
VIDIMO CILJ? 

Pridružite se akciji zbiranja starinskih in rabljenih očal in pomagajte centru Vidim cilj Alena 

Kobilice ter slabovidnim ljudem v Afriki. 

Ste vedeli, da je kar 285 milijonov ljudi slepih ali močno slabovidnih oz. imajo močne očesne 

napake? Da 90 % teh ljudi živi v revnih in nerazvitih državah? Da je približno 19 milijonov 

otrok, ki imajo prizadet vid? Da je kar 80 % napak vida možno preprečiti in popraviti?  

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Mednarodna agencija za preprečevanje slepote 

(IAPB) sta določili, da je vsako leto drugi četrtek v oktobru svetovni dan vida. V letu 2016 je 

to četrtek, 13. 10. Cilj omenjenih organizacij je 25 % zmanjšanje števila slepih in slabovidnih 

v obdobju 5 let (od 2014 do 2019), ta cilj pa naj bi se dosegel z ustvarjanjem močnega in 

pravičnega sistema vidne oskrbe za vse prebivalce sveta. K uresničitvi tega cilja naj bi 

prispevala tudi Slovenija, ki je članica obeh omenjenih organizacij in sodeluje v projektu, 

imenovanem Vision 2020 – Pravica do vida (The Right to Sight). Cilj tega mednarodnega 

projekta je do leta 2020 popolnoma izkoreniniti ozdravljivo slepoto. 

Ali lahko tudi mi prispevamo k uresničitvi ciljev svetovnih organizacij in pomagamo pomoči 

potrebnim? Seveda moramo najprej dobro poskrbeti za svoje lastno zdravje in dober vid, da 

bomo lahko vse do pozne starosti ostali neodvisni od pomoči drugih, kar se tiče vidnega 

zaznavanja. Zatem pa je naša skrb, da pomagamo našim bližnjim, odraslim in predvsem 

otrokom, ki ne vidijo. Če pa lahko naša dejanja pomagajo tudi tistim, ki živijo daleč stran od 

nas, v manj razvitih državah in ki si ne morejo pomagati sami, smo naredili ogromno. 

Vidimo ta cilj? Ga lahko izpolnimo? 

Pridružite se akciji zbiranja starinskih in rabljenih starih očal, s katero bomo: 

- zbirali sredstva za center športnikov brez meja »Vidim cilj«, ki ga je leta 2008 ustanovil Alen 

Kobilica, naš do sedaj najuspešnejši maneken, dobitnik letošnjega državnega priznanja »Jabolko 

navdiha«, ki je po operaciji benignega tumorja v glavi ostal brez vida. Zbrana sredstva bodo 

namenjena slepim in slabovidnim otrokom, da se bodo lahko ukvarjali z raznimi športnimi 

dejavnostmi, ki jih za njih organizira center »Vidim cilj«; 

- zbirali stara rabljena očala in tako pomagali prebivalcem nerazvitih dežel podsaharske Afrike. S 

posredovanjem Lions kluba Trnovski gozd iz Ljubljane bodo slovenski študenti medicine, ki tam 

bivajo v času svojega strokovnega usposabljanja, z njimi oskrbeli slabovidne otroke in odrasle, ki 

si ne morejo privoščiti niti pregleda vida, kaj šele ustreznih vidnih pripomočkov.   

 

Kako poteka naša akcija? 

Starinska in stara očala prinesite v šolo v kabinet optike. Prinesete lahko vsa stara, rabljena, tudi 

polomljena očala, ki jih vi ali vaši sorodniki, znanci in prijatelji več ne potrebujete. Očala bomo očistili 

in popravili ter jih podarili Lions klubu in s tem prebivalcem podsaharske Afrike.  

Akcija zbiranja očal traja do 30. 11. 2016, zaokrožili pa jo bomo z razstavo starinskih očal, aparatov 

in orodja za izdelavo očal. Razstava bo na ogled vsak dan od 9. do 20. 12. 2016 v hotelu Slovenija v 

http://www.iapb.org/wsd16


Rogaški Slatini. Zaključek akcije »Vidimo cilj?« bo v torek, 20. 12. 2016, ko bo Alen Kobilica prevzel 

zbrana sredstva za svoj center, stara očala pa bodo predana predstavniku Lions kluba Trnovski zvon.  

Kdo je organizator akcije Vidimo cilj? 

To je Optika Gobec, ob 40-letnici svojega delovanja. 

Partnerji: Optika Kobilica – Maribor, Optika Rimc – Krško, Hotel Slovenija – Rogaška Slatina, Lions 

klub Trnovski zvon – Ljubljana, Šolski center Rogaška Slatina. 

Medijski sponzorji: Večer, Rogaške novice, Radio Štajerski val, Radio Rogla, Kozjansko.info. 

 

Spoštovani dijaki,  

združimo svoje moči za dober namen! Pričakujemo vas v kabinetu optike!  

 

Branka Kovačič, mojstrica očesne optike 


