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Statutární zástupci:
Ing. Leopold Brückner – předseda
Ota Pačesová - tajemnice
ÚVOD

“Hluchoslepota je jedinečné postižení, které je způsobeno různorodými kombinacemi sluchového a
zrakového poškození. Způsobuje potíže při komunikaci, sociální a funkční interakci a zabraňuje
plnému inkluzivnímu (včleňovacímu) zapojení do společnosti.“
Sdružení Klub přátel červenobílé hole vzniklo v dubnu 2005 na základě přání několika hluchoslepých
lidí, kteří projevili touhu se neformálně scházet a svobodně se vyjadřovat, přičemž si činnost našeho
sdružení budou zajišťovat hluchoslepí za pomoci odborníků, dobrovolníků. S jejich pomocí chtějí být
aktivní a činnost klubu řídit sami.

Prohlášení
•
•

Nechceme pouze pasivně přijímat nabízené služby, ale budeme se snažit si vzájemně
pomáhat výměnou vlastních zkušeností.
Klub pro nás bude zázemím,
a) kde si budeme moci mezi sebou popovídat v malých skupinkách.
b) kde nalezneme vzájemné pochopení svých každodenních problémů
c) kde činnost sdružení nebude pouze na bázi profesionálních služeb, ale hlavně na
přátelském vzájemném kontaktu.

Posláním je zejména
1. sdružování hluchoslepých osob, tj. osob se současným sluchovým a
zrakovým postižením, jejich rodin a dalších osob zabývajících se
problematikou hluchoslepoty.

2. podpora zájmů hluchoslepých osob a vytváření podmínek pro jejich důstojný
plnohodnotný život zejména v oblasti kulturně vzdělávací.

3. spolupráce s organizacemi sluchově a zrakově postižených v ČR a v
zahraničí a získávání jejich odborníků pro spolupráci

4. výchovně vzdělávací činnost

5. publikační činnost a propagace problematiky hluchoslepých
Paprsek ze tmy
interní

občasník

Klubu přátel červenobílé hole o.s.

Cíl
Hlavním cílem našeho klubu je vytvořit kulturně-společenské zázemí pro hluchoslepé klienty a jejich
přátele z řad zrakově či sluchově postižených
•
snížit negativní vliv postižení na život jedince a okolí
•
zajistit růst životní spokojenosti klienta
•
zlepšit interakci mezi postiženým a intaktní společností
•
napomáhat sociální integraci postižených do společnosti a podporovat vyrovnání příležitostí
zejména v oblasti kulturně - společenské.
V rámci klubu poskytujeme sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením
zajišťované dobrovolníky
•
volnočasové aktivity ( artedílny )
•
klubová činnost - odborné přednášky, návštěva různých kulturních zařízení a
výstav, poznávací výlety
•
zajištění doprovodů na kulturní akce ve spolupráci s o.s.Okamžik
•
informace a právní poradenství – JUDr. Bohuslav Dohelský - hluchoslepý
Činnost klubu zajišťují:
Dobrovolníci, speciálně vyškolení pro tuto práci.
Samotní hluchoslepí členové.
Všichni mají pro svoji činnost odpovídající vzdělání a dlouholetou praxi.
Počet dobrovolníků zajišťující služby
Praha –
4 + dobrovolníci z o.s. Okamžik
Liberecko – 1
Brněnsko – 2
Ostrava - 1
Základní standardy
•
Organizace dbá na odpovídající odbornou a morální úroveň svých dobrovolníků
•
Organizace zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné informace
•
Zásadou je respektování individuálních potřeb klienta a daných okolností.

•
•
•
•
•
•
•

Člen klubu nesmí být při poskytování služby diskriminován pro své pohlaví, zdravotní stav, rasu,
jazyk, náboženství, politické přesvědčení, sexuální orientaci aj.
Je vedena dokumentace a statistika o kontaktech s členy klubu.
Je vedena evidence pořádaných akcí
Je vedena evidence členů klubu
Organizace pravdivým, široce dostupným a srozumitelným způsobem informuje členy klubu,
odbornou i laickou veřejnost o nabízených službách a činnosti organizace.
Organizace jasně definuje svou nabídku klubu, tato nabídka je veřejně přístupná.
Organizace vytváří podklady pro prezentaci své činnosti (informační měsíční bulletin “Paprsek ze
tmy“, výroční zprávy, www.stránky, apod.)

Klubové akce v roce 2006
•
•
•
•

Klubová setkání Praha, Brno, Přerov, Liberec - celkem 28 akcí
Praha - 11
Brno 6
Liberec - 11 x artedílna

Společné akce
•
•
•
•
•
•

Víkendová konference „ Nic o nás bez nás“- březen
Valná hromada - březen

II. festivalový pobyt - září
Podzimní setkání Jinonice - říjen
Vánoční setkání v Domově pro zrakově postižené Palata, Praha - prosinec
Přednáška k novému Zákonu o sociálních službách – JUDr. B. Dohelský – prosinec

Individuální akce
Pravidelné návštěvy členů v Domově pro zrakově postižené Palata
(předčítání, individuální vycházky)
•
Pravidelné návštěvy členů v Domově Chrlice – Brno
•
Individuální vlastivědné vycházky
•
Individuální přátelské návštěvy
•
Individuální arteterapie Liberec
•
Vyrobeno 80 dárečků pro účastníky Mezinárodního setkání hluchoslepých v Rožnově pod
Radhoštěm (Marcela Machovičová, Liberec)
•

Počet zájemců a návštěvníků
Praha: 16
Liberec: 5
Brno: 15
Ostrava: 15
Klub má celkem 48 řádných členů.

