VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé

Skupinka hluchoslepých běžkařů se svými traséry na 2. zimním pobytu na Vysočině
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Hluchoslepí lidé – žijí mezi námi a přesto o nich většina společnosti neví…
Například ta stará paní od vedle, které neúprosně slábne zrak a sluch. Anebo ten sympatický pán,
kterého pravidelně potkáváte u tramvajové zastávky se zvláštní pruhovanou červenobílou holí.
Možná jste si právě vzpomněli na vaši bývalou kolegyni, která musela opustit své zajímavé
zaměstnání, protože už na práci přestávala vidět. V kombinaci s její dosavadní nedoslýchavostí to
pro ni znamenalo těžké snížení samostatnosti a následně invalidní důchod.
Ti všichni mají jedno společné. Musí se během svého života učit vyrovnávat se souběžným
postižením zraku a sluchu různého stupně, které je označováno jako hluchoslepota.
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1. Úvodní slovo
Vážení partneři i uživatelé našich služeb,
výroční zpráva by měla na několika stránkách přehledně a čtivě shrnout činnost našeho
sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé v uplynulém roce. Rok od roku je však pro mě
psaní „výročky“ těžší a těžší. Ptáte se proč? Ten obrovský kus práce se na pár stránek zkrátka
nevejde. Přesto se pokusím Vám alespoň připomenout mezníky a významné aktivity, které v r.
2006 ovlivnily chod naší organizace a životy hluchoslepých.
Rok 2006 byl ovlivněn několika zásadními událostmi: přijetím zákona č. 108/2006 o sociálních
službách, realizací 4. ročníku sbírky pro hluchoslepé Červenobílé dny, získáním finanční
podpory od Moravskoslezského kraje, úspěšnou spoluprací s odborníky z katedry Speciální
pedagogiky Univerzity Palackého v Olomouci a Masarykovy Univerzity v Brně a 15.
narozeninami sdružení LORM. Jak se to konkrétně promítlo v naší činnosti?
Rok 2006 jsme věnovali přípravě uživatelů i organizace na nové podmínky fungování
sociálních služeb - první vlaštovkou byl Průvodce zákonem o sociálních službách, následovaly
další semináře a přednášky. V dubnu přes 1100 dobrovolníků prodávalo v ulicích českých a
moravských měst komiksovou pohlednici v rámci již 4. ročníku sbírky pro hluchoslepé
Červenobílé dny. Právě díky výtěžku ze 3. a 4. ročníku sbírky jsme mohli v r. 2006 zajistit
osobní asistenci pro 15 klientů a v průběhu roku pořádat pět týdenních edukačně
rehabilitačních pobytů se zaměřením na běžecké lyžování, sociální rehabilitaci, rozvoj
taktilního znakového jazyka a turistiku. Díky sbírce mohl jeden terénní pracovník zajišťovat
sociální služby v Jihomoravském, Olomouckém a Zlínském kraji pro více než 30 klientů.
Během roku jsme vydali čtyři čísla časopisu Doteky, jarní a podzimní číslo obsahovalo
speciální přílohu.
Začátkem června jsme do našeho týmu přijali již 13. kolegyni na pozici terénní sociální
pracovnice pro hluchoslepé v Moravskoslezském kraji, dlouhodobá spolupráce s odborníky
z Palackého a Masarykovy univerzity přinesla našim klientům novou pomůcku - 1. díl
výukového CD-ROMu Taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé. Po celý rok poskytovali
naši odborníci pravidelné terénní služby jednotlivým klientům se zaměřením na sociální
rehabilitaci, odborné poradenství, průvodcovské a tlumočnické služby při Poradenských
centrech v Praze, Brně, Liberci a pořádali klubová setkání.
Rok 2006 byl v našem sdružení také ve znamení kreativity – vyhlásili jsme 1. ročník umělecké
soutěže o Cenu Hieronyma Lorma. V listopadu na Narozeninové konferenci ve Žďáru nad
Sázavou jsme pak nejen oceňovali vítězné autory, ale také jsme společně slavili 15. výročí
organizace.
Úspěch můžeme vidět v zájmu a spokojenosti klientů, ve výčtu a statistice realizovaných
služeb a projektů, ale také v dobrém hospodaření v roce 2006, jak podrobně dokládá Finanční
zpráva. Silným hnacím motorem pro naši práci je zpětná vazba od klientů. Nečekaným, o to
však milejším pro nás proto bylo hodnocení, které jsme objevili v básních a povídkách
zaslaných do literární soutěže.
Naši činnost stavíme na několika základních pilířích: legislativě, standardech, komunikaci,
tvořivosti a spolupráci. Dalším neméně důležitým pilířem jsou zdroje: sem patří nejen ty
finanční, ale především zdroje lidské. A je to právě pracovitost, profesionální a laskavý přístup
celého týmu, pomoc ze strany dobrovolníků, důvěra a respekt u veřejnosti a našich partnerů,
které dnes představují silnou stránku našeho sdružení.
Proto obrovský DÍK zaslouženě patří nejen našim partnerům, dárcům a sponzorům, ale také
všem spolupracovníkům, dobrovolníkům a členům našeho sdružení, kteří mají na úspěšné
realizaci projektů a služeb pro hluchoslepé každoročně lví podíl.
Petra Zimermanová, ředitelka
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2. o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé


