VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé

Skupina hluchoslepých klientů a jejich průvodců - nejen z řad pracovníků o.s. LORM - na edukačněrehabilitačním pobytu. Více o této naší službě najdete v kapitole 2. Aktivity a projekty o.s. LORM
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1. O našem občanském sdružení




Základní údaje
Název organizace:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní účet:
Datum založení:
Registrace:
Tel/fax:
e-mail:
Internetové stránky:
Poradenská centra:
Statutární zástupci:

Lorm – Společnost pro hluchoslepé
občanské sdružení
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
45246068
CZ45246068
19-1451940207/0100 u KB Praha 5 Smíchov
4. 11. 1991
MV ČR VSC/1-8317/91-R
+ 420 257 325 478
info@lorm.cz
www.lorm.cz
Praha, Brno, Liberec
JUDr. Bohuslav Dohelský, předseda Výkonné rady
Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka
Počet zaměstnanců k 1. 3. 2005:
10
z toho hluchoslepí:
4
přepočteno na celé úvazky:
7,75
Počet klientů, kterým byly v roce 2004 poskytovány služby:
117
Počet členů k 13. 11. 2004 celkem:
176
z toho hluchoslepí:
96 (54 %)
z toho ostatní členové (rod. příslušníci, odborníci, dobrovolníci) 80

Kdo jsme
Občanské sdružení LORM sdružuje hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky,
odborníky i všechny ostatní zájemce zabývající se problematikou hluchoslepých osob již 13
let.
V současné době sdružení poskytuje odbornou pomoc a péči hluchoslepým a snaží se dál
rozvíjet služby pro osoby s tímto duálním smyslovým handicapem. Cílem služeb je připravit
klienta vést samostatný, plnohodnotný a důstojný život ve svém přirozeném prostředí.





Poslání

Sdružovat hluchoslepé osoby a jejich rodiny i příznivce a prosazovat a hájit zájmy
hluchoslepých osob

Cíle
−
−
−
−
−





Hájit zájmy hluchoslepých spoluobčanů
Zajišťovat komplexní služby pro hluchoslepé
Rozvíjet léčebnou, pracovní a sociální rehabilitaci
Rozvíjet spolupráci s rodinami, odborníky i organizacemi v rámci ČR i zahraničí
Rozvíjet pedagogickou a vzdělávací činnost, činnost odborně-publikační a věnovat se
propagaci problematiky hluchoslepých

Struktura
Valná hromada zasedá 1x za dva roky. Hluchoslepí představují více jak 50 % členské
základny. Pětičlenná Výkonná rada a tříčlenná Dozorčí rada je volena z řad členů na dva roky.
Předseda, který je současně předsedou Výkonné rady a statutárním zástupcem organizace, je
volen samostatně členy na Valné hromadě. Ředitel je jmenován Výkonnou radou a je
statutárním zástupcem.

Tým odborníků a zaměstnanců

Tým se sestává ze skupiny speciálních pedagogů a terénních oblastních pracovníků, kteří
působí v rámci tří poradenských center v Praze, Brně a Liberci, a terénně ve Středočeském
kraji, Jihomoravském, Libereckém, Moravskoslezském kraji a v rámci celé republiky; dále
členy týmu tvoří ředitel a administrativní pracovník. Organizace spolupracuje s řadou
externistů a dobrovolníků.
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2. Aktivity a projekty o.s. LORM – Společnosti pro hluchoslepé v roce 2004
Dlouhodobé služby
Terénní služby a služby poskytované v Poradenských centrech LORM
Cílem našich služeb je připravit hluchoslepou osobu vést samostatný, plnohodnotný a
důstojný život ve svém přirozeném prostředí. Služby, které naše sdružení poskytuje, jsou
určeny hluchoslepým osobám, které získaly toto těžké zdravotní znevýhodnění až během
života. Z toho také vyplývá naše současná nabídka služeb zaměřená na sociální rehabilitaci.
Ta probíhá formou terénní individuální péče anebo formou edukačně rehabilitačních pobytů.
Sociální rehabilitace zahrnuje výuku komunikačních technik, prostorové orientace a
samostatného pohybu, Braillova písma, sebeobsluhy, dále sociálně právní, psychologické i
jiné poradenství. Jedná se především o pomoc při zvládání každodenních situací s cílem co
možná největšího osamostatnění klienta.
Služby byly v roce 2004 poskytovány individuálně v Poradenských centrech LORM v Praze,
Brně a Liberci, podle potřeby terénně v místě bydliště anebo skupinově na edukačně –
rehabilitačních pobytech či v rámci klubových akcí.
V prvním čtvrtletí roku 2004 byly sepsány se všemi zájemci o služby „Dohody“, případně
dodatky k Dohodám, pokud se obsah objednaných služeb nezměnil. Klienti byli kontaktováni
oblastními terénními pracovnicemi a vybrali si služby, které považovali pro sebe za potřebné.
V průběhu roku pracovali speciální pedagogové a sociální oblastní pracovníci na základě
sepsaných Dohod, ve kterých je uvedena frekvence a druh poskytované služby. Služby jsou
klientům poskytovány celoročně v denní pracovní době. Pracovníci i dobrovolníci LORM se při
poskytování služeb řídili principy Etického kodexu LORM.
Místa poskytování služeb
 V poradenském centru - klient se dostaví sám nebo v doprovodu pracovníka a dále
probíhá služba podle stanoveného plánu
 V místě bydliště klienta - pracovník se dostaví do bydliště klienta a zde probíhá služba
požadovaná klientem podle dohody
 U lékaře klienta - pracovník doprovází klienta k lékaři, kde případně podle nutnosti
tlumočí; druhou variantou je pouze doprovod
 Na úřadě - pracovník doprovází klienta na úřad, kde pomáhá při úředním jednání a to
předčítáním, tlumočením, vyplňováním formulářů, žádosti apod.
Poradní dny
Poradenské centrum LORM Praha

pondělí: 9.00 – 17.00
středa: 9.00 – 12.00
pondělí: 9.00 – 17.00
pondělí: 9.00 – 17.00

