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Povzetek 

Diplomska naloga se osredotoča na celoten potek načrtovanja in izvedbe projektov 

za odrasle osebe s slepoto in slabovidnostjo, ter katere pozitivne učinke ti projekti 

prinesejo tem osebam. Odrasle osebe in osebe v tretjem življenjskem obdobju, ki 

kasneje oslepijo, velikokrat ostanejo brez strokovne pomoči, ki bi jim pomagala v 

prilagajanju na življenje s slepoto ali slabovidnostjo. Ta naloga predstavlja enega 

izmed načinov, kako lahko te osebe zopet vključimo v družbo, ob tem pa 

vzpodbujamo tudi njihovo samostojnost. Pomoč temelji na izvedbi projekta, v 

katerem sodeluje večje število članov društev oseb s slepoto in slabovidnostjo. 

Projekt je sestavljen iz šestih faz, faza izvedbe programa pa lahko traja od nekaj 

tednov pa tudi do več mesecev. 

 

Ključne besede 

Projekti, vrtnarstvo, odrasli, slepota in slabovidnost, vseživljenjsko učenje, prenos 

znanj 



Abstract  

The thesis Načrtovanje projektnih delavnic za osebe s slepoto in slabovidnostjo 

discusses the planning stage and the performance of projects for blind and visually 

impaired adults. It points out the positive effects of those projects on the life of an 

individual. Adults and senior citizens who are not blind from birth often lack 

professional help which would enable their adaptation to the life of blind and visually 

impaired. The thesis concentrates on one of the ways of integrating blind and visually 

impaired adults into the society, encouraging their independence in the process. The 

presented project requires the collaboration of several members belonging to 

different associations of blind and visually impaired. It consists of six stages, each 

stage covering the time period from a few weeks to a couple of months. 
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1. Uvod 

Prvi člen Splošne deklaracije o človekovih pravicah se glasi: »Vsi ljudje se rodijo 

svobodni in imajo enako dostojanstvo in enako pravice. Obdarjeni so z razumom in 

vestjo in bi morali ravnati drug z drugim kakor bratje« (Splošna deklaracija človekovih 

pravic 1948). V izobraževali sferi bi to torej pomenilo, da naj bi imele osebe s slepoto 

in slabovidnostjo enake možnosti kot njihovi videči vrstniki, saj nam izobraževanje 

pomaga, da vemo, da znamo kakovostno delati in kakovostno sobivati. Osebe s 

slepoto in slabovidnostjo tvorijo tipično marginalno družbeno skupino, ki lahko zaradi 

svojega senzornega primanjkljaja postanejo socialno izključeni. Težava je velikokrat 

v tem, da ne vedo kakšne možnosti so jim odprte, kaj lahko kljub svoji senzorni motnji 

naredijo in na katerih področjih so lahko uspešni. Za mnoge osebe s slepoto in 

slabovidnostjo so medobčinska društva slepih in slabovidnih edina možnost, ki jim 

omogoča vsaj delno vrnitev in prilagojeno delovanje v javnem življenju. V Sloveniji 

deluje devet medobčinskih društev, ki že izvajajo različne projekte, kateri so 

usmerjeni v pridobivanje različnih znanj, tako na področju vsakodnevnih veščin kot 

opolnomočenja in socialnih veščin. Kljub trudu delavcev v društvih in drugih 

sodelujočih pa zaradi pomanjkanja strokovnega kadra projekti nimajo takšnega 

učinka, kot bi ga lahko imeli ob strokovni podpori. V društva bi bilo potrebno vpeljati 

projekte, v katerih bi zajeli vsebine iz vsakdanjega življenja, in potrebne prilagoditve, 

ki bi v kar največji meri zadovoljevale potrebe članov.  

Namen moje diplomske naloge je opredeliti elemente, ki so potrebni pri izdelavi 

projektov za osebe s slepoto in slabovidnostjo in glede na prepoznane elemente 

izdelati načrt za izvedbo projekta, ki bo ustrezal ciljni skupini. 

Osredotočil sem se predvsem na odraslo populacijo oseb, tako tistih, ki so že od 

rojstva slepi ali slabovidni, kot tudi na osebe, ki so kasneje v življenju izgubile vid. 

Zato v prvem delu diplomske naloge predstavim položaj oseb s slepoto in 

slabovidnostjo na področju Republike Slovenije. 

V drugem delu sem se osredotočil predvsem na delo z odraslimi. Vseživljenjsko 

učenje je v današnjem času hitrega napredka človeštva vse pomembnejše, saj lahko 

le z sprotnim izobraževanjem in učenjem, tudi v odrasli dobi,  sledimo razvoju sveta. 

Ker se delo z odraslimi razlikuje od dela z otroki oziroma mladostniki, moramo 
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predstaviti andragoške koncepte, ki jih bomo uporabljali pri tiflopedagoškem delu z 

odraslimi osebami s slepoto in slabovidnostjo. 

Osrednji del je namenjen razlagi vseh stopenj, ki si sledijo v načrtovanju in izvedbi 

projekta. Koraki, ki so opisani v predlogu projekta, temeljijo na tiflopedagoških 

smernicah izvajanja pomoči, katere povezujem z andragoškimi principi dela. Ob 

opisu vsakega posameznega koraka je opisan še primer načrtovanja in izvedbe 

vrtnarskega projekta.  

V zadnjem delu se bom posvetil predvsem novim spoznanjem, za katere lahko 

predvidevamo, da jih bo udeleženec prenesel iz projekta v svoj vsakdan. Tu gre tako 

za neposredne učinke, torej za tista znanja in veščine, ki se jih udeleženec tekom 

delavnic nauči, pa tudi posredne, saj se lahko učinki delavnice prenesejo tudi na 

druga področja. 
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2. Vključevanje odraslih oseb s slepoto in 

slabovidnostjo v programe pomoči v Sloveniji 

V Sloveniji imamo devet medobčinskih društev slepih in slabovidnih, katera so 

povezana v Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije. Zveza vodi uradni register 

števila oseb, ki so vključene v ta društva. Število oseb s slepoto in slabovidnostjo, ki 

so vključene v medobčinska društva, se v Sloveniji giblje okoli številke 4000, se pa v 

zadnjih dvajsetih letih ta številka rahlo povečuje. Ker je članstvo v teh društvih 

povsem prostovoljne narave, je nemogoče predvideti, kolikšno je pravzaprav število 

oseb s slepoto in slabovidnostjo v Sloveniji. Po nekaterih ocenah naj bi bilo v 

Sloveniji nekje med 8000 in 10000 oseb s slepoto in slabovidnostjo. Do 15. leta  je ta 

delež 0,051 % , med 15. in 49. letom starosti je ta delež že 0,15 %, po 50. letu pa je 

odstotek oseb s slepoto in slabovidnostjo kar 1,2 % celotne populacije (Resnikoff, 

Pascolini idr.). 

