
  

 

 
 
 
 
 

Center IRIS – Center za izobraževanje, 
rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in 
slabovidne izvaja projekt z naslovom Strokovni 

center za celostno podporo otrokom in 
mladostnikom z okvaro vida ter otrokom in 

mladostnikom s primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja. 

 
V okviru projekta se izvajajo dejavnosti, s 

katerimi bomo nadgradili in razširili področja 
strokovne pomoči vsem uporabnikom in 

širšemu okolju. 
 

Dejavnosti projekta se delijo v 4 sklope (Celostna 
ocena, Razširjeni kurikul, Svetovanje in 

izobraževanje, Strokovni center) in so namenjene 
povečanju samostojnosti, usposobljenosti, 

socialne vključenosti, zdravju otrok in 
mladostnikov z okvaro vida, hkrati pa vplivajo na 

boljše razumevanje okolja o potrebah oseb z 
okvaro vida. 

 
Aktivnosti se zaokrožajo v celoto in se 

kontinuirano izvajajo v življenjskih obdobjih: od 
rojstva do vstopa na trg delovne sile. 

 
Vir fotografij: arhiv Centra IRIS 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Center IRIS 
Center za izobraževanje, rehabilitacijo,  

inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne 
Langusova ulica 8, 1000 Ljubljana 

 
Tel.: 01 2442 750 

E- naslov: mreza.centrov@center-iris.si 
 

Več informacij 
http://strokovnicenter.splet.arnes.si 

Facebook: Center IRIS 
 

Vodja projekta: Katjuša Koprivnikar 
Koordinatorica projekta: mag. Nina Čelešnik 

Kozamernik 
 

Vsebino pripravili: mag. Nina Čelešnik Kozamernik in 
Ana Mohorko, mag. prof. spec. in reh. ped., tifloped. in 

spec. uč. tež. 
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Izobraževanje za mentorje PUD in 
delodajalce 
Na izobraževanjih za mentorje praktičnih 
usposabljanj dijakov (PUD) in delodajalce smo 
udeležencem predstavili: 

• Kategorije slepote in slabovidnosti ter 
potrebe oseb posameznih kategorij za 
učinkovito funkcioniranje 

• Prilagoditve računalniške opreme 
• Različne vrste povečeval in način 

uporabe 
• Izkušnje praktičnih usposabljanj dijakov 

iz Centra IRIS 
• Izkušnjo mentorice praktičnega 

usposabljanja dijakinje s slepoto 
• Prilagoditve delovnega mesta 
• Opis delovnih nalog zaposlene osebe s 

slabovidnostjo 
• Postopek zaposlitvene rehabilitacije na 

URI Soča 
 
 
 
Komentarja dveh udeleženk po izobraževanju: 

''Po slišanem sem spoznala veliko o načinu 
funkcioniranja slepih in slabovidnih ter o možnih 
prilagoditvah.'' 

''Manjka nam takšnih informacij in znanja. Počutim 
se veliko bolj pripravljeno na delo s slepimi in 
slabovidnimi.''  

 

 

 

 

 

 

 
                                                            Slika je          

                                             utrinek učenja poti dijakinje   
                                  s slepoto in minimalnim ostankom  

                           vida pred nastopom prakse v Austria   
                     Trend Hotelu v Ljubljani. 

           Veselo na delo! 
Del tiflopedagoške službe zajema tudi pomoč pri 
prehodu na trg dela, pri čemer je potrebno dobro 
poznavanje poti do in od delovnega mesta ter opraviti 
pravočasen trening orientacije in mobilnosti, v kolikor je 
le-ta glede na obseg ostankov vida potreben.  
 
V sklopu projekta smo izvedli predstavitve dijakov 
mentorjem in bodočim sodelavcem na PUD, kjer smo 
se osredotočili na: 

- opis vizualnega in celostnega funkcioniranja 
(posebnosti, močna in šibka področja) dijaka s 
slepoto ali slabovidnostjo, 

- prikaz slabovidnosti oz. slepote z ostanki vida s 
simulacijskimi očali, 

- razlago namena in načina uporabe specialnih 
pripomočkov,  

- napotke za ustrezno komunikacijo. 

 
Prilagoditve delovnega mesta 
Tiflopedagoga se lahko zaprosi tudi za oceno 
delovnega okolja in pripravo predlogov za 
prilagoditve, pri čemer izhaja iz specifik 
delovnega mesta in potreb vsakega 
posameznika. Prilagoditve zajemajo eno ali več 
od naslednjih postavk:  

- ustrezna osvetlitev (dodatna osvetlitev, 
preprečevanje bleščanja), 

- taktilne in/ali kontrastne oznake in 
orientirji, 

- stalno mesto opreme in obveščanje o 
spremembah, 

- red v prostorih, 
- varnostni napotki, 
- posebna IKT oprema, itd. 

Delovna izkušnja na Centru IRIS 
Poleti 2019 so imeli mladostniki s slepoto in 
slabovidnostjo možnost prijave na razpis in 
opravljanja počitniškega dela v hostlu Šest pik, ki 
je obratoval v dijaškem domu Centra IRIS.  
Dijaki so imeli možnost opravljati delo: 

- receptorja, 
- v pralnici, 
- nočnega čuvaja. 

Glede na uspešno sezono lahko pričakujemo 
ponovitev odprtje hostla Šest pik tudi  
v prihodnje. 
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