
Podari stara očala za odrasle in pomagaj slepim in slabovidnim otrokom!

Oko je  tisto  izmed  čutil,  na  katerega  se  ljudje  najbolj  in  tudi  najpogosteje  zanašamo. Z  njim
razločujemo zunanji  svet  –  svetlobo,  temo,  barve  in  oblike,  gibanje  ter  velikost  in  oddaljenost
predmetov. Prav zaradi tega je le-to izjemnega pomena predvsem za otroke, ki zunanji svet šele
spoznavajo, raziskujejo in se učijo življenja v njem. Kaj pa se zgodi, ko je otroku to onemogočeno?

Pri otroku s prirojeno slepoto ali slabovidnostjo gre že od rojstva za specifično zaznavanje sveta, ki
se v marsičem razlikuje od videčih. Posledica so primanjkljaji na različnih področjih - čustvenih in
vedenjskih – ki vplivajo na otrokov nadaljnji razvoj.

Zavod  za  slepo  in  slabovidno  mladino  je  edini  slovenski  javni  zavod,  katerega  dejavnost  je
izvajanje prilagojenih vzgojno izobraževalnih programov za slepe in slabovidne od vrtca do srednje
šole, obravnava slepih in slabovidnih (tudi z večplastnimi motnjami), svetovanje, usposabljanje in
podpora vsem ciljnim skupinam: slepim in slabovidnim ter ožji in širši okolici. 

V akciji  Podari stara očala za odrasle in pomagaj slepim in slabovidnim otrokom zbiramo stara
očala za odrasle, katerih izkupiček bo podarjen Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani. 
Akcijo organizira Zavod za slepo in slabovidno mladino, v sodelovanju s Hišo daril  in Optical
Express. Zbirniki, kjer zbiramo očala, so postavljeni na 10
lokacijah po Sloveniji in sicer v poslovalnicah Hiše daril na
naslovih:

• Trgovski center Lenapark, Lenart
• Trgovski center E.LECLERC, Maribor
• Nakupovalni center Lidl, Slovenska Bistrica
• Nakupovalni center pri Hoferju, Murska Sobota
• Nakupovalni center Supernova, Velenje
• Trgovski center Krško, Leskovec pri Krškem
• Trgovski center Grenc, Škofja Loka
• Trgovski center Qlandia, Novo mesto
• Trgovski center Supernova, 5000 Nova Gorica
• ter v prostorih ZSSM, Langusova ulica 8,

Ljubljana.



Svoja stara očala za odrasle lahko podarite tako, da vstavite 
očala v kuverto in če želite, lahko pravilno odgovorite tudi na
vprašanje na kuverti, izpolnite kontaktni obrazec ter si s tem 
pridobite bon v vrednosti 200 € za lasersko korekcijo 
dioptrije v Optical Express. 

Temelj našega zaznavanja sveta so čutila. Pridružite se nam 
pri dobrodelni akciji in tudi vi pomagajte slepim in 
slabovidnim otrokom, da bodo lažje in varneje spoznavali 
svet. Akcija traja do 30.11.2015.

Svet je lep, pomagajmo jim ga videti!


