Výroční zpráva za rok 2012
Základní údaje:
Název organizace:
ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí
Právní forma:
občanské sdružení
Sídlo:
Lubina 338, 742 21 Kopřivnice
Bankovní účet:
1771452309 / 0800 Česká spořitelna, pobočka Kopřivnice
Rok založení:
2001
Telefon:
+420 724 266 830
E-mail:
zablesk.deafblind@seznam.cz
WWW stránky:
www.zablesk.olomouc.com
Kdo jsme:
Záblesk je občanským sdružením rodičů a přátel hluchoslepých dětí, které v roce 2001 založili sami rodiče
dětí s vrozenou hluchoslepotou. Je dobrovolnou neziskovou organizací.
Kdo je to hluchoslepý:
Hluchoslepý člověk není ten, který zcela nevidí, či neslyší, ale má takové postižení zraku a sluchu, které je
souběžné a způsobuje osobě potíže při komunikaci, orientaci v prostoru, pohybu, sebeobsluze a komunikaci.
Často jsou společností zaměňováni za osoby hluchoněmé.
Hluchoslepý člověk se tak nemůže plnohodnotně zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných
služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí. K pohybu používá červenobílou hůl.
Podle statistických údajů získaných z Evropské konference v Dánsku konané v roce 2003 bylo zjištěno, že
na 100.000 obyvatel je 40 osob s duálním postižením různého stupně. Znamená to tedy, že by v naší
republice mělo žít přibližně 4000 osob s hluchoslepotou.
Občanská sdružení poskytující služby hluchoslepým a sdružující hluchoslepé v České republice, evidují
pouze cca 120 osob.

PRÁZDNINOVÝ POBYT VE ZNOJMĚ 2012 – na svatbě, společně se slovenskými rodiči a hluchoslepými
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Cílem sdružení je
• podpora integrace hluchoslepých do společnosti
• prosazování zájmů, práv a potřeb hluchoslepých
• rozvíjet vzájemnou komunikaci "zdravého" světa a
hluchoslepých
• podporovat celoživotní vzdělávání hluchoslepých osob
• pořádat společná setkávání a relaxačně interaktivní pobyty pro
rodiny hluchoslepých dětí a mladých dospělých
• co možná nejlépe připravit děti s hluchoslepotou na život v
dospělosti - rozvíjet projekt budování samostatného bydlení
pro mladé hluchoslepé v naší republice

Po celou dobu naší existence – 10 -ti let, jsme vyvíjeli kroky a aktivity, které jsme směřovali k jedinému cíli
k vybudování samostatného bydlení „DOMOVA PRO HLUCHOSLEPÉ“, pro mladé hluchoslepé
dospělé – našich dětí, které v roce 2012 ukončili studium Praktické školy v Olomouci. Na základě našich
poznatků z cest do zahraničí – zejména Dánska a Skotska, kde je péče o hluchoslepé na vysoké životní, ale i
lidské úrovni, jsme šli za tímto společným a jediným cílem. I když se nám podařilo najít obec, která by nám
poskytla k vybudování tohoto Domova pozemek, i když máme zpracovaný plán, jak by toto zařízení mělo
vypadat, nepodařilo se nám do tohoto projektu zapojit náš stát a MPSV – a tato skutečnost je bohužel tou
nejzásadnější. Dle vyjádření MPSV, nebude ministerstvo tuto aktivitu podporovat (a to i tehdy, kdy žádné
zařízení není na pobyt takto hluchoslepých osob od narození připraveno) a poskytne nám adekvátní
podmínky v současném zařízení – v Ústavu pro nevidomé v Chrlicích u Brna (zařízení s 95 klienty, věkový
průměr 69,3 let – info Výroční zpráva Chrlic 2011). Další jednání proběhnou počátkem roku 2013, na
základě kterých budeme plánovat pobyt klientů v zařízení a další podmínky jejich dalšího pobytu.
V současné době jsou tito mladí dospělí ve zpět svých rodinách, kde si zvykají na nové asistenty, nové
podmínky života, nové situace, na nový život.
Statistika roku 2012:
Počet členů

19

Počet dětí z rodin

6

Z toho rodičů

11

Počet dětí z ÚSP

0

Z toho odborníků

3

Celkem HS
klientů

6

Z toho přátel

5

Počet rodin

6

Poskytované služby:
poradenství ve všech oblastech péče o hluchoslepé děti
půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
rehabilitační cvičení - masáže, hipoterapie, canisterapie pro děti třídy pro hluchoslepé
v Olomouci
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rekondičně rehabilitační pobyty pro rodiny s hluchoslepými dětmi - 1 -2x ročně
pořádáme konference a semináře, přednášky, besedy a výukové aktivity pro studenty středních i
vysokých škol, zaměřené na zvýšení povědomí o hluchoslepotě a základních pravidlech při
setkávání s lidmi s kombinovaným postižením zraku a sluchu u potenciálních budoucích
pracovníků pomáhajících a lékařských profesí
spolupráce se studenty vysokých škol, pomoc při bakalářských a závěrečných pracích
půjčování knih a materiálů o problematice hluchoslepoty (viz seznam)

