Gregor Habjan
SLEPI IN SLABOVIDNI ŽE OSMIČ ZAPORED NA KOLPO Z ŠDSS
(Tabor je vnovič doživel določeno katarzo tako med udeleženci kot moderatorji. )
Pred razpisom tabora ŠDSS se vedno znova sprašujem, kaj bi bilo, če se srednješolci z motnjo
vida ne bi udeleževali aktivnosti, ki so namenjene le njim. Kaj kmalu po razpisu so take misli
pozabljene, ker se slepa in slabovidna mladina dokaj vzorno in hitro prijavlja na tovrstne
akcije. Vsekakor to ni zasluga iz danes na jutri ampak je to plod preteklega dela, kajti
številčnost udeležencev, ki jo dosegamo na naših taborih je pohvalna. Po prejetih prijavah je
glavno vprašanje samo še organizacija in varnost udeležencev na taboru ŠDSS. Tudi tokrat
smo za to dobro poskrbeli. Prijavilo se je 25 udeležencev, ki so letos resnično lepo sodelovali
prav v vseh delavnicah in športnih igrah, tako da zaslužijo javno pohvalo. Pohvalil bi tudi
voditelje delavnic, ki so zelo kvalitetno predstavili delavnice (manegmenta, masaže,
kozmetika in urejanje pričesk, trženja, predstavitev alpskega smučanja, senzorike, peka pice).
Poleg delavnic so bili na taboru še športni moderatorji, ki so prav tako odlično poskrbeli za
izvajanje jutranje telovadbe in raznolikih športnih iger preko celega dneva. Program je bil
ponovno izveden v celoti, tako da smo težko prišli do sape, kjer bi lahko malo zadihali. Na
tem taboru so imeli slepi možnost spoznati timsko delo za katerim, kot ŠDSS najbolj strmimo
in smo dober vzgled. Ker udeleženci prihajajo s področja celotne Slovenije se sprva vsi
udeleženci med seboj ne poznajo, ker sta oddaljenost in različni interesi dva dejavnika, ki jim
v vsakdanu to omejujeta. Na taboru imajo možnost spoznati drug drugega do obisti, torej
naredimo nekaj tudi za socializacijo mladih., ki je za marsikoga zelo velikega pomena…
Tokrat lahko rečemo, da je bilo vreme, ki je še kako pomembno za dober vtis na taboru, tudi
tokrat na naši strani, kljub popoldanskemu nalivanju prva dva dni.
Za resnično uspešno izveden tabor, se zahvaljujem tudi našim podpornikom (ZŠOMS; ZŠIS,
ZDSSS, in različnim MDSS-jem, ki se zanimajo za naše delo, ki ga opravljamo že 8 let.
Naša naslednja akcija je pohodniška tura po primorskih vrhovih. Z manjšo skupino bomo
osvojili tri vrhove in sicer; Slatnik Snežnik, Nanos. Planinska tura bo potekala od 3.8.2007
do 5.8.2007.
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