
VÝROČNÍ   ZPRÁVA   ZA   ROK   2006 
 

 

Základní údaje: 
 

Název organizace:                          ZÁBLESK – sdruţení rodičů a přátel hluchoslepých dětí 

Právní forma:                                  občanské sdruţení 
Sídlo:                                               Lubina 338, 742 21 KOPŘIVNICE 

Bankovní účet:                                1771452309 / 0800  Česká spořitelna, pobočka Kopřivnice 

Rok zaloţení:                                   2001 
Telefon:                                           +420 724 266 830 

e-mail:                                              zablesk.deafblind@seznam.cz 

www.stránky:                                   www.zablesk.olomouc.com  

 

 

Kdo jsme:  
 

Záblesk je občanským sdruţením rodičů a přátel hluchoslepých dětí. Jsme dobrovolnou 

organizací, která vznikla v roce 2001. 

 

 
 

Cílem sdružení: 
 

Naším cílem je zkvalitňovat péči o děti s kombinovaným postiţením zraku a sluchu, prosazování práv 

a potřeb takto postiţených dětí a zabezpečení jejich ţivotních podmínek v dospělém věku. Dalším 

cílem je maximální integrace hluchoslepých do společnosti, organizace výchovně vzdělávacích akcí, 

programů a aktivit pro takto postiţené děti a jejich rodiny a v neposlední řadě zabezpečení jejich 

budoucnosti. Cílem našeho snaţení je všestranná pomoc rodině v přijetí postiţeného dítěte. 
 

 

Statistika roku 2006: 
 

Počet členů 27 Počet dětí z rodin 8   do 5/06   9 

Z toho rodičů 12   do 5/06   13 Počet dětí z ÚSP 1 

Z toho odborníků 11   

Z toho organizací 1   

Z toho přátel 3 Počet rodin 9   do 5/06   10 
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Poskytované služby: 
 

 poradenství ve všech oblastech péče o hluchoslepé děti 

 půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 

 půjčování knih o problematice hluchoslepoty  ( viz seznam )                             

 prodej knih 

      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 ) 

 rehabilitační cvičení - masáţe, hipoterapie pro děti třídy pro hluchoslepé 

v Olomouc 

 psycho - rehabilitační kurzy pro rodiny s hluchoslepými dětmi 

 rekondičně rehabilitační pobyty pro rodiny s hluchoslepými dětmi 

 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 

postiţením zraku a sluchu u potenciálních budoucích pracovníků pomáhajících a 

lékařských profesí  

 spolupráce se studenty vysokých škol 

 

Přehled  aktivit občanské sdružení Záblesk za rok 2006 
 

Hlavní náplní činnosti občanského sdruţení dle stanov je podílet se na poskytování sluţeb a 

informací rodičům, ale i veřejnosti v oblasti problematiky hluchoslepoty v naší republice. 

Ochrana práv zdravotně postiţených dětí a jejich rodin. Získávání nových klientů a jejich 

rodin pro společnou práci, a v neposlední řadě podnikání kroků a aktivit, jeţ povedou 

k vybudování malokapacitního chráněného asistovaného bydlení. 

 

 V lednu a únoru proběhlo šetření formou ankety, která měla vymezit skutečné zájemce 

o chráněné bydlení a upřesnit jejich poţadavky a představy. V rámci tohoto šetření 

byly osloveny další evropské organizace poskytující obdobné sluţby, jeţ mělo za cíl 

zmapovat formu a  moţnosti vytvoření chráněného bydlení u  nás. V průběhu měsíce 

března byly podklady zpracovány ( Petra Rosulková,Ivana Rečková) – viz příloha 

 

 14. – 15.3.2006 VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými 

potřebami – PdF UP Olomouc.  