Hluchoslepota - lidé s ní a kolem ní - součástí je DVD „Ve tmě, tichu a sám...?“ (Dana Štěrbová a
kolektiv, 2005)
Sexuální výchova a osvěta u osob s hluchoslepotou - příručka pro rodiče a odborníky (Dana Štěrbová,
2006)
Chráněné bydlení pro lidi s hluchoslepotou – sborník referátů z mezinárodní pracovní konference
( Olomouc, květen 2007)
Pohybové aktivity v životě dětí s hluchoslepotou ( Dana Štěrbová, 2007)
Svět ticha a tmy ? - černobílá obrazová publikace fotografií z 5.mezinárodní konference rodin
s hluchoslepými dětmi a mladými dospělými doplněné příspěvky rodičů z vlastního života (Ivana Rečková,
Dana Štěrbová, 2011)

Přehled aktivit občanského sdružení Záblesk za rok 2012:
V letošním roce jsme veškeré naše aktivity zaměřili na ukončení studia
našich hluchoslepých dětí v Praktické škole v Olomouci a jejich přechod
do dalšího života a zařízení Domova pro hluchoslepé. V letech
předcházejících jsme ukončili práci na projektu, jednali s obcí Olšany
ohledně pozemku. Jednali jsme se zástupci MPSV o další podpoře
výstavby a dalšího fungování zařízení, neboť toto není v silách našeho
sdružení.
INFORMAČNÍ VÝSTAVA ZÁBLEKU v Kopřivnici. Obsahovala základní informace o
hluchoslepotě a našeho projektu výstavby Domova pro hluchoslepé v České republice. Byla
doplněna velikými fotografiemi ze života hluchoslepých a jejich výtvarnými pracemi.
NEFORMÁLNÍ SCHŮZKA s ing. Danielou Luskovou (vedoucí oddělení koncepce sociálních
služeb a sociální práce, MPSV), kde jsme nastínili problematiku života a další budoucnosti našich
mladých hluchoslepých dětí. Na základě tohoto jednání byl připraven dopis adresovaný MPSV,
ministru Jaromíru Drábkovi
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ ze života hluchoslepých dětí a jejich rodin v Chomutově
ŽIVOT HLUCHOSLEPÉ ELIŠKY – reportáž kabelové televize v Kopřivnici
SCHŮZKA Olšany
PŘÁTELSKÉ POSEZENÍ k ukončení studia hluchoslepých žáků Praktické školy v Olomouci
POŘAD ČESKÉ TELEVIZE – k ukončení studia
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NÁVŠTĚVA ÚSP Chrlice u Brna pro zrakově postižené – na základě informace a odpovědi na náš
dopis odeslaný na MPSV s požadavkem podpory výstavby a fungování DOMOVA pro hluchoslepé,
který v naší republice nikde neexistuje, jsme navštívili výše jmenovaný ústav – MPSV nebude žádný
nový projekt podporovat a vytvoří podmínky života hluchoslepým právě v tomto ústavu.
PRÁZDNINOVÝ POBYT se slovenskými rodinami (ZNOJMO, srpen 2013)
Další aktivity:
spolupráce s třídou Praktické školy pro hluchoslepé v Olomouci – finanční podpora canisterapie
informační aktivity v rámci získávání finančních prostředků
konference, besedy, výstavy
Spolupráce s jinými organizacemi:
Domácí:
LORM, VIA, Klub přátel červenobílé hole, Tyfloservis
Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro
sluchově postižené v Olomouci
UP Olomouc FTK, Fakulta Pedagogická
Speciální mateřská škola pro děti s více vadami v Berouně
Zahraniční:
Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí na Slovensku
MAJÁK – DDS pro hluchoslepé Slovensko
Sence Scotland – rodičovská skupina ve Skotsku
Apsocecat – Sdružení rodičů hluchoslepých dětí - Catalánia
Za finanční a materiální pomoc v roce 2012 děkujeme:
Zahraniční:
Hilton International, Perkins School for the Blind, Watertown, Massachusetts, USA
Domácí: děkujeme všem dárcům z ČESKÉ REPUBLIKY, kteří podporují naše aktivity

Za bezplatné poskytnutí internetových služeb a prostoru na naše stránky děkujeme firmě
REDIGY s.r.o.
Za bezplatnou úpravu a doplňování www.stránek Petře a Miroslavovi Ambrosovým.
Za bezplatné překlady a tlumočení Ondřeji Klabalovi.
Příloha: hospodaření sdružení Záblesk za rok 2012

Zprávu podává: Záblesk - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí
Lubina 338, 742 21 KOPŘIVNICE
Předsedkyně: Ivana Rečková
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Hospodaření občanského sdružení za rok 2012
Stav k 1.1.2012
Příjmy (dary, Hilton/Perkins International,

250 019,10
+ 187 087,84

členské příspěvky)

Výdaje (pobyt rodin, canisterapie,

- 67 230,12

bankovní poplatky)

Zůstatek k 31.12.2012

369 876,82
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