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SPOROČILO ZA JAVNOST!
DAN PARAPLEGIKOV ZARADI EPIDEMIJE PONOVNO NEKOLIKO DRUGAČE.
DANES BOMO POVEZANI PREKO SPLETNE APLIKACIJE VENDAR V DUHU
OPTIMIZMA IN ZAZRTJA V PRIHODNOST
PREPRIČANI SMO, DA SE ČUDNI ČASI OD NAS POČASI POSLAVLJAJO.
ČEPRAV SE ZAVEDAMO, DA BOMO Z VIRUSOM MORALI ŽIVETI NAPREJ.

Ljubljana, 16. april 2021 – Danes je Dan slovenskih paraplegikov in tetraplegikov, ki
smo z devetimi lokalnimi društvi združeni v Zvezo paraplegikov Slovenije. Naša
organizacija zastopa interese članstva neprekinjeno od leta 1969, ko se je na pobudo
takratnih enajstih vizionarjev pod vodstvom pokojnega Ivana Peršaka pričelo
organizirano delovanje.
»Žal, je že drugo pomlad, ko Zveza paraplegikov Slovenije obeležuje SLOVENSKI DAN
PARAPLEGIKOV, nekaj posebnega. Tako kot lani, ko je bila ravno v našem prazničnem
tednu razglašena pandemija in zaprtje države, bomo tudi letos našo 52. obletnico
organiziranega delovanja, že dvanajsto leto obeležili pod naslovom »IZZIVI
PARAPLEGIJE.« Seveda nekoliko drugače, predvsem pa prilagojeno času. Razliko med
koncem šestdesetih, ko se je ustanovila naša organizacija in trenutnega delovanja Zveze
paraplegikov, ter lokalnih društev bo z nami delil Jože Globokar, eden izmed petih, še
živečih ustanovnih članov. Zagotovo pa bo izredno zanimiv tudi pogled na minuli čas s
strokovnega vidika, ki nam ga bo predstavila psihologinja dr. Gaja Zager Kocjan, ki nam bo
v svojem izvajanju nanizala izhodišča, ki se nanašajo na temeljne osebnostne lastnosti in
psihično blagostanje na področju obče psihologije v teh stresnih časih. Preteklo enoletno
obdobje nenehnega prilagajanja je tudi na človeški naravi pustilo določen pečat. Članice in
člani smo se v tem enoletnem obdobju že sprijaznili s spremenjenimi okoliščinami, zato z
upoštevanjem vseh priporočil Vlade in pristojnih institucij tudi z virusom živimo dokaj varno,
seveda na svoj način življenja. Zato bomo letos slavnostno Skupščino katero bo vodil
predsednik Skupščine Peter Robnik, izvedli preko spletne povezave, ki je postala že naš
vsakdanjik medsebojne komunikacije. Tak način praznovanja bo prvič v več kot polstoletni
zgodovini našega delovanja. Kot večina državljanov smo med seboj povezani preko
sodobnih komunikacijskih kanalov, vendar vsi pogrešamo tisti pristni stik, ki nas osrečuje z
neposredno človeško toplino«, je med drugim dejal predsednik Zveze paraplegikov Slovenije
Dane Kastelic.
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Rdeča nit našega delovanja, kot reprezentativne invalidske organizacije skozi vseh
dvainpetdeset let organiziranega delovanja, je bila in je tudi v naprej, doseganje socialne
pravičnosti in enakih možnosti ter ustvarjanje pogojev za kakovostno in celovito vključitev
paraplegikov in tetraplegikov v življenje, delovno okolje in v vse oblike družbenega življenja
ob enakih pogojih, kot jih imajo neinvalidne osebe. Ob tem poskušamo uveljavljati človekove
pravice in avtonomnost paraplegikov in tetraplegikov kot posameznikov in skupin.
»Zveza paraplegikov izvaja posebne socialne programe za paraplegike in tetraplegike, ki so
v javnem interesu na področju invalidskega varstva. Tako v svoji organizaciji združuje devet
lokalnih društev s 1085 člani, ki s svojim delovanjem pokrivajo zadovoljevanje potreb
članstva na lokalnem nivoju. Na drugi strani pa se Zveza aktivno vključuje pri oblikovanju
invalidskega varstva na državnem in mednarodnem nivoju in sodeluje z vsemi tistimi
strokovnimi ustanovami, ki lahko pripomorejo k uresničevanju ciljev, namenov in nalog Zveze
paraplegikov Slovenije kot nacionalne reprezentativne organizacije. Tako s svojimi
posebnimi socialnimi programi in dejavnostjo osebne asistence, s katero imamo že skoraj
dvajsetletne izkušnje, izvrstno dopolnjujemo državno invalidsko varstvo in politiko.
Za našo organizacijo je na nacionalnem in lokalnem nivoju vedno v ospredju posameznik, ki
ga je usoda pripeljala v naše vrste. Zato uporabnike naših programov preko različnih
posebnih socialnih programov, ki jih sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti (MDDSZ), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in
Fundacija invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) skušamo vključiti na različne načine.
Z izvajanjem programov in storitev kompenziramo njihovo invalidnost jih seznanjamo z
metodami za uspešno delovanje v lastni družini in okolju kjer teče njihovo življenje po
poškodbi ali obolenju hrbtenjače. Hkrati pa s svojo odprtostjo osveščamo in ozaveščamo
slovensko in mednarodno javnost z našimi stališči in potrebami za kvalitetno življenje
paraplegikov in tetraplegikov,« je še dodal predsednik Dane Kastelic. Posebej pa je
poudaril, da so se stvari v sistemski ureditvi od lani vseeno premaknile na bolje na
področju minimalnih invalidskih pokojnin in jo prejema veliko naših članov, ki jih je
usoda po poškodbi potisnila v invalidsko upokojitev. Le te so se z 41% najnižje
pokojninske osnove s cca 380,00€ ob sprejetju novele ZPIZ približale minimalnemu
osebnemu dohodku, ki trenutno znaša 402.18€ «
Na Zvezi paraplegikov pa še vedno izpostavljamo, da je treba rešiti še tri trenutne
najpomembnejše prioritete s katerimi se aktivno ukvarjamo. Te je treba rešiti v najkrajšem
času, saj so z malo dobre volje dokaj hitro rešljive. To so:




