slovenskih regijah 23 % in v avstrijski regiji 9 %
takih športnih društev, ki bi svojo dejavnost želela predstaviti invalidom.
Od športnih društev, ki so že izvedla organizirano predstavitev športne dejavnosti za
invalide, je v slovenskih regijah 75 % društev prikazalo športne aktivnosti in v avstrijski
regiji 76 %. V manjši meri se športna društva poslužujejo predstavitve s promocijskimi
materiali, v slovenskih regijah je takih 17 % in avstrijski regiji 35 % športnih društev ter
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ustne propagande v slovenskih regijah 8 % in avstrijski regiji 29 %. V avstrijski regiji so na
to vprašanje odgovarjali z več možnimi odgovori, zato so % višji kot v slovenski regiji.
V slovenskih regijah je 22 % športnih društev pri predstavitvi upoštevalo potrebe
invalidov, v avstrijski regiji je takšnih športnih društev 19 %. V slovenskih regijah 4 % in v
avstrijski regiji 6 % ni vedelo odgovora na vprašanje ali so pri predstavitvi športne
dejavnosti upoštevali potrebe invalidov. Ostala športna društva pa tovrstnih informacij ne
nudijo. Kar velik odstotek, v slovenskih regijah 74 % in avstrijski regiji 75 % športnih
društev pri predstavitvi svoje dejavnosti ne upošteva potreb invalidov. Od teh pa bi si pri
predstavitvi želelo upoštevati potrebe invalidov 25 % društev v slovenskih regijah in 14 %
avstrijski regiji.
Od športnih društev, ki nudijo informacije o možnostih vključevanja invalidov, je v
slovenski regiji 48 % kot medij obveščanja navedlo sredstva javnega obveščanja, sledi
spletna stran 39 % in 17 % preko internega glasila ter drugo 30 %. V avstrijski regiji je 69 %
športnih društev navedlo, da nudijo informacije o možnosti vključevanja invalidov preko
interneta, sledi 46 % preko javnih medijev in 31 % preko internega glasila ter drugo v 31
%. Pri tem vprašanju je bilo možnih več odgovorov. V slovenskih regijah 18 % športnih
društev motivira invalide za vključevanje v društva, 70 % športnih društev navaja, da
invalidov za vključevanje ne motivira in 12 % ni vedelo odgovora. 30 % vseh društev pa bi
si želelo motivirati invalide za vključevanje.
V avstrijski regiji 31 % športnih društev motivira invalide za vključevanje v društvo, 62 %
športnih društev ne motivira invalidov za vključevanje in 7 % na to vprašanje ni
odgovorilo. 13 % športnih društev pa bi si želelo motivirati invalide za vključevanje. V
avstrijski regiji je veliko večji delež (13 % več) športnih društev takšnih, ki motivirajo
invalide za vključevanje v društva, kot pa v slovenskih regijah. V obeh deželah je še vedno
velik delež športnih društev, ki invalidov ne motivira za vključevanje v društva. Velik je
tudi odstotek društev, ki niso odgovorila na to vprašanje, saj ali to niso želela ali pa ne
vedo ali invalide motivirajo za vključevanje v društvo. V slovenskih regijah 26 % športnih
društev nudi ugodnosti za invalide, 68 % ne nudi invalidom nobenih ugodnosti in 6 % na
vprašanje o ugodnosti za invalide ni odgovorilo ali pa tega ne poznajo. V avstrijski regiji 19
% športnih društev nudi ugodnosti za invalide, 70 % ne nudi invalidom ugodnosti in 10 %
na to vprašanje ni odgovorilo ali ni vedelo odgovora. V obeh deželah je velik odstotek
športnih društev, ki invalidom ne nudi nobene ugodnosti.
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9.3.2

Informacije za društva in ponudnike

Invalidi imajo premalo informacij tudi zaradi tega, ker sama ciljna skupina invalidov kaže
zanje premajhno zanimanje, zato bi bilo potrebno v prvi vrsti posredovati informacije
predsednikom društev. Društva morajo poleg priprave športne ponudbe, pripraviti za to
ciljno skupino tudi pomembne informacije kot na primer: gradbene okoliščine v objektih,
prostori brez ovir itd.
Na ravni športnih društev imajo večinoma premalo informacij, zaradi tega je potrebno, da
se informacije pošlje tudi krovnim organizacijam oziroma zvezam v Avstriji kot na primer:
ASKÖ; UNION, itd. in na druge točke kot na primer Teniška zveza, Smučarska zveza itd.
Druge pomembne informacije za društva:
 Zahteve in primeri ponudbe za mlade invalide


Pričakovanja do vaditeljev in njihovega izobraževanja v smeri integracije in inkluzije



Ozaveščanje za invalidsko tematiko in njihov šport



Primeri za možnosti financiranja ter spodbude itd.



