ZÁBLESK

THE ASSOCIATION OF PARENTS AND FRIENDS OF DEAFBLIND CHILDREN
CZECH REPUBLIC
ZÁBLESK je občanské sdružení založené roku 2001 z iniciativy rodičů dětí
s hluchoslepotou.
Cílem sdružení je zkvalitňovat péči o děti s kombinovaným postižením zraku a sluchu,
prosazování práv a potřeb takto postižených dětí a zabezpečení důstojných životních
podmínek v dospělém věku. Dalším cílem je maximální integrace dětí s hluchoslepotou do
společnosti, organizace výchovně vzdělávacích akcí, programů a aktivit pro takto postižené
děti a jejich rodiny a v neposlední řadě zajištění jejich budoucnosti.
Členové ZÁBLESKu pracují na bázi dobrovolnosti, jsou z řad rodičů hluchoslepých dětí a
odborníků, přátel. Spolupracují s Praktickou školou při Střední škole, základní škole a
mateřské škole pro sluchově postižené v Olomouci.
V současné době se ZÁBLESK zabývá potřebou, která rodiny dospívajících a mladých
dospělých s hluchoslepotou tíží: vybudováním chráněného bydlení, které v České republice
pro osoby s hluchoslepotou neexistuje.
ZÁBLESK
 Jediná organizace rodičů hluchoslepých dětí v České republice, otevřená členství
každé rodině, která má dítě s duálním postižením zraku a sluchu.
 Podporuje rodiny v prosazování práv jejich dětí.
 Pořádá edukační pobyty, prázdninové pobyty pro rodiny a jejich postižené děti a
sourozence za účasti asistentů – studentů a odborníků.
 Spolupracuje se třídou hluchoslepých dětí (Střední škola, základní škola a mateřská
škola pro sluchově postižené v Olomouci).
 Pořádá konference o problematice hluchoslepou, na místní i mezinárodní úrovni
 Spolupracuje se zahraničím – Slovensko, Skotsko, DBI, Perkins School for the Blind –
Massachusetts, Itálie, Katalánsko.
 Zástupci se účastní mezinárodních i světových konferencí o hluchoslepotě.
 Účastní se pravidelných rodinných mezinárodních konferencí „LISTEN TO ME“
 Provádí osvětovou činnosti - ZÁBLESK vydal knihy a CD o hluchoslepotě, které
vypovídají o životě hluchoslepých osob, o jejich životech, starostech, přáních a
tužbách. V knihách najdete autentické výpovědi rodičů i odborníků, jejich vlastních
zážitků a zkušeností.
ZÁBLESK se snaží o vybudování chráněného bydlení pro mladé lidi s hluchoslepotou,
neboť rodičům není lhostejné, kde jejich dospívající děti a mladí lidé budou žít svůj
život.
ZÁBLESK má tu čest být pořadatelem rodinné konference LISTEN TO ME 5 v roce
2010 v České republice v Olomouci.

