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ZÁBLESK – sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí a osob, z.s., Lubina 338, 742 21 KOPŘIVNICE        

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017 

 

Výroční zpráva za rok 2017                                            

Základní údaje: 

Název organizace: ZÁBLESK - sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí a osob z.s. 

Právní forma: Zapsaný spolek 

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. 

Cílem spolku je zaměřit se na efektivní informační komunikaci mezi společností a hluchoslepými dětmi, 

prosazování práv, zájmů a potřeb takto postižených dětí a zabezpečení životních podmínek těchto dětí v 

dospělém věku. Dalším cílem je podpora maximální integrace hluchoslepých dětí a osob do společnosti, 

organizace výchovně vzdělávacích akcí, programů a aktivit pro hluchoslepé a jejich rodiny. V této 

činnosti spolek spolupracuje s neziskovými organizacemi, státními orgány, sdělovacími prostředky, 

zabývajícími se obdobnou problematikou. Konkrétním cílem je vytváření podmínek pro kulturní, 

společenské, rekreačně poznávací akce a pobyty pro hluchoslepé. 

 
 

PRÁZDNINOVÝ POBYT NA SLOVENSKU – hotel Inovec, NOVÁ LEHOTA 20. – 26. 8. 2017 

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

Statistika roku 2017: 

Počet členů 17 Počet dětí z rodin 4  

Z toho  9 rodičů, 8 přátel Počet rodin 5 

 

Poskytované služby: 

 poradenství ve všech oblastech péče o hluchoslepé děti  

 půjčování kompenzačních a rehabilitačních pomůcek  

 rehabilitační cvičení - masáže, hipoterapie, canisterapie na pobytech 

 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  

 podpora provozu chráněného bydlení pro hluchoslepé v naší republice 

 akreditovaný 24hodinový vzdělávací kurz Osoby s hluchoslepotou – naplnění potřeb 

v systému sociálních služeb. Úvod do problematiky – část I., II., III. 

 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) 
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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 2017: 

Od ukončení studia mladých hluchoslepých osob v Praktické škole v Olomouci v červnu 2012 jsme 

veškerou naši snahu zaměřili na aktivity spojené s budováním chráněného bydlení pro hluchoslepé. Po 

několika jednáních se zástupci Moravskoslezského kraje a zástupci organizace Náš svět v Pržně se 

počátkem roku 2015 začalo s rekonstrukcí domečku pro 3 hluchoslepé osoby. 21. října 2015 byl zahájen 

provoz chráněného bydlení pro hluchoslepé v Pržně. Záblesk aktivity a provoz tohoto bydlení finančně 

podporuje. 

 PRÁZDNINOVÝ POBYT se slovenskými rodinami (Slovensko, NOVÁ LEHOTA, srpen 2017) 

 NÁVŠTĚVA OLOMOUCE – 3 klienti a 8 sociálních pracovníků navštívilo Praktickou školu 

v Olomouci, kde se do roku 2012 vzdělávaly hluchoslepé děti a mladí dospělí – finanční podpora 

dopravy 

 CANISTERAPIE – finanční podpora průběhu canisterapie v místě chráněného bydlení 

 

Další aktivity: 

 finanční podpora hluchoslepých mladých dospělých osob a aktivit chráněného bydlení v Pržně 

(nákup korkové nástěnky, slunečníku se stojanem) 

 

 informační aktivity v rámci problematiky hluchoslepoty 

 akreditovaný 24hodinový vzdělávací kurz Osoby s hluchoslepotou – naplnění potřeb 

v systému sociálních služeb. Úvod do problematiky – část I., II., III. (za finanční podpory 

PERKINS INTERNAIONAL, USA)  

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  

 Chráněné bydlení Pržno „Náš svět“                                                                       

 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  
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Příjmy  

Dárci  29 800,- Kč 

Členské příspěvky 3 400,- Kč 

  

Výdaje   

Slunečník se stojanem 2 247,- Kč 

Canisterapie 6 250,- Kč 

Korková nástěnka 1 864,- Kč 

Doprava Olomouc a 

zpět – celý den 

6 183,- Kč 

Relaxační míčky 892,- Kč 

 

 

Za finanční a materiální pomoc v roce 2017 děkujeme všem dárcům z ČESKÉ REPUBLIKY, kteří 

podporují naše sdružení a naše aktivity: 

Jaroslav Mitáš, Radoslava Mašková, Olga Bočkayová, J.K.L. Partners s.r.,Věra Bainarová, Hana Skálová 

(kniha Ježíšek), Bohuslav Mikeska, Aleš Vyroubal, Dagmar Veřmiřovská, mateřské školy KOPŘIVNICE 

 

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 a osob, z.s. 

Lubina 338, 742 21 KOPŘIVNICE 

Předsedkyně: Ivana Rečková 

http://www.redigy.cz/