V času osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja so otroci in mladostniki 

vključeni v Zavod za slepo in slabovidno mladino, po zaključeni srednji šoli  pa so ti 

mladostniki prepuščeni svoji lastni želji po pridobivanju znanj in veščin, katere bi jim 

bile v pomoč pri vsakdanjem življenju. Tudi osebe, ki kasneje v življenju izgubijo vid, 

niso v rednem izvajanju nobenega programa rehabilitacije. V zadnjem času je kljub 

temu opaziti napredek. Narejen je program celovite rehabilitacije slepih in slabovidnih 

(CRSS), ki je v začetnih fazah delovanja. Izvedena je bila že pilotna raziskava (CRSS 

2010). Prav tako je Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana že na poti 

transformiranja v Center za pomoč slepim in slabovidnim, kjer bodo tudi odrasle 

osebe s slepoto in slabovidnostjo deležne več pozornosti. 

V prihodnje bosta ta dva programa gotovo v veliko pomoč odraslim osebam s slepoto 

in slabovidnostjo, do takrat pa je še vedno velik del bremena na področju dela z 

odraslimi osebami s slepoto in slabovidnostjo predvsem na Zvezi društev slepih in 

slabovidnih, ter na medobčinskih društvih, ki domujejo v Ljubljani, Kranju, Ptuju, 

Murski Soboti, Celju, Mariboru, Novem mestu, Kopru in Novi Gorici. Ta društva imajo 

veliko izbiro programov pomoči za osebe s slepoto in slabovidnostjo različnih 

starostnih skupin.  
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Kot primer navajam štiri vrste programov, ki jih izvaja Medobčinsko društvo slepih in 

slabovidnih Ptuj (MDSS Ptuj), ob tem pa bi rad dodal, da imajo tudi druga društva 

podoben nabor programov: 

 Posebni socialni programi, ki posameznim skupinam invalidov omogočajo 

aktivnejše sodelovanje in pripomorejo k odstranjevanju ovir in bolj 

neodvisnemu življenju. 

V to skupino projektov spada predvsem organizacija tečajev orientacije in 

mobilnosti, opismenjevanje v brajevi pisavi, računalniško opismenjevanje, 

uporaba tehničnih pripomočkov. Sem spada tudi osebna asistenca ter 

organiziranje športno – rekreativnih in kulturnih aktivnosti. 

 Posebni socialni programe, s katerimi preprečujemo in blažimo socialne ter 

psihične posledice invalidnosti.  

Tu gre za pomoč osebam pri zaposlovanju, ter usposabljanje oseb za 

ročna dela, samourejanje in gospodinjska dela. 

 Posebne socialne programe, s katerimi usposabljamo invalide za samopomoč 

ter svojce in prostovoljce za življenje in delo z invalidi.  

Organizacija skupin za samopomoč, skupine za sosedsko pomoč, 

usposabljanje svojcev in drugih oseb, ki živijo v stiku z osebo s slepoto ali 

slabovidnostjo. 

 Posebni socialni programi, s katerima razvijajo invalidi socialne spretnosti in jim 

omogočata informiranost na različnih področjih življenja.  

V največji meri gre za ozaveščanje javnosti in tako lažje vključevanje oseb 

s slepoto in slabovidnostjo v okolje. 

Tudi druga društva imajo podobno paleto programov, ki so na voljo osebam s slepoto 

in slabovidnostjo. Ob tem je potrebno dodati, da gre večinoma za programe, ki se 

izvajajo enkratno in ne za kontinuirano delo. S člani izvajamo te programe 

individualno. To velja še posebej na področju učenja vsakodnevnih veščin, 

orientacije in mobilnosti ter računalniškega opismenjevanja. Druga možnost so 

delavnice, ki se izvajajo v omejenem časovnem okvirju. Tu gre večinoma za 
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maksimalno tri dni. Z načrtovanjem in izvedbo projektov, bi način dela spremenili 

tako, da bi lahko udeleženci postopoma spoznavali izbrane veščine in znanja ter jih 

postopoma vpeljevali v svoj vsakdan. Izpeljava projektov pri katerih je časovni obseg 

nekoliko daljši, torej od nekaj tednov pa do nekaj mesecev, ima še nekaj drugih 

prednosti; pri načrtovanju in izvedbi takšnih projektov se lahko osredotočimo na več 

različnih področij, ki se pri izvajanju dopolnjujejo. Prav tako udeleženci lažje 

opazujejo svoj napredek v času izvajanja. Tu ne gre za direkten prenos znanj in 

veščin, ampak preko osnovnih področij delavnic, kot so na primer osvajanje 

vrtnarskih veščin, veščin kuhanje, veščin dela v trgovini, na stojnici, umetniškega 

ustvarjanja, naučimo uporabnike prenosa specialnih znanj v njihov vsakdan. Preko 

kontinuiranega dela na katerem izmed teh področij želimo v uporabniku prebuditi 

občutek odgovornosti znotraj delovnega procesa, prav tako pa mu želimo pokazati 

strategije soočanja z  različnimi ovirami, ki se kažejo v vsakdanjem življenju. 

Pri izbiri in načrtovanju projekta ima velik vpliv tudi struktura uporabnikov oziroma 

članov društev. V medobčinska društva slepih in slabovidnih je bilo dne 31. 12. 2012 

vključenih skupaj 4019 oseb. 2319 je bilo žensk in 1700 moških. V tabeli lahko 

vidimo starostno strukturo oseb s slepoto in slabovidnostjo. 

Starostne 

skupine 

Število oseb s slepoto ali 

slabovidnostjo 

Delež števila oseb s slepoto ali 

slabovidnostjo 

0–3 let 10 0,25 % 

4–6 let 17 0,42 % 

7–15 let 101 2,50 % 

16–21 let 92 2,30 % 

22–65 let 1691 42,10 % 

Nad 65 let 2108 52,43 % 

Tabela 1: Starostna struktura oseb s slepoto in slabovidnostjo dne 31. 12. 2012 
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Iz te preglednice je več kot razvidno, da so najbolj razširjena skupina oseb, s katerimi 

se srečujemo pri delu v medobčinskih društvih, osebe nad 65 let; teh je namreč kar 

več kot polovica. Če njim priključimo še populacijo delovno aktivnega prebivalstva, 

torej med 22 in 65 let, je to skupaj skoraj 95 % vseh oseb, ki so vključeni v društva. 

To pa so vse številke, ki nam dajo jasno vedeti, da moramo prilagoditi projektno 

delavnico željam in potrebam starejše populacije, če želimo privabiti večje število 

udeležencev. 

