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Glede na Agendo 2022 (Navodila za načrtovanje invalidske politike za lokalne oblasti) je Občina Idrija
že izvedla analizo, v MCI-ju pa smo po navodilih pregledali kakšno je trenutno stanje v MCI-ju in na
katerih področjih glede na Agendo 2022 se lahko še izboljšamo.
Znotraj Agende 2022 obstaja 22 standardnih pravil. Agenda predstavlja, na kakšne načine lahko
lokalne oblasti skupaj z invalidskimi organizacijami izdelajo načrt invalidske politike. Mi smo
vprašanja, ki se nanašajo na posamezno pravilo, vzeli kot iztočnice za razmislek, kaj lahko MCI pri
vključevanju mladih s posebnimi potrebami v prihodnosti še izboljša. Vsa pravila niso relevantna za
naše delovanje, zato izpostavljamo le nekatera.
Pravilo 1 - OSVEŠČANJE
MCI informira javnost o svojih virih za invalide preko različnih sredstev javnega obveščanja.
Informacije o dogodkih lahko dobijo preko spleta (Facebook, spletna stran), prav tako pa
identificiranim mladim v sklopu projekta Aktivirajmo se! vabila na dogodke pošiljamo po elektronski
pošti. Informacije širimo tudi preko lokalnega radia, izobešenih plakatov po različnih lokacijah v Idriji,
za kar menimo, da raznolikost medijev doseže različne skupine posameznikov, tudi invalide oziroma
mlade s posebnimi potrebami.
MCI spodbuja vključevanje invalidov na pozitiven način s širjenjem pozitivnih zgodb v sredstvih
javnega obveščanja. (Idrijske novice, spletna stran, Facebook). Objave tovrstnih zgodb in informacij
za destigmatizacijo invalidov bi lahko bilo še več.
Z različnimi izobraževalnimi vsebinami bi lahko usposabljali udeležence naših aktivnosti in strokovno
osebje zaposleno v MCI.
Pravilo 4 - STROKOVNO-PODPORNE SLUŽBE
MCI zagotavlja invalidom osebno pomoč pri udeležbi in izvedbi aktivnosti. Osebno pomoč MCI izvaja
tudi v Osnovni šoli Idrija, preko projekta Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport - Asistentka za
delo z otroki s posebnimi potrebami v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Te storitve so za uporabnike
brezplačne. Projekt se sicer junija 2018 zaključuje, preko njega pa smo okrepili vez z vzgojnoizobraževalnim zavodom in pokazali, da lahko nevladni sektor in osnovna šola sodelujeta. V
prihodnje bi bilo potrebno mlade, s katerimi je bila asistentka v stiku vključiti tudi v aktivnosti MCI in
biti pozoren na podobne razpise.
Pravilo 5 - DOSTOPNOST

Mladinski center zaenkrat nima sistematičnega akcijskega načrta za dosego dostopnosti fizičnega
okolja. Dostop do stavbe MCI z javnim prevozom ni mogoč, iz mesta je pešpot po stopnicah, ob cesti
ni urejenega pločnika. Dostop neposredno do vhoda v stavbo je mogoč z osebnim vozilom.
Parkirnega mesta za invalide na parkirišču pred MCI ni.
Skupni prostor MCI je dostopen osebam na invalidskem vozičku.
V kolikor izobraževanje poteka v učilnici v 1. nadstropju, je dostop onemogočen osebam na
invalidskem vozičku. Te pa lahko sodelujejo v spodnjih prostorih.
Stranišče ni dostopno osebam na invalidskem vozičku, težko dostopno je slepim in slabovidnim, saj
je več posameznih stopnic in pragov, ki predstavljajo nevarnost. Potrebno bi bilo preurediti stranišče,
da bi bilo prilagojeno za osebe na invalidskem vozičku. Plan je tudi oceniti možnosti ureditve
nastanitve za invalide, npr. dostop do hostla in prilagojena soba za invalide.
Informacije o programu v MCI so dostopne javnosti preko različnih sredstev javnega obveščanja.
Slepi in slabovidni so lahko informirani preko lokalnega radia, gluhoslepim niso dostopne, gluhim in
naglušnim so dostopne preko tiskanih medijev (plakati po mestu, elektronski pošta), osebe z motnjo
v duševnem razvoju povabimo preko staršev. Do informacij imajo slabši dostop osebe na podeželju,
saj plakati visijo le po mestu Idrija in Idrijskih šolah.
