
Navadno so starši tisti, ki prvi opazijo, da njihov 
otrok ne vidi dobro ali ima še kakšne druge razvoj-
ne težave. Otroški zdravnik jih napoti na preglede 
in odredi zdravljenje, če je to potrebno. Otroka in 
starše napoti na ZGODNJO OBRAVNAVO.

Na prvem srečanju se starši pogovorijo s tiflopeda-
gogom (strokovnjakom za okvare vida), psihologi-
njo in socialno delavko. Naredijo načrt, kako bo 
potekala obravnava do vstopa v šolo. Starši lahko 
izrazijo svoje skrbi in dobijo odgovore na vprašanja. 
Izvejo, kako lahko najbolje pomagajo svojemu 
otroku v tem razvojno najpomembnejšem ob-
dobju (z didaktičnimi pripomočki, s prilagoditvami 
doma, z načrtnim razvojem čutilnih, gibalnih, so-
cialnih spretnosti, s podpornimi strategijami – vse 
s ciljem, da bo njihov otrok postal samostojnejši).
Ta tim strokovnjakov sodeluje tudi z zdravniki, 
vzgojitelji, s fizioterapevti in z drugimi strokov-
njaki, s katerimi bo družina v stiku. 
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Otrok je mnogo več, kot o njem pove okvara vida, 
pa vendar ta okvara vpliva na vse, kar otrok je, kar 
dela in kar doživlja. Zato je celostna pomoč slabo-
vidnemu ali slepemu otroku, njegovim staršem in 
drugim ljudem, ki z otrokom živijo in delajo, NUJ-
NA.
V našem Zavodu imamo zbrano znanje ter velike 
materialne in človeške potenciale. Otrokov razvoj 
skupaj z vami načrtujemo, spremljamo, prilaga-
jamo in tako omogočamo, da se vaš otrok razvije 
v zdravega in zadovoljnega odraslega, ki presega 
svojo motnjo. 

Otrok z okvaro vida lahko obiskuje vrtec, osnov-
no ali srednjo šolo pri nas v Zavodu, lahko pa se 
vključi v učno-vzgojni proces v ustanovah blizu 
doma (večinski vrtci in šole).

KAM dati svojega otroka? 
Ta odločitev je za starše zelo težka. Naši strokov-
njaki svetujejo staršem, da bodo lahko izbrali 
najboljšo možnost. 
Za nekatere otroke je najboljša rešitev vključitev v 
Zavod. Tam imajo na istem mestu strokovnjake in 
specialno obravnavo. Če pa se starši odločijo, da 
bodo otroka vpisali v redni vrtec ali šolo, bomo or-
ganizirali pomoč strokovnjakov na terenu. Ti bodo 
pomagali z nasveti, pripomočki in poučevanjem 
specialnih znanj. Sodelovali bodo na individualnih 
razgovorih, delavnicah, seminarjih za starše, vzgo-
jitelje in učitelje.
Na obeh, dobro načrtovanih poteh (inkluzija ali 
Zavod) otroka in njegovo družino ves čas sprem-
ljajo naši strokovnjaki, ki te poti sproti prilagajajo 
otrokovim potrebam.

Zavod ali inkluzija?

V našem Zavodu pa se ne odvija samo pouk, neka-
teri učenci in dijaki tukaj prav zares živijo! Eni ima-
jo zato bliže do svoje šole v mestu, drugi pa se v 
Zavodu šolajo. Vsi zaposleni z otroki, učenci in di-
jaki vred skrbimo, da doživljamo tu veliko prijet-
nega, zabavnega in poučnega.
Pomembno je, da se vsi počutimo kot doma, da 
jemo zdravo hrano, se ukvarjamo s športom, glas-
bo in umetnostjo in se učimo samostojnosti, saj 
bomo le tako šli lahko uspešno skozi življenje.

Uspešno skozi življenje!

Ste starši, učitelj, zdravnik 
otroka z okvaro vida?

VAM IN VAŠEMU OTROKU LAHKO 
POMAGAMO PREKO OVIR NA POTI 

ODRAŠČANJA!

Ali vaš

ne vidi
dobro?

otrok