Seveda pa število članov še ne pove natančno, koliko članov društva je aktivnih. Kot 

sem že opozoril, je članstvo in udejstvovanje v društvih povsem odvisno od 

posameznikovih želja in iniciative. Po besedah strokovne delavke na Medobčinskem 

društvu slepih in slabovidnih Nova Gorica, se odstotek aktivnih članov giblje okoli 50 

%, ta odstotek pa zelo naraste pri članih v skupini nad 65 let. Tam je dejavnih kar 

približno 80 % članov. To je še dodatna potrditev, da lahko pri tej skupini oseb 

pričakujemo največ odziva in posledično tudi uspeha pri izpeljavi projektov. 

Sedaj pa se postavi vprašanje: Kakšna je struktura uporabnikov glede na motnjo 

vida? Ali gre pri članih, starejših od petinšestdeset let, večinoma za osebe s slepoto 

ali za osebe s slabovidnostjo? 

Nekatere težave z vidom doletijo prav vsakega izmed nas. Po štiridesetem letu se 

začne pojavljati slabša barvna percepcija, slabše zaznavanje kontrastov, tudi 

globinska percepcija se poslabša. Prav tako nam težave povzročajo bleščeče 

površine, prehod iz svetlega okolja v temno ter izostritev objektov (Duffy 2002). 

Poleg zgoraj naštetih težav, ki se pojavijo v pozni odraslosti, pa poznamo tudi več 

različnih očesnih motenj, ki potrebujejo zdravljenje. Čeprav se te motnje lahko 

pojavijo tudi pri otrocih in odraslih, so najpogostejše prav pri starejših. Med te motnje 

spadajo katarakta (siva mrena), glavkom (zelena mrena), diabetična retinopatija, 

degeneracija makule, ter izguba vida kot posledica infarktov, možganskih in drugih 

poškodb ter odstopa mrežnice. Kljub posredovanju oftalmologov teh motenj ne 

moremo korigirati s korekcijskimi očali. Tu bi izpostavil, da je med osebami, ki jih 

doleti katera izmed teh motenj, le 10–15 % oseb s slepoto, ostalih 85–90 % pa je 

oseb s slabovidnostjo (Duffy 2002). 
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3. Izobraževanje odraslih oseb s slepoto in 

slabovidnostjo 

Otroci in mladostniki so vključeni v redne osnovnošolske in srednješolske programe, 

kjer prejemajo tudi s strani Zavoda za slepo in slabovidno mladino vso potrebno 

pomoč in podporo. Pri odraslih pa je velik delež oseb, ki ne prejema nobene oblike 

pomoči. Med njimi je tudi veliko število oseb, ki niso zaposleni. Po podatkih Zveze 

slepih in slabovidnih Slovenije je redno zaposlenih 308 oseb, oziroma 7,60 % 

odraslih. V invalidskih podjetjih je zaposlenih 32 oseb, oziroma 0,80 %. Dne 31. 12. 

2013 je bilo sto dva iskalcev nove zaposlitve, kar pomeni 2,5 % vse odrasle 

populacije, kar dva tisoč osemsto štiri oseb pa je upokojenih. To število predstavlja 

kar 70,00 % vseh odraslih oseb. Zato bi se bilo potrebno usmeriti na to populacijo 

oseb s slepoto in slabovidnostjo, saj v vsakdanjem življenju nimajo praktično nobenih 

obveznosti, kar jih lahko še dodatno izolira od okolice. Vendar pa moramo vedeti, da 

se delo z odraslimi močno razlikuje od dela z otroki in mladostniki. 

 V procesu rehabilitacije odraslih oseb s slepoto in slabovidnostjo se spopadamo z 

drugačnimi izzivi kot pri delu z otroki ali mladostniki. Pri otrocih oziroma mladostnikih 

s slepoto in slabovidnostjo lahko glede na učenčevo starost, stopnjo izobrazbe, ki jo 

je dosegel in programov pomoči, v katere je bil vključen, predvidevamo, kakšno je 

njegovo predznanje, katera so njegova močna in šibka področja in tako lažje 

predvidevamo njegovo stanje funkcioniranja ter kakšen bo njegov uspeh v 

izobraževalnih programih. V šolskem načrtu imamo tudi že določene cilje, katere 

mora učenec ali dijak doseči.  

Pri odraslih osebah s slepoto in slabovidnostjo pa so med posamezniki opaznejše 

večje razlike v predznanju, željah, motivih, ciljih in načinu dela. Zato je pri 

izobraževanju odraslih oseb s slepoto in slabovidnostjo potrebno upoštevati tudi 

andragoške načine dela. 

Ameriški avtor Malcom Knowles (1975; po Kranjc 1979) je naštel naslednje 

pomembne principe andragoške didaktike: 

 Princip osmišljenosti izobraževanja 

 Princip prijateljske, prijetne učne klime 
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 Princip sodelovanja in prevsemanja odgovornosti udeležencev (princip 

prostovoljstva) 

 Princip povezanosti z izkustvom 

 Princip andragogove indentifikacije in navdušenja nad snovjo, ki jo podaja 

 Princip prilagajanja tempa učenja 

 Princip prilagodljivosti 

Ti principi andragoškega delovanja kažejo povsem drugačno podobo, kot ga 

predstavlja pedagoško delo. Tu gre veliko večji poudarek posameznikovi volji in 

njegovim izkušnjam ter tudi prilagajanju tako s strani izvajalca kot tudi s strani 

uporabnika. Prav tako faze izobraževanja potekajo v andragoškem procesu nekoliko 

drugače kot v pedagoškem. 

Monika Govekar – Okoliš in Nives Ličen (2008) sta naredili načrt, kako naj bi si te 

faze sledile: 

 Najprej se pojavi izobraževalna potreba. Ta je najpogosteje sporočena 

andragogu kot naročilo za izobraževanje. Vodilni v podjetju, sindikatu ali v 

politični stranki so lahko naročniki izobraževanja (naročniki so lahko tudi druge 

skupine ali posamezniki). V tej fazi andragog sodeluje z naročnikom. 

 Naslednja dejavnost, ki jo andragog opravi, je analiza polja in makro 

načrtovanje. Ko pripravi makro načrt, ga s t. i. pogajalskim pogovorom 

usklajuje z naročniki. 

 Temu sledi re-definicija potrebe po izobraževanju, ki se zgodi v sodelovanju 

med naročnikom in andragogom. Konec te faze predstavljajo splošni cilji 

izobraževanja. V tej fazi postane jasno, kaj želimo z izobraževanjem doseči. 

 Na temelju splošnih ciljev oblikujemo podrobnejše izobraževalne cilje, nato 

sledi mikor načrtovanje, pri katerem andragog sodeluje z izvajalci (učitelji, 

mentorji, predavatelji, inštruktorji). Dogovarjajo se o nizih vsebin, izberejo 

metode, načrtujejo evalvacijo. 
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 Osrednji del izobraževanja in najbolj opazen del je izpeljava programa. 