Se svými příspěvky  vystoupily : 

Ivana Rečková – Chráněné bydlení pro osoby s hluchoslepotou 

Marcela Štolcarová – Formy spolupráce občanského sdruţení a třídy pro hluchoslepé 

děti v Olomouci 

 

 6. – 7. 4. 2006 seminář „ Osvědčené terapie a postupy v péči o děti s duálním 

senzorickým postiţením a děti s více vadami - Beroun 

Adéla Bilíková – Kazuistika hluchoslepého dítěte 

 

 26. – 28.4.2006 3.rodinná mezinárodní konference k problematice osob s 

hluchoslepotou  - Olomouc        „Ţivot je bytí, ţivot je hra“ 

Konference se zúčastnilo 64 účastníků. Náplní konference byly přednášky ohledně 

dalších postupů k realizaci vytvoření chráněného bydlení, problematika 



volnočasových aktivit HS a jejich rodin, integrace hluchoslepého dítěte , pracovní 

workshopy, záţitková aktivita, kdy se i vidící a slyšící stali „ hluchoslepými“ a pomocí 

asistenta si mohli vyzkoušet pohybové aktivity, jejich moţnosti, přednosti, ale i úskalí 

a v neposlední řadě také  moţnosti metody FMT v rámci muziketerapie. 

Po konferenci proběhla mezinárodní schůzka ohledně informací a konfrontací, nápadů, 

námětů a zejména zkušeností s provozováním, finanncováním a budováním 

chráněného bydlení ( Ivana Rečková, Dana Štěrbova, Petra Rosulková – ČR, Peter 

Fašung. Henrieta Hajdeckerová – SR, Anne de Voil – Anglie ) 

Finančně podpořeno Nadací Hilton/Perkins Program 

 

 9.6.2006 pracovní schůzka k přípravě článku do DBI a přípravě programu na 

sportovně terapeutický pobyt rodin v Horce nad Moravou 

 

 13. – 15. 10. 2006   Rekondičně rehabilitační pobyt  Horka nad Moravou 

Zúčastnilo se 9 hluchoslepých klientů a jejich rodiny, 10 asistentů a odborných 

pracovníků. 

 

 
 

V rámci tohoto rodinného setkání bylo umoţněno mladým hluchoslepým klientům, 

hluchoslepým dětem  proţít víkend plný aktivit z oblasti sportu, kultury a kreativity. 

Všichni společně jsme absolvovali  a získávali zkušenosti z plavby na raftech, jízdy na 

koních a velkou oblibu si získala nově zakoupená trampolína, která hluchoslepým 

dětem poskytla další moţnost sportovního a relaxačního vyţití. 

 

              
Rodiče tak měli moţnost si nejen vzájemně předávat zkušenosti ze ţivota, ale také 

měli moţnost probrat spousty otázek společně s odborníky a pedagogy hluchoslepých 

dětí. V rámci tohoto pobytu proběhla členská schůze sdruţení.  

Finančně podpořeno Nadací Hilton/Perkins  Program a Nadaci Charty 77 Konto 

Bariéry  



Příprava  a tisk 2. vydání knihy „HLUCHOSLEPOTA – lidé s ní a kolem ní“ - součástí je DVD 

„Ve tmě, tichu a sám…..“ ( Dana Štěrbová a kolektivˇ, 2005 ) 

 

 Příprava a vydání publikace  „Sexuální výchova a osvěta u osob s hluchoslepotou – 

příručka pro rodiče a odborníky ( Dana Štěrbová, 2006 ) – dotace MZ ČR  

 

 12.12.2006  Domov Betlém v Kloboukách u Brna ( Ivana Rečková, Vlastimil Rečka, 

Petra Rosulková). 

     Cílem návštěvy bylo poznat způsob  a moţnosti poskytování sociálních sluţeb a péče  

     jejich uţivatelům – dospělým lidem s těţkým tělesným a jiným zdravotním postiţením. 