Poradenské centrum LORM Brno
Poradenské centrum LORM Liberec

V poradní dny jsou poskytovány jednorázové informace a poradenství klientům, rodinným
příslušníkům, pracovníkům s hluchoslepými, případně studentům spec. pedagogiky.
Rozsah služeb v roce 2004
 Rozvoj komunikace (Lormova abeceda, znakový jazyka a taktilní znakový jazyk pro
hluchoslepé, Braillovo písmo)
 Výuka prostorová orientace a samostatného pohybu
 Výuka sebeobsluhy
 Průvodcovská, tlumočnická a předčitatelská služba (úřady, zdravotnická zařízení)
 Pomoc při umístění do ÚSP, zácvik pracovníků v ÚSP
 Informace z oblasti nových kompenzačních pomůcek a zacvičení práce s nimi
 Kontrola stavu sluchadel, drobná údržba - objednání odborníka
 Informace z oblasti sociálně právní, kulturní
 Psychoterapie, arteterapie, muzikoterapie
 Klubové akce (společenské a kulturní aktivity, pěší turistika, kondiční plavání, cvičení)
 Sociálně právní poradenství
 Psychologické poradenství
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Graf 1.1 Podíly přímé práce podle jednotlivých typů
kontaktů
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Statistika služeb v roce 2004
Podrobně vedené měsíční, čtvrtletní a celoroční statistiky ukazují podíl jednotlivých služeb,
které byly v roce 2004 klientům poskytnuty podle Poradenských center a oblastí a podle
období v roce.
V rámci intenzivní péče byly služby v roce 2004 poskytovány 67 klientům (přímá práce).
Speciální pedagogové a terénní pracovnice byly v průběhu roku v pravidelném kontaktu s 96
klienty, v rámci centra v Praze se jednalo o 43 klientů, v rámci centra Brno o 34 klientů a
centra Liberec pak o 15 klientů. V celkové evidenci o.s. LORM bylo v roce 2004 117
hluchoslepých klientů.

Tabulka 1 Celkový přehled přímé práce s klienty podle Poradenských center
PŘÍMÁ PRÁCE (hod)

Brno

Liberec

Praha

Ostrava

ČR

CELKEM

výuka

250,5

3

22,5

0

66

342

92

116

279,65

0

0

487,65

293,5

527,5

275,5

21,5

24

1142

doprovod předčítání tlumočení
osobní info kontakt
Příprava, studium, jednání na úřadě,
admin.
doba na cestě
CELKEM
Počet úvazků k 31.12. 2004

15

55,5

31,8

1

0

103,3

73

140,5

245,9

0

49

508,4

855,35

22,5
0,25
úvazku

139
1,5
úvazek

2583,35
7,25
úvazku

724
842,5
1
1
úvazek úvazek

3,5 úvazky
z toho terénní práce
2
administr. 1,5

V roce 2004 představovala přímá práce celkem 2 583,35 hodin. Oproti roku 2003 došlo
k nárůstu o 447,35 hodin. Do těchto hodin není započítána doba přípravy na práci s klientem
ani doba následné dokumentace.





V poradenském centru Praha pracovali ve prospěch klientů dva speciální pedagogové (2
celé pracovní úvazky). Manažerskou a administrativní práci vykonávali v rámci
Poradenského centra Praha a celého o.s. LORM v roce 2004 dva pracovníci (ředitelka a
administrativní pracovník, tj. 1,5 úvazku), podle potřeby však také zajišťovali odborné
služby ve prospěch klientů. Celková statistika kromě toho zahrnuje v 1. čtvrtletí i údaje
představující 0,75 úvazku převážně administrativní práce doplněné o průvodcovské a
tlumočnické služby.
Pod Poradenským centrem Brno byly zajišťovány služby jednou oblastní pracovnicí pro
hluchoslepé klienty z města Brna, Jihomoravského kraje a Olomouckého kraje.
Pro hluchoslepé v Liberci a na území celého Libereckého kraje pracovala v roce 2004
jedna oblastní pracovnice.
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V Ostravě a Moravskoslezském kraji probíhala v roce 2004 depistáž a poradenství
prostřednictvím jednoho hluchoslepého pracovníka (0,25 úvazku) se zaměřením na
propagaci a zvyšování povědomí o problematice hluchoslepoty v tomto regionu.
Oblast celá Česká republika představuje práci hluchoslepé speciální pedagožky, která
v o.s. LORM pracuje od 1.9. 2004 v rámci 3 krajů ČR (1 úvazek). Dále práci jednoho
hluchoslepého korespondenčního pracovníka (0,5 úvaku), který jakožto šéfredaktor
bulletinu Doteky je v pravidelném písemném a telefonickém kontaktu s klienty z celé ČR.

Graf 1.2 Podíly přímé práce podle
center
1% 5%

28%

33%

Brno
Liberec

33%

Praha
Ostrava
ČR

Diferenciace přímé práce ukazuje regionální odlišnosti v zájmu o jednotlivé typy služeb mezi
klienty v roce 2004.
Z celoroční statistiky vyplývá:





V rámci služeb poskytovaných jednou oblastní pracovnicí v poradenském centru Brno a
Jihomoravském kraj byli v roce 2004 mezi klienty největší zájem o osobní kontakt a
informaci v rámci poradny (293,5 hod.) a o výuku (250,5 hod.).
V Poradenském centru Praha byly v roce 2004 využívány především služby průvodcovské
a předčitatelské společně s osobním kontaktem a poradenstvím poskytovanými
ambulantně v Poradenském centru.
V Libereckém kraji převažovaly v loňském roce poradenské služby a osobní kontakt
v rámci poradny (422,5 hod).
Údaj doba na cestě ukazuje, kolik času stráví speciální pedagogové a oblastní pracovníci
při dojíždění za klienty v terénu. Z celkové statistiky vyplývá, že zatímco v Jihomoravském
kraji představuje dojíždění za klienty pouze 10 % z přímé práce s klienty, což je dána
dobrou dopravní dostupností v tomto regionu, v Libereckém kraji s ohledem na ztížené
cestovní a terénní podmínky představuje dojíždění za klienty 17 % z celkového času
přímé práce. Dvě terénní pracovnice v rámci Poradenského centra LORM Praha pak
stráví 29 % z celkového času na cestě za klientem, což je způsobeno tím, že tyto
pracovnice kromě klientů v Praze dojíždějí podle požadavků i za klienty v rámci celé ČR.

Tabulka 2 Celkový přehled kontaktů podle Poradenských center
KONTAKTY (počet)

Brno

Liberec

Praha

Ostrava

ČR

CELKEM

telefonní

551

163

385

5

25

1129

písemné SMS mail

734

74

761

4

187

1760

osobní poradna klub

102

130

553

0

0

785

CELKEM

1387

9

212

3674

Počet úvazků k 31.12. 2004 1 úvazek

367

1699

1 úvazek

3,5 úvazky
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1/4 úvazku 1,5 úvazek

Graf 2 Podíly podle typů kontaktů
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Tabulka 3 Celkový přehled nepřímé práce a administrativy podle Poradenských
center
NEPŘÍMÁ PRÁCE A ADMINISTRATIVA (hod.)
stát, kraje úřady

Brno

Liberec

Praha

Ostrava

ČR

CELKEM

16

49

67,75

39,75

53

225,5

školení

16

5

42

0

0

63

porady

123

60

194

30

15

422

konference

78

36

106,5

5

18

243,5

kult. a benef. akce

0

6

26,5

0

0

32,5

přednášková činnost

4

8

5,5

21

9,5

48

příprava Doteky

0

0

0

0

679

679

studium

118

12

144

20,25

145,5

439,75

administrativa

363

346,5

4090

321

422,5

5543

doba na cestě

157

113,5

57,5

81,25

69

478,25

875

636

4733,75

518,25

1411,5

CELKEM
Počet úvazků k 31.12. 2004

1 úvazek 1 úvazek 3,5 úvazku 0,25 úvazku 1,5 úvazek

8174,5
7,25 úvazku

Statistika Nepřímé práce a administrativa zahrnuje práci zajišťovanou terénními pracovníky a
speciální pedagogy ve prospěch celé skupiny hluchoslepých klientů (na rozdíl od individuální
práce) a současně zahrnuje administrativu, vzdělávání, školení, porady atd.