Izpeljava se lahko ponavlja, lahko pa je enkratna. Število ponovitev ni 

določeno. 

 Ob koncu izpeljave sledi evalvacija, preverjanje rezultatov, znanja, novih 

spretnosti ipd. Evalvacija zajame tudi ves program. Izsledki evalvacije so zajeti 

v končno poročilo. 

 Končno poročilo andragog preda naročniku, projekt se »vrne«k tistim, ki so ga 

naročili. 

S tiflopedagogovim znanjem in izkušnjami bi bile lahko nekatere faze predrugačene 

oziroma poenostavljene. Tu mislim še posebej na prvo fazo, v kateri bi bil 

tiflopedagog kot strokovnjak znotraj nekega društva ali centra tako naročnik kot 

izvajalec. Seveda je v tem primeru potrebno predstaviti projekt sodelavcem in z njimi 

izmenjati mnenja o izvajanju delavnice. 

Seveda pa je v realnosti veliko težje priti do sistematičnosti, kot je prikazana v tej 

shemi. V realnih okoliščinah faze prehajajo ena v drugo, tudi dogovarjanje med 

naročniki, izvajalci in udeleženci lahko privede do sprememb v izpeljavi delavnice. 

Vendar je kljub temu pred začetkom izvajanja delavnice zelo pomembno dobro 

načrtovanje. Avtorja Kulić in Despotović (2004; po Govekar – Okoliš, Ličen 2008) sta 

načrtovanje razdelila na tri dele. 

V prvem delu si moramo odgovoriti na nekatera vprašanja. Ta vprašanja so: 

 Komu je izobraževanje namenjeno? (Kakšna je skupina, ki bo vključena v 

izobraževanje, kakšni so morebitni pogoji za vpis?) 

 Zakaj se bo dogajalo? (Kakšni so nameni in cilji izobraževanja?) 

 Kako se bo dogajalo? (Katere organizacijske oblike bomo izbrali? Poletna 

šola, tečaj, seminar?) 

 Kje se bo dogajalo? (Kakšne objekte, prostore, sredstva imamo na voljo?) 

 Kdo bodo izvajalci? (Katera organizacija bo izobraževanje izpeljala, kateri 

učitelji, mentorji, tutorji … bodo sodelovali?) 
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 Kdaj se bo dogajalo? (Časovni okvir, urnik.) 

 Koliko bo stalo? (Finančni načrt in načrt marketinga.) 

 Kako bomo vedeli, da so cilji doseženi? (Načrt za evalvacijo, merila in načrt 

organizacije za spremljanje in vrednotenje.) 

V drugem delu sledi mikronačrtovanje, ki vsebuje oblikovanje podrobneje 

opredeljenih učnih ciljev, izbor vsebin in metod dela. Ta del pripravijo skupaj vsi 

izvajalci, načrtovalci in drugi vpleteni v projekt. 

V tretjem delu pa načrtujemo dejavnosti, ki se bodo odvijale pred izpeljavo programa, 

denimo vpis, svetovanje (pred vpisom, pred začetkom programa, med programom), 

priprava na vpis (sprejemni pogoji), priprava prostorov in gradiv ter vzporednih 

dogodkov, ki bodo potekali ob izobraževalnem programu. 

To je prikaz dinamike dela znotraj splošnega andragoške dela. Vendar nam ta načela 

lahko dobro služijo tudi pri delu z odraslimi osebami s slepoto in slabovidnostjo. 

Izvajalci projektov morajo biti pozorni tudi na raznolikost skupine. Pri tej skupini oseb 

se namreč kažejo zelo velike razlike. Že sama senzorna motnja se lahko kaže v 

različnih oblikah, od popolne slepote, do slabovidnosti. Pri starejših uporabnikih je  

zelo verjetna tudi prisotnost drugih težav, ki jih moramo tudi upoštevati.  

Maureen A. Duffy (2002) je naštela nekaj najpogostejših zdravstvenih težav, katere 

prizadenejo predvsem starejše osebe. Mednje spada artritis, kardiovaskularne 

bolezni, diabetes, izguba sluha, Parkinsonova bolezen ter posledice kapi. 

Prav tako pa v projektih, ki so namenjeni odraslim in starejšim osebam s slepoto in 

slabovidnostjo, sodelujejo osebe zelo različnih starosti. To pomeni, da morajo biti v 

načrtovanju prilagoditve za vse skupine uporabnikov, ter po potrebi tudi možnost 

sprotnega prilagajanja. 

Eden izmed pomembnejših elementov, na katerega moramo biti pozorni pri projektih 

za to ciljno skupino, je tudi informiranje članov društva o dogajanju. Starejše osebe s 

težavami vida težje dostopajo do informacij o samem obstoju projektov in njihovi 

vsebini. Zato je potrebno poskrbeti, da so vsi člani seznanjeni z dogajanjem v 

društvu. Pri načrtovanju projektnih delavnic za odrasle osebe s slepoto in 

slabovidnostjo moramo dati velik poudarek tudi na njihovo mobilnost. Mobilnost 
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starejših članov je lahko velik problem, še posebno v primeru, da prihajajo iz 

odročnejših vasi (Orr 1998).  

Nekatere novejše strategije izvajanja rehabilitacije oseb, ki kasneje oslepijo, dajejo 

velik pomen medvrstniški pomoči. Tu gre za to, da osebe, ki so bolje rehabilitirane in 

imajo več znanja in veščin na določenih področjih, ta znanja prenašajo na druge 

osebe oziroma udeležence delavnic. Veliko oseb po izgubi vida kaže večje zaupanje 

tistim, ki so že pred njimi prehodili to pot, in imajo izkušnje pri prilagajanju na 

določene situacije. Z več izkušenimi udeleženci delavnic pa se zmanjša tudi potreba 

po strokovnih sodelavcih, kateri bdijo nad izvajanjem. Posameznik lahko na ta način 

spozna, kako druge osebe s podobno motnjo rešujejo težave. Z vrstnikom se lahko 

pogovori tudi o drugih težavah, s katerimi se srečuje v vsakdanu. Ko udeleženci vidijo 

drugo osebo, kako uspešno premaguje ovire, to vzbudi v posamezniku večjo 

samozavest in boljšo samopodobo,saj se s tem zaveda, da je zmožen premagati 

marsikatero težavo (Orr 1998). 