Kdo jsme
Občanské sdružení LORM sdružuje osoby s hluchoslepotou, jejich rodinné příslušníky,
odborníky i všechny ostatní zájemce zabývající se problematikou hluchoslepých osob již od
roku 1991. 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
Organizaci bylo dáno do vínku poslání sdružovat hluchoslepé osoby a jejich rodiny i příznivce
a prosazovat a hájit zájmy hluchoslepých osob



Cíle
-

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

Dlouhodobými cíli našich služeb je hájit a podporovat práva hluchoslepých osob:




na svobodu vyjadřovat se svým vlastním individuálním jazykem
na dostupnost informací a informačních technologií, dostupnost tlumočnických
a průvodcovských služeb, dostupnost sociálního prostředí
rozvíjet svoji vlastní kulturu

Hluchoslepým osobám jsme se v roce 2006 snažili pomoci:








překonávat komunikační a společenské bariéry v každodenním životě
rozvíjet dovednosti a schopnosti např. v komunikaci, prostorové orientaci, sebeobsluze
v sociálně právních záležitostech
získávat společenské i pracovní uplatnění
rozvíjet tvořivost
objevovat pro hluchoslepé nové a jen zdánlivě těžko dostupné aktivity
zvyšovat sebevědomí a samostatnost

Komunikace v taktilním znakovém jazyce
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3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2006
Dopad hluchoslepoty bývá mnohem závažnější, než si většina lidí myslí. Ztráta
zraku a sluchu se nesčítá, ale násobí.
Zkuste si jen na chvíli představit, jak si dokážete bez zraku a sluchu poradit s věcmi, které
zvládáte se samozřejmostí: uvařit si večeři, domluvit se na úřadě, anebo si „jen“ skočit naproti
do obchodu pro chleba. V každodenním životě způsobuje hluchoslepota potíže především
při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném pohybu, sebeobsluze a přístupu
k informacím. Lidé s hluchoslepotou dnes však mají možnost obrátit se o pomoc a radu na
občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé. Kde všude a s čím konkrétně jsme
zájemcům o naše služby v roce 2006 pomohli?



