
 
 

I lidé s hluchoslepotou sní a lidé, kteří vidí, mohou sny osob s hluchoslepotou pomoci 
naplňovat. 

 

    Záblesk – sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí ve spolupráci s Univerzitou 
Palackého v Olomouci, Fakultou tělesné kultury vydalo koncem loňského roku knihu 
„HLUCHOSLEPOTA  a lidé s ní a kolem ní….“( Dana Štěrbová a kolektiv, 2005 ). 
Vydání této knížky finančně podpořilo Ministerstva zdravotnictví ČR. 

    Kniha je určena rodičům, jejich dětem, přátelům, pedagogům, odborníkům, ale zejména 
všem těm, kteří si chtějí hluchoslepotu více „osahat“. Vznikla z přirozené potřeby dát o této 
problematice více vědět, vznikla z přání rodičů, kteří mají hluchoslepé dítě a taktéž z přání 
odborníků, kteří se chtějí o své dosavadní zkušenosti podělit. Je jedním z mála ucelenějších 
materiálů k problematice hluchoslepoty, který  může obohatit ty, kteří chtějí pomoci. 

     V kapitole RODINA A DĚTI se dotknete pocitů maminek, kterým se narodilo dítě 
s hluchoslepotou   a společně s nimi se můžete zamyslet, jak se „s tím“, z pohledu rodiče dá, 
či nedá žít? Zároveň zde budete mít možnost prožít  životní příběh dospělého člověka 
s hluchoslepotou. 

     V další kapitole MOŽNOSTI VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÉ PÉČE, KDO, KDE A JAK 
NA TO … se z pohledu speciálních pedagogů a odborníků zamyslíte, zda a jak je možné   
vzdělávat hluchoslepé děti ve škole a co taková práce dětem, pedagogům, ale i rodičům 
přináší.  

     Třetí kapitola je nazvaná KOMUNIKACE. Chcete – li se dozvědět, jak s takovým dítětem 
a dospělým komunikovat a  co pomůže k rozvoji komunikace, je to kapitola právě pro vás. 

Kromě těchto témat se v knize zabýváme i dalšími otázkami:  

„Je volný čas pro děti s hluchoslepotou a jejich rodiče důležitý? A jak jsou důležitá vzájemná 
setkávání rodičů a odborníků?“ 

     A co vás čeká nakonec?  

Co bude dál, když dítě dokončí povinnou základní školní docházku  a proč je významné se 
zabývat osvětou v oblasti sexuality u takto postižených osob.  „Je potřeba umožnit lidem 
s hluchoslepotou prožívání intimity, důvěrnosti a blízkosti s jinou osobou, avšak ono důvěrné 
spojení musí být provázeno kvalitní a kvalifikovanou sexuální osvětou.“ (Štěrbová, 2005, 87) 



     Součástí této knihy je DVD „Ve tmě, tichu a sám…?“. Obsahem DVD jsou životní 
příběhy několika hluchoslepých dětí a osob s různou kombinací sluchového a zrakového 
postižení, možností žití a bytí, které vám umožní doplnit si obraz o životě hluchoslepých 

 

Pokud byste projevili zájem o koupi této knihy, kontaktujte se na adrese: 
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