To so smernice, ki so lahko v pomoč pri načrtovanju in izvedbi projektov za odrasle 

osebe s slepoto in slabovidnostjo. Predvsem je pomembno, da se zavedamo, da se 

delo z odraslimi razlikuje od dela z otroki in mladostniki. Opisanih je nekaj splošnih 

andragoških načel, ki so uporabna v različnih izobraževalnih programih za odrasle 

osebe, ta pa so dopolnjena še z nekaj opozorili, na katere ne smemo pozabiti pri delu 

z osebami s slepoto in slabovidnostjo. 



 

 12 

4. Potek izvajanja projekta 

V prejšnjih poglavjih sem predstavil problematiko odraslih oseb s slepoto in 

slabovidnostjo v Republiki Sloveniji, predstavil sem tudi izobraževalno delo s takšno 

populacijo. V tem poglavju je v šestih korakih opisan potek izvajanja projekta, ki je 

izdelan na podlagi potreb odraslih oseb s slepoto in slabovidnostjo, teoretičnih 

izhodišč za delo z njimi ter na podlagi nasvetov in opozoril iz prejšnjega poglavja. 

Projekt je zastavljen za izvedbo v daljšem časovnem obdobju, namenjen pa je večji 

skupini udeležencev. Delo v projektu bi potekalo kontinuirano, torej bi bilo vsako 

srečanje nadaljevanje prejšnjega. Faze poteka izvajanja projekta obsegajo vse od 

izbire teme oziroma vsebine delavnice, preko načrtovanja, priprav, izvedbe, pa vse 

do evalvacije uspešnosti izvedbe projekta. Vsaki stopnji je dodan tudi primer, kako bi 

to stopnjo izvedli, če bi šlo za, v tem primeru, vrtnarsko delavnico. 

1. INFORMATIVNI RAZGOVORI S ČLANI IN OSEBJEM DRUŠTVA.  

S člani društva opravimo informativni razgovor o tem, v kolikšnem številu bi se 

želeli pridružiti projektu, katere aktivnosti jih najbolj zanimajo. Zbiramo njihove 

predloge in želje. Prav tako se pogovorimo s sodelavci o možnostih, ki so nam na 

voljo. Na podlagi teh pogovorov določimo temo projekta. 

Primer: Med člani društva so za izvedbo projekta in sodelovanje v njem 

navdušene predvsem starejše članice. Želijo se udeleževati projektov, kot so na 

primer kuharski ali vrtnarski, saj bi lahko ta znanja uporabile tudi v domačem 

vsakdanu. V pogovoru s sodelavci ugotovimo, da imamo glede na število 

zainteresiranih kandidatov primerno velike kmetijske površine, kuhinje, ki bi 

zagotavljala dovolj opreme, da bi delavnice potekale, pa nimamo. Torej izberemo 

vrtnarstvo kot temo projekta. 

2. DOLOČANJE SPLOŠNIH OKVIRJEV IN  CILJEV IZOBRAŽEVANJA - 

MAKRONAČRTOVANJE.  

V tej fazi določimo časovni okvir dogajanja, prostor kjer bomo projekt izvajali, 

sodelavce, ki nam bodo pomagali pri izpeljavi projekta. V tej fazi postavimo tudi 

predvideno finančno strukturo projekta, medijsko pokritost. Kakšni so splošni cilji 

projekta. 
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Primer: Določimo, da bo projekt potekal od marca, ko se začne vrtnarska sezona, 

do septembra oziroma oktobra, ko se zaključi delo na vrtu. Najdemo primerne 

površine, kjer bi projekt izvajali, se dogovorimo z vrtnarjem oziroma vrtnarskim 

centrom, s katerim bomo sodelovali pri izvedbi projekta. Zelo pomembno je 

zagotovilo finančnih sredstev za izvedbo projekta. Za finančna sredstva se lahko 

obrnemo na Lions klube, občine, znotraj katerih delujemo, črpamo denar iz 

državnih ali evropskih sredstev, oziroma prejmemo denar v obliki donacij s strani 

lokalnih podjetnikov. Dogovorimo se tudi, da se bomo v sklopu projekta 

osredotočili predvsem na rastline, ki jih ne najdemo zelo pogosto na slovenskih 

vrtovih, vendar pridejo velikokrat zelo prav v kuhinji. Poudarek bo tudi na 

okrasnem cvetju. Cilj tega projekta je prenos vzgoje teh rastlin v domače okolje 

posameznika. 

3. PODROBNEJŠE NAČRTOVANJE – MIKRONAČRTOVANJE.  

Sedaj pride na vrsto natančnejše načrtovanje celotnega projekta. Vsi 

strokovnjaki, ki sodelujejo v projektu so v tej fazi vključeni v interdisciplinarni tim, 

kjer vsak član obvlada svoje področje, sedaj pa si s kolegi z drugih področij 

izmenjujejo mnenja, se dopolnjujejo in tako dopolnijo in izpilijo načrt do 

potankosti. Dogovorijo se o vsebini projekta, o metodah dela, o ciljih, ki jih želijo 

doseči, načrtujejo evalvacijo projekta. 

Primer: Tim lahko sestavljajo tiflopedagog, vrtnar, predstavnik društva, ki je 

zadolžen za finančno strukturo projekta ter usklajuje ta projekt še z drugimi 

dejavnostmi v društvu. V timu je tudi lastnik oziroma skrbnik zemljišča, kjer se 

projekt izvaja. Natančno določijo lokacijo, izberejo vrste rastlin, katere bodo 

uporabljali. Izberejo maksimalno 12-15 različnih rastlinskih vrst (Schuman 1998). 

Sklenejo tudi dogovor o potrebnih prilagoditvah na vrtu inaredijo mesečne načrte. 

Dogovorijo se za dva ali tri obiske vrta tedensko, odvisno od sezone in količine 

dela, ki je v tistem času zahtevana na vrtu. Za vsak mesec torej določijo naloge, 

pri katerih pa mora biti tudi nekaj prostora za prilagajanje, zaradi vpliva vremena. 

Za načrtovanje nalog se obrnemo na vrtnarja oziroma poiščemo literaturo. 

Schuman (1998) ter strokovnjaki v vrtnem centru Kalia (Tomšič 2013) sta naloge 

razvrstila sledeče: 
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Marec: Priprava tal na vrtnarjenje. Sem spada prekopavanje in rahljanje zemlje 

ter gnojenje. Namestitev tople grede. V topli gredi se lahko že seje nekatere 

zgodnje pomladanske vrste solate in endivije. V zunanjih gredicah pa se lahko 

seje špinačo, grah, fižol. Posadi se lahko tudi različne vrste vrtnic. 

April: Priprava prostora, ki je namenjen kompostu. Vrt je potrebno opleti, nato se 

posadi rdečo peso, radič, korenje. Prav tako se lahko posadi različne vrste solate 

in čebulo in por. V toplo gredo se posadi paradižnik, bučke in papriko. Sadi se 

tudi krompir in okrasne čebulnice. 