Informacije o vrstah športov, možnostih npr.: tudi z video predstavitvami



Informativne prireditve



Direktni pogovori/informacije od predstavnikov društev

9.3.3

Povzetki ugotovitev / Predlogi



Ker še vedno velik del športnih društev ni predstavil svoje ponudbe za invalide, bi bilo
potrebno, da izdelajo ustrezne materiale in pripravijo določene ukrepe v zvezi s
predstavitvijo športnih aktivnostih invalidov in športa za invalide nasploh. Na splošno
lahko ugotovimo, da so tudi ona športna društva, ki imajo med svojimi člani invalide,
slabo seznanjena z invalidsko problematiko. Nujno je, da se poskrbi za ustrezne
informativne materiale, ki:



bodo opozarjali na to, kako pomembna je integracija invalidov v športna društva



kje je možno dobiti finančna sredstva za prilagoditev objektov invalidom in



druge informacije o športnih aktivnostih invalidovi.



Predstavitev programov tudi znotraj športnih zvez



Informacije za lokalne koordinatorje in za osebe, ki imajo znotraj lokalnih skupnosti
vpliv na javno mnenje preko mnogih kontaktov z drugimi člani te skupnosti



Strokovnjaki in zdravniki, ki posredujejo navodila, kako je potrebno šport izvajati
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Volontersko delo, študentska praksa



Informacije preko medijev, reklam, video predstavitev, uporabe različnih
informativnih kanalov



Lokalne televizijske postaje, radijske postaje, časopisi



Občinska glasila



Direktni marketing namenjen članom



Internet



Propaganda od ust do ust



Prireditve
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Politika, javna uprava

10.1 Zakonski okvirni pogoji, lobiranje
V Avstriji za leto 2014 načrtujejo nov zakon namenjen spodbujanju športa. Eden izmed
njegovih ciljev je, da integrira invalidski šport v obstoječe panožne športne zveze. V
bodočnosti bodo tako za društva in zveze na razpolago dodatna finančna sredstva. Pri
nekaterih športnih panogah ta proces institucionalnega in tematskega sodelovanja
posameznih športnih zvez že poteka, na primer pri Smučarski zvezi, Teniški zvezi, košarki.
Seveda se sedaj zastavlja vprašanje, kaj se bo v prihodnje dogajalo z invalidskimi športnimi
zvezami. Ena izmed nalog v prihodnosti bi bila, da se bolj posvetijo delu na področju
rehabilitacije ter drugih osnovnim nalogam.
V Sloveniji so si zastavili za cilj, da se v načrtovanem novem Zakonu o športu upošteva
tudi rezultate in zaključke iz projekta Equity.
Na splošno je zelo pomembno, da se je politika jasno opredelila v korist podpore in
spodbujanja športnih dejavnosti in športne ponudbe za invalide. Ustrezno informiranje in
pozitivno lobiranje interesnih skupin ter iniciativ usmerjenih v politiko, nosilce
odgovornosti oziroma odločitev ter multiplikatorje sta izjemno pomembna.

10.2 Spodbude, podpora itd.
10.2.1 Financiranje, spodbude
Dodatno motivacijo društev, da sprejmejo v svoje vrste invalide, lahko dosežemo tudi z
drugimi finančnimi sredstvi s katerimi razpolaga država (primer Slovenije).
Cilj tukaj bi bil, da se odstopi od dosedanjega modela finančnih spodbud, v katerem se še
posebej podpira vrhunske športnike ter da se da ta sredstva na razpolago društvom, ki
integrirajo v svojo dejavnost invalide. Tako bi - kot želja - pri športnih društvih zaradi
finančnih spodbud nastala obveznost, da pripravijo ponudbo tudi za invalide.
Posledica takšnega načina bi lahko bila, da več kot bi bilo invalidov integriranih v društvo,
toliko več denarja bi dobilo društvo od občine ali države. To bi omogočilo društvu
pridobiti sredstva za posebno opremo, razvoj nove ponudbe in izboljšanje pogojev za delo
nasploh. Istočasno bi društvo pridobilo na ugledu, ker bi s svojim ravnanjem pokazalo
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svojo družbeno odgovornost.
To bi bil za društva lahko neke vrste poslovni model.
Vsekakor zanimiva možnost, ki pa skriva v sebi tudi nevarnost, da bi bila sprejeta izključno
kot poslovni model, kjer bi bila socialna odgovornost na koncu zapostavljena.

10.2.2 Povzetki ugotovitev/Predlogi (Točke 10.1 in 10.2)


Vključevanje - v smislu inkluzije - obstoječih invalidskih športnih zvez v ustrezne
panožne športne zveze. Nova, pomembna področja delovanja za invalidske športne
zveze s poudarki na rehabilitaciji in podpornih dejavnostih.



Upoštevanje zaključkov oziroma priporočil v vsakokratnih pravnih podlagah.
Informiranje in lobiranje v politiki, pri multiplikatorjih itd.



Povečanje naklonjenosti politike do podpore ukrepom inkluzije in vzpodbujanja
športnih dejavnosti ter športne ponudbe za invalide.



Eksplicitna podpora športnim društvom, ki nudijo invalidom, njihovim možnostim
primerne športne programe, in jih na ta način v smislu inkluzije vključujejo v športne
dejavnosti in dogajanje v društvu.
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