da se v Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju vpiše pravica
do obnovitvene rehabilitacije, ki jo imajo poleg drugih najtežje gibalno oviranih
invalidov tudi paraplegiki in tetraplegiki. Trenutno imajo to zagotovljeno preko
vsakoletnega javnega razpisa ZZZS, vendar je ta razpis vedno v negotovosti, saj je
vezan na sprejem finančnega načrta ZZZS;
da se odpravi diskriminacija med invalidi, ki jo je povzročilo sprejetje ZPIZ-2 leta
1993. Bistveno je, da se dodeli pravica do invalidnine vsem invalidom z določeno
telesno okvaro, in ne le tistim, katerim je telesna okvara nastala pred tem datumom.
Trenutni predpis nadomestilo za telesno okvaro daje samo tistim, ki se poškodujejo
pri delu ali obolijo za poklicno boleznijo. Predhodno veljaven predpis ZPIZ-1 pa je
pravico do invalidnine priznaval vsem invalidom z določeno telesno okvaro, ne glede
na to kako in kje je določena telesna okvara nastala;
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da se zagotovi stabilno financiranje naših posebnih socialnih programov in
delovanja, ki se s strani FIHO na račun delovanja Zveze že par let konstantno
zmanjšuje.

Predsednik Zveze paraplegikov Slovenije je ob današnjem prazniku izrekel tudi sporočilo
zahvale z naslednjimi besedami: »Hvala vsem prostovoljkam in prostovoljcem v Zvezi
paraplegikov Slovenije ter devetih lokalnih društvih. Iskrena hvala tudi vsem osebnim
asistentkam in asistentom, ki ste zaposleni pri Zvezi paraplegikov za vašo požrtvovalnost in
opravljanje tako plemenitega poslanstva kot je skrb za naše uporabnike. Posebej pa se
zahvaljujem našim strokovnim delavcem in sodelavcem na programih in dejavnosti osebne
asistence, ki v teh »čudnih časih« vlagate dodatne napore, da delovni proces poteka
neokrnjeno, čeprav v zavetju domačega ognjišča. Zaradi vas imajo članice, člani in drugi
uporabniki naših storitev ustrezno svetovalno pomoč, rešujete njihove trenutne stiske, se z
njimi pogovarjate jih bodrite, skratka skrbite, da niso osamljeni.«

Zveza paraplegikov Slovenije ob »Dnevu paraplegikov« 16. aprilu

ČESTITA
vsem slovenskim paraplegikom, tetraplegikom in državljanom, ki živijo in delajo z
njimi, ter poziva najširšo javnost in vse nosilce političnega odločanja v Republiki
Sloveniji, da posvetijo kar največjo pozornost in razumevanje reševanju vprašanj
povezanih z njihovo kvaliteto življenja.

Zveza paraplegikov Slovenije!
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