Maj: Skrb, da je vrt urejen, da ni plevela. Sedaj se lahko sadi in seje praktično 

vso želeno zelenjavo. Tudi v maju se sadi nekatere poletne in jesenske okrasne 

čebulnice, kot na primer dalije, lilije, kane. 

Junij: Zaradi prihajajočega časa dopustov je potrebna porazdelitev nalog za 

prihajajoče mesece. Če se bo projekt izvajal več let zapored je sedaj čas za 

sejanje okrasnih dvoletnic, kot so na primer marjetice, spominčice, pajčolan. Če 

za katere zelenjave ni bilo časa posejati v mesecu maju, se lahko sadi še v juniju; 

predvsem nizki fižol ali sladko koruzo. Za boljšo vlažnost in tudi za varovanje 

pred pleveli se zastre tla z različnimi organskimi zastirki. 

Julij: V poletnih mesecih je ob pomanjkanju padavin pomembno redno zalivanje. 

Če je logistično izvedljivo, naj bi sami udeleženci kar največkrat sami zalivali. Če 

to ni mogoče, je za zalivanje zadolžen oskrbnika vrta. Prav tako je treba 

poskrbeti za poletne škodljivce. V največji možni meri sodelujejo sami 

udeleženci, ker pa je škodljivce včasih težje opaziti, mora nad njimi bdeti tudi 

oskrbnik vrta ali pa vrtnar. Če se pojavijo škodljivci je potrebno ustrezno ukrepati. 

Avgust: Odcvetele rastline se zbira v kompostu. Še vedno je zelo pomembno 

redno zalivanje vrtnin. Sedaj že napoči čas za pobiranje krompirja, paradižnikov, 

jajčevcev, buč. 

September: V mesecu septembru pobiramo pridelke. Če se odločimo za 

večkratno ponovitev delavnice, se lahko na prazne gredice seje rastline za 

zeleno gnojenje. Je pa tudi septembra še čas za vzgojo nekaterih vrst solat. Tudi 

za okrasno cvetje je sedaj čas, da se poreže cvetje, se jih zveže v šopke in 
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posuši. Za naslednje leto pa se lahko posedi okrasne čebulnice, kot so na primer 

tulipani in narcise. 

Oktober: Oktober je čas za prekopavanje vrta in gnojenje, lahko se gnoji s 

kompostom ali hlevskim gnojem. Je tudi čas sajenja nekaterih vrst čebulčka 

(jesenski česen). Če se katero izmed rastlin pusti prezimiti, jo je potrebno 

zavarovati s smrekovimi vejami. Sedaj je tudi čas za sajenje žive meje in vrtnic. 

Kot zaključek projekta se načrtuje prireditev, ki bi bila namenjena tudi širši 

javnosti, na kateri bi člani postregli jedi iz zelenjave, ki so jo sami pridelali. V ta 

namen se organizira seminar na temo kuharstva, katero vodi profesionalni kuhar. 

Tu si lahko razdelijo recepte, ki jih bodo uporabili in si med seboj svetujejo. Na 

prireditvi lahko udeleženci tudi prodajajo suho cvetje in šopke, denar pa namenijo 

nakupu semen za naslednjo vrtnarsko sezono. 

4. PRIPRAVA NA IZVEDBO PROJEKTNE DELAVNICE.  

Sedaj je na vrsti nakup in priprava prostorov in materiala, katerega bomo 

uporabljali pri izvedbi projekta. Paziti moramo, da izvedene prilagoditve 

zadostujejo vsem udeležencem delavnice. To je še zadnja faza pred začetkom 

izvajanja.  

Primer: Najprej je potrebno priskrbeti vse potrebne materiale za izpeljavo 

projekta. Ker v projektu sodelujejo skupine oseb z različnimi potrebami, se 

moramo potruditi, da zagotovimo prilagoditve za vse skupine. Najprej gre tu 

seveda za osebe tako s slepoto kot tudi za osebe s slabovidnostjo. Ker je v 

društvih včlanjenih vse več starejših občanov, moramo poskrbeti, da je 

prilagojeno tudi za osebe, ki imajo morebiti težave na gibalnem področju. Hans 

Schuman (1998) je predstavil nekatere elemente, na katere moramo biti pozorni 

pri izpeljavi takšnega projekta. Seveda pa gre pri tem prilagajanju zgolj za 

sledenje tiflopedagoških smernic dela. 

Ukrepi in prilagoditve, ki jih moramo izvesti pred začetkom projekta: 

 Nakup orodja, ki ga bomo potrebovali. Tu gre za samokolnice, lesene 

zaboje, zalivalke, motike, vrvi in lopate različnih velikosti. Pomembno je, 

daj jih označimo z zelo kontrastno barvo. Glede na to, da je v vrtu veliko 
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zelene barve, lahko orodja označimo z živo rdečo barvo kot popolno 

nasprotje okolice. Orodja, kot so motika, lopata, grablje, rovnice, naj bodo 

obvladljive z eno roko, da lahko v drugi roki držijo lupo ali pa preiskujejo 

teren, katerega obdelujejo. 

 Prostorska ureditev vrta, kjer na začetku ogradimo dva ločena vrtova. Na 

enem vrtu bo okrasno rastlinstvo, na drugem pa zelenjava. Zato naredimo 

tudi dve skupini uporabnikov, ki izmenično obdelujejo posamezen vrt. Vrt 

obdamo z 100 cm visoko ograjo, katero označimo z opazno barvo. Tu 

lahko uporabimo rumeno barvo. Določiti je potrebno tudi gredice, ki naj 

bodo pravilnih oblik. Vsaka gredica naj bo obdana z lesenim robom, ki je 

visok nekje 15-20 cm. Tudi ta lesen rob pobarvamo v rumeno kontrastno 

barvo. Na gredicah, kjer je potrebno sajenje v ravnih vrstah, nategnemo 

vrvico med dvema količkoma, tako bo osebam s slepoto lažje držati ravno 

linijo. Med gredicami uredimo potke, na katerih odpravimo vse nevarne 

neravnine in jih dobro utrdimo. Lahko jih tudi obložimo z betonskimi ali 

kakšnimi drugimi ploščami, za lažje in manj nevarno premikanje med 

gredicami. Na sredini potke pa lahko naredimo še vodilno linijo, katera se 

na otip in v barvi razlikuje od podlage. Poskrbimo tudi za to, da je potka 

dovolj široka za invalidski voziček, če ga kateri izmed udeležencev 

uporablja. Na koncu izdelamo še taktilno karto obeh vrtov, na katerega 

napišemo z brajico in v povečanem tisku rastline, ki se nahajajo na 

posameznih gredicah. 