Pravilo 6 - VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE
Mladinski center Idrija izvaja programe neformalnega izobraževanja za različne skupine oseb, v prvi
vrsti so to mladi. Nekatere vsebine so posebej namenjene osebam s posebnimi potrebami. Tak
primer so dogodki Preživimo dan skupaj, ki smo jih začeli s projektom Aktivirajmo se, prav tako pa se
je tekom leta pokazal interes za izvajanje uric angleščine za vključene v projekt.
V sodelovanju s CIRIUS Kamnik je bila v mladinskem centru izpeljana tudi praksa dijaka. Naloge smo
kolikor je bilo potrebno prilagodili glede na njegove potrebe.
Pravilo 7 - ZAPOSLOVANJE
V sodelovanju z Invalidskim podjetjem Posočje smo navezali stik z dekletom, ki sedaj opravlja
rehabilitacijo v Mestni knjižnici in čitalnici Idrija.
Mladinski center Idrija se povezuje z Varstveno delovnim centrom Idrija, ki nudi zaposlovanje pod
posebnimi pogoji, znotraj katerih je tudi nekaj mladih.
Mladim s posebnimi potrebami, ki so vključeni v program MCI lahko svetujemo, kam se obrniti na
področju zaposlovanja. V Idriji se kaže potreba po programu socialne vključenosti, ki ga sedaj še ni.
Pravilo 10 - KULTURA
Prireditve, ki jih izvaja Mladinski center Idrija v spodnjem večnamenskem prostoru so dostopne za
gibalno ovirane osebe. Glede na vsebino programa so na aktivnosti povabljene tudi osebe z motnjo v

duševnem razvoju. V letu 2017 in 2018 so posebej za osebe s posebnimi potrebami organizirani
dogodki »Preživimo dan skupaj«, ki se vsebinsko med seboj razlikujejo. Eden izmed dogodkov je bil
tudi ogled filma v Filmskem gledališču Idrija, ki je bil namenjen tudi predstavitvi možnosti dostopa
invalidov v prostore dvorane.
Ovira pri udeležbi na kulturnih dogodkih predstavlja oddaljenost kraja bivanja oseb in posledično
potrebe po prevozu.
Pravilo 11 - REKREACIJA IN ŠPORT
Mladinski center Idrija ne organizira športnih dogodkov, ki bi bili prilagojeni invalidom.
Pravilo 13 - INFORMIRANJE IN RAZISKOVANJE
V okviru projekta Aktivirajmo se! smo izvedli raziskavo z namenom pregleda stanja in potreb na
področju mladih s posebnimi potrebami v Idriji in okolici iz vidika mladih, staršev, strokovnih
delavcev in splošne javnosti. Z raziskavo smo pridobili informacije na podlagi katerih bomo
pripravljali nadaljnji program vključevanja mladih s posebnim potrebami.
Pravilo 16 - EKONOMSKA POLITIKA
Večina programa MCI je za vse udeležence, ne glede na posebno potrebo, brezplačna.
Pravilo 17 - INVALIDSKE ORGANIZACIJE
Mladinski center Idrija je pri identifikaciji mladih s posebnimi potrebami sodeloval s CIRIUS Kamnik, z
VDC Vrhnika-Idrija, z društvom Sožitje, z Društvom gluhih in naglušnih Severne Primorske.
Pri projektu »Heroji furajo v pižamah« je mladinski center sodeloval z Zavodom Vozim.
Na področju zaposlovanja mladih s posebnimi potrebami Mladinski center Idrija sodeluje z
Invalidskim podjetjem Posočje.
Pravilo 19 - USPOSABLJANJE STROKOVNEGA OSEBJA
Zaposlene v Mladinskem centru Idrija se na raznih seminarjih in delavnicah izobražujejo na področju
vključevanja mladih s posebnimi potrebami.
Prav tako so zaposleni v MCI izobraženi na različnih področjih – delovna terapija, psihologija,
socialno delo...
Pravilo 22 - MEDNARODNO SODELOVANJE
V trenutne mladinske izmenjave še nikoli niso bile vključene osebe s posebnimi potrebami, ampak o
teh možnostih že razmišljamo. Prijavili smo tudi mednarodno izobraževanje na temo vključevanja
mladih s posebnimi potrebami, katerega cilj bi bil organizacija mladinske izmenjave za posameznike s
posebnimi potrebami.