Graf 3 Podíly nepřímé práce a
administrativy podle Poradenských center
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Edukačně rehabilitační pobyty
Edukačně rehabilitační pobyty
patří již tradičně do nabídky
našich stálých služeb. Týdenní
skupinové pobyty jsou zaměřené
na sociální rehabilitaci a rozvoj
komunikace u hluchoslepých. Rok
od roku se je snažíme inovovat a
vylepšovat. Kromě edukace je
doplňujeme o nové zajímavé
prvky, např. o arteterapii, muzikoterapii nebo hipoterapii. Týdenní
pobyty jsou pro účastníky příležitostí naučit se něčemu novému,
ale také možností uvolnit se,
obohacovat se o nové zážiky a
zajímavá setkání.
V období květen až srpen 2004 se konalo 6 pobytů edukačně rehabilitačních pobytů, kterých
se zúčastnilo celkem 142 osob, z toho 70 hluchoslepých osob se ZTP/P, 40 rodinných
příslušníků a přátel hluchoslepých klientů v roli průvodců, dále 11 studentů a odborníků a 21
instruktorů z řad zaměstnanců – terénních pracovníků a speciálních pedagogů o.s. LORM,
což představovalo 1931 hodin.
Program je připravován vedoucím každého pobytu a je přizpůsoben komunikačním a
orientačním možnostem zúčastněných. Práce probíhá ve skupinách, a to zpravidla 3 hodiny
dopoledne, 3 hodiny odpoledne a 2 hodiny večer. Každý edukačně rehabilitační pobyt hodnotí
sami klienti písemnou formou. Z pobytů je pořízena fotodokumentace a digitální záznamy.
Novinkou v nabídce pobytů v roce 2004 byl týdenní edukační pobyt na Vysočině zaměřený na
rozvoj taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé, který LORM pořádal ve spolupráci
s PhDr. Evou Souralovou a jejím týmem spolupracovníků z katedry Speciální pedagogiky
Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Tabulka Členění účastníků na jednotlivých edukačně rehabilitačních pobytech
Pobyt
číslo
1
2
3
4
5
6

Termín a místo
Bystřice
16 - 22. 5. 2004
Mozolov
11 -18. 6. 2004
Hvozdy
10 -17. 7. 2004
Děčín
24 – 31. 7. 2004
Blata
7 -14. 8. 2004
Radešín
23 - 29. 8. 2004

Celkem účastníků

Klienti

Průvodci
Rodinní
příslušníci,
přátelé

Studenti
Odborníci

Zaměstnanci
Instruktoři

Celkem

15

12

0

3

30

12

8

0

3

23

10

6

2

2

20

12

8

0

3

23

9

4

4

4

21

12

2

5

6

25

70

40

11

21

142
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Bulletin Doteky
„ Doteky jsou mi oporou…. Ale víte, co nejvíc v Dotecích hledám? Podpisy autora každého
příspěvku. Moc zahřeje u srdce, že některé osobně znám. Prst potom jezdí po bodech a jako
bych je poslouchal tady doma. Jsou to články psané někým, kdo prošel podobnou
seznamovací cestu bez sluchu a vidění, která mne také nejspíš bude brzy doprovázet. Vy
v Dotecích, posílejte nám, čtenářům, co nejvíc poznatků. Hluchoslepí přátelé, nešetřete
pichťáky, počítače nebo kancelářské psací stroje, a učte nás vše, co jste se pro snesitelný
život museli pracně naučit. Pošťáci, noste nám nejméně dalších deset let Doteky, jistotu, že
nejsme sami. Všem tvůrcům našeho časopisu hodně sil a vůle přeje Váš žák,“
Viktor Sedlář
Hodnocení časopisu od čtenáře ve Speciální Příloze Doteky č. 40 Podzim 2004
Bulletin Doteky je dlouhodobý projekt, který je realizován od roku 1994, s cílem snížit
komunikační bariéry hluchoslepých klientů. Doteky vycházejí čtvrtletně ve třech způsobech
provedení podle komunikačních potřeb abonentů: ve zvětšeném černotisku, v Braillově písmu
a ve zvukové podobě. Bulletin v průběhu roku připravuje a koncipuje šéfredaktor bulletinu
Zdeněk Sedláček. Pro každé číslo vybírá a upravuje články a příspěvky, a to ve spolupráci
s koordinátorkou projektu, a stálými externími spolupracovníky.
Od června 2004 byla zřízena Redakční rada ve složení:
 Zdeněk Sedláček – šéfredaktor
 Bc. Jitka Hlaváčová – speciální pedagog LORM
 Mgr. Petra Zimermanová – ředitelka LORM
Externí a stálí dopisovatelé
 JUDr. Bohuslav Dohelský – rubrika Právní poradna
 Mgr. Magdaléna Zurinková – rubrika Psychologická poradna (nově zavedena od Jara 38)
 Bc. Marie Sochorová a Mgr. Marta Karásková – překlady článků pro rubriku „Příčiny
hluchoslepoty“
 a mnozí další
V průběhu roku 2004 byly zaváděny a připravovány nové rubriky:






Poradna psychologa
Příčiny hluchoslepoty - podrubrika v rubrice Zdraví
Hluchoslepé osobnosti
Reportáže s osobnostmi (Život s handicapem/ hluchoslepotou)
Informace – kompenzační pomůcky, z jiných organizací, školství a vzdělávání

Začátkem roku vyšlo Zimní číslo Doteků 37/ 2004 a v průběhu roku 2004 vyšla tři čísla
bulletinu Doteky 2004 /Jaro 38, Léto 39, Podzim 40. Podzimní číslo Doteků (40) bylo
narozeninové, neboť Doteky v roce 2004 oslavily již 10 let své existence. Šéfredaktor proto
připravil Speciální přílohu, která přinesla pohled do historie tohoto časopisu. Součástí přílohy
bylo i vyhodnocení ankety, která byla realizována mezi hluchoslepými klienty LORMu formou
dotazníku v průběhu léta 2004 a také příspěvky od hluchoslepých čtenářů na téma: Co pro mě
znamenají Doteky. Černotisková verze Doteků kromě Speciální přílohy dostane ke svým
„desetinám“ nový grafický háv od ročníků 2005 z grafické dílny agentury Men on the Moon.
Jednotlivá čísla bulletinu jsou k prohlédnutí ve formátu html či ke stažení ve formátech doc či
pdf z webových stránek sdružení www.lorm.cz pod odkazem Doteky. Od poloviny roku 2004
je také možné na webových stránkách nalézt formulář objednávky bulletinu.

