ŠPORTNO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH IZVEDLO ŽE PETI
ZIMSKI TABOR ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO S
PODROČJA CELOTNE SLOVENIJE
Športno društvo slepih in slabovidnih (ŠDSS) iz Škofje Loke je marca 2005, po šestih letih
obstoja, že petič organiziralo zimski tabor za slepo in slabovidno mladino na Pokljuki.
Aktivnosti se nam vedno odvijajo v Šport hotelu na Pokljuki, kjer bivalne kapacitete ustrezajo
slepim in slabovidnim in smo vsako leto toplo pričakani, kljub temu, da je hotel potreben
obnove. 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 ostalih udeležencev že v toku prvega dne spoznajo s tabornim
prostorom in s hišnim redom, katerega jim vodje skupin vedno na prvem zboru predstavijo.
Tabor je bil predvsem športno in kulturno obarvan. Aktivnosti, ki se odvijajo v času tabora so
prilagojene slepim in slabovidnim, tako, da se lahko enakovredno pomerijo med seboj.
Tekmovalna narava, ki se skriva v njih pride na plan in so ob koncu tabora kljub izčrpanosti
vseeno zadovoljni. Ker na letošnji tabor ni bilo prijavljenih alpskih smučarjev, smo
dopoldanski in del popoldanskega časa, namenili teku na smučeh, ki je med mladimi slepimi
in slabovidnimi daleč najbolj priljubljen. Preostanek popoldneva smo preživljali ob športnih
in interaktivnih igrah ter sankanju. Letos smo se prvič poizkusili tudi v nočnem sankanju ob
baklah. Večeri so bili namenjeni delavnicam v katerih smo se poizkušali v ustvarjalnosti.
Na letošnji tabor je prišlo sedemnajst udeležencev, za katere smo skrbeli štirje voditelji.
Sedem udeležencev je bilo slepih in ti potrebujejo stalno spremstvo. Zahvalil bi se ostalim
trem voditeljem Jerneji Jelenc, Katjuši Koprivnikar in Igorju Miklavčiču za res kvalitetno
pomoč pri izvedbi tabora. Posebna zahvala gre tudi Zvezi za šport otrok in mladine Slovenije,
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvu za zdravje, Alpini Žiri, Športni
zvezi Škofja Loka in Občini Škofja Loka, ki tako ali drugače podpirajo naše projekte. Skupaj
omogočamo mladim slepim in slabovidnim, da kvalitetno preživijo del prostega časa in
uživajo s prijatelji v zimskih radostih.
Naj vas ob koncu seznanim še z našimi preostalimi načrtovanimi aktivnostmi v letošnjem
letu. V mesecu juliju in avgustu bomo ponovno izvedli poletni tabor na Kolpi in večdnevno
gorniško turo. Poskrbeli bomo tudi za redno dejavnost nekaterih naših srednješolcev v
njihovih domačih krajih, kjer bodo skušali pametno izrabljati svoj prosti čas. Ob dobrem
finančnem poslovanju in pridobivanju sponzorjev, pa bomo v naš program sčasoma skušali
uvrstiti tudi poletni tabor na morju, in pa jesenski tabor s tandemi za katera dva je že zdaj
veliko zanimanje s strani mladih slepih in slabovidnih.
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