PROJEKT ZA LOKALNI RAZVOJ – OHRANJANJE DEDIŠČINE ZA PRIHODNJE RODOVE
Kratek naziv operacije: Včeraj za jutri
Trajanje operacije: junij 2018 do marec 2020
Odobrena vrednost operacije s pogodbo MGRT: 100.000,00 EUR
Prijavitelj operacije: Občina Sežana
Partnerji operacije:
– Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krasa in Brkinov Sežana;
– Brinjevka, socialne storitve, pridelava in predelava hrane d.o.o., so.p.;
– Občina Divača;
– Občina Hrpelje-Kozina;
– Občina Komen;
– Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana.
Kratek opis operacije:
Rdeča nit operacije je »ohranjanje dediščine za prihodnje rodove«. Operacija združuje
aktivnosti, ki so usmerjene v medgeneracijsko druženje in prenos znanj med generacijami,
predvsem s poudarkom na mladih. Poleg tega v operaciji sodeluje socialno podjetje, katerega
osnovni namen je delo na področju ranljivih skupin.
Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krasa in Brkinov Sežana je aktivno
sodelovalo pri pripravi idejnega projekta ureditve oz. preureditve obstoječega parka v
Spominski park v Sežani in bo po zaključku ureditve tudi poskrbelo za organizacijo dveh
prireditev.
Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. bo poskrbelo za ureditev zunanjosti Interpretacijskega
centra kraške vegetacije s ciljem ureditve zlasti dostopa za gibalno ovirane osebe ter sanitarij
tudi za le-te.
Socialno podjetje Brinjevka d.o.o., so.p., bo v sklopu operacije poskrbelo za ozaveščanje o
razvoju socialnega podjetništva v domačem okolju ter prenos (nekdanjih) znanj na mlajše
generacije. V ta namen bo organiziralo tri tematske delavnice, namenjene širši javnosti.
Kraške občine partnerice bodo skupaj s prijaviteljem in zunanjim izvajalcem sodelovale z
namenom diseminacije informacije o projektih, ki se izvajajo na urbanih območjih LAS Krasa
in Brkinov in sofinancirajo v okviru javnih pozivov objavljenih s strani LAS Krasa in Brkinov.
Cilji operacije:
– ohranjanje obstoječih naravnih virov ter dvig ozaveščenosti o pomenu varovanja
narave in okolja,
– spodbujanje uporabe lokalnih proizvodov in storitev, spodbujanje dviga dodane
vrednosti in količine pridelkov, izdelkov in storitev,
– spodbujanje povezovanja med lokalnimi akterji, spodbujanje inovativne podjetniške
naravnanosti in razvoj socialnega podjetništva,
– spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in povezovanja med lokalnimi akterji,
– zagotovitev potrebne male infrastrukture in izboljšanje pogojev za zagotavljanje
visoke kakovosti življenja prebivalcev na urbanem območju.
Aktivnosti operacije:
– ureditev oz. preureditev parka nasproti sodišča v spominski park,
– organizacija dogodka za šole in prireditve za širšo javnost,
– ozaveščanje o razvoju socialnega podjetništva v domačem okolju,
– organizacija delavnic,
– diseminacija informacije o projektu,
– ureditev Interpretacijskega centra kraške vegetacije – zunanjost (II. faza).
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo) in
Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