Statistika – distribuce v roce 2004
Způsob provedení
Černotisk Jednotlivci

Počet
abonentů
76

Organizace 136

Poznámka
Většinou hluchoslepé osoby, rodinní
příslušníci, studenti a odborníci
NNO, ÚSP, Odbory soc. a zdravot. péče
na všech úrovních, knihovny apod.
Hluchoslepí abonenti
Hluchoslepí abonenti

Braille
22
Zvuk
12
Celkem
246
Počet abonentů časopisu v roce 2004 vzrostl oproti roku 2003 o 14 stálých předplatitelů.
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Odborná knihovna LORM
Knihovna LORM je jediným uceleným zdrojem odborných informací o hluchoslepotě v České
republice. Během 14-ti let existence se podařilo nashromáždit přes 600 titulů, a to jak
cizojazyčných publikací, informačních materiálů, časopisů, tak titulů vydaných v českém
jazyce se zaměřením na vývoj a vzdělávání hluchoslepých dětí, sociální rehabilitaci
hluchoslepých osob a zdravotně postižených. Dále knihovna obsahuje slovníky a metodické
materiály pro výuku Braillova písma, Lormovy abecedy, znakového jazyka, periodika a
časopisy vydávané pro zdravotně postižené občany. Knihovna je ve velké míře využívána
nejen studenty fakulty speciální pedagogiky a sociálně zaměřených oborů, ale i zájemci a
dobrovolníky z řad veřejnosti.
Odborná knihovna LORM byla v roce 2004 průběžně doplňována a zpřístupněna také online
na webových stránkách www.lorm.cz. Online knihovna nabízí zájemcům rychlé nebo pokročilé
hledání, návštěvníci se mohou v knihovně snadno orientovat díky stránce Seznam titulů, kde
jsou jednotlivé tituly seřazeny abecedně do celkového přehledu anebo podle jednotlivých
kategorií. Na závěr roku 2004 online knihovnu využívalo průměrně 40 návštěvníků
měsíčně.

Novinky v nabídce našich služeb
Rozvoj taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé
V oblasti komunikace hluchoslepých
osob jsme v roce 2004 zahájili
spolupráci s PhDr. Evou Souralovou
z katedry
Speciální
pedagogiky
Pedagogické
fakulty
Univerzity
Palackého v Olomouci, a to při
zavádění
taktilního
znakového
jazyka pro hluchoslepé do života.
V rámci nového projektu bylo v roce
2004 realizováno:


První týdenní edukační pobyt se
zaměřením na výuku taktilního
znakového jazyka, pořádaném ve
dnech od 23. 8. - 29. 8. 2004 v Radešíně na Vysočině za účasti 12-ti hluchoslepých osob,
5 odborníků z UP v Olomouci, 6 instruktorů a lektorů taktilního znakové jazyka z řad
odborníků LORM a 2 průvodců – rodinných příslušníků



Kurz taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé v Poradenském centru LORM Brno od
září 2004 pod vedením Mgr. Radky Horákové z Masarykovy Univerzity v Brně, který
navštěvovali 4 hluchoslepí klienti z Brna a okolí.

Z ohlasů i z vlastní výuky dotekové formy znakového jazyka se jednoznačně ukázala
prospěšnost tohoto typu komunikace pro hluchoslepé, a proto je na rok 2005 plánována další
spolupráce s PhDr. Souralovou a jejím týmem. Naplánováno je vydat společně výukové CDROMy, zajistit školení pro lektory taktilního znakového jazyka, otevřít kurzy dotekového
znakového jazyka pro hluchoslepé a pořádat další týdenní edukační kurz taktilního znakového
jazyka pro začátečníky a mírně pokročilé.

Osobní asistence pro hluchoslepé
V roce 2004 jsme nabídli hluchoslepým klientu novou službu osobní asistence s cílem umožnit
hluchoslepým klientům vést samostatnější život ve svém přirozeném prostředí. Tato služba na
rozdíl od služby regionálního terénního pracovníka, kterou dlouhodobě pro klienty zajišťujeme
v poradenských centrech LORM v Praze, Brně a Liberci a terénně v rámci celé ČR, má pro
klienty tu výhodu, že je osobní asistent klientovi k dispozici individuálně bez ohledu na potřeby
ostatních klientů, které má terénní pracovník v péči v dané oblasti.
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Pracovní náplní osobního asistenta je především průvodcovská a předčitatelská služba,
pomoc v domácnosti a při hygieně. Podle potřeb klienta probíhá osobní asistence v místě
bydliště hluchoslepé osoby, kdy např. klient spolu s asistentem zařizují běžné nákupy, asistent
vypomáhá s chodem domácnosti (kontrola potravin, hygiena, apod.). V případě doprovodů
může probíhat např. u lékaře, na úřadech, kde asistent pomáhá při úředním jednání a to
předčítáním, tlumočením, vyplňováním formulářů, žádosti apod.
Co se osvědčilo – příklady dobré praxe:




klient si sám vybírá za osobního asistenta osobu, která mu vyhovuje
zavedení opatření na ochranu klienta před podpisem smlouvy s osobním asistentem:
zjištění informací o bezúhonnosti asistenta, jeho dobrém zdravotním a psychickém stavu
a předpokladům k výkonu této služby
oblastní terénní pracovníci metodicky řídí činnost osobních asistentů, provádí vyškolení
osobních asistentů podle komunikačních a specifických potřeb každého klienta a v
průběhu služby poskytují osobním asistentům odbornou podporu

Nabídky nové služby využili v roce 2004 hluchoslepí klienti v menší míře než se
předpokládalo. Celkem využilo služeb osobních asistentů 7 klientů v celkovém rozsahu 458
hodin, a to i přesto, že všichni klienti LORM byly v průběhu roku několikrát osloveni, kdy jim
tato služba byla nabídnuta individuálně a osobně terénním pracovníkem a písemně formou
Informačního bulletinu (3x v průběhu roku). Nižší zájem o tuto službu byl pravděpodobně dán
tím, že se jedná o novou službu a dále skutečností, že se klient na službě finančně
spolupodílí: osobnímu asistentovi je hrazeno 60,- Kč/hod, z toho LORM hradí 50,- Kč a klient
jako spoluúčast hradí 10,- Kč.
Přesto byla služba osobní asistence ze strany klientů, kteří této služby v roce 2004 využili,
velmi dobře ceněna a všichni klienti projevili zájem o využití služby i v roce 2005.