 Pred izvedbo projekta lahko izdelamo herbarij, v katerem se nahajajo vse 

rastline, katere bomo vzgajali tekom projekta. Zraven dopišemo ime v 

brajici in povečanem tisku. Prav tako damo na vsako gredico v višini 100 

cm tablico, na kateri je zapisano, katera rastlina raste na tej gredici. Ime 

rastline je zapisano v brajici in povečanem tisku. 

 Poskrbeti pa je potrebno tudi za dovolj zalog semen, čebulic, ter da imamo 

dostop do vode. 

 Če pri pripravi vrta niso bili udeleženi vsi člani tima oziroma strokovni 

delavci, ki sodelujejo pri projektu, jih moramo natančno seznaniti in jim le-

tega predstaviti še pred začetkom izvajanja projekta. 
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5. IZVEDBA PROJEKTNE DELAVNICE.  

Sedaj je na vrsti izpeljava programa. Izvedba projekta je lahko večkratna ali pa jo 

izvedemo samo enkrat. Pri sami izvedbi se trudimo držati zastavljenega načrta in 

ciljev, po potrebi pa načrt tudi prilagodimo. 

Primer: Najprej udeležence projekta seznanimo z vrtom, s pripomočki in orodji ter 

rastlinami, katere bodo vzgajali. Ko udeleženci dodobra spoznajo teren lahko 

začno z delom na vrtu. Aktivnosti vodi vrtnar, seveda ob pomoči tiflopedagoga 

oziroma še drugih strokovnih delavcev, ki na primeren način prenesejo 

obvladovanje teh veščin na udeležence. Ko se udeleženec nauči določene 

veščine, ga pustimo, da sam dokonča delo. Na pomoč mu pristopimo zgolj na 

njegovo prošnjo. Od začetka se trudimo, da vsak posameznik opravi kar se da 

veliko dela. Le najnujnejše stvari preložimo na oskrbnika vrta. Tu gre lahko na 

primer za poletno vsakodnevno zalivanje nekaterih vrtnin. 

Prav tako si udeleženci znotraj skupine že pred začetkom vsake delavnice 

razdelijo vloge kaj bo kdo delal, po koncu vsake delavnice pa pospravijo 

pripomočke na svoje mesto, ter očistijo potke, če je le to potrebno. Zelo 

pomembno je tudi, da udeleženci ob vsakem obisku projekta otipajo vse rastline, 

ki so na obeh vrtovih, saj lahko le tako opazujejo njihov razvoj. 

6. ZAKLJUČEK IZVANJANJA PROJEKTNE DELAVNICE IN EVALVACIJA.  

Na podlagi načrta in ciljev, ki smo si jih zastavili, ugotavljamo kako uspešni smo 

bili pri izpeljavi projekta. Tu upoštevamo količino pridelka, ki smo ga vzgojili, prav 

tako pa uspešnost ocenimo na podlagi pogovora z udeleženci projekta. Ta 

pogovor zajema vprašanja o napredku posameznikov, o osvojenih veščinah, 

znanju. Vse te informacije zajamemo v končnem poročilu. 

Primer: Glede na načrt ocenimo, katere rastlinske vrste nam je uspelo vzgojiti in 

kakšna je bila letina. V individualnem ali skupinskem pogovoru nam uporabniki 

povedo, kaj so se naučili, katere nove veščine so osvojili, ali jih bodo ta nova 

znanja napeljala k temu, da bodo tudi sami doma poizkusili s pridelovanjem in 

vzgajanjem zelenjave in okrasnega cvetja. Prav tako povprašamo po interesu za 

sodelovanje v prihodnjem letu, ter kakšne so njihove želje. Če bi želeli vključiti še 
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dišavnice, sadno drevje in drugo rastlinstvo. Vse te odzive vključimo v končno 

poročilo, katerega predstavimo vodstvu društva. 
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5. Prenos znanj in veščin v vsakdanje življenje 

Projekti lahko prinesejo veliko pozitivnih sprememb pri osebah s slepoto in 

slabovidnostjo v njihovem vsakdanjem življenju. Primarno se lahko to kaže kot nova 

teoretična in praktična znanja na tistem področju, v katerega se je usmerila 

delavnica. Ob tem pa imajo ti projekti še veliko drugih pozitivnih učinkov, ki jih 

mogoče ne opazimo na prvi pogled. Velikokrat tega učinka niti sami udeleženci ne 

opazijo.  

Ti učinki se lahko kažejo na različnih področjih. Izhajam iz primera prikaza učinkov 

vrtnarske delavnice, katera je opisana v prejšnjem poglavju, njene učinke pa bom 

razširil še na druga področja, saj lahko projekti z zelo različnimi vsebinami še vedno 

prinesejo podobne rezultate.  

Prostočasne aktivnosti in vsakodnevne veščine: Znanja, ki jih udeleženci prejmejo na 

projektih, lahko prenesejo tudi v domače okolje. Ko spoznajo, kako so lahko kljub 

slepoti ali slabovidnost še vedno uspešni pri aktivnostih, ki so jih izvajali tekom 

projekta, bodo s prilagojenim načinom dela in pripomočki veliko pogosteje to 

aktivnost izvajali tudi v domačem okolju.  

Senzorne spretnosti: osebe s slepoto lahko prav s tipom razlikujejo predmete in 

objekte med seboj in spremembe, ki se odvijajo na njih samih (rast rastlin, vzhajanje 

testa). Objekte prepoznavajo po obliki, velikosti, po čvrstosti, debelini, grobosti. To 

velja tako v vrtnarstvu, kot tudi pri drugih dejavnostih. Nekatere rastline imajo tudi 

trne. Udeleženec lahko s tipom oceni tudi primernost vlage v tleh. Tudi pri drugih 

projektih, ki vsebujejo veliko ročnega dela, na primer pri kuhanju ali likovnem 

ustvarjanju, udeleženec krepi svojo taktilno percepcijo, ki je za osebe s slepoto zelo 

pomembna. Prav tako pa je lahko raziskovanje in prepoznavanje objektov ter s tem 

treniranje blazinic že prvi korak k brajevem opismenjevanju. Če oseba s 

slabovidnostjo uporablja lupo, predstavljajo prav takšni projekti možnost, da se 

udeleženec bolje spozna z napravo in se privaja na njeno uporabo.Čeprav je 

najpomembnejša taktilna percepcija, lahko udeleženec, tako v vrtu kot tudi v kuhinji 

ali v katerih drugih projektih, razlikuje objekte z vonjem in tudi okušanjem. 
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Bralno razumevanje: z dajanjem navodil v brajici ali povečanem tisku so tudi 

udeleženci projektov primorani uporabljati veščine branja. Lahko gre za branje z lupo 

ali branje brajeve pisave. 

