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ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí
občanské sdružení
Lubina 338, 742 21 KOPŘIVNICE
1771452309 / 0800
2001
+420 724 266 830
zablesk.deafblind@seznam.cz
www.zablesk.olomouc.com

Cílem sdružení:
Je zkvalitňovat péči o děti s kombinovaným postižením zraku a sluchu, prosazování práv a
potřeb takto postižených dětí a zabezpečením jejich životních podmínek v dospělém věku.
Dalším cílem je maximální integrace hluchoslepých do společnosti, organizace výchovně
vzdělávacích akcí, programů a aktivit pro takto postižené děti a jejich rodiny a v neposlední
řadě zabezpečení jejich budoucnosti.

Statistika roku 2005:
Počet členů
Z toho rodičů
Z toho odborníků
Z toho organizací
Z toho přátel

23
10
10
1
2

Počet dětí z rodin
Počet dětí z ÚSP

8
1

Počet rodin

8

Přehled aktivit za rok 2005
Hlavní náplní činnosti občanského sdružení dle stanov je podílet se na poskytování služeb a
informací rodičům, ale i veřejnosti v oblasti problematiky hluchoslepoty v naší republice.
Ochrana práv zdravotně postižených dětí a jejich rodin. Získávání nových klientů a jejich
rodin pro společnou práci, a v neposlední řadě podnikání kroků a aktivit, jež povedou
k vybudování malokapacitního chráněného asistovaného bydlení.
Významným krokem bylo vydání knihy – bulletinu „Hluchoslepota a lidé s ní a kolem ní“
(Dana Štěrbová a kolektiv), která byla finančně podpořena MZ ČR a dalšími sponzory.

Poskytované služby





poradenství ve všech oblastech péče o zdravotně postižené děti
půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
půjčování CD, DVD, VHS a knih o problematice hluchoslepoty
rehabilitační cvičení - masáže, hipoterapie pro děti třídy pro hluchoslepé
v Olomouc
 psycho-rehabilitační kurzy pro rodiny s hluchoslepými dětmi
 rekondičně rehabilitační pobyty pro rodiny s hluchoslepými dětmi
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 přednášky, besedy a výukové aktivity pro studenty středních i vysokých škol,
zaměřené na zvýšení podvědomí o hluchoslepotě a základních pravidlech při
setkání s lidmi s hluchoslepotou u potenciálních budoucích pomáhajících a
lékařských profesí
Seminář „ I ve tmě a tichu se dá důstojně žít“ v Olomouci dne 13.5.2005
Zúčastněných 71 osob
( rodiče, odborníci a učitelé Speciální ZŠ a Speciální MŠ pro sluchově postižených
v Olomouci, hluchoslepí klienti, rodiče, MPSV, MŠMT, MZ, KÚ, ÚSP, Speciální
školy, Pedagogické fakulty, LORM, VIA, Klub červenobílé hole, studenti,
zahraniční odborníci) . Účastníci obdrželi videokazety a DVD „Ve tmě, tichu a
sám…“
Finančně podporováno v rámci dotace Ministerstva zdravotnictví.
V rámci semináře proběhla schůzka zástupců Záblesku, VIA a Klubu červenobílé
hole, kde se všichni přítomní dohodli, že budou v řešení otázek problematiky
hluchoslepoty vystupovat jako jedno seskupení a vzájemně budou spolupracovat ,
předávat si informace a vzájemně se zpravovat o aktivitách jednotlivých sdružení.
Z tohoto setkání se omluvili zástupci LORMu, kteří však následně toto ústní
dojednání nebudou respektovat a brát v úvahu, přesto se budou snažit se sdružením
Záblesk dle potřeb spolupracovat.
6. evropská konference o hluchoslepotě na Slovensku
Prešov 1. 8. 2006 – 5. 8. 2006
Občanské sdružení Záblesk reprezentovali rodiče Rečkovi a PhDr. Dana Štěrbová
Příprava tisku a vydání knihy – bulletinu k problematice hluchoslepoty, součástí
knihy je DVD „Ve tmě, tichu a sám…..“
Finančně podporováno v rámci dotace Ministerstva zdravotnictví.
Autor – Dana Štěrbová a kolektiv
Název – „HLUCHOSLEPOTA – lidé s ní a kolem ní“
Říjen - pracovní schůzka k vypracování podání žádostí o podporu projektu na MZ
– materiály k problematice sexuální výchovy hluchoslepých lidí.
Podání projektu „Sexuality hluchoslepých dětí“ Ministerstvu zdravotnictví.
17. – 19. 12. 2005 Předvánoční setkání rodin a učitelů
Retaso – Horní Bečva
5 rodin – 13 osob ( 5 HS), 1 HS klientka z ÚSP, 1 odborník - psycholog, 4
odborníci – pedagogové, 1 přítel
(sportovní aktivity, informace pro rodiče v otázce vzdělávání, seznámení s novou
vzdělávací pomůckou, návštěva Skanzenu v Rožnově p/Radhoštěm, oslava
vánočních svátků a předávání dárků dětem i všem ostatním, besedy a diskuze nad
aktuálními otázkami týkajících se problematiky hluchoslepoty a života dětí –
zkušenosti rodičů a odborníků)
Finančně podpořil tuto akci Městský úřad Štramberk ve výši 4 000,- Kč – úhrada
pobytu hluchoslepých klientů, další finanční spoluúčast ostatních účastníků.
Pracovní schůzka k problematice chráněného bydlení v Olomouci
( pí. Rečková, sl. Rosulková, p. Jakeš, p. Štercl)
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Prezentace prostřednictvím článků v časopisech Informátor, Doteky, Děti a my,
Gong, Můžeš.

