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Povzetek 

V diplomskem delu govorimo o področju prostočasnih aktivnosti, za katere vemo, da 

igrajo pomembno vlogo v našem življenju, saj vplivajo na naše dobro počutje, zdravje 

in socializacijo. Osredotočili smo se na prosti čas starejših (upokojenih) kasneje 

oslepelih oseb, saj imajo le-ti po upokojitvi na voljo veliko več časa kot prej, ki pa ga 

zaradi slepote/slabovidnosti ne morejo preživljati tako polno, kot bi ga lahko. S 

sistematičnim pregledom literature smo raziskali vpliv, ki ga ima pridobljena 

slepota/slabovidnost na preživljanje prostega časa starejših (upokojenih) oseb s 

slepoto/slabovidnostjo. Prav tako smo raziskali, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na 

izbiro prostočasnih aktivnosti po tem, ko oseba delno ali popolnoma izgubi vid, 

kakšna je pri tem vloga tiflopedagoga in katere so tiste prostočasne aktivnosti, ki  jih 

starejše osebe s slepoto/slabovidnostjo največkrat izberejo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: prostočasne aktivnosti, kasneje oslepele odrasle osebe, vpliv 

slepote/slabovidnosti, vloga tiflopedagoga. 



 
 

Abstract 

In this degree we are discussing about leisure activities, which play an important role 

in our lives. They influence our health, well being and socialisation. We focused on 

the free time of adventitiously blind elderly (retired) people, because they have more 

free time after the retirement, but can not fully enjoy it because of the vision loss. 

With the overview of the literature we explored the impact that the adventitious 

blindnes has on leisure activities of elderly (retired) people with gained vision loss in 

later life. We have also explored factors that influence selection of leisure activities by 

adventitiously blind elderly, as well as the role of rehabilitation teachers have in order 

to help people with vision impairments to overcome these limitations. We have also 

explored which leisure activities do adventitiously blind elderly participate in the most.  
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1 Uvod 

Število starostnikov v različnih delih sveta in tudi v Sloveniji se povečuje. To 

dokazujejo tudi podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Povprečna 

življenjska starost se je od leta 2000 do 2011 povečala iz 38,8 let na 41,8 let. 

Starostna piramida kaže, da so starostne skupine od 20 do 65 let (20-24 let, 25-29 

let, 30-34 let … 60-64 let) danes številčno najbolj zastopane (Rejec idr., 2012). To 

pomeni, da se bo postopoma večina teh ljudi z leti postarala in predstavljala vedno 

večji odstotek prebivalstva v Sloveniji. Prav tako pa se je podaljšalo pričakovano 

trajanje življenja. Pri moških se je pričakovana starost od leta 2000 do 2011 dvignila z 

71,9 let na 76,6 let, pri ženskah pa z 79,1 na 82,9 let (Rejec idr., 2012). S starostjo 

pa se pri vedno večjem številu posameznikov pojavijo različne bolezni, motorika 

oslabi. Poleg naštetega pa so starostniki tisti, ki največkrat poročajo o težavah, ki jih 

imajo z vidom (po Thylefors idr., 1995 je na svetu 58 % oseb s slepoto in 

slabovidnostjo, ki so stari več kot 60 let). Te zelo vplivajo na posameznikovo 

vsakodnevno funkcioniranje. Ker so starejši ljudje upokojeni, imajo na voljo veliko 

časa, ki ga ponavadi zapolnjujejo različne prostočasne aktivnosti. Te imajo veliko 

pozitivnih lastnostih (življenjsko zadovoljstvo, zdravje, socialni stiki, dobro počutje …). 

Pregled literature pokaže, da se starejše osebe s pridobljeno slepoto ali 

slabovidnostjo zaradi nastopa le-te manj udeležujejo prostočasnih aktivnosti oziroma 

njihove prostočasne aktivnosti velikokrat potekajo v domačem, poznanem okolju, 

manj pa v širšem, nepoznanem okolju. Zadrževanje v svojem domovanju pa lahko 

privede do socialne izolacije in osamljenosti, pri osebah s slepoto ali slabovidnostjo 

pa je večja tudi možnost pojava depresije. Tako me je zanimalo, kako in zakaj 

slepota/slabovidnost vpliva na to, da starejše osebe opustijo svoje prejšnje dejavnosti 

oziroma se poveča število prostočasnih aktivnosti, ki jih ti izvajajo doma. Prav tako 

me je zanimalo, kateri zunanji dejavniki še vplivajo na izbor prostočasnih aktivnosti 

starejših oseb s pridobljeno slepoto/slabovidnostjo. Ker imajo osebe po nastopu 

slepote/slabovidnosti ponavadi težave z udeležbo v prostočasnih aktivnostih, 

potrebujejo pomoč strokovnjakov, na primer tiflopedagoga. S pomočjo vseh naštetih 

vplivov in dejavnikov, ki vplivajo na izbor prostočasnih aktivnosti, želim pojasniti vlogo 

tiflopedagoga – kako lahko on pomaga osebi, da se ta lahko še naprej udeležuje 

želenih prostočasnih aktivnosti. Zanimalo me je tudi, katerih prostočasnih aktivnosti 

se starejše osebe največ udeležujejo.  
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2 Prostočasne aktivnosti kasneje oslepelih starejših 

oseb 

V začetku diplomskega dela so razložene besede, ki se pojavljajo skozi celotno 

diplomsko nalogo. 

2.1 Prosti čas – prostočasne aktivnosti 

Prosti čas je povezan s pojmom prostosti, svobode in svobodne izbire (Koren, 2005). 

Ker je to širok pojem, se ga težko opredeli samo z enim stavkom. Če bi o njegovi 

definiciji vprašali ljudi okoli sebe, bi ga vsak posameznik definiral malo drugače, v 

skladu z lastnimi željami. Kar je nekomu všeč, drugemu morda ni. Gotovo je lahko le 

to, da ima prosti čas v primerjavi z drugimi področji v življenju večjo možnost osebne 

izbire in samoekspresije (Černigoj Sadar, 1991). 

Prosti čas je odsotnost dela, ali pa čas, ki ni zapolnjen s poklicnim delom. To je čas, 

ki nastopi po opravljenem obveznem delu; je čas odmorov, čas konec tedna, čas 

letnega dopusta, študijski dopust, prosti čas starejših ljudi, brezposelnih ipd. To je 

čas, v katerem se odvijajo aktivnosti (poklicne, socialne, družinske) po izbiri 

posameznika. Posledice teh aktivnosti pa so sreča, zadovoljstvo in užitek (Černigoj 

Sadar, 1991). Prostočasne dejavnosti prispevajo pri pridobivanju socialnega 

zadovoljstva in pomagajo imeti bogate odnose z drugimi, torej zagotavljajo socialno 

integracijo (Dube idr., 2012). 

V Mednarodni klasifikaciji funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja je prosti 

čas opisan v kategoriji Dejavnosti in sodelovanje: Življenje v skupnosti, družbi in 

državi; Rekreacija in prosti čas: To je »sodelovanje pri kakršnikoli obliki igre, 

rekreacijske ali prostočasne dejavnosti, npr. neformalna ali organizirana igra in šport, 

programi za boljšo telesno pripravljenost, sprostitev, zabavo in razvedrilo, 

obiskovanje galerij, muzejev, kina ali gledališča; sodelovanje pri ročnih spretnostih ali 

pri konjičkih, branje za zabavo, igranje glasbil; ogledovanje znamenitosti, turizem in 

potovanje za zabavo« (Marinček, 2008, str. 191). V to definicijo so vključene igre, 

šport, umetnost in kultura, ročne spretnosti, konjički in druženje z drugimi (prav tam). 

