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Strokovni center za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida 
ter otrokom in mladostnikom s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 
 
 
Center IRIS - Center za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe 
in slabovidne je spomladi 2017 začel s projektom Strokovni center za celostno 
podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in mladostnikom 
s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in bo trajal do 30.09.2020. 
 
1 Zakaj projekt Strokovnega centra? 
Osebe z okvaro vida potrebujejo celostno podporo od prvega dne dalje, ko se okvara 
vida ugotovi. Slepota in slabovidnost sta senzorni motnji, ki močno vplivata na 
veščine komunikacije, gibanja in socializacije. Še toliko težje je otrokom in 
mladostnikom, ki imajo pridružene motnje (gluho-slepota, avtizem, motnje v 
duševnem razvoju …). Sistematična in kontinuirana podpora družini in otrokom oz. 
mladostnikom z okvaro vida je nujna od rojstva dalje, saj le tako lahko v čim večji 
meri vplivamo na celostni razvoj otroka in opolnomočimo družino. Prav tako pomoč in 
podporo potrebujejo strokovni delavci, delodajalci in širše družbeno okolje. Praktično 
ne obstaja področje, ki se ne bi dotikalo življenja oseb z okvaro vida. 
Predlog projekta strokovnega centra za otroke in mladostnike z okvaro vida na eni 
strani vključuje aktivnosti, ki bodo nadgradile trenutne aktivnosti na področju izvajanja 
dodatne strokovne pomoči in vplivale na večjo samostojnost, usposobljenost, 
socialno vključenost, zdravje otrok in mladostnikov z okvaro vida, na drugi strani pa 
vplivale na boljše razumevanje okolja o potrebah oseb z okvaro vida. Aktivnosti bodo 
zaokrožene v celoto in se bodo kontinuirano izvajale v vseh obdobjih od rojstva do 
vstopa na trg delovne sile.  
 
2 Ciljne skupine: 

 otroci in mladostniki z okvaro vida ter tisti z dodatnimi motnjami od rojstva do 
vstopa na trg delovne sile, 

 otroci in mladostniki s PPPU*, 

 družine otrok in mladostnikov z okvaro vida in otrok in mladostnikov s PPPU*, 

 strokovni delavci v vrtcih, šolah in drugih ustanovah, 

 potencialni delodajalci, 

 širše okolje. 
*PPPU – primanjkljaj na posameznih področjih učenja 
 
3 Aktivnosti centra IRIS v okviru projekta Strokovnega centra 

1. Celostna ocena 
2. Razširjen kurikul 
3. Svetovanje in izobraževanje 
4. Strokovni center 

 
4 Storitve, ki jih bomo izvajali v okviru projekta Strokovnega centra: 
1. svetovanje in motiviranje (otroci in mladostniki, starši), 
2. multidisciplinarna specialnopedagoška ocena (otroci in mladostniki), 
3. izdelava individualiziranih programov (otroci in mladostniki), 
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4. pomoč pri sprejemanju motnje vida posamezniku in njegovi družini (starši in ožji 
družinski člani), 
5. razvijanje kompenzacijskih spretnosti (otroci in mladostniki), 
6. svetovanje pri prilagajanju okolja (šolsko, domače, delavno, širše okolje), 
7. razvijanje komunikacijskih spretnosti (otroci in mladostniki), 
8. svetovanje pri izbiri in uporabi prilagojene  opreme (otroci in mladostniki, starši, 
strokovni delavci), 
9. svetovanje pri načrtovanju prostočasnih in rekreacijskih aktivnosti (otroci in 
maldostniki, starši, strokovni delavci), 
10. svetovanje pri opravljanju praktičnega usposabljanja z delom ali zaposlitve 
(mladostniki, starši, strokovni delavci, delodajalci), 
11. priprava mnenj, ocen in poročil (strokovni delavci strokovnega centra), 
12. izobraževanje (strokovni delavci centra, drugi strokovni delavci, starši, širša 
javnost).  
 
5 Področja delovanja Strokovnega centra 
V okviru projekta se bo delovanje strokovnega centra omejilo na naslednja področja 
delovanja: 
1. pomoč in podpora otrokom in mladostnikom z okvaro vida ter njihovim staršem v 
porodnišnici, razvojni ambulanti, vrtcih, 
2 izvajanje specialno-rehabilitacijske obravnave v vrtcih, šolah, strokovnem centru ali 
na domu, ki ni del dodatne strokovne pomoči po odločbi o usmeritvi, 
3. svetovanje za starše, strokovne delavce in drugo zainteresirano javnost o 
organizaciji pouka, pripravi učnih gradiv, socialnem vključevanju, izbiri pripomočkov 
in opreme, načrtovanju dejavnosti, 
4. izobraževanje za starše, strokovne delavce in drugo zainteresirano javnost, 
5. razvoj, izdelava in izposoja didaktičnih pripomočkov, tipnih slikanic, 
6. izposoja razpoložljive prilagojene računalniške in optične opreme, 
7. prilagajanje učnih gradiv, 
8. informiranje staršev, otrok, zainteresirane javnosti, 
9. vodenje in organizacija dela v strokovnem centru. 
 
6 Zagotavljanje trajnosti projekta 
Projekt je načrtovan tako, da lahko ponudi dobro osnovo za sistemsko ureditev 
strokovnega centra za celostno podporo otrokom in mladostnikom z okvaro vida 
kakor tudi otrokom in mladostnikom s PPPU ter omogoča trajnost rezultatov tudi po 
zaključku projekta.  
 
7 Kontakt: 
Vodja projekta: Katjuša Koprivnikar, ravnateljica, katjusa.koprivnikar@center-iris.si, 
01 2442 750  
Koordinatorica projekta: mag. Nina Čelešnik Kozamernik, nina.celesnik@center-
iris.si, 01 2442 761 
 
8 Več info na:  
http://center-iris.si/projekti/strokovni-center/  
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