Zaměstnávání hluchoslepých osob
Při stávající situaci na trhu práce a vysoké
nezaměstnanosti je pro hluchoslepé velmi
obtížné najít vstřícného potenciálního
zaměstnavatele, natož pak práci samotnou.
Při tom je pracovní uplatnění velmi důležité
pro sebedůvěru hluchoslepého člověka, pro
jeho pocit sebevědomí a skutečnou integraci
do společnosti. Proto byla v posledním
čtvrtletí roku 2004 zahájena spolupráce
s ergoterapeutkou Bc. S. Nachtmanovou na
projektu, jehož cílem je rozvíjet pracovní
rehabilitaci hluchoslepých osob, poskytovat
komplexní podporu v procesu zaměstnávání,
která hluchoslepým osobám umožní návrat
nebo vstup na trh práce.
Možností pro rozvoj pracovního uplatnění hluchoslepých se nabízí celá řada, od chráněných
dílen, domácí práce až k podporovanému zaměstnávání. S ohledem na skutečnost, že
skupina osob z řad našich klientů, kteří mají o pracovní rehabilitaci zájem, je velmi různorodá
z hlediska komunikace, kvalifikace, pracovních návyků, sociálních dovedností, samostatnosti
a mobility, a navíc tyto osoby žijí v různých koutech České republiky, rozhodli jsme se
nebudovat speciální chráněné dílny z důvodů jejich značné finanční nákladnosti, ale na místo
toho řešit pracovní rehabilitaci hluchoslepých individuálně podle možností a potřeb každého
klienta s využitím již existujících služeb pro osoby se specifickými potřebami.
Na sklonku roku 2004 byly formu dotazníků zmapovány možnosti, představy a přání každého
klienta zvlášť a zahájeno vyhledávání podpory v místě bydliště klienta při spolupráci se
stávajícími zřizovateli chráněných dílen, agentur a organizací zaměřených na podporované
zaměstnávání, úřadů práce. O zaměstnání projevilo zájem 17 klientů z celkového počtu 117
(z toho více jak 50% hluchoslepých klientů LORM je již v neproduktivním věku).
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A další….
Bezbariérové stránky nejen pro hluchoslepé
Projekt je realizován od roku 2001. Začátkem roku 2004 byly webové stránky www.lorm.cz
upraveny tak, aby byly bezbariérové, tzn. dobře uživatelsky přístupné i pro hluchoslepé a
zrakově postižené. Návštěvník stránek si může podle potřeby zvolit velikost písma a barvu
pozadí, stránky jsou vytvářeny tak, aby byly dobře čitelné i Braillským řádkem i dobře
upravené pro hlasový výstup.
V průběhu roku byly stránky pravidelně aktualizovány. Na www.lorm.cz lze mimojiné nalézt
odborné informace z problematiky hluchoslepoty, zalistovat si v bulletinu Doteky, případně si
časopis objednat v požadovaném formátu díky online formuláři. V adresáři služeb lze nalézt
např. organizaci, která pořádá kurzy znakového jazyka, v online knihovně najít odborný titul
k zapůjčení z knihovny v Poradenském centru v Praze.
Tento projekt vzbudil nejen u hluchoslepých klientů veliký ohlas, což se projevilo také na
návštěvnosti stránek. Na konci roku 2003 si webové stránky prohlíželo přibližně 350
návštěvníků měsíčně, během roku 2004 se tento počet podařilo zvýšit až na přibližně
650 návštěvníků za měsíc. Podobně i průměrný počet návštěv za měsíc se
v průběhu roku 2004 zvýšil o více než polovinu.

Brožura a CD-ROM „Hluchoslepí mezi námi“
Sdružení LORM vydalo na sklonku roku 2003
Brožuru a CD-ROM „Hluchoslepí mezi námi“
v nákladu 3 500 ks brožur, 500 ks CD-ROMů.
Cílem projektu bylo rozšířit a předat informace,
zkušenosti
a
znalosti
z
problematiky
hluchoslepých a práce s nimi všem sociálním
pracovníkům, lékařům, osobním asistentům a
dobrovolníkům pracujícím s hluchoslepými.
V České republice tak byl publikován první
komplexní materiál o hluchoslepotě dostupný v
českém jazyce, určený jak odborné, tak laické
veřejnosti.
V průběhu roku 2004 byla zajištěna distribuce
mezi odborníky, sociální pracovníky, lékaře i
hluchoslepé. Publikace vyvolala velký zájem i
mezi neodbornou veřejností. Do konce roku byly
více jak 2/3 výtisků rozebrány, v roce 2005 je
připravována reedice. Díky brožuře a také
přednáškám, které v průběhu roku 2004 terénní
pracovníci ve spolupráci s hluchoslepými klienty
pořádali na středních a vysokých školách se
podařilo zvýšit u veřejnosti povědomí o
problematice hluchoslepoty.
V brožuře se lze např. dočíst, koho lze považovat za hluchoslepého, jak s takto postiženými
lidmi komunikovat, jaké rehabilitační i kompenzační pomůcky hluchoslepí používají. V textu
lze najít kontakty na lékaře, kteří jsou oprávněni předepisovat pomůcky pro zrakově postižené,
zásady průvodcovství a také adresář institucí a škol pro hluchoslepé včetně odkazů na
zahraniční organizace. Verze, která vyšla na CD přináší více informací o problematice,
například odkazy na slavné osobnosti mezi hluchoslepými, příčiny hluchoslepoty, anotace
odborných publikací, informace o o.s. LORM - Společnosti pro hluchoslepé. Na CD je navíc
kompletní adresář služeb pro hluchoslepé, zrakově i sluchově postižené či fotogalerie.
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Víkendová konference pro hluchoslepé
Ve dnech 12. až 14. listopadu 2004 pořádalo o.s. LORM víkendovou konferenci pro své
hluchoslepé klienty a členy v hotelu Sport v Kralupech nad Vltavou. Na konferenci, jejíž účast
činila přes 80 osob, zazněly příspěvky a přednášky pokrývající témata: Péče o hluchoslepé ve
Velké Británii (organizace Sense, Anne de Voil), Mezinárodní organizace hluchoslepých
(Sdružení VIA, PhDr. Jakeš), Péče o hluchoslepé děti v Dánsku (Záblesk – sdružení rodičů a
přátel hluchoslepých dětí), Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé (PhDr. Souralová, Mgr.
Langer, UP Olomouc), Sociálně právní otázky (LORM, JUDr. Dohelský) a Novinky
v kompenzačních pomůckách pro sluchově postižené – sluchadla, zvonkové systémy, budíky,
smyčky a mikrofony (Audiocentrum, manželé Tvrzští). Konference byla i příležitostí k oslavě
desátých narozenin bulletinu Doteky.