2.2 Starejše osebe  

Ob uporabi besedne zveze starejše osebe v diplomskem delu mislim na upokojeno 

populacijo ljudi – od mladih upokojencev dalje. Podatki s spletne strani Statističnega 
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urada Republike Slovenije kažejo, da se v Sloveniji ljudje ponavadi upokojijo med 50 

in 69 letom. 84 % izmed teh izpolnjuje pogoje za upokojitev, 10 % ljudi pa se upokoji 

zaradi zdravstvenih težav (Statistični urad RS, 2012). 

2.3 Starejše osebe s pridobljeno slepoto ali slabovidnostjo 

V diplomski nalogi so s temi besedami mišljene osebe, ki so se upokojile in so bile po 

upokojitvi (hkrati z ostalimi možnimi zdravstvenimi težavami) soočene z izgubo vida, 

kar lahko močno vpliva na njihovo preživljanje vsakdanjika. Običajne očesne 

spremembe, ki se pojavijo s staranjem, so starostna daljnovidnost, spremembe v 

solznem filmu, zmanjšana kontrastna občutljivost. Te lahko še dodatno vplivajo na  

posameznikov vid in vsakdanje življenje. Najpogostejše očesne bolezni, ki se pojavijo 

pri starostnikih, pa so starostna degeneracija rumene pege, glavkom odprtega 

zakotja, siva mrena in diabetična retinopatija. Te bolezni po večini lahko zdravimo ali 

pa vsaj upočasnimo njihovo napredovanje, zato je pomembno, da jih čimprej 

odkrijemo. V nasprotnem primeru lahko pride do slepote« (Jaki Mekjavič, 2008). Ker 

v Sloveniji nimamo uradne evidence slepih in slabovidnih, je edini register, ki ga 

imamo, register članov pri Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije. Iz slednjega 

je razvidno, da je bilo 31.12. 2012 v Zvezo društev slepih in slabovidnih Slovenije 

vključenih 4019 članov, od katerih je kar 2108 (52,43 %) članov starejših od 65 let (iz 

tega števila pa ne izvemo podatka, koliko od teh oseb je oslepelo po 65. letu). 

Upoštevati pa moramo tudi dejstvo, da to število starostnikov ni dokončno zaradi 

neobstoječe uradne evidence (Kačič idr., 2009). Zasledimo lahko podatek, da je 

prevalenca slepote in slabovidnosti pri otrocih do 15. leta 0,051 %, pri odraslih med 

15 in 49 letom 1,15 %, pri odraslih nad 50. letom pa kar 1,2 % (Kačič idr., 2009). 

3 Vpliv pridobljene slepote/slabovidnosti na prostočasne 

aktivnosti starejših oseb 

Ko so ljudje soočeni s slepoto/slabovidnostjo, ugotovijo, da jim le-ta onemogoča 

oziroma otežuje izvajanje nekaterih dejavnosti v vsakdanjem življenju. Hkrati s temi 

ugotovitvami (in izgubo vida) doživljajo še različna negativna notranja občutja. Vsi ti 

dejavniki zelo vplivajo na udeležbo starostnikov v prostočasnih dejavnostih, še 

posebej v začetku nastopa slepote/slabovidnosti. 
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3.1 Omejitve, ki jih povzroča slepota ali slabovidnost 

Tri osnovna področja, na katera vpliva slepota/slabovidnost (Lowenfeld, 1973, v 

Holbrook idr., 2000): 

 Omejitve v obsegu in raznolikosti izkušenj 

Oseba po izgubi vida svet spoznava, raziskuje in se z njim sooča večinoma preko 

ostalih čutov, največ preko sluha in tipa. Vendar oseba za to, da bi predmet 

spoznala, mora stati blizu njega. Kot je nekoč Hellen Keller rekla, nas slepota odvrne 

od stvari, gluhota od ljudi. 

 Omejitve gibanja  

Orr idr. (2006) pravijo, da se osebe, soočene z izgubo vida, večkrat zmedejo glede 

lokacije, kjer se nahajajo. To lahko privede tudi do tega, da se izgubijo. Ker 

slepota/slabovidnost vplivata na zaznavanje globine (stopnice), kontrastov, imajo 

večkrat težave tudi z ravnotežjem. Tako slepota/slabovidnost vpliva na 

posameznikovo zmožnost samostojne orientacije in mobilnosti v bližnjem in daljnem 

okolju (Lowenfeld, 1973, v Holbrook idr., 2000). Najtežji vidik izgube vida pa je 

dejstvo, da posameznik ne sme več voziti avtomobila, kar pa še v največji meri vpliva 

na posameznikovo samostojnost in neodvisnost (Orr idr., 2006). 

 Omejitvi v kontroli okolja in sebe v odnosu do njega 

Zaradi izgube vida oseba ne more več pridobiti informacij z enostavnim pogledom po 

prostoru (Holbrook idr., 2000). Oseba na primer ne zmore več pogledati po prostoru 

in takoj videti, kje je pustila škarje. Natančno mora vedeti, kje jih je pustila, da bi jih 

lahko dobila. Prav tako oseba pri hoji skozi določen prostor z vidom ne dobi več 

(toliko) informacij o sestavnih elementih okolja. 

3.2 Čustveni odzivi na slepoto/slabovidnost 

Zaradi naštetih omejitev lahko starejši ljudje, soočeni z izgubo vida, doživljajo 

precejšnje čustvene, miselne, zaznavne ali vedenjske spremembe. Na vsako 

izkušnjo, ko nekoga ali nekaj izgubimo (ljubljeno osebo, del telesa ipd.), se 

odzovemo s podobnimi vrstami reakcij (Orr, 1998).  

Tuttle idr. (1996) so opisali običajne reakcije in stopnje prilagajanja na izgubo vida, ki 

se običajno pojavljajo tudi pri drugih vrstah izgube: 
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 travma (fizična, socialna), 

 šok in zanikanje. 

Ti dve stanji sta največkrat prvi reakciji na travmo. Šok je miselna otrplost. Traja 

lahko nekaj trenutkov ali več tednov. Človek se počuti nemočnega in ima občutek, da 

je situacija nerealna. Nezmožen je čustvovanja, začasno se zaustavi v času. Vendar 

pa je stanje šoka normalno, saj ščiti posameznika pred popolno preobremenjenostjo, 

ki jo povzroči travma. Orr (1998) pravi, da čeprav imajo osebe težave pri izvajanju 

vsakodnevnih opravilih, le-te lahko skušajo še naprej opravljati samostojno 

(prečkanje cest, vožnja avtomobila …). Večkrat poiščejo tudi drugo zdravniško 

mnenje, čeprav jim vsi povedo, da za stanje ni zdravila, prav tako ne upanja na 

izboljšanje. Ko stanje šoka popusti, oseba ni pripravljena ali zmožna sprejeti svojega 

stanja. Zato osebe običajno svoje stanje zanikajo. Posamezniki s tem skušajo braniti 

in ohraniti svoje psihično ravnotežje in ne zmorejo takoj sprejeti dejstva o travmi. 

Nekatere osebe zato upajo tudi na ozdravitev. 

 žalovanje in umik 

Ljudje običajno po šoku in zanikanju začnejo žalovati za pomembno izgubljeno 

lastnostjo. Med tem časom imajo občutek, da je vse izgubljeno. Na dan privre žalost, 

občutki izgube samozavesti, pripadnosti … Kasneje so lahko prisotna tudi druga 

čustva (apatija, zagrenjenost, strah, dolgčas, nemoč, obup, frustracije). Osebe se 

začnejo smiliti same sebi. S svojimi problemi so tako obremenjene, da pozabijo na 

druge ljudi in njihove potrebe. Osredotočijo se na izgubo vida in pozabijo tudi na 

lastne potrebe, ki jih imajo. Postanejo egocentrični, svoje interese in skrbi pa omejijo. 