Terénní služby a odborné poradenství
Rozvoj služeb aneb od září jsme i v Ostravě
Začátkem června 2006 jsme na základě dotace od Moravskoslezského kraje mohli do týmu
LORM přijmout novou terénní pracovnici, která se v tomto regionu v průběhu roku věnovala
depistáži a rozvíjení služeb pro hluchoslepé. O pár měsíců později, v září, se poprvé otevřely
dveře poradenského centra LORM v Ostravě, a to díky ochotě a vstřícnosti zástupců
organizace Automotoklub neslyšících. Od té doby si pravidelně každý pátek do Husovy ulice
č. 9 mohou osoby se souběžným postižením zraku a sluchu různého stupně přijít pro pomoc a
radu například ohledně výběru kompenzační pomůcky či z oblasti sociálně právní. Mohou se
zde také začít učit novým formám komunikace jako je např. Lormova abeceda, Braillovo
písmo či taktilní znakový jazyk nebo se jen sejít při klubovém setkání s přáteli z řad
hluchoslepých osob. Ve zbývající pracovní dny si mohou objednat služby odborníka přímo
v místě bydliště. S čím jim může terénní pracovník o.s. LORM pomoci? Může hluchoslepou
osobu naučit samostatnému pohybu s červenobílou holí například do obchodu, na poštu, ke
známým… Dále může v roli průvodce a tlumočníka klientovi pomoci vyřídit jednání na úřadě
či u lékaře. Dveře Poradenského centra jsou však otevřené i všem zájemcům z řad odborníků
i veřejnosti o tuto problematiku.
Poradenská centra a oblastní pracoviště
Pro osoby s hluchoslepotou zajišťoval sociální služby tým 13 odborníků v Poradenských
centrech v Liberci, Praze, Brně a Ostravě a terénně v místech bydliště klientů v rámci hl. m.
Prahy, Středočeského, Libereckého, Jihočeského, Jihomoravského, Olomouckého Zlínského
a Moravskoslezského kraje. Podle potřeby osob s duálním smyslovým postižením zajížděly
terénní pracovnice o.s. LORM i do ostatních regionů České republiky. Služby o.s. LORM jsou
především určeny hluchoslepým osobám, které získaly toto těžké zdravotní znevýhodnění až
během života. Z toho také vyplývá naše současná nabídka služeb zaměřená na sociální
rehabilitaci. Terénní služby a poradenství jsou poskytovány našim hluchoslepým klientům
bezplatně.
V prvním čtvrtletí roku 2006 byly se všemi uživateli sepsány „Dohody“, případně dodatky
k Dohodám s těmi uživateli, u nichž se obsah služby nezměnil. Uživatelé si vybrali pro sebe
služby, které považovali za nejpotřebnější. V průběhu roku pracovali terénní pracovníci a
speciální pedagogové s uživateli na základě sepsaných Dohod, ve kterých je uvedena
frekvence a druh poskytované služby. Pracovníci se při poskytování služeb řídili principy
Etického kodexu pracovníka LORM.
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
pátek: 9.00 – 17.00

Poradenská centra LORM Brno
Poradenské centrum Liberec
Poradenské centrum LORM Ostrava
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Rozsah služeb v r. 2006:
 Sociálně právní poradenství
 Výuka komunikace (Lormova abeceda, Braillovo písmo, znakový a taktilní znakový jazyk,
český jazyk)
 Výuka prostorové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí
 Výuka sebeobsluhy
 Průvodcovská a tlumočnická služba (úřady, zdravotnická zařízení)
 Předčitatelská služba
 Informace z oblasti nových kompenzačních pomůcek a zacvičení práce s nimi
 Poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek a zácviku práce s pomůckami
 Kontrola stavu sluchadel, drobná údržba, objednání odborníka
 Zasílání pozvánek na klubové akce v Poradenském centru
 Výuka psaní na klávesnici (PC, psací stroj)
 Zprostředkování služeb u jiné organizace
Informace pro uživatele služeb
V průběhu roku byli všichni klienti pravidelně informováni o všech novinkách z oblasti sociálně
- právní, o pořádaných akcích a dění, které se týkají jejich problematiky. Vzhledem k tomu, že
se jedná o dlouhodobě poskytované služby, jsou terénní pracovníci a speciální pedagogové
s klienty ve stálém kontaktu, a to:
 ústně, písemně či telefonicky podle potřeb klientů
 formou Informačního bulletinu, který je zasílán 3x ročně všem klientům a členům
s novinkami v nabídce služeb LORM
 prostřednictvím bulletinu Doteky, který vychází 4x ročně a je připravován ve zvětšeném
černotisku, v Braillově písmu a ve zvukové podobě
 prostřednictvím bezbariérových webových stránek sdružení www.lorm.cz, které umožňují
hluchoslepým, nevidomým a slabozrakým přístup k cenným informacím z oblasti nabídky
našich služeb a problematiky hluchoslepoty
Příprava uživatelů na změnu systému sociálních služeb
V oblasti poradenství jsme v roce 2006 průběžně připravovali osoby s hluchoslepotou na
změny v systému sociálních služeb vyplývající ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách:






