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Výroční zpráva za rok 2010                                              

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, které v roce 2001 založili sami rodiče 

dětí s vrozenou hluchoslepotou. Je dobrovolnou neziskovou organizací. 

Kdo je to hluchoslepý: 

Hluchoslepý člověk není ten, který zcela nevidí, či neslyší, ale má takové postižení zraku a sluchu, které je 

souběžné a způsobuje osobě potíže při komunikaci,  orientaci v prostoru, pohybu, sebeobsluze a 

komunikaci. Často jsou společností zaměňováni za osoby hluchoněmé. 

Hluchoslepý člověk se tak nemůže plnohodnotně zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných 

služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí. K pohybu používá červenobílou hůl.  

Podle statistických údajů získaných z Evropské konference v Dánsku konané v roce 2003 bylo zjištěno, že 

na 100.000 obyvatel je 40 osob s duálním postižením různého stupně. Znamená to tedy, že by v naší 

republice mělo žít přibližně 4000 osob s hluchoslepotou. 

Občanská sdružení poskytující služby hluchoslepým a sdružující hluchoslepé v České republice, evidují 

pouze cca 120 osob. 
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Cílem sdruţení: 

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 stěţejním 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 svůj budoucí život. V současné době v České republice neexistuje bydlení pro 

hluchoslepé osoby a tito postižení lidé jsou umísťováni v domovech důchodců nebo v ústavech sociální 

péče. 

Statistika roku 2010: 

Počet členů 22 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 3 Počet rodin 7 

 

Poskytované sluţby: 

 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 ţivotě dětí s hluchoslepotou ( Dana Štěrbová, 2007) 
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Přehled aktivit občanského sdruţení Záblesk za rok 2010: 

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. V roce 2009 jsme započali spolupráci s obcí Olšany u Prostějova v oblasti budování chráněného 

bydlení pro mladé hluchoslepé lidi. 

 SEMINÁŘ – BESEDA „POD JEDNOU STŘECHOU“ Praha  

      30. 4. 2010 

Seminář byl věnován zejména otázce budování samostatného bydlení pro mladé hluchoslepé lidi, 

kteří do dvou let ukončí studium Praktické školy. Další návaznost vzdělávání, či možnosti 

samostatného bydlení a kvalitního života v naší republice však neexistuje  a pokud se nepodaří  pro 

naše děti vybudovat místo, kde budou moce společně žít dle svých možností a potřeb, pak mají 

možnost dožít svůj mladý život v domově důchodců, či v ústavu sociální péče. 

Na konferenci byl ve spolupráci s obcí Olšany u Prostějova a ateliérem BONMOT představen 

projekt – studie výstavby domova pro zdravotně postižené s hluchoslepotou v obci Olšany u 

Prostějova. V současné době jsou známi konkrétní klienti, kteří by tyto služby využívali.  

 Pracovní schůzky přípravného a organizačního výboru k přípravě konference       

„LISTEN TO ME 5“  (4 schůzky v měsících únor, duben, květen a červen) 

 5. Mezinárodní rodinná konference „LISTEN TO ME 5“  

27.7. – 1.8.2010 

Ve dnech 27. 7. – 1. 8. 2010 se uskutečnila v Olomouci, Česká republika, 5. mezinárodní konference 

pro hluchoslepé a jejich rodiny „LISTEN 2 ME 5“. Pořadatelem této konference bylo sdružení 

Záblesk – sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí za významné podpory dalších světových 

organizací a sponzorů. 

Konference se zúčastnilo 125 osob, z toho 21 rodin ze 14 zemí. Dalšími účastníky byli odborníci, 

zástupci dalších organizací pro hluchoslepé v naší republice (VIA, KPČBH), speciální pedagogové, 

psychologové, asistenti a široká veřejnost (v rámci dalších aktivit hotelu (Den dětí pro širokou 

veřejnost a MISS léto 2010). 

Pro hluchoslepé děti a mladé dospělé a jejich sourozence byl za pomocí speciálních pedagogů (třída 

pro hluchoslepé v Olomouci – jediná v naší republice) a asistentů (studentů středních a vysokých 

škol) připraven zajímavý a pestrý program (hmatová ZOO, canisterapie, muzikoterapie, procházky, 

výtvarné aktivity, výlety, bowling, varhanní koncert v kostele Svatého Michala apod. 

Rodiče tak měli možnost se zúčastnit plenárních zasedání a workshopů, které se konaly 

v konferenčních salóncích hotelu Flora, kde byli účastníci ubytováni. Přednášky a workshopy byly 

tematicky zaměřeny na život rodiny a jejich hluchoslepé dítě, na poskytování služeb pro takto 

postižené občany v České republice a ostatních zúčastněných zemích a předávání si vlastních 

zkušeností z pohledu organizací a rodičů. 