Med žalovanjem se osebe večkrat umaknejo iz socialnega okolja. Posledica 

predolgega umika pa sta osamljenost in izolacija. 

 uklonitev in depresija 

Ko se človek vda, so pri njem prisotna negativna občutja in pesimizem. Oseba se 

osredotoča le na negativne vidike travme in večkrat pretirava o njenih učinkih. To je 

stopnja, kjer oseba govori, česa vsega ne zmore. Oseba se počuti nekompetentno, 

kar vpliva na znižanje samozavesti. Depresija je običajen odziv, ko se človek sooča s 

travmo in s prilagajanjem nanjo. Psihološki simptomi so: umik, jeza, smiljenje sam 

sebi, sovraštvo do sebe, samomorilne misli, občutja nemoči in grenkobe. 
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 ponovna ocena stanja in potrditev 

Oseba ponovno začne ocenjevati svoje stanje. Razmišljati začne o smislu življenja: o 

lastnih vrednotah, prepričanjih, prioritetah, o običajnih vzorcih vedenja. Analizirati 

začne svoje osebnostne lastnosti, prav tako začne ugotavljati, katere mora 

spremeniti, katere zamenjati in katerih ni potrebno spreminjati. Kmalu večina ugotovi, 

da slepota/slabovidnost le malo vpliva na osebnostne lastnosti. Malodušje, 

samopomilovanje, jeza in žalovanje se začnejo umikati. Po umiku in depresiji ter po 

ponovni ocenitvi in potrditvi je zagotovljen temelj, kjer se lahko začne proces 

prenove. 

 obvladovanje in mobilizacija 

Po procesu soočanja z neprijetno realnostjo in po ocenitvi ciljev in vrednot je oseba 

pripravljena na reševanje problema. Reševanje problema pomeni, da se oseba nauči 

obvladati zahteve iz fizičnega in socialnega okolja, kar pa pomeni, da se bo oseba 

morda morala naučiti novih veščin in uporabe notranjih in zunanjih virov. 

 samosprejemanje in samozavest 

Življenje je proces prilagajanja različnim fizičnim in socialnim zahtevam, s katerimi se 

vsakodnevno srečujemo. Uspešno soočanje s temi zahtevami lahko pripomore k 

izboljšanju samozavesti in k uspešnejšemu samosprejemanju (Wright in Wright, 

1993, v Tuttle idr., 1996). Po drugi strani pa ni dovolj, da se oseba samo zaveda 

svoje slepote oziroma se nauči živeti z omejitvami, ki jih prinaša, saj je njena 

samozavest lahko še vedno nizka. Slepoto ali slabovidnost mora tudi sprejeti in 

razčistiti s svojimi čustvi. 

Vsak posameznik pa drugače napreduje skozi zgoraj navedene stopnje. Slika 1 

nazorno prikazuje, v kakšnem vrstnem redu osebe lahko prehajajo med različnimi 

stopnjami. Vrstni red je drugačen pri vsaki osebi. 
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Slika 1: Reakcije na izgubo (v: Pogrund idr., 2002) 

Prav tako pa se vsaka oseba pri posamezni stopnji zadržuje različno dolgo. Nekateri 

se pri posameznih stopnjah zadržujejo zelo dolgo, drugi pa posamezne stopnje lahko 

celo preskočijo (Pogrund idr., 2002). Tuttle idr. (1996) poročajo, da se te stopnje med 

sabo lahko tudi prekrivajo. Ni namreč nujno, da se ena konča, preden se druga 

začne. 

Orr (1998) navaja tudi naslednje reakcije starostnikov, ki se lahko pojavijo v različnih 

zaporedjih: 

Jeza: Jezo lahko starejši ljudje usmerjajo na svoje bližnje. 

Občutki poslabšanja in ranljivosti: Starejši ljudje lahko čutijo, da fizično razpadajo in 

da ena izguba v funkcioniranju vodi do druge izgube, v vedno slabše stanje. 

Strah: Starejši ljudje se lahko bojijo neizogibnih nazadovanj na področju 

funkcioniranja ali bolezni (Orr, 1998), prav tako pa se bojijo padcev (Berger, 2012). 

Večkrat jih je strah tudi tega, da bodo morali iti v dom za ostarele in tam izgubili 

samostojnost/neodvisnost ter svoje prihranke. 

3.3 Socialna izolacija 

Zaradi teh dejavnikov je osebam s slepoto/slabovidnostjo udeležba v prostočasnih 

aktivnostih lahko pravi izziv (Berger idr., 2013). V raziskavi (Rovner idr., 2002) je 70 

% udeležencev poročalo, da so zaradi degeneracije rumene pege opustili razne 

dejavnosti. 83 % istih udeležencev pa je povedalo tudi, da te aktivnosti zelo 

pogrešajo (branje, vožnjo avtomobila, ročne spretnosti, gledanje televizije) (Rovner 

idr., 2002). Starejši odrasli so poročali o tem, da so bile prostočasne aktivnosti 

pomembne za njihovo dobro počutje, sedaj pa s temi aktivnostmi niso več toliko 
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zadovoljni. Zaradi tega je starejšim ljudem dolgčas, prav tako pa so žalostni, ker so 

opustili priljubljene aktivnosti in jih morali nadomestiti z drugimi aktivnostmi, ki pa niso 

bile toliko zaželene (Girdler idr., 2008). Veliko oseb je sram svoje 

slepote/slabovidnosti in jim je zaradi tega neprijetno hoditi na javna mesta (na kosilo, 

udeleževanje v prostočasnih aktivnostih ipd.) (Orr, 1998). Večkrat se izogibajo 

prijateljem in znancem, hkrati pa nekateri zavračajo razna povabila, zaradi česar jih 

prijatelji sčasoma ne povabijo več s sabo (Orr idr., 2006). Upad udeleženosti v 

prostočasnih aktivnostih pa ima splošen, močan učinek na vsakodnevno 

funkcioniranje in kvaliteto življenja starejših ljudi s slepoto/slabovidnostjo. Raziskava 

(Rovner idr., 2002) je pokazala, da ljudje s slepoto/slabovidnostjo poročajo o večjih 

omejitvah pri obiskovanju kinematografov, verskih dogodkov, rekreacijskih prostorov, 

restavracij ipd., kot pa osebe brez slepote/slabovidnosti. Rezultati raziskav (Boerner 

idr., 2006 in Crews idr., 2004) so pokazali, da osebe s slepoto/slabovidnostjo manj 

telefonirajo, prav tako pa manj časa porabijo za obiskovanje prijateljev. Za razliko pa 

rezultati raziskave Alma idr. (2011) kažejo, da starejše osebe veliko več telefonirajo 

prijateljem in sorodnikom, kot pa jih obiskujejo. Te osebe ocenjujejo, da manj časa 

porabijo za druženje kot pa njihovi vrstniki (Berger idr., 2013). Socialna udeleženost 

(ki jo v veliki meri dosežemo s prostočasnimi aktivnostmi) pa je zelo pomembna, saj 

pomanjkanje priložnosti za druženje lahko vodi do socialne izolacije, občutka samote 

in depresije (Berger idr., 2013). Socialna izolacija je najbolj pogosta izkušnja, ki 

nastane z izgubo vida (Orr, 1998). 