pořádáním přednášek při Poradenských centrech v Praze, Brně, Liberci v období květen
až září 2006
vydáním mimořádné přílohy bulletinu Doteky věnované zákonu o soc. službách na
přelomu května a června 2006 (vyšla ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu a jako
zvuková nahrávka)
vytvořením speciálního odkazu na www.lorm.cz věnovanému Zákonu o soc. službách,
červen 2006
přednáškou a diskusí věnovanou zákonu o sociálních službách na Narozeninové
konferenci LORM ve Žďáru nad Sázavou ve dnech 3. až 5. listopadu 2006
vydáním Otázek a odpovědí k zákonu o soc. službách, prosinec 2006

Kontrola služeb
Kvalita a kvantita služeb byla v roce 2006 průběžně kontrolována formou pravidelných
měsíčních porad týmu, na kterých speciální pedagogové, terénní a oblastní pracovníci
hodnotili svoji práci s klienty za uplynulý měsíc a předkládali ke kontrole podrobné výkazy
práce a měsíční statistické výkazy. Kvalita služeb byla v roce 2006 pod supervizí Mgr.
Jaroslavy Jesenské. Jedním z kritérií kvality je zájem klientů o služby, který se rok od roku
zvyšuje. Čtyřikrát ročně se schází výkonná rada o. s. LORM, která je informována ředitelkou o
kvalitě i kvantitě práce s klienty. Dozorčí rada kontroluje hospodaření s finančními prostředky.
Statistika služeb v roce 2006
Kvantitativní hodnocení je získáváno na základě měsíčních statistických výkazů, které terénní
pracovníci zpracovávají a předávají ke kontrole. Výkazy detailně ukazují podíl vlastní terénní
práce s klientem a podíl dalších aktivit potřebných k zajištění služeb pro hluchoslepé.
Formuláře slouží k pravidelnému měsíčnímu, čtvrtletnímu a ročnímu hodnocení práce
jednotlivých terénních pracovníků podle Poradenských center a oblastí. Statistiky také
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podrobně za určité období ukazují, které služby klienti využívají v jednotlivých Poradenských
centrech a oblastech.
V roce 2006 jsme evidovali 145 osob s hluchoslepotou v České republice, kterým byly
nabídnuty informace, sociální služby a poradenství. Z tohoto počtu byly poskytovány
pravidelné terénní služby v rámci písemných dohod celkem 89 uživatelům. S ostatními
evidovanými hluchoslepými osobami jsme byli v písemném kontaktu (nabídka služeb, aktuální
novinky v oblasti sociálně právní apod.) Celkem se v roce 2006 uskutečnilo mezi terénními
pracovníky o.s. LORM a uživateli 4587 kontaktů, což je o 418 kontaktů více než v roce
2005.Při depistážích bylo vyhledáno 20 osob s hluchoslepotou.

