
Kaj je gluhoslepota?

Gluhoslepota je samostojna oblika invalidnosti, 
ki je izjemno heterogena.

Prisotnost hkratne okvare sluha in vida pri 
posamezniku povzroča povsem drugačno stanje 
kot prisotnost le ene od okvar.

Med osebe z gluhoslepoto se uvrščajo:

 osebe z naglušnostjo in slabovidnostjo,• 
 osebe s popolno slepoto in naglušnostjo,• 
 osebe s popolno gluhoto in slabovidnostjo,• 
 osebe s popolno gluhoto in popolno slepoto.• 

Ločujemo:

 osebe s prirojeno gluhoslepoto,• 
 osebe s pridobljeno gluhoslepoto in • 
 osebe s starostno gluhoslepoto (po 55. letu). • 

Kje nas najdete?

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN,
Trebinjska ulica 7, 1000 Ljubljana

Kontakt: med delavniki od 9.00 do 16.00

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
DI: 97676853

Matična št.: 2045133
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Kdo smo? 

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je 
samostojna in neodvisna, strokovna invalidska 
organizacija, s statusom reprezentativnosti za 
osebe z gluhoslepoto. Je polnopravni član:

Evropske zveze gluhoslepih (EDbU),• 
Svetovne zveze gluhoslepih (WFDB).• 

Kaj nudimo svojcem gluhoslepih? 

Informiranje in strokovno podporo,• 
usposabljanje za uporabo prilagojenih • 
načinov sporazumevanja,
skupine za samopomoč.• 

Kakšno pomoč potrebuje oseba z
gluhoslepoto? 

Oseba z gluhoslepoto potrebuje prilagojene 
storitve in specifično pomoč. V vsakodnevnih 
življenjskih situacijah, kot so pregled 
pri zdravniku, urejanje osebnih zadev, 
nakupovanje, med šolanjem, na delovnem 
mestu, pred javnimi institucijami ipd. potrebuje 
osebo, ki obvlada načine sporazumevanja z 
gluhoslepimi, jo pospremi na kraj dogodka, 
ji vseskozi nudi specifično podporo med 
posamezno dejavnostjo ter jo pospremi nazaj 
domov. Oseba z gluhoslepoto potrebuje veliko 
pogovorov, razumevanja in podpore. 

Kaj nudimo gluhoslepim v 
Združenju DLAN?

Individualna strokovna svetovanja, • 
osebno asistenco,• 
spremljanje in individualno tolmačenje, • 
prilagojeno posamezniku,
oblike zagovorništva,• 
usposabljanje za samostojnejše življenje • 
in delo,
razvijanje in oblikovanje individualnih, • 
prilagojenih načinov sporazumevanja,
usposabljanje za osebni razvoj • 
posameznika,
spodbujanje in razvijanje kreativnosti,• 
pomoč pri razvijanju socialne mreže in • 
vključevanju v družbo. 

Katerih aktivnosti se udeležujejo 
gluhoslepi v Združenju DLAN?

Sodelujejo v raznovrstnih aktivnostih • 
znotraj Dnevnega centra:

 - ročne delavnice, 
 - predavanja, 
 - bralne urice, 
 - učenje kuhanja in postrežbe, 
 - učenje bontona, 
 - učenje nastopanja v gledaliških igrah,
 - športne in kulturne aktivnosti,
 - glasbene urice,
 - aktivnosti za osebni razvoj,
 - praznovanje rojstnih dni in druženje;

udeležujejo se večdnevnih delovnih in • 
rehabilitacijskih taborov;
pripravljajo javne razstave;• 
nastopajo in sodelujejo v medijskih • 
dogodkih;
so učitelji pri usposabljanju za delo z • 
gluhoslepimi in tolmačenje gluhoslepim. 

Združenje DLAN izvaja s strani Socialne 
zbornice Slovenije strokovno verificiran 
program, ki je vključen v mrežo javnih 
socialnovarstvenih programov, ki se izvajajo 
na območju Republike Slovenije. Združenje 
DLAN združuje osebe z gluhoslepoto iz vse 
Slovenije. Včlanijo se lahko osebe s hkratno 
okvaro sluha in vida, svojci, prijatelji in osebe, 
ki podpirajo delovanje združenja. Člani so 
oproščeni plačila članarine.

Dnevni center gluhoslepih je odprt 
vsak delovnik od 8.00 do 16.00, ob torkih 

od 10.00 do 18.00.