4 Dejavniki prostega časa 

Dejavniki, ki vplivajo na izbiro prostočasnih aktivnosti po delni ali popolni izgubi vida: 

Starost in čas upokojitve 

Ko ljudje dosežemo okoli 60 let, pride čas za upokojitev (Pucelj, 2008). Upokojitev pa 

pomeni temeljno spremembo v vzorcu zaposlenosti neke osebe. Odgovornosti, ki jih 

je prej imela oseba na delovnem mestu, se zdaj spremenijo v prosti čas. Čeprav 

ljudje mislijo, da imajo starejši ljudje zelo veliko prostega časa, pa lahko preveč 

prostega časa pripelje človeka do občutka, da je neuporaben. Tako svoboda med 

prostim časom zahteva, da je človek ustvarjalen, discipliniran in odgovoren glede 

porabe prostega časa (Dube idr., 2012). 
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Prostočasne aktivnosti nadomestijo delo in zapolnijo čas posameznikov (Jonsson, 

Kielhofner & Borell, 1996, v Stevens-Ratchford idr., 2004). Za to obdobje pa je 

značilno tudi nazadovanje telesnih in psihičnih funkcij. To pa lahko povzroči krizo 

upokojitve in starosti (Pucelj, 2008). S staranjem povezane težave z vidom pa še 

dodatno ovirajo zmožnost učinkovite interakcije osebe z okoljem in vplivajo na 

udeležbo v prostočasnih aktivnostih (Wahl idr., 1994, v Stevens-Ratchford idr., 2004). 

Poleg tega, da slepota/slabovidnost vpliva na izbor in udeležbo v prostočasnih 

aktivnostih, pa obstajajo tudi drugi zunanji in notranji dejavniki, ki v kombinaciji s 

slepoto/slabovidnostjo vplivajo na odločitve starejših glede tega, s katerimi 

prostočasnimi aktivnostmi se bodo ukvarjali. 

Tabela 1: Omejitve in spodbude za prostočasne aktivnosti (po Scraton, 1998, 179). 

Dimenzije Omejitve Spodbude 

Dostop Daleč od doma; visoki 

stroški prevoza; 

pomanjkanje prevoza. 

Dobra lokacija; bližina 

doma ali službe; 

srečevanje s prijatelji ali 

družino. 

Družbena izolacija Težave pri iskanju 

partnerjev za določeno 

aktivnost; neznanje, kje 

poiskati določeno 

aktivnost. 

Pripravljenost spoznavati 

druge ljudi. 

Osebni razlogi Pomanjkanje določenega 

znanja, energije, interesa 

ali samodiscipline; fizična 

nezmogljivost. 

Pričakovani rezultati; 

zdravje; način življenja; 

moda. 

Stroški Stroški opreme; članarina. Razni popusti. 

Čas Pomanjkanje časa zaradi 

službenih, družinskih in 

drugih obveznosti. 

Prosti, neobligiran in 

nezavezujoč čas. 

Objekti/oprema Prenapolnjeni ali slabo 

vzdrževani centri. 

Dobro vzdrževani objekti 

in oprema. 
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V tabeli 1 so navedene omejitve in spodbude, ki lahko vplivajo na izbor prostočasnih 

aktivnosti. V raziskavi avtorjev Crombie idr., 2004, so starostniki navajali razloge, 

zakaj se ne udeležujejo različnih aktivnosti. Največkrat so udeleženci te raziskave 

navajali, da nanje vpliva pomanjkanje interesa. Drugi razlogi, ki so jih še navajali, so: 

težave s prevozom, težave s sapo, bolečine v sklepih, pomanjkanje želje, da bi šli 

ven sami ali da bi šli ven ponoči, pomanjkanje energije, dvom v pozitivne značilnosti 

telovadbe, nepripadnost skupini, dvom v korist spoznavanja ljudi. Vsi našteti dejavniki 

vplivajo na izbor in udeležbo v prostočasnih aktivnostih starostnikov brez težav z 

vidom. Slepota/slabovidnost pa na izbor in udeležbo v prostočasnih aktivnosti še 

dodatno vpliva. V nadaljevanju so opisani nekateri zgoraj našteti dejavniki, ki vplivajo 

na prostočasne aktivnosti starejših oseb s pridobljeno slepoto/slabovidnostjo, 

naštetih in opisanih pa je tudi nekaj dodatnih dejavnikov. 

Osebni razlogi 

Na osebni ravni vplivajo na izbor prostočasnih aktivnosti (poleg tistih, naštetih v 

tabeli) tudi različni odnosi med ljudmi, življenjske ureditve, stopnja izobrazbe, socio-

kulturno ozadje, predhodne izkušnje, prav tako pa tudi spol, starost, rasa, stanje 

dobrega počutja, delovne priložnosti … Pomemben dejavnik je tudi podpora 

prijateljev, še največji pa podpora družine (Dube idr., 2012). 

Ekonomski in socialni položaj 

V splošni populaciji (pa tudi med osebami s slepoto/slabovidnostjo) na izbor 

prostočasnih aktivnosti veliko vplivata ekonomski in socialni položaj posameznika v 

družbi: izobrazba, dohodek, družina, družinski cikel, posameznikov smisel za 

organizacijo življenja. »Pomen izobrazbe je odločilen za dostop, kontrolo in 

izkoriščanje različnih (ne)materialnih virov, prav tako pa določa stopnjo avtonomije, 

ustvarjalnosti, telesnega napora ter tudi naravo dela določene prostočasne aktivnosti. 

Redni dohodek pa lahko, seveda v ustrezni višini, nudi občutek eksistenčne varnosti. 

Ljudi, ki so se upokojili, začne skrbeti zmanjšan vir dohodka, kar vpliva tudi na 

okrnitev dejavnosti, s katerimi so se ukvarjali pred upokojitvijo (Pucelj, 2008).«  

Prilagojenost okolja 

Eden od pomembnejših dejavnikov, ki vpliva na udeležbo starejših oseb s 

slepoto/slabovidnostjo na udeležbo v prostočasnih aktivnostih izven domačega 
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okolja, je prilagojenost oziroma dostopnost okolja osebam s slepoto/slabovidnostjo. 

Starejšim ljudem s slepoto/slabovidnostjo se zdi njihovo domače okolje sprva preveč 

zahtevno, da bi se ukvarjali z različnimi aktivnostmi (Stevens-Ratchford idr., 2004). 

Kasneje lahko ugotovijo, katere prilagoditve jim doma ustrezajo in si z njimi pomagajo 

pri nekaterih aktivnostih. Tudi rezultati raziskave (Berger, 2012) kažejo, da je izguba 

vida ključen faktor, ki omejuje zmožnost udeleževanja v aktivnostih, ki se odvijajo 

zunaj doma. Neskladnost med osebo in okoljem prepreči udeležbo osebe v 

marsikateri aktivnosti. Zdi se, da te osebe prav zaradi občutka nekompetentnosti ne 

izbirajo aktivnosti, ki se odvijajo zunaj doma. Vendar pa take odločitve niso ne lahke 

in ne zaželene. Zato je pomembno, da prilagodimo okolje tako, da bo to skladno s 

posameznikovimi zmožnostmi, interesi in potrebami in da bo omogočalo nadaljevanje 

želenih aktivnosti (Stevens-Ratchford idr., 2004). 