KONTAKTY S UŽIVATELI SLUŽEB ZA ROK 2006
KONTAKTY (počet)
Telefonní
Písemné, SMS, mail
Poradna
Klub
pobyt
výuka
CELKEM
Počet pracovníků/
přepočteno na celé úvazky

ČR

CELKEM

104
52
0
0
0
6
162

Ostrava
Moravs.
Kr.
41
81
5
3
0
2
132

80
273
1
0
0
8
362

1775
2374
37
186
51
164
4587

1/1

2/1,25

3/2,1

13/10,85

Praha

Brno
Jihomor.kr

Liberec
Liberec.kr

Jihočes.
kraj

426
1011
2
63
15
13
1530

679
758
0
99
29
135
1700

445
199
29
21
7
0
701

5/4,5

1/1

1/1

V rámci individuální práce s klienty poskytli terénní pracovníci klientům celkem 2346 hodin
terénních individuálních služeb – jedná se o přímou práci s klientem. Dalších 142 hodin bylo
věnováno skupinové výuce, 388 hodin klubovým setkáním 2 106,5 hodin představuje práci
s klienty na edukačně rehabilitačních pobytech. 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 tři pracovníci (ředitelka, odborná
asistentka a administrativní pracovník, tj. 2,5 úvazku), podle potřeby však také zajišťovali
odborné služby ve prospěch klientů.
Pod Poradenským centrem Brno byly zajišťovány služby jednou oblastní pracovnicí pro
hluchoslepé klienty z města Brna, Jihomoravského, Zlínského a Olomouckého kraje.
Pro hluchoslepé v Liberci a na území celého Libereckého kraje pracovala jedna oblastní
pracovnice.
V Jihočeském kraji zajišťovala služby pro stávající klienty 1 terénní pracovnice, která
současně pokračovala v provádění depistáže v tomto regionu.
V Moravskoslezském kraji byla od 1. 6. 2006 přijata nová terénní pracovnice na celý
úvazek s cílem provést v tomto regionu depistáž a poskytovat služby stávajícím klientům.
Besedy a přednášky s cílem zvyšovat povědomí o problematice hluchoslepoty v tomto
regionu nadále zajišťoval v Ostravě a okolí
jeden hluchoslepý pracovník (0,25 úvazku).
Oblast Česká republika představuje práci,
která má přínos pro všechny uživatele
služeb ve všech krajích ČR: práci
hluchoslepé
speciální
pedagožky
–
metodičky (1 úvazek), práci hluchoslepého
korespondenčního pracovníka (0,5 úvazku),
který je jakožto šéfredaktor bulletinu Doteky
v pravidelném písemném a telefonickém
kontaktu s klienty z celé ČR a práci
ergoterapeutky, která v rámci 0,5 úvazku
pomáhá zajistit pracovní rehabilitaci pro
uživatele našich služeb ze všech regionů.
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INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S UŽIVATELI SLUŽEB ZA ROK 2006
INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE
(hod.)

Praha

Brno
Liberec
Jihomor.kr Liberec kr.

Jihočes.
kraj

Ostrava
Moravs. kr.

ČR

CELKEM

Výuka

55,5

181

0

0

11

26

273,5

doprovod, předčítání,
tlumočení

175

61,5

132,5

11,5

13

10,5

404

pracovní rehabilitace

0

17

0

0

0

0,5

17,5

osobní kontakt, info
příprava, studium, úřady,
administrativa

222,5

103,5

304,5

19

41

37

727,5

82,5

94

56,5

32

8

92,5

365,5

Doba na cestě

247,5

85

109,5

24,5

70,5

21

558

CELKEM

783

542

603

87

143,5

187,5

2346

Počet pracovníků/
přepočteno na plné úvazky

5/4,5

1/1

1/1

1/1

2/1,25

3/2,1

13/10,85

Diferenciace individuální práce ukazuje v procentech zájem o jednotlivé typy služeb mezi
klienty v roce 2006.

Podíly přímé práce podle jednotlivých typů kontaktů 2006
17%

12%

24%

1%

30%
16%

výuka
doprovod, předčítání, tlumočení
pracovní rehabilitace
osobní kontakt, info
Přípravné studium, úřady, administrativa
doba na cestě

Statistika skupinové práce s uživateli služeb zahrnuje práci zajišťovanou terénními pracovníky
a speciální pedagogy ve prospěch celé skupiny hluchoslepých klientů a současně zahrnuje
administrativu, vzdělávání, školení, porady atd.
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SKUPINOVÁ PRÁCE S UŽIVATELI SLUŽEB ZA ROK 2006
SKUPINOVÁ PRÁCE A
ADMINISTRATIVA (hod.)