        

Další aktivity: 

 

 Informační aktivity v rámci získávání finančních prostředků  

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

                      trampolíny  

          učební pomůcky Light Box  - finanční podpora Nadaci Charty 77 Konto 

Bariéry částkou 28.000,- Kč 

 vydání kalendáře a propagačních pohlednic s obrázky hluchoslepých dětí – finanční 

podpora Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Vávra 

 30.7.- 5.8.2006 Plejsy –  účast jedné rodiny sdruţení na mezinárodním Family Campu 

na Slovensko 

 30.9. – 6. 10.2006 Listen Tu Me 3  - účast jedné rodiny ve Španělsku 

 VIVAT VITA – prezentace Záblesku výtvarnými pracemi 

 Účat ve výtvarné soutěţi pro zrakově postiţené v rímci Dětského filmového festivalu 

ve Zlíně 

 

Spolupráce s jinými organizacemi: 
Domácí: 

LORM 

VIA 

Klub červenobílé hole 
Tyfloservis  

Speciální ZŠ a Speciální MŠ pro sluchově postiţené v Olomouci 

UP Olomouc FTK, Fakulta Pedagogická 
Speciální mateřská škola pro děti s více vadami v Berouně 

Zahraniční: 
Sdruţení rodičů a přátel hluchoslepých dětí na Slovensku 
Anne de Voil – mnoho let pracovala pro britskou organizaci Sense a nyní působí v ČR 

 

Za finanční pomoc v roce 2006 děkujeme: 
Zahraniční:  

Hilton/Perkins Program. 

Nadace Charty 77 Konto Bariéry  

Domácí: 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 

Exekutorský úřad Přerov, JUDr. Vávra 

Mateřské školy Kopřivnice 

Jana Fialová, Knihkupectví Nový Jičín 

4use .s.r.o.  



HUBERTS B.V.O.Z 

Pavla Mikesková                                       
Za bezplatné poskytnutí internetových služeb a prostoru na naše stránky děkujeme firmě 

REDIGY s.r.o. 

                                

Hospodaření občanského sdružení za rok 2006 

 

Příjmy  :  úroky                                899,49  

                 čl. příspěvky                 3 000,00 

                 dotace  MZ ČR           35 000,00 

                 dary                           225 792,81 

                 přednášky                      2 290,00 

 

                                                    --------------- 

                                                   266 982,30 

Zůstatek z r. 2005                    113 170,12 

 

------------------------------------------------------ 

                 celkem                      380 152,42 

 

Výdaje :                                    202 452,26 

                                                 ----------------- 

                               

Zůstatek k 31.12.2006             177 700,16 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Zprávu podává : Záblesk – sdruţení rodičů a přátel hluchoslepých dětí 

                           Lubina 338, 742 21 KOPŘIVNICE 

Předsedkyně    : Ivana Rečková 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Příloha: 

1) Rozpis hospodaření 
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Hospodaření roku 2006 
 

ZŮSTATEK  z roku 2005                                                                                         113 170,12 
 

 

PŘÍJMY 
Úroky 899,49                              
Členské příspěvky               3 000,00 

Dotace  MZ ČR 35 000,00 

Dary  

Hilton/Perkins Program           137 352,59 
Konto Bariéry                            28 000,00 

Ostatní                                       60 440,22 

          225 792,81 

Přednášky                2 290,00 

 

Celkem  
 

 

266 982,30 

 

 

VÝDAJE 

 

Bankovní poplatky 4 210,60 

Poštovné  408,50 

Kancelářské potřeby 2 337,50 

Terapie a masáţe 9 700,00 

Vratky – dotace za rok 2005 954,00 

Cestovné - rodiny 9 161,00 

Sluţby  594,00 

Nákup spotřebního materiálu 4 471,00 

Členský příspěvek LORM 300,00 

Kniha + DVD 2.vydání 39 118,55 

Škola v přírodě 790,00 

Vydání knihy „Sexuality..“ ( MZ ČR a vlastní zdroje ) 50 679,00 

Pobyt rodin Horka nad Moravou - ubytování 12 190,00 

Nákup DVD kamery 13 003,00 

Nákup trampolíny 10 490,00 

Nákup učební pomůcky Light box ( Konto Bariéry a vlastní zdroje ) 30 885,11 

Konference 13 160,00 

 

Celkem  
 

 

202 452,26 

 

Rok 2006 

PŘÍJMY:                                                                              380 152,42 

VÝDAJE:                                                                             202 452,26   
 

ZŮSTATEK  K 31.12.2005                                                 117 700,16 

    
 