Propagační akce
•
•

Výstava „Nevidíme, neslyšíme ale cítíme…“ místo konání: MÚ Praha 9, listopad 2006
Autoři: O. Pačesová, Martina Hanusová
Tisková konference 30.11.2007

Publikační a osvětové materiály
•
•
•
•

Zpracován sborník „Kultura hluchoslepých“ vyjde v roce 2007- editor: Marcela
Machovičová
Letáček k výstavě „Tichá temnota“ Hradec Králové
Články v časopisech Můžeš, Gong, Zora
Občasník „Paprsek ze tmy“ 6 čísel v roce 2006
Informuje o:
1. problematice hluchoslepých
2. akcích a činnosti Klubu
3. novinkách z oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
4. sociálně právních otázkách zdravotně postižených
5. o zálibách apod.

6. Hluchoslepé osoby do tohoto občasníku mohou sami přispívat a mohou se tak literárně
realizovat. V současné době je zasílán 60 osobám.
•

www.klubpratel.wz.cz

•

Spolupráce s medii:
Česká televize, Český rozhlas, ČTK

Statistika
Během roku bylo odpracováno dobrovolníky v přímé práci s členy klubu celkem 1432 hodin
Ostatní administrativní činnosti :416 hodin.
(Příprava www, příprava Paprsku, pozvánky, účetnictví)

Kontakty
celkem
telefonní
SMS
písemné
email
Návštěvy osobní

4252
421
150
95
3252
334

Kontaktem se rozumí telefonní rozhovor delší 10ti minut, přijatá
zpráva SMS a následná odpověď, přijatý e-mail a odpověď,

U návštěv se jedná o individuální návštěvu v místě
bydliště klienta delší než půl hodiny.
Vzdělávání dobrovolníků:
Kurz znakového jazyka Pevnost : 2 osoby – hradí si
individuálně
Seminář k zákonu o sociálních službách pořádaný NRZP

(jaro a podzim) - 1 osoba

Spolupráce s ostatními organizacemi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tyfloservis, o. p. s. Praha – zapůjčují indukční smyčku
Tyflocentrum, o.p.s. Liberec – prostory pro kurzy v roce 2006
ZVUK TICHA o.s.- právní poradna – JUDr. B. Dohelský
Cesty poznání o.s. - Praha 2
Výrobci kompenzačních pomůcek (Spektra, Ing. M. Svárovský - červenobílé hole)
Základní škola pro neslyšící, Olomouc
Záblesk, sdružení rodičů hluchoslepých dětí
Centrum zrakových vad, Praha 5 – Motol
VIA o.s. Praha 5
Poradenské centrum pro neslyšící, Ostrava
Okamžik o.s.
Domov pro zrakově postižené Palata, Praha
Domov Chrlice, Brno
Tyflovysočina o.s., Jihlava
Diakonie, Praha
ASNEP, Praha
Centrum pro zrakově postižené Karolína při matematicko-fyzikální fakultě UK, Praha

Hodnocení úspěšnosti KLUBU
V roce 2006 se podařilo:
•
Získat nové zájemce o činnost klubu
•
Rozšířit individuální péči o členy
•
Uspořádat Konferenci „Nic o nás bez nás“ a Valnou hromadu
•
Získat dobrovolníky na tuto práci
•
Navázat kontakty pro spolupráci s ostatními organizacemi

Jak jsme financováni:

Klub přátel červenobílé hole není dotován státní dotací.
Téměř veškeré aktivity a s nimi spojené náklady na činnost si dobrovolníci i členové dosud hradí ze
svých vlastních prostředků.

Veškeré služby ( doprovody, předčítání, návštěvy v místě bydliště a poradenství) provádí dobrovolníci
bez nároku na mzdu.

Hodnota práce dobrovolníků
1432 x 85 = 121.720 ,- Kč
416 x 150 = 62.000, - Kč
Celkem věnována hodnota práce dobrovolníky ve výši 183.720 ,- Kč.
Na činnost Klubu jsme v roce 2006 získali 39.000,- Kč:
10000,- Kč dárce Nadace Euronisa pro pobočku klubu v Liberci

20000,- Kč Fond drobného dárcovství – Český telecom a. s.

3000,- Kč - CServis Liberec s.r.o.
Další drobní dárci.
Děkujeme !
Podněty, doporučení pro následující rok 2007
Informovat pravdivě členy o jejich právech a nic nezamlčovat co je jim ku prospěchu.
Pokusit se upravit vztahy s o.s.LORM pomocí mediátora o. s. Remedium, protože tento neurovnaný
vztah ve svém důsledku je poškozující pro naše členy. Nevytváří dobrou atmosféru na poli péče o
hluchoslepé. Poškozuje jméno našeho Klubu a působí negativně na klienty.
Zvýšit počet dobrovolníků.
Zlepšit fundraising.
Zajistit průběžně vzdělávání dobrovolníků.
Naše www.klubpratel.wz.cz

Vypracovala: Ota Pačesová, Praha 31. 3. 2007