Sdružení Záblesk také na této konferenci přednesl společně se zástupci obce Olšany u Prostějova a 

ateliéru BONMOT pilotní projekt budování „chráněného“ bydlení pro mladé hluchoslepé v České 

republice – v současné době jediné zařízení pro tuto skupinu mladých lidí s hluchoslepotou u nás. 
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Účastníci měli také možnost se seznámit se zajímavostmi a krásami Olomouce a blízkého okolí – 

Litovel, Loštice, Rožnov pod Radhoštěm, Kroměříž. Nedílnou součástí byl program zaměřený na 

seznámení účastníků s tradicemi a zvyky naší země. 

Rodiny i ostatní účastníci odjížděli plni dojmů a zážitků a dalších nových poznatků a zkušeností 

z oblasti hluchoslepoty, výchovy a vzdělávání hluchoslepých dětí a obohaceni o nová přátelství 

s dalšími rodinami a lidmi ze světa i Evropy. 

  

Finančně byl tento pobyt podpořen: 

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

Nadace O2 

Nadace Leontinka 

Další sponzoři, jež naši akci podpořili finančně nebo materiálně  

VŠEM PATŘÍ NAŠE VELIKÉ PODĚKOVÁNÍ 

 

 MIKULÁŠSKÝ POBYT RODIN S HLUCHOSLEPÝMI DĚTMI  

Agrocentrum  OHRADA VÍSKA, 3. – 5. 12. 2010 

 

Mikuláše jsme prožili ve vísce Víska. Od samého rána sněžilo a sněžilo a byl to snad jeden ze dnů, 

kdy na cestách leželo sněhu více, než je obvykle zdrávo. Ale všichni dojeli až na místo setkání 

v pořádku. Příjemné prostředí a pohodu jsme doplnili zajímavým, tentokrát opravdu relaxačním 

programem pro děti i pro rodiče.  

Jízda na koních, masáže, vířivé koupele, sauna, bazén – to byly aktivity, které zcela naplnily náš 

společný třídenní pobyt.  

Večer jsme očekávali s napětím, protože bylo Mikuláše. A to, jak je dobře známo, je doba, kdy čerti 

vylézají z pekelných děr a společně s Mikulášem a někdy i s andělem navštěvují ty hodné i zlobivé, 

aby je podle zásluh odměnili. Přišli. Mikuláš i čert. Příjemné prožití Mikulášského víkendu 

v přítomnosti milých lidiček a našich spokojených dětí nastartovalo klidné prožití předvánočního 

času. 

 

 

 KŘEST KNIHY „JEŢÍŠEK“  Praha,  7.12.2010 

Autorka knihy Hana Skálová uspořádala v roce 2008  výstavu obrázků „Galerie Ježíšků“. Peníze 

z dobrovolného vstupného byly věnovány našemu sdružení, které zakoupilo pro hluchoslepé děti 

záchranné vesty a pěnové pomůcky do vody.  

Některé z těchto obrázků byly zařazeny do nové knihy Hany Skálové „Ježíšek“, která je plná 

krásného povídání a úkolů pro dobu vánoční. Knihu vydala v roce 2010 Mladá fronta a.s. Část 

výtěžku z prodeje této knihy bylo věnováno sdružení Záblesk. 

Eliška  a Gábinka s rodiči měli možnost se zúčastnit křtu této knihy a prožít tak hezké chvilky ve 

společnosti autorky knihy, autorek povídek a herečky Sabiny Laurinové, která tuto knihu pokřtila.  

       

Další aktivity: 

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

 informační aktivity v rámci získávání finančních prostředků 

 konference – beseda v oblasti  

 organizace 5. mezinárodní konferenci pro hluchoslepé „LISTEN TO ME 5“ (Česká republika, 

Olomouc) 

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

Nadace O2, Nadace Leontinka 

 

 

 

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 

MAJÁK – DDS pro hluchoslepé Slovensko 

                        Sence Scotland – rodičovská skupina ve Skotsku 

                       Apsocecat – Sdružení rodičů hluchoslepých dětí - Catalánia 

 

Za finanční a materiální pomoc v roce 2010 děkujeme: 

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

 

Domácí:  

 Nadace O2, Nadace Leontinka, Hotel FLORA, Město Olomouc, Město Kopřivnice, Chalupa 

a syn s.r.o., Slumeko KOPŘIVNICE, Coca cola, Kofola a.s., Saveko Kopřivnice, Maso – 

uzeniny MAKOVEC, TONAK Nový Jičín, TOYS ŠERÝ Kopřivnice, Intersnack a.s. 

BOHEMIA chips, Lékárna Na poliklinice Kopřivnice, Lékárna CENTRUM KOPŘIVNICE, 

Půjčovna kostýmů KAŠPÁREK Kopřivnice, SG VET Vlčovice, Pekařství Marcel Hirsch 

Velká Bystřice, Mateřské školy Kopřivnice, Jana Fialová, knihkupectví, Jarmila Veverková, 

Marika Jančová, Štěpánka Venglářová, Ivana Bublíková  

                           

 

 

 

 

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

REDIGY s.r.o. 
 

 

 

 

 

 

Zprávu podává: Záblesk - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí 
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Předsedkyně: Ivana Rečková 

http://www.redigy.cz/

