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

Kdo jsme:
Záblesk je občanským sdružením rodičů a přátel hluchoslepých dětí. Je dobrovolnou neziskovou organizací,
která vznikla v roce 2001.
Co je to hluchoslepota:
Hluchoslepota je jedinečné postižení dané různým stupněm souběžného poškození zraku a sluchu.
Způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a
přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje
zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.

Z prázdninového pobytu 2008 – Komňa - Kopánky

Cílem sdružení:
Naším cílem je zkvalitňovat péči o děti s kombinovaným postižením zraku a sluchu, prosazování práv a
potřeb takto postižených dětí a zabezpečení 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. Cílem
našeho snažení je všestranná pomoc rodině v přijetí postiženého dítěte.

Statistika roku 2007:
Počet členů

24

Počet dětí z rodin

7

Z toho rodičů

11

Počet dětí z ÚSP

1

Z toho odborníků

10

Celkem HS
klientů

8

Z toho organizací

0

Z toho přátel

3

Počet rodin

7

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
psycho - rehabilitační kurzy pro rodiny s hluchoslepými dětmi
rekondičně rehabilitační pobyty pro rodiny s hluchoslepými dětmi - 1x 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







 půjčování knih 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)

Přehled aktivit občanského sdružení Záblesk za rok 2008:
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.
 Rekondičně – rehabilitační pobyt rodin dětí s hluchoslepotou
(Komňa - Kopánky, srpen 2008)
Letošní prázdninový pobyt jsme uskutečnili v oblasti Bílých Karpat.
Jako každoročně jsme pobyt plánovali s ohledem na všechny
zúčastněné. Velikým přínosem byla účast studentů UP FTK
v Olomouci, kteří jako asistenti v rámci sportovních a relaxačních
aktivit, připravili pro všechny, nejen pro hluchoslepé děti, ale i rodiče
nové a podnětné pohybové aktivity.
Pobytu se zúčastnilo 29 osob, z toho 8 hluchoslepých klientů
v rozmezí 5 – 23 let věku, sourozenci, rodiče hluchoslepých dětí,
pedagogové, asistenti a psycholog.
Během pobytu tak měli jejich účastníci možnost si vyzkoušet, co vše dokážou a „ustojí“.
Samozřejmě měli také možnost se pokochat krásami naší republiky a navštívit zámecký park v
Buchlovicích, hrad Buchlov, Starý Hrozenkov a neopomněli se toulat zdejší lesní přírodou.
Tento pobyt byl dalším přínosem v životě hluchoslepých i celých rodin a věříme, že naše další
spolupráce se bude rozvíjet i v dalších letech.
Finančně byl tento pobyt podpořen Obecním fondem TATRA Kopřivnice a Hilton/Perkins Program
Perkins School for the Blind, Watertown, Massachusetts, USA

Další aktivity:
 Spolupráce s třídou Praktické školy pro hluchoslepé v Olomouci – finančí podpora canisterapie,
nákup pomůcek pro plaveckou výuku
 informační aktivity v rámci získávání finančních prostředků
 přednášky, besedy a výukové aktivity pro studenty středních i vysokých škol
 nákup houpací sítě
 Účast jedné rodiny sdružení ZÁBLESK na mezinárodním Family Campu na Slovensku
 Účast jedné rodiny na mezinárodní konferenci pro hluchoslepé a jejich rodiny „LISTEN TO ME 4“
(Skotsko, Glasgow), finančně podpořeno Hilton/Perkins Program Perkins School for the Blind,
Watertown, Massachusetts, USA
 VIVAT VITA – prezentace Záblesku výtvarnými pracemi
 účast ve výtvarné soutěži pro zrakově postižené v rámci Dětského filmového festivalu ve Zlíně
 Vyhledávání a jednání s obcemi, které na základě strategického komunitního plánování připravují
podmínky k poskytování sociálních služeb pro postižené občany – jednání o možnostech spolupráce
se sdružením Záblesk a budování chráněného bydlení pro hluchoslepé a kombinovaně postižené
 oslovení již existujících organizací poskytujících sociální služby o možnosti zřízení chráněného
bydlení v již stávajících organizacích, mapování situace
 fundraisingové aktivity – (rok 2008-2009) – ještě nebylo ukončeno první kolo
Spolupráce s jinými organizacemi:
 Domácí:
LORM
VIA
Klub červenobílé hole
Tyfloservis
Střední školy, 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
Sence Scotland – rodičovská skupina ve Skotsku
Anne de Voil – mnoho let pracovala pro britskou organizaci Sense a nyní působí v ČR
Za finanční pomoc v roce 2008 děkujeme:
 Zahraniční:
Hilton/Perkins Program Perkins School for the Blind, Watertown, Massachusetts, USA
 Domácí:
Obecní fond TATRA a.s., Kopřivnice
Mateřské školy Kopřivnice
Jana Fialová, knihkupectví
Všem dárcům, kteří přispěli na činnost sdružení Záblesk v rámci fundraisingových aktivit.
Za bezplatné poskytnutí internetových služeb a prostoru na naše stránky děkujeme firmě
REDIGY s.r.o.

Hospodaření občanského sdružení Záblesk za rok 2008
PŘÍJMY CELKEM
Zahraniční zdroje
Dary
Vlastní příjmy (členské příspěvky)

283 433,- Kč
182 204,- Kč
98 929,- Kč
2 300,- Kč

VÝDAJE CELKEM
Materiálové náklady (dvě spřažená kola, relaxační sedací pytel)
Provozní náklady, bankovní poplaty
Prázdninový pobyt a Mezinárodní konference Listen to Me 4

178 958,- Kč
46 320,- Kč
15 219,- Kč
117 419,- Kč

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (příjmy – výdaje) v této částce se odráží
finanční podpora plánovaných projektů na rok 2009- Hilton/Perkins Program
(canisterapie, prázdninový pobyt, Konference DbI – Itálie)

104 475 ,- Kč

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

