ŠPORTNO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH IZVEDLO ŽE
PETI POLETNI TABOR ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO S
PODROČJA CELOTNE SLOVENIJE
Športno društvo slepih in slabovidnih (ŠDSS) je tokrat v sodelovanju z Zavodom za slepo in
slabovidno mladino že šestič organiziralo poletni tabor za slepo in slabovidno mladino na
Kolpi, v Marindolu. Ponovno smo se nastanili na prostoru kranjskih tabornikov, kjer bivalne
kapacitete ustrezajo slepim in slabovidnim in smo vsako leto toplo pričakani. Za slepe in
slabovidne je zelo pomembno, da se vračajo nazaj na kraj, kjer so že orientirani in lahko
nemoteno že s prvim dnem pričnejo aktivno sodelovati v taboru. Vsi novinci se s pomočjo
strokovnih sodelavcev ustrezno orientirajo in se že v toku prvega dne dodobra spoznajo s
tabornim prostorom.
Tabor je bil poleg športnih aktivnosti obogaten tudi z različnimi delavnicami, kjer smo se
letos dotaknili predvsem našega domišljijskega sveta, sproščanja z masažo, uporabnih iger
vlog ter karakternih značilnosti kitajskega in arabskega horoskopa. Aktivnosti, ki se odvijajo
v času tabora so prilagojene slepim in slabovidnim, da se lahko enakovredno pomerijo tudi z
videčimi udeleženci. Na športnih aktivnostih se mladi razvedrijo in razgibajo ter dodobra
spodbudijo svoj tekmovalni duh. Na taboru so potekale tudi priprave slovenskih udeležencev
svetovnega prvenstva v showdownu, ki bo v mesecu avgustu na Češkem. Ob popoldnevih
smo sprva imeli predvideno kopanje, kar pa sta nam slabo vreme in mrzel divji tok reke Kolpe
preprečila. Kljub temu, da je naš blatni taborni prostor spominjal na Rock Otočec, smo
popoldneve in večere preživljali ob športnih, zabavnih in različnih interaktivnih igrah.
Vseh udeležencev na taboru nas je bilo preko šestdeset, od tega polovica slepih in
slabovidnih, za katere smo skrbeli voditelji ŠDSS in Zavoda za slepo in slabovidno mladino
Lj. Vsi voditelji prihajamo na tabor s svojimi družinami, kajti s tem dobi tabor močan
družinski pridih in se ustvari prijetna domačnost. Ob koncu tabora so nam udeleženci
pripravili prelep zaključni večer ob tabornem ognju s prijetnim programom ter zagotovilom,
da se prihodnje leto ponovno snidemo.
Zahvalil bi se vsem voditeljem skupin, delavnic, športnih iger in ostalih aktivnosti, za res
kvalitetno pomoč pri izvedbi tabora. Posebna zahvala gre tudi Zvezi za šport otrok in mladine
Slovenije, Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Zvezi za šport invalidov
Slovenije, Športni zvezi Škofja Loka, Medobčinskem društvu slepih in slabovidnih Novo
mesto, Gasilskemu društvu Selca, Gostilni Jelen in posameznikom, ki tako ali drugače
podpirajo naše projekte. Zahvalil bi se tudi staršem naših udeležencev, ki nam zaupajo svoje
mladostnike in jim skupaj z nami omogočijo kvalitetno preživeti delček počitnic s prijatelji v
prijetnem vzdušju.
Naj vas ob koncu seznanim še z našimi preostalimi načrtovanimi aktivnostmi v letošnjem
letu. V mesecu marcu smo uspešno izvedli zimski tabor za slepe in slabovidne na Pokljuki in
v mesecu avgustu imamo namen izpeljati večdnevno gorniško turo z manjšo skupinico slepih
in slabovidnih. V naše društvo so vabljeni vsi tisti, ki bi kakorkoli hoteli sodelovati v našem
programu oz. pomagati k uresničevanju le tega.
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