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Výroční zpráva za rok 2009                                              

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 od roku 2001. Je dobrovolnou 

neziskovou organizací, která je založená na aktivitách rodičů dětí, které se narodily s postižením sluchu a 

zraku. 

Co je to hluchoslepota: 

Hluchoslepota je jedinečné postižení dané různým stupněm souběžného poškození zraku a sluchu.  

Dané osobě způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, 

sebeobsluze a v přístupu k informacím. Hluchoslepý člověk se tak nemůže plnohodnotně zapojit do 

společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.  Velice 

důležité je pro hluchoslepého komunikace s okolím a společností. I hluchoslepý chce a umí svůj prožít život 

kvalitně, dle svých potřeb a možností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÁZDNINOVÝ POBYT    2009          Podomí - Vyškov 

mailto:zablesk.deafblind@seznam.cz
http://www.zablesk.olomouc.com/
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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. 

V současné době je pro nás stěžejním cílem podílet se na aktivitách budování samostatného 

„chráněného“ bydlení mladých hluchoslepých dospělých, kteří by po ukončení studia praktické školy měli 

možnost žít „svůj“ život ve společnosti svých přátel a asistentů a vytvořili by si tak „druhý“ domov, kde by 

měli možnost kvalitně prožít svou budoucnost. 

 

Statistika roku 2009: 

Počet členů 21 Počet dětí z rodin 7  

Z toho rodičů 11 Počet dětí z ÚSP 1 

Z toho odborníků 8 
Celkem HS 

klientů 
8 

Z toho přátel 2 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  

 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 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) 
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Přehled aktivit občanského sdružení Záblesk za rok 2009: 

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 

pro naše mladé hluchoslepé „děti“. V roce 2009 jsme započali spolupráci s obcí Olšany u Prostějova 

v oblasti budování chráněného bydlení. 

 Rekondičně – rehabilitační pobyt rodin dětí s hluchoslepotou   

(Podomí – Vyškov, srpen 2009 ) 
  

Prázdniny v roce 2009 jsme se společně prožili uprostřed Drahanské vrchoviny v hotelu vrchovina, 

který je zasazen do malebné přírody. Blízká příroda nám poskytovala spousty míst k nejrůznějším 

aktivitám. Každá z připravených aktivit měla svá úskalí, ale také své kouzlo. Koupání v místním 

rybníce opravdu nemělo chybu a vyzkoušeli ho snad všichni. Setkání s domácími zvířaty bylo pro 

všechny velice vzrušující, zvláště když se místní beran rozhodl, že nás trochu prožene.  
Programem se prolínaly sportovní a lanové aktivity, aktivity pro rodiče, aktivity ve vodě,  canisterapie, výlety, 

tanec, diskuze problematiky chráněného bydlení – zkušenosti, možnosti zapojení Záblesku do Speciálních 

olympiád a speciálních sportovních center.  

Společně jsme navštívili Dinopark, kde si na své přišli všichni – děti i dospělí. 

Pobytu se zúčastnilo 33 osob (6 rodin s hluchoslepými dětmi ve věku od 5 do 25 let, 1 rodina ze 

Slovenska, 6 studentů FTK UP Olomouc,1 psycholog, 5 pedagogů). 

 

Velikou část našeho pobytu jsme věnovali přípravě 5. mezinárodní rodinné konferenci „Listen to Me 

5“, kterou sdružení Záblesk bude pořádat  v roce 2010 v Olomouci. 

 

Finančně byl tento pobyt podpořen Hilton/Perkins Program Perkins School for the Blind, Watertown, 

Massachusetts, USA 

 

 TISKOVÁ KONFERENCE A BESEDA, Olomouc,  8. 12. 2009  

„POD JEDNOU STŘECHOU“ 

První modelové chráněné bydlení pro hluchoslepé lidi v České republice v rámci projektu rozvoje 

sociálních služeb v obci Olšany u Prostějova  

 

„ LISTEN TO ME 5“ 

Informace o 5. evropské mezinárodní rodinné konferenci pro rodiny s hluchoslepými dětmi 

„LISTEN TO ME 5“ – pořádá sdružení ZÁBLESK 

 

Konferenci svou účastí podpořil:  

prezident Deafblind International (světové organizace pro hluchoslepou) pan William Green 

zástupce Sense Scotland paní Gill Morbey 

europoslankyně Olga Sehnalová 

představitelé KÚ V Olomouci 

předseda Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí na Slovensku pan Peter Fašung 

zástupci organizací Klub přátel červenobílé hole, VIA 

zástupci obce Olšany 

speciální pedagogové Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené 

v Olomouci – Praktická škola pro hluchoslepé  

rodiče hluchoslepých dětí 
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  Další aktivity: 

 Evropské konference pro hluchoslepou -  Itálie, Senigallia (22.- 27.9 .2009) 

Účast tří zástupců sdružení Záblesk 

Finančně podpořeno Hilton/Perkins Program Perkins School for the Blind, 

Watertown,Massachusetts, USA 

 

 Spolupráce s třídou Praktické školy pro hluchoslepé v Olomouci – finančí podpora canisterapie 

 informační aktivity v rámci získávání finančních prostředků 

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

 podaná přihláška do Adventních koncertů - nepodpořeno 

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 2010 děkujeme: 

Zahraniční: 
Hilton/Perkins Program Perkins School for the Blind, Watertown, Massachusetts, USA 

 

Domácí:  

Mateřské školy Kopřivnice  

Jana Fialová, knihkupectví 

 

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

REDIGY s.r.o. 
 

 

 

Zprávu podává: Záblesk - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí 

Lubina 338, 742 21 KOPŘIVNICE 

Předsedkyně: Ivana Rečková 

http://www.redigy.cz/

