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ČESKÁ REPUBLIKA 

 

ZÁBLESK je občanské sdružení založené roku 2001 z iniciativy rodičů dětí s hluchoslepotou.  

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. 

Členové ZÁBLESKu pracují na bázi dobrovolnosti, jsou z řad rodičů hluchoslepých dětí a osob, 
odborníků a přátel.  

V současnosti se věnuje organizování relaxačních pobytů pro rodiny s hluchoslepými osobami 
a  podporuje aktivity chráněného bydlení pro hluchoslepé v Pržně „Náš svět“. Pořádá osvětové 
akce v dané problematice. 

V minulosti  se Záblesk výraznou měrou podílel na vybudování chráněného bydlení pro 
hluchoslepé, které bylo slavnostně otevřeno 21. 10 2015 v Pržně „Náš svět“. 

Spolupracoval s Praktickou školou při Střední škole, základní škole a  mateřské škole pro 
sluchově postižené v Olomouci.  

V roce 2010 organizoval rodinnou mezinárodní konferenci LISTEN TO ME v ČR. 

ZÁBLESK  

• Jediná organizace rodičů hluchoslepých dětí v České republice, otevřená členství každé 
rodině, která má dítě s duálním postižením zraku a sluchu.  

• Podporuje rodiny v prosazování práv jejich dětí.  
• Pořádá edukační pobyty, prázdninové pobyty pro rodiny a jejich postižené děti a 

sourozence za účasti asistentů – studentů a odborníků.  
• Spolupracuje s chráněným bydlením pro hluchoslepé Pržno „Náš svět“ 
• Pořádal konference o problematice hluchoslepou, na místní i mezinárodní úrovni  
• Spolupracuje se zahraničím – Slovensko, Skotsko, Itálie, Katalánsko, DBI,  

Perkins School for the Blind – Massachusetts.  
• Zástupci se účastní mezinárodních i světových konferencí o hluchoslepotě.  
• Provádí osvětovou činnosti - ZÁBLESK vydal knihy a CD o hluchoslepotě, které vypovídají o 

životě hluchoslepých osob, o jejich životech, starostech, přáních a tužbách. V knihách 
najdete autentické výpovědi rodičů i odborníků, jejich vlastních zážitků a zkušeností.  


