
 

 

 

 

Zveza Lions klubov, D-129, Slovenija

  
  

 
 
 
Zveza Lions klubov Slovenije, Distrikt 129
 
v sodelovanju s  
 
Centrom IRIS  (Center za izobraževanje, rehabilitacijo, 
inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne
 
organizirata, vabita na : 
 

DONACIJA

»Zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok

Novinarska konferenca s podpisom pogodb
Langusova ulica 8, Ljubljana, s pri

 
 
Donirana sredstva  je Zveza Lions klubov Slovenija pridobila iz dveh virov:
 
- Mednarodne Lions Fundacije (LCIF) v višini 
- Alpine Lions Cooperation (ALC) v višini 
 
Dodatna pojasnila in informacije
Slovenije pri tem projektu: 
 
Slovenija je ena redkih držav v Evropi
otroke s posebnimi potrebami kljub temu da jo parafiran
dokumenti k temu zavezujejo: 
  

- Zakon o izenačevanju invalidov v 12. 
zgodnja obravnava in več
pomoč mora biti zagotovljena tudi njihovim staršem, ko se spoprimejo z invalidnostjo svojih otrok

- Konvencija o otrokovih pravicah v 19. 
ustrezne oskrbe in programov.

- Konvencija o pravicah invalidov v 
začeti na najzgodnejši stopnji in temelji na multidisciplinarni presoji potreb posameznika.

- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) je bil v 
Uradnem Listu RS objavljen 14.
se pojavlja vrsto nejasnosti, zakon posledi

Center IRIS intenzivno izvaja program zgodnje obravnave slepih in slabovidnih otrok od r
starosti. Za skupino, ki šteje 40 otrok, skrbi ena strokovna delavka, ki obravnave izvaja pretežno v Centru 
IRIS, s starši pa sodeluje tudi psihologinja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobrilo eno 
delovno mesto za določen čas. 
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Zveza Lions klubov Slovenije, Distrikt 129  

Center za izobraževanje, rehabilitacijo,  
inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne 

 
NOVINARSKO KONFERENCO 

DONACIJA  Zveze Lions klubv Slovenija  
 

za projekt 
 

»Zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok  v Centru IRIS«
 
 

s podpisom pogodb bo v torek, 19. 2. 2019 na Centru IRIS, 
Langusova ulica 8, Ljubljana, s pri četkom ob 11.00 

je Zveza Lions klubov Slovenija pridobila iz dveh virov: 

Mednarodne Lions Fundacije (LCIF) v višini 116.037 USD 
Alpine Lions Cooperation (ALC) v višini 24.000 EUR.  

Dodatna pojasnila in informacije  o projektu, o delovanju Centra IRIS in sodelovanju Zveze Lions klubov 

Slovenija je ena redkih držav v Evropi, v kateri v praksi še ni zaživel program
otroke s posebnimi potrebami kljub temu da jo parafirani in veljavni domač

evanju invalidov v 12. členu opredeljuje, da morata otrokom biti zagotovljena 
zgodnja obravnava in več disciplinarna stalna obravnava glede na posebne potrebe. Ustrezna 

 mora biti zagotovljena tudi njihovim staršem, ko se spoprimejo z invalidnostjo svojih otrok
Konvencija o otrokovih pravicah v 19. členu govori o pravicah otrok s posebnimi potrebami do 
ustrezne oskrbe in programov. 
Konvencija o pravicah invalidov v svojem 26. členu govori o habilitaciji in rehabilitaciji, ki se mora 

eti na najzgodnejši stopnji in temelji na multidisciplinarni presoji potreb posameznika.
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) je bil v 

adnem Listu RS objavljen 14. 7. 2017, izvajati pa naj bi se začel 1. 1.
se pojavlja vrsto nejasnosti, zakon posledično v praksi še ni zaživel. 

Center IRIS intenzivno izvaja program zgodnje obravnave slepih in slabovidnih otrok od r
starosti. Za skupino, ki šteje 40 otrok, skrbi ena strokovna delavka, ki obravnave izvaja pretežno v Centru 
IRIS, s starši pa sodeluje tudi psihologinja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobrilo eno 
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v Centru IRIS«  

19. 2. 2019 na Centru IRIS, 
etkom ob 11.00 uri. 

o projektu, o delovanju Centra IRIS in sodelovanju Zveze Lions klubov 

v kateri v praksi še ni zaživel program zgodnje obravnave za 
i in veljavni domači in mednarodni pravni 

lenu opredeljuje, da morata otrokom biti zagotovljena 
 disciplinarna stalna obravnava glede na posebne potrebe. Ustrezna 

 mora biti zagotovljena tudi njihovim staršem, ko se spoprimejo z invalidnostjo svojih otrok. 
lenu govori o pravicah otrok s posebnimi potrebami do 

lenu govori o habilitaciji in rehabilitaciji, ki se mora 
eti na najzgodnejši stopnji in temelji na multidisciplinarni presoji potreb posameznika. 