Lawton (1989, v Stevens-Ratchford idr., 2004) poroča, da so starejši ljudje aktivni 

udeleženci v interakciji z okoljem in so zmožni preprečiti dovzetnost za vplive okolja, 

in sicer tako, da spremenijo sebe ali pa prilagodijo okolje, da bi dosegli izenačitev 

možnosti. Bolj ko je oseba kompetentna, bolje bo lahko uporabila vire v okolju, da bi 

zadostila svojim potrebam (Lawton, 1989, v Stevens-Ratchford, 2004).  

V raziskavi (Berger, 2012) je veliko udeležencev poročalo o tem, da zunanje okolje ni 

prilagojeno za njihove potrebe, da bi lahko izvajali prostočasne aktivnosti. Svoje 

domače okolje so namreč lahko prilagodili svojim potrebam. Doma si lahko 

prilagodijo svetlobo glede na svoje potrebe, v zunanjem okolju (npr. v restavracijah) 

pa je svetloba večkrat medla. Doma si udeleženci pomagajo s povečanim tiskom ali z 

optičnimi napravami, v zunanjem okolju pa se trudijo, da bi prebrali različne napise 

(menuje, vozne rede, opise v muzejih …). V raziskavi (Stevens-Ratchford idr., 2004) 

sta oba udeleženca poročala o tem, da več časa preživita doma, odkar sta izgubila 

vid in možnost samostojnega potovanja. Eden od njiju je prilagodil svoje domače 

okolje, drugi pa je sebi prilagodil aktivnosti same. Tako sta oba našla alternativne 

rešitve in nadomestila prostočasne aktivnosti, ki sta jih prej opustila. 

Dostopnost/prevoz 

V tabeli 1 je naveden tudi dejavnik »dostopnost«. V raziskavi (Berger, 2012) od 26 

udeležencev vozi le ena oseba, ampak le podnevi in ob lepem vremenu. Drugi so se 

zaradi težav z vidom vožnji odrekli. Večina uporablja javni prevoz, ob tem pa so 
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izrazili frustracijo (npr. lociranje vrat podzemne železnice, preden se le-ta zaprejo). 

Ena od udeleženk je povedala, da poznane relacije javnega prevoza uporablja samo 

za nujne opravke (zdravnik), za prostočasne aktivnosti pa ne, saj za to porabi preveč 

truda in energije. Veliko udeležencev je poročalo o tem, da prijateljev in sorodnikov 

nočejo obremenjevati s prošnjami za prevoz, zato jih povprašajo le, če gre za nujne 

primere. Kot možnost prevoza so udeleženci navedli posebne prevoze za starejše 

osebe, vendar so kot slabost navedli to, da jim tak način prevoza vzame preveč časa 

za en sam opravek (Berger, 2012). 

Sama bi dodala tudi to, da postaje javnega prevoza pri nas večkrat niso postavljene 

blizu domov oseb s slepoto/slabovidnostjo, še posebej ne v posameznih vaseh, prav 

tako pa je pogostost voženj javnega prevoza lahko majhna, povezave pa med 

nekaterimi mesti slabše. Velikokrat pa na nezmožnost uporabe javnega prevoza 

vpliva tudi dejstvo, da osebe s slepoto/slabovidnostjo niso usposobljene, da bi se 

samostojno gibale po poteh, ki vodijo do postaj javnih prevozov. 

Strah 

Naslednji dejavnik, ki vpliva na udeležbo v prostočasnih aktivnostih, je strah. Eden od 

udeležencev v raziskavi (Berger, 2012) pravi, da redko zapusti stanovanje in nikoli 

zvečer, ker ga je strah. Zato največ časa posveti prostočasnim aktivnostim doma. 

Druga udeleženka pravi, da jo je strah zato, ker sliši glasove, a ne vidi oseb – zato jo 

je strah, da bi jo kdo okradel. Od doma se odpravi samo, če je nujno. Veliko 

udeležencev je poročalo o tem, da jih je strah, da bi se zunaj drugi zaletavali vanje, 

strah jih je padcev ali pa tega, da bi jih povozil avto. 

Pomanjkanje energije 

V isti raziskavi so udeleženci poročali, da porabijo preveč energije za to, da se 

pripravijo na aktivnost, odpravijo in udeležijo prostočasne aktivnosti. Poleg tega, da 

se jim zdi uporaba javnega prevoza zahtevna, so poročali tudi o zahtevni literaturi, ki 

informira o različnih prostočasnih aktivnostih. Teh ponavadi ne morejo prebrati zaradi 

tega, ker ne znajo brati Braillove pisave, ali pa, ker zaradi neuporabe optičnih 

pripomočkov ne zmorejo prebrati črk. Tisti, ki pa uporabljajo optične pripomočke, si z 

njimi pomagajo le za branje posameznih besed, ne pa za celotna besedila, za katera 

pravijo, da porabijo preveč časa in energije. Tako večina udeležencev zapusti dom 

le, če morajo po nujnih opravkih. 
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Pomanjkanje asertivnosti/odločnosti 

Kot je raziskava (Berger, 2012) že pokazala, večina udeležencev ni zaprosila za 

prevoz, razen, če so morali iti po pomembnih opravkih. Zdi se jim, da bi na koncu že 

prevečkrat prosili za pomoč. Zato zanjo ne prosijo. Ena od udeleženk je za pomoč 

prosila šele, ko ji je bila ponujena. 

5 Vloga in pomoč tiflopedagoga 

Ker se z zgoraj naštetimi dejavniki starejše osebe s pridobljeno 

slepoto/slabovidnostjo velikokrat ne znajo in ne zmorejo spopasti same, potrebujejo 

pomoč tiflopedagoga. Heyl in Wahl (2001, Stevens-Ratchford idr., 2004) sta 

primerjala vedenje in čustvovanje dveh skupin: starejših oseb, ki so slepe/slabovidne, 

in starejših oseb, ki nimajo težav z vidom. Ugotovila sta, da sta slepota in 

slabovidnost povezani tudi z drugimi pojavi pri človeku (negativno gledanje na 

prihodnost, življenjsko nezadovoljstvo). Na podlagi primerjave sta zaključila, da 

slepota in slabovidnost negativno vplivata na proces staranja, zato je pomembno, da 

tem starejšim osebam čimprej zagotovimo ustrezno pomoč, da bi preprečili odvisnost 

in zmanjšano avtonomijo. Ugotovljeno je bilo, da takojšnja pomoč ugodno vpliva na 

pozitiven izid pomoči pri ljudeh vseh starosti (Ringering idr., 2000). Fitzgerald idr. 

(1987, v Ringering idr., 2000) so odkrili, da takojšnja pomoč ljudem, ki so ravno 

postali slepi/slabovidni, nudi možnost za razvijanje veščin, ki povečujejo njihov 

občutek nadzora in občutek, da se lahko zanesejo nase. 

5.1 Opolnomočenje 

Če upoštevamo vplive slepote/slabovidnosti in dejavnike okolja, potem je vloga 

tiflopedagoga ta, da osebe s slepoto/slabovidnostjo opolnomoči na vseh teh 

omenjenih področjih, kjer imajo težave. Prav tako pa jim nudi pomoč pri pridobivanju 

naslednjih spretnosti in veščin: kompenzatorne spretnosti, orientacija in mobilnost, 

socialne veščine, vsakodnevne veščine, rekreacijske in prostočasne aktivnosti, 

poklicno svetovanje, uporaba podporne tehnologije, funkcionalna uporaba vida, 

samoodločanje. Tiflopedagogova vloga je prav tako ta, da v okviru nudenja pomoči 

sodeluje tudi z drugimi strokovnjaki, ki lahko nudijo pomoč osebi (psiholog, socialni 

delavec …). 
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Opolnomočenje je pomembno, ker s tem damo osebi moč, avtoriteto, zmožnost. Biti 

opolnomočen pomeni tudi imeti moč in lastništvo nad sabo ter nad situacijami, v 

katerih se znajde posameznik (Webster's New World Dictionary, 1988, v Defini idr., 

2000). Posameznika opolnomočimo z informacijami, novim znanjem, različnimi 

treningi … 

V naši družbi je namreč prisotno mišljenje, da so ljudje s slepoto/slabovidnostjo 

nezmožni izraziti svoje ideje, misli in želje. Nekatere osebe s slepoto/slabovidnostjo 

celo same sprožajo take misli, saj tudi same zase menijo, da so zaradi izgube vida 

manj vredne od videčih ljudi. Zato drugim ljudem predajajo pravico, da se odločajo 

namesto njih, jim povedo, kaj je prav in kaj ne (Defini idr., 2000). 

