Výroční zpráva za rok 2011
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 sdružení je
• podpora integrace hluchoslepých do společnosti
• prosazování zájmů, práv a potřeb hluchoslepých
• rozvíjet vzájemnou komunikaci "zdravého" světa a
hluchoslepých
• podporovat celoživotní vzdělávání hluchoslepých osob
• pořádat společná setkávání a relaxačně interaktivní pobyty pro rodiny hluchoslepých dětí a mladých
dospělých
• co možná nejlépe připravit děti s hluchoslepotou na život v dospělosti - rozvíjet projekt budování
samostatného bydlení pro mladé hluchoslepé v naší republice

V současné době je pro nás stěžejním cílem podílet se na aktivitách budování samostatného bydlení
DOMOV PRO HLUCHOSLEPÉ, pro mladé hluchoslepé dospělé, 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 kvalitně žili svůj budoucí život. Jde nám zejména o „přípravu“ na samostatný život v době,
kdy tady, jako jejich rodiče již nebudeme, neboť žádný z rodičů neplánuje, že by své dítě přežil. 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 2011:
Počet členů

21

Počet dětí z rodin

6

Z toho rodičů

11

Počet dětí z ÚSP

0

Z toho odborníků

3

Celkem HS
klientů

6

Z toho přátel

7

Počet rodin

6

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 - 1 -2x 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, pomoc při bakalářských a závěrečných pracích
půjčování knih a materiálů o problematice hluchoslepoty (viz seznam)
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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)
Svět ticha a tmy ? - černobílá obrazová publikace fotografií z 5.mezinárodní konference rodin
s hluchoslepými dětmi a mladými dospělými doplněné příspěvky rodičů z vlastního života (Ivana Rečková,
Dana Štěrbová, 2011)

Přehled aktivit občanského sdružení Záblesk za rok 2011:
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 domova pro
mladé hluchoslepé lidi, kteří by tam měli možnost po ukončení docházky do Praktické školy (červen 2012)
žít svůj vlastní život, samozřejmě za celodenní podpory asistence.
NÁVŠTĚVA ZAŘÍZENÍ MAJÁK na Slovensku – 4.3.2011 – bydlení pro hluchoslepé
DEN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KOPŘIVNICI 1.6.2011
Prezentace organizace a služeb
PRÁZDNINOVÝ POBYT se slovenskými rodinami
PIEŠŤANY 21. – 27.8.2011
PŘEDVÁNOČNÍ PRODLOUŽENÝ VÍKEND
Agrocentrum OHRADA VÍSKA 9. – 11.12. 2011
PRACOVNÍ SCHŮZKY OLŠANY (4 za rok 2011)
ARCHITEKTONICKÁ STUDIE DOMOVA PRO HLUCHOSLEPÉ
REPORTÁŽ O HLUCHOSLEPÉ ELIŠCE – kabelová televize Kopřivnice
http://www.ktkstudio.cz/archiv-studio/zpravodajsky-tydenik/20-ledna-2012/

(Hluchoslepota, ZÁBLESK)

Další aktivity:
spolupráce s třídou Praktické školy pro hluchoslepé v Olomouci – finanční podpora canisterapie
informační aktivity v rámci získávání finančních prostředků
konference – beseda v oblasti
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Spolupráce s jinými organizacemi:
Domácí:
LORM, VIA, Klub přátel červenobílé hole, Tyfloservis
Střední škola, 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 2011 děkujeme:
Zahraniční:
Hilton International, Perkins School for the Blind, Watertown, Massachusetts, USA
Domácí:
1 000,- Marie Součková
5 000,- Jan Fořt
3 000,- Jana Benetková
4 000,- Marie Heřmanová
10 000,- Jana Fialová, Knihkupectví Fialová, Nový Jičín
500,- Karla Lieblová
1 000,- Miroslav Veřmiřovský
2 000,- Bohuslav Mikulenka
4 230,- Koncert v Závišicích (Dechový orchestr města Štramberka a vystoupení skupiny Hareem z
Kopřivnice)
7 500,- Foto Morava s.r.o., Kopřivnice
10 000,- Ing. Petr Kusý
2 500,- Stavovská s.r.o., lékárna Kopřivnice
1 000,- Krkošková Jarmila
1 000,- Jana Kuběnová
1 200,- Mateřské školy Kopřivnice
1 029,- skupina Shahrazad a návštěvníci večera Cabaret – Kopřivnice
100000,- MOUNTFIELD, a.s.
50 000,- McDonald’s, spol. s.r.o.
30 000,- MLADÁ FRONTA a.s. – kniha Ježíšek Hany Skálové
10 000,- Ing. Petr Kusý

Za bezplatné poskytnutí internetových služeb a prostoru na naše stránky děkujeme firmě
REDIGY s.r.o.
Za bezplatnou úpravu a doplňování www.stránek Petře a Miroslavovi Ambrosovým.
Za bezplatné překlady a tlumočení Ondřeji Klabalovi.
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Zprávu podává: Záblesk - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí
Lubina 338, 742 21 KOPŘIVNICE
Předsedkyně: Ivana Rečková
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