ŠPORTNO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH (ŠDSS)
Ustanovljeno je bilo leta 1999 in njegova primarna dejavnost je mladim slepim in
slabovidnim s področja celotne Slovenije ponuditi možnost vključevati se v športno
rekreativno dejavnost. Za svoje člane organizirajo gorniške ture, letovanja, zimovanja in
različne športne igre namenjene le tovrstni populaciji. V društvo je vključenih 93 članov, od
tega 1 kategoriziran tekmovalec, 65 rekreativcev, 12 strokovnih delavcev in 15 somišljenikov.
Pod okriljem Srednje šole slepih in slabovidnih CSS so se udeleževali tudi različnih DP slepih
in slabovidnih ter ob uspešnih nastopih na teh DP napredovali na DP invalidov Slovenije.
Sodelovali so na DP v plavanju, kegljanju, vrtnem kegljanju, atletiki, showdownu in golballu.
Vidnejše uspehe so od leta 2000 do 2004, tako fantje, kot tudi dekleta nanizali na Državnih
prvenstvih v plavanju (5 x 1.mesto), v kegljanju (3 x 2. mesto) in showdownu (1 x 3. mesto).
Predstavitev pomembnejših članov v društvu:
Gregor Habjan; predsednik društva od začetka njegovega obstoja. Koordinator in
vodja različnih projektov, vodja poletnih aktivnosti in sodelujoč na vseh ostalih aktivnostih,
kot aktiven soustvarjalec dejavnosti. Po izobrazbi je profesor specialne športne vzgoje s tiflo
pedagoško dokvalifikacijo, katera zadošča za delo s slepimi in slabovidnimi dijaki.
Katjuša Koprivnikar; podpredsednica društva. Vodja zimskih dejavnosti ter aktivno
sodelujoča na vseh ostalih aktivnostih društva. Po izobrazbi je profesorica specialne športne
vzgoje s tiflo pedagoško dokvalifikacijo, katera zadošča za delo s slepimi in slabovidnimi
dijaki.
Igor Miklavčič; tajnik društva. Vodja gorniške dejavnosti ter aktivno sodelujoč na
vseh ostalih aktivnostih. Po izobrazbi je ing. geodezije in ima opravljeno vse potrebno za
vodnika skupin v gore.
Jerneja Jelenc; članica društva, ki je aktivno sodelujoča na vseh aktivnostih ŠDSS.
Po izobrazbi je profesorica športne vzgoje z opravljenimi vsemi potrebnimi tečaji, ki jih
potrebujemo pri našem delu.
Matevž Pintar; član društva, ki je aktivno sodelujoč na vseh aktivnostih ŠDSS. Po
izobrazbi diplomiral iz manegmanta.
Dva specifična športa za slepe in slabovidne, ki sta v tem trenutku najpopularnejša v
Sloveniji, kakor tudi v Evropi in svetu. Značilnost in podobnost obeh iger je v tem, da z
zatemnjenimi očali ustvarimo enakovredne pogoje vidljivosti, ki je ničelna ter, da se obe igri
izvajata ob popolni tišini, da se tekmovalci lahko osredotočijo na zvok žoge.
SHOWDOWN – je igra, ki ji lahko rečemo v slovenskem jeziku tudi, namizni tenis za
slepe in slabovidne. Igrata jo dva igralca, drug proti drugemu. V rokah imata lesen lopar
podolgovate oblike s katerim poskušata doseči nasprotnikov gol. Igra se s trdo šumečo žogico,
ki zna doseči veliko hitrost in ob tem povzroči bolečine na členkih prstov, zato imata
tekmovalca na igralni roki primerno opremljeno rokavico. Igralna površina je ovalne oblike in
je omejena s 14 cm visokimi ogradami ter sredinsko tablo, ki dopušča le nizke žoge pod njo.
Igra je atraktivna, hitra in ne dopušča napak. Med slepimi je priljubljena in ji popularnost v
slovenskem prostoru narašča.
GOLBALL – je igra, ki sodi med moštvene igre. Moštvo sestavljajo trije igralci, ki
branijo 9 metrov širok gol, in skušajo na nasprotni strani z močnimi streli gol tudi doseči. Igra
se z zvenečo žogo in na igrišču z označenim izbočenimi črtami po katerih se tekmovalci lahko
orientirajo. Igra je že dobro uveljavljena med slepimi in slabovidnimi in se že od leta 1980
igra na Para Olimpijskih igrah, ter ostalih prvenstvih. Tudi Slovenska reprezentanca se teh
tekmovanj redno udeležuje.

Zanimivejših dogodkov je bilo na naših aktivnostih že kar nekaj, nekateri so povezani
z uspehom posameznikov ali skupinskimi uspehi. Zanimivo nas je pogledati na tandemih, na
poti v hribe, pri plavanju, pri smučanju in tudi pri teku na smučeh. V kolikor ni vodenje oz.
komunikacija popolna, pride mimogrede do komične situacije.
Vsi tiste, ki želite kakorkoli priskočiti na pomoč in pozdravljate naše delo, v tej smeri naprej,
lahko vzpostavite stik z nami preko e-maila; sdss@css-sl.si. Hkrati bi se pa tudi zahvalili
vsem tistim, ki so to že storili in nam skušajo vsak na svoj način pomagati; Srednja šola CSS,
Športna zveza Škofja Loka, Zveza za šport otrok in mladine Slovenije, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Planinska zveza Slovenije in zvestim
prijateljem s katerimi se skupaj borimo za dobrobit mladih slepih in slabovidnih, ki so na
področju rekreacije, športa, druženja in nenazadnje tudi lepih počitnic najbolj prikrajšani.

Slika 1: Tri do štiridnevne ture ŠDSS so pomagale, že kar nekaj mladim z okvaro vida preseči
svojo mejo sposobnosti in se zavihteti tudi do najvišjega vrha Slovenije

Slika 2: logotip ŠDSS

Slika 3:
S kanuji po Kolpi je
vsekakor zahteven projekt
za spremljevalce in eno
večjih doživetij za slepe in
slabovidne udeležence na
taboru.

Slika 4: Lopar in žogica za Showdown

Slika 5:
Zadnji
najuspešnejši tabor
2005 na Pokljuki s
kar 18 slepih in
slabovidnih mladih
udeležencev s
celotne Slovenije.

Pripravil predsednik ŠDSS : Gregor Habjan