Cilj tiflopedagogov, oseb s slepoto/slabovidnostjo in njihovih družin je skupno 

sodelovanje in pomoč osebam s slepoto/slabovidnostjo, da bi živele po svojih 

zmožnostih tudi s slepoto/slabovidnostjo – in sicer tako, da premagajo ovire, ki so se 

pojavile zaradi slepote/slabovidnosti - prav tako pa jim opolnomočenje odpre oči za 

učenje novih možnosti za neodvisno funkcioniranje (Defini idr., 2000). Da je 

posameznik neodvisen, pa ne pomeni, da ne prejema pomoči svojih bližnjih, ampak 

to, da ima nadzor nad svojim življenjem in samostojno sprejema odločitve, 

pomembne v življenju (kam bo šel, kako bo porabil denar …). 

5.2 Pogovor in ocenjevanje stanja 

V začetku nudenja pomoči se mora tiflopedagog najprej pogovoriti z osebo, jo 

spoznati, se seznaniti z njenimi mislimi, čustvi (vzrok slepote/slabovidnosti, ostanek 

vida, morebitne dodatne težave, mnenje o lastnem stanju …), o slednjih pa se je 

potrebno tudi pogovoriti in jih razčistiti. 

Oseba na začetku celotnega procesa mogoče še ni pripravljena slišati za možne 

alternativne rešitve, zato je bolje, če v začetni fazi posvetimo čas izraženim čustvom. 

Pomembno je tudi, da osebi damo na voljo dovolj časa za tišino, če le-to potrebuje, 

da lažje izrazi svoja čustva. Ljudje smo včasih nestrpni in ne maramo tišine, vendar 

potrpežljivo čakanje in pozorno poslušanje daje osebi občutek, da je pomembna. 

Tiflopedagog naj bo pripravljen počakati ter jim dati čas, ki ga potrebujejo. Vloga 

tiflopedagoga pa je tudi, da čustvuje, je empatičen (Defini idr., 2000). 

V nadaljevanju tiflopedagog preko pogovora skuša pridobiti informacije, ki jih 

potrebuje, da lahko posamezniku nudi ustrezno pomoč (kje oseba živi – na vasi/v 
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mestu, s kom živi, mreža sorodnikov in prijateljev in odnosi z njimi, kaj rad počne, 

katere dejavnosti je moral opustiti, kaj so njegove želje …). Lahko se tudi zgodi, da 

posameznik ni zainteresiran za to, da bi energijo in trud vlagal v to, da bi se 

udeleževal kakšnih novih, zunanjih aktivnosti. V takem primeru posameznika ne 

silimo v ničesar, ampak pustimo času čas. Čez nekaj časa ga še povprašamo, če si 

je premislil in mu morda takrat naštejemo, kaj vse lahko s prostočasnimi aktivnostmi 

pridobi. Prav tako je ena od možnosti, da posamezniku omogočimo preizkus katero 

od aktivnosti, ki mu jih naštejemo. Če bo posamezniku aktivnost všeč, se lahko 

naprej dogovarjamo in načrtujemo, kako se bo lahko posameznik te aktivnosti 

udeleževal. 

5.3 Informiranje o možnostih 

Posamezniki s slepoto/slabovidnostjo zelo pogosto nimajo potrebnih informacij, ki bi 

jim pomagale pri premagovanju ovir, ki jim otežujejo udeležbo v prostočasnih 

aktivnostih. Po pogovoru in oceni stanja tiflopedagog poizve, katere aktivnosti osebo 

veselijo, nato pa informira osebo o možnostih, ki bi osebi omogočile udeležbo v 

prostočasni aktivnosti (prevoz, prilagoditve, pripomočki), hkrati pa mu lahko predlaga 

tudi udeležbo v aktivnostih, organiziranih s strani Medobčinskih društev slepih in 

slabovidnih Slovenije. Glede na te možnosti se posameznik odloči, kaj mu ustreza, 

skupaj s tiflopedagogom pa naredita nadaljnji načrt. 

5.4 Individualiziran načrt pomoči 

Po pogovoru in oceni stanja tiflopedagog in posameznik skupaj sodelujeta in 

napišeta individualiziran načrt pomoči (Ponchilla & Ponchilla, 1996; Watson, 1996, v 

Watson, 2000) oziroma korake do ponovnega vzpostavljanja udeležbe pri 

prostočasnih aktivnostih. Individualni načrt vsebuje cilje (dolgoročne in kratkoročne), 

časovni obseg, predvidene učinke, predvidene storitve in način njihovega izvajanja, 

izvedbene, kadrovske in organizacijske pogoje, oceno opravljene storitve (Kačič idr., 

2009).  

V procesu opolnomočenja pa tiflopedagog že od samega začetka vključuje 

posameznika kot aktivnega udeleženca v procesu in ga obravnava kot 

enakovrednega partnerja. Tak pristop vzpostavi dogovor, da lahko udeleženec prav 

toliko prispeva v proces kot tiflopedagog (Defini idr., 2000). Ta namreč ve, na katerih 

področjih ima težave in kakšne so njegove želje. Tiflopedagog in posameznik se 
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pogovarjata in skupaj razmišljata o različnih možnostih, podajata predloge – 

soustvarjata. Po potrebi se v proces načrtovanja in izvajanja vključujejo tudi 

posameznikovi svojci in prijatelji. 

Posamezniki pa se med sabo razlikujejo. Vsak ima drugačno diagnozo, drugačne 

težave in drugačne želje. Torej tiflopedagog z vsakim posameznikom naredi načrt, ki 

se sklada s posameznikovimi lastnostmi, težavami in željami ter vključuje strategije 

za odpravljanje težav. Načrt vsebuje dolgoročne in kratkoročne cilje na naslednjih 

področjih: 

5.4.1 Reševanje problemov 

Berger idr. (2013) navajajo, da je reševanje problemov učinkovita metoda, saj je 

povezana s kasnejšo povečano udeležbo v prostočasnih/socialnih aktivnostih. Ta 

metoda pomaga posamezniku določiti problem, postaviti realistične cilje, izbrati in 

določiti rešitve ter evalvirati rezultate (Berger, 2013). Brody idr. (1999, v Berger idr., 

2013) podpirajo tudi skupinsko reševanje problemov, kjer si udeleženci delijo svoje 

izkušnje. Udeleženci, ki so izkusili tako intervencijo, so poročali o večjem 

udeleževanju v aktivnostih. Pri metodi reševanja problemov je pomembno to, da 

tiflopedagog pomaga posamezniku identificirati ovire, ki vplivajo na posameznikovo 

udeležbo v želeni aktivnosti. Ovira, ki jo običajno ljudje navajajo je, da ne vidijo. Tako 

se osredotočajo samo na dejstvo, da ne vidijo, in le na reševanje tega problema. To 

jih odvrne od učinkovitega reševanja drugih problemov (npr. neprilagojeno okolje). Pri 

tej metodi je pomembno tudi to, da je oseba udeležena v načrtovanju svojih ciljev. 