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) je bil v 
1. 2019. Na izvedbeni ravni 

Center IRIS intenzivno izvaja program zgodnje obravnave slepih in slabovidnih otrok od rojstva do 6. leta 
starosti. Za skupino, ki šteje 40 otrok, skrbi ena strokovna delavka, ki obravnave izvaja pretežno v Centru 
IRIS, s starši pa sodeluje tudi psihologinja. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport odobrilo eno 
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Programa Center IRIS trenutno ne more izvajati na na
otrokom z okvaro vida v Sloveniji. Prav tako ni možno izvajanje obravnav v doma
starši primorani otroke voziti v Ljubljano. Za
nobena sredstva, ki bi omogočala nakup prilagojenih pripomo
prevoznih stroškov za obravnave na domu. 
 
Pri slepih in slabovidnih otrocih je nujno, da z obravna
okvaro vida, saj vizualne informacije pomembno vplivajo na njegov razvoj. 
Videči se učimo s posnemanjem, to pa je slepim in slabovidnim otrokom odvzeto, zato je nujno, da 
prej pričnemo z obravnavami pri otroku kakor tudi s starši, da se v 
zaostankom. Tako otroke lahko bolje pripravimo na vst
 
Zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok je nujna in odlo
težave (zdravstvene, socialne in ekonomske) v življenju. Strokovno delo z družino in otrokom v zgodnjem 
razvojnem obdobju se obrestuje kasn
otroštva je kasneje zelo težko nadoknaditi, pogosto celo nemogo
 
Težavam, s katerimi se sooča Center IRIS, je prisluhnila Zveza Lions klubov Slovenije kot tudi njeni 
posamično, Lions klubi, ki delujejo znotraj Distrikta 129, Slovenija. Centru pomagajo s sredstvi za nakup 
prilagojenih igrač, Zveza Lions klubov Slovenije pa je posvetila pobudi za skupen pristop pri reševanju te 
problematike. Skupni cilj je ustvariti pogoje za zgodnjo 
v domačem okolju, zagotoviti ustrezne materialne pogoje za izvajanje programa (didakti
sobe za bivanje družine v času izvajanja strnjenih obravnav v Centru IRIS) ter vplivati na sistemsko 
ureditev področja zgodnje obravnave (Zakon o zgodnji obravnavi). Poudariti je potrebno
zdravstvenih terapijah. Slep otrok ni bolan. Skupaj s starši pa otroci potrebujejo ob sebi strokovnjaka,
jim bo pokazal in jih naučil kako se igrati, o

Na novinarski konferenci bodo sodelovali:

- Miroslav KVAS, Guverner Zveze Lions klubov Slovenij a, Distrikt 129
- Aleš LIPNIK, Koordinator projekta pri Zvezi Lions k lubov Slovenije, Distrikt 129
- Katjuša KOPRIVNIKAR, Ravnateljica 
- Stanko KOLAR, Pooblaš čenec za odnose z javnostmi Zveze Lions klubov Slove nija, Distrikt 129

 
Več o Zvezi Lions klubov Slovenije, Distriktu 129 in o Centru IRIS je na voljo na spodnj
spletne strani: 
 
- www.lions.si 
- www.center-iris.si 
 
         
Miroslav KVAS      
 
Guverner Distrikta 129, Slovenija 
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Programa Center IRIS trenutno ne more izvajati na način, da bi bila zgodnja obravnava dostopna vsem 
otrokom z okvaro vida v Sloveniji. Prav tako ni možno izvajanje obravnav v doma
starši primorani otroke voziti v Ljubljano. Zaradi sistemske neurejenosti za ta program niso zagotovljena 

čala nakup prilagojenih pripomočkov, ureditev ustreznih prostorov in 
prevoznih stroškov za obravnave na domu.  

