
  

 

 
 
 
 
 

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 
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Kaj je zgodnja obravnava?  
Zgodnja tiflopedagoška obravnava slepega, 
slabovidnega otroka ali otroka z okvaro vidne 
funkcije z ali brez dodatnih motenj obsega čas od 
postavljene diagnoze ali suma na okvaro do 
usmeritve otroka v ustrezen program ter 
spremljanje v okviru dodatne strokovne pomoči v 
vrtcih po Sloveniji. Pravilna, zgodnja in celostna 
obravnava otroka je ključnega pomena za 
optimalen razvoj.  

Izvajamo neposredno tiflopedagoško delo z 
otrokom ter nudimo psihosocialno podporo 
družini. Za družinske člane organiziramo 
seminarje, delavnice in druge oblike skupinskega 
druženja. Zgodnja obravnava se izvaja v 
ambulantni obliki v Centru IRIS ter v domačem 
okolju z obiski družine na domu. Obravnave na 
Centru IRIS izvajamo v kabinetu za zgodnjo 
obravnavo, v senzorni sobi ali na senzornem vrtu. 
Obiskujemo otroke, ki so vključeni v predšolski 
program z dodatno strokovno pomočjo, za 
strokovne delavce v vrtcih organiziramo 
izobraževanja. Obiski na domu se izvajajo v 
sklopu dejavnosti Strokovnega centra ter prek 
projekta »LIONSI za zgodnjo obravnavo slepih in 
slabovidnih otrok«.  

Komu je namenjena? 
Otroke, ki so vključeni v našo obravnavo, lahko 
uvrstimo v skupine: skupina rizičnih otrok, skupina 
otrok s sumom na morebitno okvaro vida, skupina 
slepih in slabovidnih otrok ter otrok z okvaro vidne 
funkcije, skupina gluhoslepih otrok, skupina slepih 
in slabovidnih otrok z več motnjami ter skupina 
slepih in slabovidnih otrok, ki nimajo zagotovljeno 
tiflopedagoško dodatno strokovno pomoč ali so v 
postopku pridobivanja tiflopedagoške pomoči v 
vrtcu. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Namen zgodnje obravnave 
Namen zgodnje obravnave je zagotoviti nemoten 
psihosocialni in fizični razvoj otrok, opolnomočiti družine 
in socialno vključevati otroke in njihove družine v širši 
družbeni kontekst ter nuditi podporo širšemu okolju, 
strokovnim delavcem s področja zdravstvene dejavnosti 
in predšolske vzgoje. 

Storitve zgodnje obravnave 
Družina v okviru zgodnje obravnave dobi informacije o 
posebnostih razvoja slepih, slabovidnih otrok in otrok z 
okvaro vidne funkcije ter o načinih, metodah in 
strategijah za spodbujanje optimalnega razvoja.  

Svetujemo o: 
- ustreznih prilagoditvah bivalnih prostorov,  
- igračah, ki spodbujajo otrokov vsestranski razvoj,  
- ortopedskih in optičnih pripomočkih, 

 - uporabi pripomočkov, 
- prilagoditvah za hitrejše usvajanje otrokovih  
  higienskih navad, 
- vsakodnevnih ročnih spretnostih. 
 
Slepi, slabovidni otroci in otroci z okvaro vidne 
funkcije se v program za predšolske otroke lahko 
vključijo v vrtec v domačem okolju, v razvojni vrtec 
ali v vrtec, ki deluje v Centru IRIS. V vseh 
navedenih oblikah je otrok upravičen do 
tiflopedagoške pomoči. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagotavljanje pripomočkov 
V Centru IRIS deluje igračoteka, kjer si družina 
lahko izposodi ustrezne pripomočke za krepitev 
celostnega razvoja. Pripomočke lahko namensko 
za otroka pripravi tudi tiflopedagoginja ter jih, z 
navodili za uporabo, posreduje družini za 
določen čas. 
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