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Kaj je gluhoslepota?

 Nordijska definicija gluhoslepote: 

Gluhoslepota je samostojna, specifična oviranost, pri kateri gre za kombinirano okvaro vida 

in sluha do te mere, da se okvarjeni čuti težko medsebojno kompenzirajo.

 Gluhoslepota vpliva na socialno življenje, komunikacijo, dostop do informacij, 

orientacijo in zmožnost prostega ter varnega gibanja

 Potrebe oseb z gluhoslepoto so individualne in specifične

 Vsaka oseba potrebuje individualen, strokovni pristop, da lahko komunicira, je 

razumljena in razume, da se lahko osebno razvija



Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN

 Samostojna in neodvisna, strokovna invalidska organizacija s statusom 

reprezentativnosti za osebe z gluhoslepoto

 Ustanovljeno leta 2005

 Socialnovarstveni programi: Osebna asistenca, Spremljanje in tolmačenje, 

Usposabljanje gluhoslepih in prostovoljcev, Zmanjševanje socialne 

izključenosti, Posebna informativna in založniška dejavnost oseb z 

gluhoslepoto in njihovih svojcev, Skupina za samopomoč svojcev, 

Strokovno svetovanje gluhoslepim in zagovorništvo, Individualno razvijanje 

načinov sporazumevanja z gluhoslepimi, Strokovna pomoč ljudem s 

starostno gluhoslepoto, Usposabljanje in socialna rehabilitacija

 Izvajalec osebne asistence in zgodnje obravnave otrok s posebnimi 

potrebami znotraj razvojne ambulante s centrom za zgodnjo obravnavo





S skupnimi močmi zmoremo več …





Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z 

dlanmi: Živeti z gluhoslepoto (I in II)



Haptični način sporazumevanja z ljudmi

z gluhoslepoto (I in II)



Svet na DLANI: Jezik gluhoslepih
Ob vpisu jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije



Janko Plesec: Veseli vandrovček



Štefan Kardoš in Jožica Atelšek: Plastenje

s(r)amot (Založba Litera)

Foto: Andrej Križ, revija Zarja Jana



Predlog Zakona o ureditvi statusa in 

pravic oseb z gluhoslepoto

 V sodelovanju s priznanimi strokovnjaki pripravili predlog Zakona o ureditvi 

statusa in pravic oseb z gluhoslepoto

 Izjemno pomemben korak pri zaščiti in izboljšanju položaja ene izmed 

najranljivejših, a najbolj zapostavljenih skupin
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