Brno
Jihomor.kr

Liberec
Liberec.kr

Jihočes.kr

Ostrava
Moravs. Kr.

ČR

CELKEM

výuka

33

59

0

0

24

26

142

klubová setkání

94

38

31,5

14,5

48,5

162

388,5

893,5

312

278

344

120

159

2106,5

0

0

0

0

0

125

125

příprava bulletinu Doteky

186,5

2

0

0

0

556,5

745

mezinárodní spolupráce
odborné překlady

70
0,5

0
0

0
0

0
0

0
21

162
472

232
493,5

školení, konference, kurzy

154

60

290

87,5

114,5

136

842

209,5

84

43

162,5

78,5

342

919,5

120

71

36

0

1

0

228

rehabilit. edukační pobyty
pracovní rehabilitace

samostudium
spolupráce s dobrovolníky a
osobními asistenty
přednášková činnost

55

16

7

12

103

58

251

369,5

0

0

45

270

14,5

699

porady

367

112

106

67,5

62

118,5

833

stát, kraje a úřady

43,5

15

52

164,5

65,5

84

424,5

kulturní a benef. akce, PR

fundraising

627

0

0

0

0

0

627

administrativa

3276

292,5

172

573,5

387,75

1132,25

5834

doba na cestě

248

152

116

299

305,5

92

1212,5

CELKEM

6747

1213,5

1131,5

1770

1601,25

3639,75

16103

1/1

3/2,1

1/1

1/1

2/1,25

5/4,5

13/10,85

Počet pracovníků/
přepočteno na plné úvazky



Praha

Osobní asistence
S osobní asistencí k větší samostatnosti
S osobní asistencí, kterou mi zajistil LORM, jsem byla velmi spokojená. Střídavě mi pomáhaly
studentky speciální pedagogiky. Pomáhaly mi při chůzi venku, jezdily jsme spolu MHD pro dcerku
do školy a doma se mnou procvičovaly znakový jazyk a Braillovo písmo. Oceňuji jejich
profesionální a přátelský přístup. Je poznat, že jim nejde jen o přivýdělek při studiu, ale o
opravdovou pomoc postiženým lidem. Děkuji LORMu za výběr vhodných asistentek.“ D. K.
Službu osobní asistence zajišťujeme našim hluchoslepým uživatelům od r. 2004 s cílem umožnit
jim vést samostatnější život ve svém přirozeném prostředí. Pracovní náplní osobního asistenta je
především průvodcovská a předčitatelská služba, pomoc v domácnosti a při sebeobsluze. 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,
Z důvodů omezených prostředků na mzdy osobních asistentů byla v r. 2006 tato služba omezena
pro jednoho uživatele do 100 hodin ročně. Klient se na službě finančně spolupodílel částkou 10 Kč
za hodinu, o.s. LORM hradil 50 korun za hodinu.
„Bylo fajn, že asistentkou byla vlastně moje kamarádka, protože jsem několikrát musela docházet na
úřady a k lékařům, kde se vyřizovaly moje soukromé záležitosti. Navíc jsem měla pocit, že moje
asistentka je se mnou ne proto, aby mi pomáhala, ale byla člověkem, který mi na nepříjemných místech
dělal příjemnou společnost.“ V. T.