Sbírka „Červenobílé dny“
V pondělí 19. 4. 2004 se konal již druhý ročník
celonárodní veřejné sbírky s cílem seznámit veřejnost
s důležitou pomůckou hluchoslepých lidí – červenobílou holí a zároveň vybrat peníze na zajištění
služeb a pomoci pro hluchoslepé klienty LORMu.
Záštitu nad sbírkou opět převzala senátorka MUDr.
Zuzana Roithová. Do ulic 49 českých a moravských
měst vyrazilo v polovině dubna 577 dvojic a trojic
dobrovolníků - studentů středních a vyšších odborných
škol, kteří prodávali vtipnou komiksovou pohlednici
v ceně 20 Kč a informovali spoluobčany o červenobílé
holi. „Červenobílé dny“ vyvrcholily v neděli 25. 4. 2004
„Červenobílou beneficí“ v Divadle v Dlouhé, na které
mimo jiné bez nároku na honorář vystoupili Jiří Suchý,
violoncellista Jan Páleníček za klavírního doprovodu
Jitky Čechové, nevidomá zpěvačka Pavla Šuranská a
mnozí další.
Na kontě druhého ročníku sbírky Červenobílé dny se
nashromáždilo přes 750 tisíc korun. Vyúčtování sbírky
podle projektů, které byly z výtěžku sbírky spolufinancovány jsou uvedeny ve Finanční zprávě a na
www.cervenobiledny.cz.

Klub dárců – Červenobílé klubko
Na přelomu roku 2003/2004 jsme pro naše stálé příznivce
založili klub dárců „Červenobílé klubko“. Členství v Klubu
dárců našim stálým podporovatelům přináší možnost být
s námi v pravidelnějším kontaktu, neboť pro ně vydáváme
dvakrát do roka speciální bulletin určený členům klubu.
Samozřejmostí je zasílání výroční zprávy, pozvánek na
benefiční akce apod. Členem Červenobílého klubka se může
stát kdokoliv, kdo se zaváže přispívat po dobu nejméně
1 roku pravidelnou měsíční částkou v minimální výši 50 Kč
anebo jednorázovou částkou činící 600 Kč ročně. Informace
včetně přihlášky do klubu jsou na www.lorm.cz.
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3. Celkové zhodnocení úspěšnosti
Způsoby hodnocení úspěšnosti a kvality aktivit LORM
Splnění cílů spatřujeme ve spokojenosti klientů, v jejich chuti pracovat na sobě, v jejich snaze
něčemu novému se naučit a integrovat se do společnosti, v jejich v dlouhodobém zájmu o
naše služby a v účasti na akcích. Na kvalitu odborné a terénní práce dohlíží supervizor.
V roce 2004 byl tým pod supervizí Mgr. Magdaleny Zurinkové.
Práce týmu odborníků LORM je hodnocena formou pravidelných porad 1x do měsíce.
Kvantita je kontrolována na základě měsíčních statistických výkazů, které předkládají
pracovníci řediteli. Terénní oblastní pracovníci podávají ročně zprávu o proběhlých kontaktech
s klienty a poskytnutých službách jimi a osobními asistenty. Zpětná vazba, kvalita služeb a
podpora jednotlivým a novým členům týmu je zajišťována interní supervizí ze strany ředitele a
externí supervizí. Každodenní problémy jsou řešeny telefonicky či emailem. Čtyřikrát ročně se
schází výkonná rada, která je informována ředitelkou o kvalitě i kvantitě práce s klienty.
Dozorčí rada kontroluje hospodaření s finančními prostředky.
Kvalita služeb je zvyšována průběžným zvyšováním odbornosti terénních pracovníků, ať už
formou rozšiřování speciálních znalostí na kursech a seminářích anebo účastí na odborných
konferencích. V roce 2004 navštěvovaly dvě pracovnice celoroční kurz znakového jazyka a
dvě pracovnice pokračovaly v magisterském studiu oboru Speciální pedagogika. Systém
celoživotního vzdělávání je plně podporován.
Účast na odborných konferencích a seminářích:
 Nové trendy v oblasti sekundárního vzdělávání sluchově postižených, Univerzita Hradec
Králové, duben 2004
 Phonak hearing systems, Audiocentrum Tv Praha, duben 2004
 Neurooftalmologický seminář, Lionské mezinárodní vzdělávací oční centrum v Praze,
duben 2004
 Prezentace ozvučeného mobilu Nokia 6600, SONS, Praha říjen 2004
 Seminář o problémech sluchového postižení a kochleárních implantátů, Svaz neslyšících
a nedoslýchavých v ČR, říjen 2004
 2. rodinná mezinárodní konference k problematice osob s hluchoslepotou, Záblesk –
rodiče hluchoslepých dětí ve spolupráci s Palackého Univerzitou v Olomouci, katedrou
Speciální pedagogiky, duben 2004
Vzdělávání týmu:
 kurz Znakový jazyk neslyšících, Česká unie neslyšících, Praha, 2 pracovnice
 kurz Znakový jazyk neslyšících, Pevnost – České centrum znakového jazyka, 1
pracovnice
 kurz Prostorová orientace a samostatný pohyb zrakově postižených, Pedagogické
centrum Brno, 3 pracovnice
V roce 2004 se nám podařilo:
 Zajistit služby i při snížené dotaci na mzdy u MPSV v plánovaném rozsahu i kvalitě při
dodržení standardů sociálních služeb a při uplatňování důrazu na individuální péči
o klienta
 Úspěšně jsme zahájili projekt Rozvoje taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé ve
spolupráci s PedF UP v Olomouci
 Distribucí brožury a CD-ROMu „Hluchoslepí mezi námi“ zpřístupnit základní informace o
problematice hluchoslepoty mezi odbornou veřejností, na odborech sociální a zdravotní
péče na všech úrovních, mezi lékaři apod.
 Zvýšit bezbariérovost webových stránek www.lorm.cz, zpřístupnit online odbornou
knihovnu LORM a publikovat v různých formátech bulletin Doteky
 Pořádáním sbírky „Červenobílé dny“ informovat zdravou veřejnost o červenobílé holi a
celé problematice hluchoslepoty
 Dovybavit Poradenská centra indukčními smyčkami s bezdrátovými mikrofony,
tyflopomůckami a dalším technickým vybavením zefektivňujícím každodenní práci
 Vytvořit chráněné pracoviště pro hluchoslepou speciální pedagožku
 Zahájit proces strategického plánovaní organizace a propracování organizační struktury
 Dopracovat etický kodex organizace, který je dnes závazný pro všechny spolupracovníky
včetně osobních asistentů a dobrovolníků
 Zefektivnit zpracovávání statistických výkazů
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4. Naši partneři, spolupracující organizace, dobrovolníci, dárci a podporovatelé
V roce 2004 jsme se zaměřili na rozvíjení spolupráce se všemi organizacemi pro hluchoslepé:
VIA – Sdružení hluchoslepých, Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí,
Tyfloservis, o.p.s. – oddělení Multihandicap.
Jsme v kontaktu se Speciální mateřskou školkou pro neslyšící a hluchoslepé v Berouně a
třídou pro hluchoslepé při Základní škole pro neslyšící v Olomouci. Pracujeme s klienty, kteří
jsou umístěni v ÚSP Palata a Chrlice, v Základní škole pro zrakově postižené v Brně na
Hlinkách. Navazujeme kontakty s foniatry a oftalmology, kteří jsou pověřeni předepisováním
kompenzačních pomůcek. Kontaktujeme sociální a zdravotní odbory na všech úrovních –
obecních, městských i krajských. Pravidelně jim zasíláme bulletin „Doteky“.
V oblasti komunikace hluchoslepých jsme v roce 2004 zahájili spolupráci s PhDr. Souralovou
a jejím týmem spolupracovníků z katedry Speciální pedagogiky PF UP Olomouci a MU v Brně,
a to při zavádění taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé do života.
Členství v zahraničních a zastřešujících organizacích
 Deafblind International (DbI)
 Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP)
 Česká rada humanitárních organizací (ČRHO)
Organizace, s kterými jsme v roce 2004 spolupracovali
 Audiocentrum Tv, Praha
 Centrum pro alternativní a augmentativní komunikaci, Praha
 Centrum služeb SzdP Liberec, Jablonec, Česká Lípa
 Centrum tlumočníků ZJ
 Centrum zrakových vad, Fakultní nemocnice Motol, Praha
 Česká unie neslyšících, Praha, Brno
 Diakonie
 Help
 HELPPES – Centrum výcviku psů pro postižené, Praha
 Charita
 Kompone, s.r.o., Brno
 Liga vozíčkářů
 Městské centrum sociálních služeb a prevence, Praha
 Mezinár. Centrum Universium
 Naděje
 o. s. Život 90, Praha
 Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
 PALATA – Domov pro zrakově postižené seniory, Praha
 Pedagogické centrum, Brno
 REHA –TECH
 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, Praha
 SNN
 Středisko Karolína, Praha
 SVÁROVSKÝ, s.r.o., Brno
 Škola pro výcvik vodících psů
 Tyfloservis, o.p.s., Praha, Brno
 Tyflocentrum
 VIA Sdružení hluchoslepých, Praha
 Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Kopřivnice
Spolupráce s pedagogickými zařízeními:
 Speciální mateřská škola a základní škola pro sluchově postižené, Olomouc
 Speciální mateřská škola pro děti s více vadami, Beroun
 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hradec Králové
 Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Olomouc
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Spolupráce se studenty
Úzce spolupracujeme se studenty, kteří studují obor zaměřený na pečovatelství, zdravotnictví,
speciální pedagogiku a ergoterapii. Studenti z katedry speciální pedagogiky UK v Praze
pravidelně dochází do naší odborné knihovny. Účast studentů na našich akcích je velice
vítána z řad našich klientů. Práce studentů s našimi klienty je obohacením programu, do naší
práce přinášejí studenti nové prvky. Pro studenty je naopak velmi cenný a přínosný přímý
kontakt se zdravotně postiženými.
Studenti, kteří u nás v roce 2004 absolvovali povinnou praxi
 Pedagogická fakulta, speciální pedagogika, UK: 2 studenti z toho 1 hluchoslepá,
1 nevidomý
 1. lékařská fakulta UK v Praze: 1 studentka ergoterapie
 Evangelická teologická fakulta UK v Praze: 1 studentka
 Vyšší odborná škola a OA Čáslav: 1 studentka
 Fakulta Speciální pedagogiky v Hradci Králové: 1 studentka
 SPŠ elektro: 1 student
Spolupráce s dobrovolníky
Na činnosti organizace se celoročně podílí významné množství dobrovolníků, a to jak z řad
rodinných příslušníků a členů sdružení, tak i studentů. Organizace také spolupracuje
s Probační a mediační službou Praha 5 a využívá práce výkonu trestu obecně prospěšných
prací.