Skupaj s tiflopedagogom pa določita tudi strategije in rešitve za reševanje teh 

problemov (Berger idr., 2013). Če posameznik pogreša npr. obiskovanje restavracij s 

prijatelji, tiflopedagog prosi udeleženca, da identificira probleme, s katerimi bi se 

sedaj soočil, če bi hotel oditi v restavracijo (dogovor s prijatelji, zabeleženje 

odgovora, branje menuja, potovanje do restavracije …). Skupaj razmišljata tudi o 

možnih rešitvah problemov (posnetek datuma na diktafon/zapis na povečan koledar, 

klicanje v restavracijo in povpraševanje po povečanem menuju/poraba povečevalnih 

naprav, razmišljanje o možnih vrstah prevoza) (Berger idr., 2013). 

5.4.2 Orientacija in mobilnost 

Da bi se lahko oseba samostojno in varno gibala v ožjem in širšem okolju, potrebuje 

trening na področju orientacije in mobilnosti. Trening orientacije in mobilnosti je na 
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voljo kot storitev v okviru celovite rehabilitacije. V okviru tega treninga se osebe 

usposobijo v gibanju in obvladovanju svojega telesa, prostora ter širšega okolja; prav 

tako razvijajo in urijo čutila, razvijajo občutek varnosti, samozavesti in samopodobe, 

razvijajo grobo in fino motoriko ipd. (Kačič idr., 2009). Eden od možnih končnih ciljev, 

povezan s področjem orientacije in mobilnosti, je lahko: samostojno gibanje od točke 

A do točke B in obratno. Ta cilj je razdeljen na več kratkoročnih podciljev (zaščitna 

drža, samostojno gibanje znotraj doma, samostojno gibanje v bližnji okolici, 

samostojno gibanje do avtobusne postaje, samostojno potovanje z avtobusom, 

poznavanje poti od avtobusne postaje do lokacije, kjer se odvija prostočasna 

aktivnost). Tudi ti kratkoročni cilji so razdeljeni na podcilje. Če pa je javni prevoz 

preveč odročen za uporabo, se je z osebo smiselno pogovoriti o grajenju mreže 

sorodnikov in prijateljev, ki bi osebo lahko pripeljali do aktivnosti ali pa bi se aktivnosti 

celo udeleževali skupaj. 

5.4.3 Prilagajanje okolja in prilagajanje aktivnosti 

Starejše osebe s pridobljeno slepoto/slabovidnostjo so glede na rezultate raziskave 

(Berger, 2012) poročale, da so si domače okolje prilagodile po svojih najboljših 

zmožnostih. Ker pa zunanjega okolja ne morejo prilagoditi, jim to večkrat 

otežuje/preprečuje samostojno potovanje. Vloga tiflopedagoga je, da nudi informacije 

in namige o možnih prilagoditvah doma in v okolici. To so prilagoditve, ki so skladne 

s posameznikovim stanjem, željami in stanjem okolice – osvetlitev, povečan tisk, 

tipne oznake, zvočni signali, uporaba (elektronskih) povečevalnih stekel, prav tako 

informiranje o tem, kako se lahko prilagodijo posamezne aktivnosti (prilagojeni 

materiali – večji tisk, osnovne Braillove oznake, taktilne informacije …). V poštev 

pride tudi nasvet, naj se oseba predhodno pred vključevanjem v aktivnost pozanima, 

kakšno je okolje tam, kjer se izvaja aktivnost. Povpraša naj tudi o možnostih 

prilagoditev tamkajšnjega prostora, seveda ob tem mora oseba znati obrazložiti svoje 

stanje in potrebe po prilagoditvah (samozagovorništvo). 

5.4.4 Tehnologija in prilagojeni rekviziti 

Tako kot o možnostih prilagoditve okolja, tiflopedagog informira posameznika o 

možnih tehnologijah, ki bi mu lahko pomagale pri udeleževanju pri prostočasnih 

aktivnostih (zvočne knjige, povečevalna stekla, diktafon, tandemsko kolo, prilagojen 

šah …). 
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5.4.5 Spretnosti govorjenja – vprašati za pomoč 

Raziskava (Berger, 2012) je prav tako pokazala, da starejše osebe s pridobljeno 

slepoto/slabovidnostjo nerade vprašajo za pomoč ali prevoz; to naredijo le v nujnih 

primerih. Kot je navedeno že pri področju orientacije in mobilnosti, je dobro, da se 

tiflopedagog pogovori z osebo o izgradnji mreže prijateljev in sorodnikov, ki jih lahko 

pokliče, ko jih potrebuje. To je še posebej koristno, če se osebi zdi, da mora 

velikokrat vprašati za pomoč. Tiflopedagog svetuje osebi, naj vpraša za pomoč in naj 

ne čaka na to, da bodo drugi spraševali njo. 

6 Prostočasne aktivnosti, s katerimi se starejše kasneje 

oslepele osebe največ ukvarjajo 

Kot je bilo ugotovljeno, se starejše osebe s pridobljeno slepoto veliko ukvarjajo z 

aktivnostmi, ki se odvijajo v okviru domačega okolja.  

Koren (2005) je v svoji diplomski nalogi raziskovala, katere so tiste aktivnosti, s 

katerimi se osebe s slepoto/slabovidnostjo največ ukvarjajo. V raziskavi je sodelovalo 

77 odraslih oseb – 39 moških in 38 žensk, starih od 20 do 78 let (povprečna starost 

43,5 let). Vsi so člani Medobčinskih društev slepih in slabovidnih Slovenije. V 

kategoriji kulturno-izobraževalnih dejavnosti zelo odstopa aktivnost poslušanje radia, 

ki se je anketiranci poslužujejo največ. Sledi gledanje televizijskih programov, branje 

knjig, branje časopisov in revij, ukvarjanje z računalnikom in internetom, ogled 

gledaliških predstav, reševanje križank, obiskovanje računalniških tečajev, 

obiskovanje kina, obiskovanje jezikovnih tečajev, urejanje zbirk. Predvidevam, da se 

tudi starejše osebe s pridobljeno slepoto/slabovidnostjo največ ukvarjajo s temi 

aktivnostmi, tudi največ s poslušanjem radia in gledanjem televizije, saj so najlažje 

dostopne, prav tako pa lahko nadomestijo branje. Večina teh se odvija v domačem 

okolju. 

V isti raziskavi izmed športno–rekreativnih dejavnosti največje število oseb izbere 

pohode v naravo. Sledijo letovanja na morju, plavanje, ples, kolesarjenje, tek, 

sankanje, fitness, showdown1, smučanje, aerobika, čolnarjenje, jahanje, drsanje, 

plezanje. Udeležba starejših oseb je tukaj odvisna tudi od fizičnih zmožnosti in 

samostojnosti oziroma od sorodnikov in prijateljev, s katerimi se starejše osebe lahko 

                                            
1 Showdown je namizni tenis za slepe 
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udeležijo teh športnih aktivnosti. Predvidevam, da je v tej populaciji močno prisotno 

sprehajanje, saj je le-to lažja izbira od pohodništva, posameznik pa ga lahko izvaja 

tudi sam v domačem okolju. 