Pri slepih in slabovidnih otrocih je nujno, da z obravnavami pričeti v trenutku, ko ugotovimo, da ima otrok 
okvaro vida, saj vizualne informacije pomembno vplivajo na njegov razvoj.  

imo s posnemanjem, to pa je slepim in slabovidnim otrokom odvzeto, zato je nujno, da 
nemo z obravnavami pri otroku kakor tudi s starši, da se v čim večji meri izognemo razvojnim 

zaostankom. Tako otroke lahko bolje pripravimo na vstop v šolo.  

Zgodnja obravnava slepih in slabovidnih otrok je nujna in odločilno vpliva na njihov razvoj in kasnejše 
težave (zdravstvene, socialne in ekonomske) v življenju. Strokovno delo z družino in otrokom v zgodnjem 
razvojnem obdobju se obrestuje kasneje, v šolski kot tudi v odrasli dobi. Primanjkljaje iz zgodnjega 
otroštva je kasneje zelo težko nadoknaditi, pogosto celo nemogoče.  

ča Center IRIS, je prisluhnila Zveza Lions klubov Slovenije kot tudi njeni 
ns klubi, ki delujejo znotraj Distrikta 129, Slovenija. Centru pomagajo s sredstvi za nakup 

, Zveza Lions klubov Slovenije pa je posvetila pobudi za skupen pristop pri reševanju te 
problematike. Skupni cilj je ustvariti pogoje za zgodnjo obravnavno predšolskih slepih in slabovidnih otrok 

em okolju, zagotoviti ustrezne materialne pogoje za izvajanje programa (didakti
času izvajanja strnjenih obravnav v Centru IRIS) ter vplivati na sistemsko 

ja zgodnje obravnave (Zakon o zgodnji obravnavi). Poudariti je potrebno
zdravstvenih terapijah. Slep otrok ni bolan. Skupaj s starši pa otroci potrebujejo ob sebi strokovnjaka,

il kako se igrati, oblačiti, skakati, opazovati,…. 

Na novinarski konferenci bodo sodelovali: 

Miroslav KVAS, Guverner Zveze Lions klubov Slovenij a, Distrikt 129  
Aleš LIPNIK, Koordinator projekta pri Zvezi Lions k lubov Slovenije, Distrikt 129
Katjuša KOPRIVNIKAR, Ravnateljica Centra IRIS 

čenec za odnose z javnostmi Zveze Lions klubov Slove nija, Distrikt 129

 o Zvezi Lions klubov Slovenije, Distriktu 129 in o Centru IRIS je na voljo na spodnj

          Katjuša KOPRIVNIKAR

          Ravnateljica 
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in, da bi bila zgodnja obravnava dostopna vsem 
otrokom z okvaro vida v Sloveniji. Prav tako ni možno izvajanje obravnav v domačem okolju zato so se 

radi sistemske neurejenosti za ta program niso zagotovljena 
kov, ureditev ustreznih prostorov in 

eti v trenutku, ko ugotovimo, da ima otrok 

imo s posnemanjem, to pa je slepim in slabovidnim otrokom odvzeto, zato je nujno, da čim 
čji meri izognemo razvojnim 

ilno vpliva na njihov razvoj in kasnejše 
težave (zdravstvene, socialne in ekonomske) v življenju. Strokovno delo z družino in otrokom v zgodnjem 

eje, v šolski kot tudi v odrasli dobi. Primanjkljaje iz zgodnjega 

a Center IRIS, je prisluhnila Zveza Lions klubov Slovenije kot tudi njeni člani 
ns klubi, ki delujejo znotraj Distrikta 129, Slovenija. Centru pomagajo s sredstvi za nakup 

, Zveza Lions klubov Slovenije pa je posvetila pobudi za skupen pristop pri reševanju te 
obravnavno predšolskih slepih in slabovidnih otrok 

em okolju, zagotoviti ustrezne materialne pogoje za izvajanje programa (didaktični material in 
asu izvajanja strnjenih obravnav v Centru IRIS) ter vplivati na sistemsko 

ja zgodnje obravnave (Zakon o zgodnji obravnavi). Poudariti je potrebno, da ni govora o 
zdravstvenih terapijah. Slep otrok ni bolan. Skupaj s starši pa otroci potrebujejo ob sebi strokovnjaka,  ki 

Aleš LIPNIK, Koordinator projekta pri Zvezi Lions k lubov Slovenije, Distrikt 129  

enec za odnose z javnostmi Zveze Lions klubov Slove nija, Distrikt 129  

 o Zvezi Lions klubov Slovenije, Distriktu 129 in o Centru IRIS je na voljo na spodnjih povezavah na 

KOPRIVNIKAR 

Ravnateljica Centra IRIS 