Tabulka Využití dobrovolné práce v roce 2004
TYP DOBROVOLNÉ PRÁCE

počet osob počet hodin

Dobrovolníci na pobytech
Studenti na praxi
Studenti a učitelé během sbírky
Ostatní dobrovolníci
Obecně prospěšné práce

51
7
1449
2
3

4998
1200
5698
90
211

CELKEM

1512

12197
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5. Finanční zpráva za rok 2004


Rozvaha ke dni 31.12. 2004 (v celých tisících Kč)
AKTIVA

stav k 1.1.2004 stav k 31.12.2004

Dlouhodobý majetek celkem
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
Dlouhodobý hmotný majetek celkem
Oprávky k dlouhodobému majetku
celkem

0
19
756
-775

0
19
768
-787

Krátkodobý majetek celkem
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem

1 784
29
1 755

1 749
27
1 722

AKTIVA CELKEM

1 784

1 749

PASIVA

stav k 1.1.2004 stav k 31.12.2004

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem

1 614
1 827
-213

1 551
1 542
9

170
164
6

198
193
5

1 784

1 749

Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM



Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2004 (v celých tisících Kč)
Činnosti
hospodářská

hlavní
NÁKLADY

3 208

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem

191
1 266

Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem

1 451
300

VÝNOSY

3 209

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace

154
1 018
8
707
1 330

Výsledek hospodaření před zdaněním

9

Výsledek hospodaření po zdanění

9
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Vyúčtování 3. ročníku sbírky za rok 2004
Vyúčtování 3. ročníku sbírky
za období od 1.1. 2004 do 22.12. 2004
Hrubý výtěžek = příjmy celkem v Kč
prodejem pohlednic
dary od dárců na bankovní účet sbírky
výnos z benefičního koncertu
úroky z účtu od 1.1.04 do 27.9. 2004
- Náklady