Další aktivity:


Přípravná schůzka – seminář – květen 2005



Přípravná schůzka – program Horní Bečva prosinec 2005



Pracovní schůzka k přípravě osnov Praktické školy



Zpracování a podání projektů – předcházela přípravná schůzka
1) Sexualita hluchoslepých osob



Informační aktivity v rámci získávání finančních prostředků na zpracování
videomateriálu mezi odbornou i laickou veřejností



přednášky, besedy a výukové aktivity pro studenty středních i vysokých škol

Spolupráce s jinými organizacemi:
LORM
VIA
Klub červenobílé hole
Tyfloservis
Speciální ZŠ a Speciální MŠ pro sluchově postižené v Olomouci
UP Olomouc FTK, Fakulta Pedagogická
Speciální mateřská škola pro děti s více vadami v Berouně

Za finanční pomoc děkujeme:
Hilton/Perkins Program.
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Fa Cervus s.r.o. Olomouc
Nadace školy - Speciální ZŠ a Speciální MŠ pro sluchově postižené v Olomouci
Konto Bariéry
Mateřské školy Kopřivnice
Čechofracht Praha
JUDr. Tomáš Vrána, soudní exekutor Přerov
Fa Huberts B.V. o.z. Kokory
Knihkupectví Jana Fialová, Nový Jičín
Václav Lebeda, Kopřivnice
DS Ložiska, s.r.o.
4USE, Kokory
Český svaz žen v Lubině
p. Ivana Seidlová, p. Marie Křenková
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Za bezplatné poskytnutí internetových služeb a prostoru na naše stránky děkujeme
firmě REDIGY s.r.o.

Hospodaření občanského sdružení
Příjmy : úroky
čl. příspěvky
dotace MZ ČR
dary
účastnický popl.

851,64
1 600,00
63 000,00
102 223,00
3 250,00

Zůstatek z r. 2005

--------------170 924,64
64 365,18

-----------------------------------------------------celkem
235 289,82
Výdaje :
Zůstatek k 31.12.2005

122 119,70
----------------113 170,12

Zprávu podává : Záblesk – sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí
Lubina 338, 742 21 KOPŘIVNICE
Předsedkyně : Ivana Rečková

Příloha:
1) Rozpis hospodaření
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Hospodaření roku 2005
ZŮSTATEK z roku 2004

64 365,18

PŘÍJMY
Úroky
Členské příspěvky
Dotace MZ ČR
Dary
Účastnický poplatek – Horní Bečva

851,64
1 600,00
63 000,00
102 223,00
3 250,00

Celkem

170 924,64

VÝDAJE
Bankovní poplatky
Poštovné
Kancelářské potřeby
Seminář květen 2005 ( MZ )
Masáže pro děti
Intergrace HS klienty z ÚSP do šk. vzdělávání a akcí sdružení
Setkání rodičů a rodin s HS dětmi (květen, prosinec)
Nákup materiálu
Členský příspěvek LORM
Kniha + DVD (MZ ČR)

Celkem

2 672,70
4 035,00
7 092,50
34 953,50
7 650,00
2 070,00
26 930,00
2 556,00
250,00
33 910,00

122 119,70

Rok 2005
PŘÍJMY:
VÝDAJE:
ZŮSTATEK K 31.12.2005
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235 289,82
122 119,70
113 170,12