Motorika: izvedba takšnih projektov je zelo pomembna tudi za ohranjanje motoričnih 

spretnosti. Pri osebah s slepoto in slabovidnostjo se velikokrat zgodi, da se v 

domačem okolju izogibajo delom, ki zahtevajo natančnost, s tem pa je tudi razvoj fine 

motorike precej okrnjen. Z uporabo pripomočkov - pa naj gre za motiko, metlico za 

stepanje, gotovinsko blagajno, izvijač, zračno tlačilko, čopič ali dleto - ob tem vedno 

razvijamo fino motoriko. Vsak izmed pripomočkov zahteva drugačne motorične 

vzorce, s tem pa pridobimo različno paleto izkušenj, katero lahko uporabimo pri 

srečevanju s pripomočki v našem vsakdanu. 

Ne smemo pa pozabiti tudi na grobo motoriko. Pri prenašanju večjih predmetov, 

spretnemu izogibanju objektov (rastline, stoli, škatle), ter drugih, kompleksnejših 

aktivnostih krepimo ravnotežje, koordinacijo ter tudi shemo telesa. 

Orientacija in mobilnost: Tudi za učenje in razvijanje orientacijskih spretnosti so lahko 

projekti zelo dobrodošli. Pri uporabi taktilnih map si udeleženci skušajo zapomniti 

tloris prostora, s tem ustvarjajo miselno mapo, ki jo tekom izvajanja projekta še utrjuje 

in dopolnjuje. Vrt s svojimi vogali, neravninami in drugimi ovirami predstavlja tudi 

dober poligon za vajo z belo palico. Prav tako tudi police v trgovini ali pa mize v 

večjih jedilnicah. Torej se lahko učimo raziskovanja večjih površin, lahko pa se 

posvetimo tudi raziskovanju manjših površin. Pri raziskovanju gredice, iskanju 

primernih kuhinjskih pripomočkov in iskanju orodij moramo biti ravno tako zelo 

sistematični, da ne spregledamo nobenega elementa. Tako vrtne gredice kot tudi 

kuhinjske predale, trgovske police in jedilne mize lahko raziskujemo na več načinov. 

Lahko  raziskujemo od sebe proti sebi, ali pa od leve proti desni. Od zgoraj navzdol 

ali obratno. 

Kompenzatorne spretnosti: Udeleženci so v skupini, ki sodeluje v projektu, 

soodgovorni za uspeh projekta, kar je voda na mlin tiflopedagogu, saj je to zelo 

pomembno za posameznikovo motivacijo pri razvijanju kompenzatornih spretnosti. 

Pred drugimi člani društva ne želijo delovati neuspešno inzaradi tega se pri 

posamezniku poveča motivacija in potrpežljivost ob iskanju in razvijanju primernih 



 

 21 

kompenzatornih spretnosti. Ob neuspehu pa je osebi na voljo cela skupina, ki mu 

daje podporo in mu pomaga z nasveti iz svojih izkušenj.  

Uporaba podporne tehnologije: v projektih lahko udeležence postopoma privajamo 

na nove tehnološke pripomočke. Starejši velikokrat zavračajo ali pa imajo zadržke 

pred uporabo novih tehnologij, dalj trajajoči projekti pa so odlična priložnost, da se 

starejše osebe postopoma prilagajajo na dane pripomočke. Nekaj srečanj lahko 

opazujejo le druge udeležence pri uporabi teh pripomočkov, nato pa jih tudi sami 

preizkusijo. 

Samozagovorništvo in samopodoba: Člani društva se raje udeležujejo delavnic, ki ne 

temeljijo na konkretnih pridobivanjih znanj s tiflopedagoškega področja, ampak imajo 

to delavnico ozaveščeno kot obisk in delo na vrtu, v kuhinji, v trgovini, v delavnici. To 

je velika prednost v primerjavi z aktivnostmi v prostorih društva (Orr 1998). Pri 

osebah, ki kasneje izgubijo vid, se začne kazati tudi strah pred kazanjem v javnostjo. 

Orr in Rogers (2006) pravita, da se starejše osebe začnejo izogibati pojavljanju v 

javnosti, saj se bojijo, da se bodo osmešili. S sodelovanjem v teh delavnicah pa 

posamezniki postanejo bolj samozavestni in gotovi v svoje sposobnosti. Ker vidijo, da 

lahko tudi oni uspešno opravijo nekatere dejavnosti, se poveča njihovo 

samozaupanje in želja po raziskovanju in ustvarjanju. Prav tako se počutijo bolj 

močne in kompetentne pri obvladovanju vsakodnevnih veščin. 

Možnost zaposlitve: če udeleženec kaže veliko zanimanje za vsebino projekta in je 

ob tem tudi uspešen, lahko na podlagi izkušenj, pripomočkov in tehnik, ki jih je 

spoznal v okviru projekta, z našo pomočjo in priporočili išče zaposlitev v tem sektorju 

dela.  
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6. Sklep 

Na raziskovalna vprašanja, katera sem si zastavil pred začetkom pisanja 

diplomskega projekta, sem skoraj v celoti odgovoril. Glede smernic in načel, ki jih je 

potrebno upoštevati pri osebah s slepoto in slabovidnostjo, sem dal nekoliko večjo 

težo andragoškim principom, saj smo tiflapedagogi dobro podkovanosti na področju 

pedagoškega dela, na področju andragoškega pa mogoče malce manj. Vendar pa 

nisem ostal samo pri andragogiki, temveč sem v literaturi našel tudi veliko 

tiflopedagoških pravil in namigov za delo z odraslimi osebami s slepoto in 

slabovidnostjo. Mogoče v tem delu ni toliko praktičnih nasvetov za delo 

tiflopedagoga, so pa v načrt izvedbe projekta vključene nekatere bolj specifične 

prilagoditve okolja. 

Pri prenosih pozitivnih učinkov v vsakdan oseb s slepoto in slabovidnostjo sem 

skušal zajeti vsa pomembnejša področja življenja, ter prikazati neke vsesplošne 

učinke takšnih projektov.  

Čeprav sem večkrat skozi diplomsko nalogo izpostavil primer vrtnarskega projekta, 

lahko opisan pristop uporabimo pri zelo različnih aktivnostih. Sam sem omenil 

projekte kot so kuhanje, delo v prodaji in umetniško ustvarjanje, vendar je možnosti 

neskončno. Izpostavil sem podatke, ki pričajo, kako pereča je problematika 

neaktivnosti odrasle populacije s slepoto in slabovidnostjo, in med njimi najdemo 

osebe z najrazličnejšimi interesi. Mogoče tudi znotraj društva več članov goji 

podobne interese, zato moramo prisluhniti njihovim željam in izpeljati projekte, ki jih 

bodo radi obiskovali in bodo uspešno sodelovali, s tem pa postajali bolj kompetentni, 

vedno bolj samostojni in bolj vpleteni v družbeno okolje. 
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