763 973,69
748 363,00
9 640,00
2 700,00
3 270,69
- 37 218,85

spojené se sbírkou maximálně do 5% hrubého výtěžku

= Čistý výtěžek

726 754,84

Použití čistého výtěžku k 22. 12. 2004

387 346,47

Tabulka projektů financovaných z výtěžku sbírky v roce 2004
PROJEKT
ČERPÁNÍ V Kč
POZNÁMKA
Edukačně –
248 977,78 6 týdenních pobytů od jara do podzimu
rehabilitační pobyty pro
v rekreačních místech ČR s edukačně rehabilitačním
hluchoslepé
programem
Technické dovybavení
21 904,69 PC, kompenzační pomůcky, odborná literatura do
Poradenských center
knihovny LORM
LORM
Víkendová konference
62 101,- Víkendová konference s přednáškami pro
pro hluchoslepé
hluchoslepé, jejich průvodce a odborníky
Bulletin Doteky
38 763,- Vychází 4x ročně ve zvětšeném černotisku, Braillu a
jako zvuková nahrávka
Dary jiným organizacím
15 600,-  Speciální mateřská škola a spec. zákl. škola pro
pro hluchoslepé
sluch. postižené Olomouc
 Speciální mateřská škola pro děti s více vadami
Beroun – hipoterapie
 Tiskárna pro propagaci problematiky
hluchoslepých v Moravskoslezském kraji
 Scanner pro právní poradenství pro hluchoslepé
CELKEM
387 346,47
Zbývá k dalšímu použití: 339 408,37 Kč
Ke dni vyúčtování sbírky 22. 12. 2004 nebyl využit čistý výtěžek sbírky v plném rozsahu.
Vyúčtování konečného využití sbírky bude se souhlasem Magistrátu hl. M. Prahy provedeno
ke dni 30. 9. 2005.
Ze zbývající částky budou ke 30. 9. 2005 tak jako doposud financovány projekty: Edukačně –
rehabilitační pobyty pro hluchoslepé, Bulletin Doteky, Odborná knihovna k problematice
hluchoslepoty, Technické vybavení poradenských center LORM apod.

18



Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy občanského
sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé za rok 2004
Zpráva nezávislého auditora je určena statutárním orgánům společnosti LORM, případně i
ostatním uživatelům - státním institucím, poskytovatelům dotací, dárcům, finančním institucím
apod.
Předmětem auditu byla účetní závěrka společnosti LORM za účetní období roku 2004,
sestavená k rozvahovému dni 31.12.2004. Účetní závěrka byla ověřována podle zákona
č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění navazujících zákonných úprav a změn právních
předpisů, vyhlášky č.504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví. Součástí ověřování byla dále
výroční zpráva dané společnosti, vztahující se ke stejnému účetnímu období.
Za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné, přehledné,
srozumitelné a správné, pravdivě zobrazující dané skutečnosti, v souladu s platnými zákony,
opatřeními a předpisy, je odpovědná příslušná účetní jednotka.
Povinností a odpovědností auditora je vyjádřit názor na způsob vedení účetnictví dané
společnosti a účetní závěrku jako celek, podle výsledků provedeného auditu.
Audit společnosti LORM byl proveden v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a
doplněním zákonem č.209/2002 Sb., při respektování auditorských směrnic vydaných
Komorou auditorů České republiky. Auditorské směrnice stanoví naplánování a provedení
auditu tak, aby auditor mohl získat dostatečnou jistotu, že v uvedených účetních výkazech
nejsou obsaženy významné nesprávnosti, účetnictví je vedeno v souladu s jednotlivými
ustanoveními zákona o účetnictví a řídí se platnými účetními předpisy.
V průběhu provádění auditu byly ověřovány účetní záznamy dokládající zůstatky jednotlivých
účtů, i údaje vykázané v účetních výkazech a příloze účetní závěrky k 31.12.2004. Dále byla
ověřována i návaznost zůstatků jednotlivých účetních položek na stavy předchozího účetního
období. Bilanční kontinuita s předchozím účetním obdobím byla dodržena.
Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem, při respektování zásady významnosti
vykazovaných skutečností. Bylo provedeno vyhodnocení vedení účetnictví pomocí výpočetní
techniky, uplatňovaných účetních postupů i celkové úrovně zpracování účetních výkazů,
včetně přílohy účetní závěrky a výroční zprávy.
Audit se dále zabýval dodržováním pravidel a postupů odpovídajících nevýdělečné činnosti,
účelu, za kterým společnost vznikla a zachováním principu neziskovosti hlavní činnosti, v
návaznosti na stanovy společnosti.
Údaje uváděné ve výroční zprávě společnosti LORM za rok 2004 odpovídají svým obsahem
účetní závěrce za toto období. Rozsah a druh služeb poskytovaných společností v roce 2004
je doplněn přehlednými grafy a tabulkami.
Domníváme se, že provedený audit dává přiměřený podklad pro vydání auditorského výroku
na účetní závěrku a výroční zprávu společnosti LORM ke dni 31.12.2004.
Podle našeho názoru účetní závěrka a výroční zpráva výše uvedené společnosti, jež byla
předmětem auditu, ve všech významných aspektech dává věrný přehled o jejím majetku,
závazcích, finanční situaci a výsledcích hospodaření k 31.12.2004, v souladu s platnými
účetními předpisy. Hospodaření se svěřenými prostředky a jejich vynakládání je přiměřené
vzhledem k celkové činnosti společnosti.

Výrok auditora: "Bez výhrad"

Odpovědný auditor: Ing.Blanka Horáková, osvědčení KA ČR číslo 1711, Adresa: Bukolská 780/1, 181 00
Praha 8, Telefon: 233 543 225
V Praze dne 7.června 2005.
Přílohy: Účetní závěrka k 31.12.2004; Rozvaha k 31.12.200; Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2004; Příloha
účetní závěrky za rok 2004; Výroční zpráva k 31.12.2004.
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6. Naši dárci a podporovatelé
Děkujeme všem, kteří nám finančně, věcně nebo svým volným časem pomohli
v roce 2004 realizovat naše projekty pro hluchoslepé klienty
Za finanční nebo věcnou pomoc v roce 2004 děkujeme:

















České radě humanitárních organizací
firmě Balírny Douwe Egberts, a. s.
firmě Hewlett-Packard s. r. o.
firmě Transgas, a. s.
firmě Wyeth Whitehall Czech s. r. o.
Krajskému úřadu Libereckého kraje
Krajskému úřadu Středočeského kraje
Magistrátu hl. m. Praha
Magistrátu Brno
Městské části Praha 5
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
Nadaci Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského
Nadaci Euronisa
Nadaci Via
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu

Speciální dík patří studentům, koordinátorům a partnerům sbírky „Červenobílé dny“:





sponzoři: Toptrans, Proxima, Men on the Moon, Kostelecké uzeniny
mediální partneři: Český rozhlas, Nový prostor, Deníky Bohemia, Deníky Moravia
a Večerník Praha, MF Dnes, www.FANonline.cz, Respekt, Centrum.cz
děkujeme: tiskárna Regleta, Top střechy a fasády CZ, Divadlo v Dlouhé,
Komerční banka, a. s.

Za finanční podporu a stálou přízeň děkujeme všem individuálním dárcům i členům
klubu „Červenobílého klubka.“
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