Rezultati kažejo, da se odrasle osebe s slepoto/slabovidnostjo v okviru ustvarjalnih 

dejavnosti najpogosteje ukvarjajo s pletenjem. Sledi igranje glasbenega instrumenta, 

izdelovanje voščilnic, oblikovanje gline, pisanje pesmi, kvačkanje, pisanje zgodb, 

izdelovanje makramejev in izdelovanje iz fimo mase. Menim, da so te aktivnosti zelo 

primerne za starejše osebe s slepoto/slabovidnostjo. Kdor se je že pred težavami z 

vidom ukvarjal z igranjem na instrument, predvidevam, da se bo tudi kasneje ukvarjal 

s tem. Pri večini ostalih aktivnosti nastanejo praktični izdelki, ki jih lahko osebe 

uporabijo, prodajajo, prav tako pa osebe dobijo občutek, da so naredile nekaj 

koristnega. Aktivnosti lahko uresničujejo tudi skupinsko.  

Rezultati so pokazali tudi, da v okviru družabnih dejavnosti osebe s 

slepoto/slabovidnostjo največ poslušajo glasbo. Sledijo sprehajanje, srečanja, izleti, 

obiskovanje gostišč in kavarn, petje, igranje družabnih iger, ples, igranje kart, tabori 

in igranje šaha. Menim, da tudi starejši največkrat poslušajo glasbo, se sprehajajo in 

igrajo družabne igre. 

Vsi anketirani v raziskavi (Koren, 2005) so člani Medobčinskih društev slepih in 

slabovidnih. Rezultati so pokazali, da se splošna populacija odraslih oseb s 

slepoto/slabovidnostjo udeležuje predvsem dejavnosti izven društev. Koren (2005) 

meni, da je temu tako, ker marsikateri član društva ne živi v njegovi okolici in bi za 

udeležbo porabil preveč časa s prevozom, preživljanje prostega časa v drugem kraju 

pa je povezano tudi z denarnimi stroški, ki jih nekateri ljudje ne morejo pokriti sami. 

Tako se večinoma teh aktivnosti udeležujejo osebe, ki živijo blizu društev, in ljudje, ki 

se lahko poslužujejo organiziranih prevozov do organiziranih aktivnosti. 

Po drugi strani pa so rezultati raziskave (Žolgar idr., 2010), izvedene s 75 osebami s 

slepoto/slabovidnostjo pokazali, da se odrasli s slepoto/slabovidnostjo udeležujejo le 

aktivnosti, ki so organizirane s strani Medobčinskih društev slepih in slabovidnih 

Slovenije in drugih invalidskih društev. Dnevno se teh aktivnosti udeležujeta 2 osebi 

(2, 7 %), tedensko 24 oseb (32 %) in občasno 48 oseb (64 %). 

Ali je bolje, da se oseba s slepoto/slabovidnostjo udeležuje prostočasnih aktivnosti, ki 

jih organizira društvo, ali aktivnosti izven društva? Nekatere osebe se udeležujejo 
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samo aktivnosti, ki jih organizira medobčinsko društvo – po eni strani je to dobro. 

Imajo aktivnosti, ki se jih rade udeležujejo, prav tako pa se družijo z osebami, s 

katerimi si delijo podobne težave, dileme, zanimanja. Po drugi strani pa se tako lahko 

tako oddaljijo in izolirajo od ostalih videčih oseb. Seveda pa moramo upoštevati tudi 

dejstvo, da so nekatere osebe zadovoljne že z udeleževanjem v prostočasnih 

aktivnostih, ki so organizirane preko medobčinskih društev. Potrebno je najti neko 

ravnotežje med organiziranimi dejavnostmi v okviru Medobčinskega društva slepih in 

slabovidnih (kjer ima oseba stik z ostalimi osebami s slepoto/slabovidnostjo in si 

lahko delijo izkušnje) in med dejavnostmi, ki niso organizirane s strani društva (kjer 

oseba ostane povezana z videčimi osebami, prejšnjimi prijatelji). 

V literaturi (Orr idr., 2006) je navedenih kar nekaj predlogov prostočasnih aktivnosti, 

ki bi se jih lahko starejše osebe s slepoto/slabovidnostjo udeležile, prav tako pa so 

zraven našteti nasveti, kako si lahko oseba posamezno aktivnost prilagodi po svojih 

potrebah. Naštete so naslednje možnosti za starejše osebe s slepoto/slabovidnostjo: 

branje, poslušanje glasbe, igranje na inštrument, gledanje televizije, kvačkanje in 

pletenje, prilagojene družabne igre (tombola, šah, domine, Scrabble, dama, 

Monopoly), vrtnarjenje, kuhanje, socialne in kulturne aktivnosti, telovadba. Menim, da 

so te naštete, ker so primerne za večino starejših oseb in tudi zaradi tega, ker se teh 

aktivnosti starejše osebe s slepoto/slabovidnostjo dejansko največ udeležujejo. 
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Zaključek 

S pregledom literature sem prišla do ugotovitev, da imajo nekatere starejše osebe po 

upokojitvi težave z udeleževanjem v prostočasnih aktivnostih že zaradi težav, ki 

starostnike pričnejo pestiti z leti (slabljenje motorike, težave s kostmi, težave z 

ravnotežjem …). Če je poleg vseh teh težav prisotna še izguba vida, je udeleževanje 

v prostočasnih aktivnostih še toliko težje. Že zaradi slepote/slabovidnosti so osebe 

omejene na več področjih (svobodno gibanje, spoznavanje, kontrola okolja), zaradi 

česar osebe doživljajo različna negativna čustva, ki vplivajo na druženje starejših 

oseb, ki so kasneje izgubile vid. Dejavniki, ki tudi vplivajo na izbiro prostočasnih 

aktivnosti starejših kasneje oslepelih oseb, so težave z dostopom (samostojno 

gibanje, težave z dostopom do javnega prevoza), osebni, časovni in finančni 

dejavniki, družbena izolacija, objekti/oprema (vzdrževanost, prilagojenost le-teh), 

pomanjkanje znanja o možnostih prilagoditev okolja ali aktivnosti, osebnostne 

lastnosti, starost, spol. Naloga tiflopedagoga je, da skupaj z drugimi strokovnjaki in 

posameznikom naredijo oceno stanja, načrtujejo pomoč, jo izvajajo in na koncu 

evalvirajo. Načrt naredijo na področjih, ki osebi delajo težave pri udeleževanju pri 

prostočasnih aktivnostih (čustva, trening orientacije in mobilnosti, učenje metode 

reševanja problemov, prošnja za pomoč, prilagajanje okolja, informiranje o 

možnostih, tehnologiji …). Glede na rezultate raziskave (Koren, 2005) pa glede na 

splošno populacijo oseb s slepoto/slabovidnostjo predvidevam, da se starejši s 

kasneje pridobljeno slepoto/slabovidnostjo ukvarjajo predvsem s poslušanjem radia, 

sprehodi, ročnimi spretnostmi, nekateri z igranjem glasbenega inštrumenta, 

pletenjem … Raziskave, s katerimi sem si pomagala odgovoriti na raziskovalna 

vprašanja, sicer niso bile izvedene v slovenskem prostoru, a na osnovi rezultatov 

lahko sklepamo, da bi bili rezultati raziskav v našem okolju podobni, zato sem 

rezultate tujih raziskav vključila v diplomsko nalogo. Diplomska naloga je uporabna 

za vse, še posebej za starejše osebe s pridobljeno slepoto/slabovidnostjo, njihove 

svojce, prijatelje … Vsem je lahko odgovor na vprašanje: »Kaj pa sedaj?« Lahko jim 

je v pomoč, ko se bodo oni ali njihovi bližnji soočali s slepoto/slabovidnostjo in z njo 

povezanimi čustvi, težavami. 
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