Socialno vključevanje oseb z
gluhoslepoto

Kje nas najdete?
Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN,
Trebinjska ulica 7, 1000 Ljubljana
Kontakt: med delavniki od 9.00 do 16.00,
razen ob torkih od 10.00 do 18.00
Tel./Fax: (01) 542 20 03
GSM: 040 558 832
e-naslov: zdruzenje.dlan@gmail.com
Spletna stran: www.gluhoslepi.si
TRR: SI56 0208 3026 2742 811
DŠ: 97676853
Matična št.: 2045133

Za uspešno socialno vključevanje in
preprečevanje izolacije oseb z gluhoslepoto
je bistvenega pomena zagotovitev strokovno
usposobljenih tolmačev za gluhoslepe
in specialistov za delo z osebami z
gluhoslepoto. Le-ti lahko s strokovnim delom
izboljšajo kakovost življenja posameznikov z
gluhoslepoto.

Avtorice besedila: dr. Simona Gerenčer Pegan, Nuša Lapanja in Mirjana
Kosem, Oblikovanje: Eva Jeraj, Fotografije: arhiv Združenja DLAN, Tisk:
Tiskarna DTP d. o. o.

KAJ JE
GLUHOSLEPOTA?

Gluhoslepota

Komunikacija

Kaj potrebuje oseba z gluhoslepoto?

Je samostojna invalidnost, ki izhaja iz resne
hkratne dvojne senzorične okvare, pri kateri
se prizadeta čuta med seboj ne moreta
nadomestiti. V interakciji z ovirami v okolju
vpliva na družbeno življenje, komunikacijo,
dostop do informacij, orientacijo in
mobilnost.

Za sporazumevanje z osebami z gluhoslepoto
uporabljamo več načinov komunikacije v
skladu s primarno okvaro čutil posameznika,
starostjo ob nastanku okvare ter ohranjeno
zmožnostjo in spretnostmi sporazumevanja.

Potrebe oseb z gluhoslepoto so individualne in
specifične za vsakega posameznika; odvisne
so od okvare, njene jakosti, sposobnosti
funkcioniranja v okolju ter od podpore
družinskega okolja.

V Združenju DLAN govorimo o 23 načinov
sporazumevanja, izmed katerih oseba z
gluhoslepoto sama izbere zase najbolj
primernega.

Oseba z gluhoslepoto potrebuje prilagojene
storitve in specifično pomoč. V vsakodnevnih
situacijah potrebuje ob sebi usposobljenega
človeka, ki je zmožen razložiti vse informacije
iz okolja ter mu tolmačiti na njemu prilagojen
način, da je le-ta celostno seznanjen z
dogajanjem v okolju. Oseba z gluhoslepoto
potrebujejo celostno strokovno obravnavo s
poudarkom na krepitvi moči in opolnomočenju.
Večina oseb z gluhoslepoto potrebuje varno
spremstvo od doma, do kraja dogodka ter
nazaj domov.

Govorimo o različnih kombinacijah okvare
sluha in vida:
- gluhota in slepota,
- gluhota in slabovidnost,
- naglušnost in slepota ter
- naglušnost in slabovidnost.
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Sindromi in bolezni, ki vključujejo gluhoslepoto
so: CHARGE, Rubella, Usher, Cornelia de
Lang, meningitis in drugi.
Vrste gluhoslepote:
- prirojena,
- pridobljena,
- starostna (po 55.letu) - je najbolj pogosta.

Sporazumevanje z osebo z gluhoslepoto
vselej temelji na individualnem pristopu.