Zájem o osobní asistenci mezi klienty rok od roku roste. Zatímco v roce 2004 využilo této služby 7
klientů v celkovém rozsahu 458 hodin, v roce 2005 využívalo služeb 9 osobních asistentů celkem
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8 hluchoslepých uživatelů, v celkovém rozsahu 570,5 hodin. V roce 2006 využívalo služeb 15
osobních asistentů celkem 15 hluchoslepých uživatelů v celkovém rozsahu 1078 hodin.
„Dostali jsme od organizace LORM osobní asistentky - studentky, dalo by se říci, že na tělo.
Lenka jako neslyšící dostala tlumočnici - průvodkyni, která jí udělala všecko, co jí viděla na očích.
Byly to vycházky do Brna, nákupy různého zboží, provázení na kluby LORMu …Přínosem bylo, že
uměla dobře znakovat a hlavně, že si rozuměly. Já jsem měl dvě osobní asistentky. Chodili jsme
na vycházky, na výstavy, nákupy, osobní asistentky mi pomohly s hledáním pro mne vhodné
pomůcky jako je mobil.“ M.K a L. S.



Edukačně rehabilitační pobyty
Hluchoslepí znovu vyrazili do běžeckých stop na Vysočině
Na přelomu ledna a února se 12 hluchoslepých odvážlivců vydalo pod vedením svých trasérů do
běžeckých stop na Vysočině. Na druhém zimním pobytu pořádaném o. s. LORM – Společností
pro hluchoslepé se proháněli jak začátečníci, tak pokročilí po pláních v okolí Radešína u Žďáru
nad Sázavou. Někteří hluchoslepí účastníci, kteří absolvovali výcvik již podruhé, překvapili svými
výkony, když zdolávali i více jak 5km úseky a náročnější terén. Pro některé z hluchoslepých
účastníků to byla vůbec první zkušenost s tímto zimním sportem. Jiní se k lyžování na běžkách
vrátili po mnoha letech, neboť duální smyslové postižení získané v průběhu života je na dlouhou
dobu omezilo v jejich samostatnosti.Tuto zkušenost jim umožnili vyškolení průvodci, tzv. traséři,
kteří hluchoslepým klientům nahrazovali smysly při pohybu v zasněženém terénu. Orientace ve
stopě probíhala dle individuálních možností klienta: v případě zbytků sluchu kompenzovaného
sluchadlem se využívala především navigace hlasem, u zbytků zraku byl použit znakový jazyk a
jednoduchá gesta. Mezi další navigační prostředky patří rolnička či speciální individuální smyčka
fungující na principu vysílačky. A jak na stránkách časopisu Doteky zhodnotili své výkony na
běžkách sami účastníci?
Lyžařský pobyt v Radešíně na Vysočině, který se konal od 27. 1. do 3. 2. 2006, se mimořádně
vydařil. Celý týden, kromě jednoho dne bylo nádherně. Z modré oblohy svítilo a docela i hřálo
sluníčko. Běžecká stopa vyjetá rolbou byla skvěle připravená a jelo se v ní jako po másle, takže
mojí jedinou starostí bylo udržet se na lyžích a nepadat moc do sněhu. Díky dobré navigaci
ochotných průvodců-trasérů jsem si však parádně zaběžkovala. Na společných večerech v
klubovně nám Honza Pavlíček zpíval a hrál na kytaru … Dále jsme si zatančili při harmonice a
zopakovali si taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé. Podle návodu Evy Paulíkové a za pomoci
průvodců jsme si z papíru vyrobili papírového hada, na kterého nám naši traséři napsali vtipné
ohodnocení našich lyžařských výkonů.
Jarka Žáková, Jiřetín pod Bukovou
Edukačně rehabilitační pobyty patří již tradičně do nabídky našich stálých služeb. Týdenní
skupinové pobyty jsou zaměřené na sociální rehabilitaci a rozvoj komunikace u hluchoslepých a
konají se v zajímavých lokalitách a rekreačních střediscích Čech a Moravy. Kromě sociální
rehabilitace a rozvoje komunikace doplňujeme programy pobytů o nové prvky, např. běžecké
lyžování, arteterapii, muzikoterapii nebo hipoterapii. Na tuto službu si hluchoslepí přispívají,
konkrétně na ubytování a stravování ve výši 50 % nákladů. V roce 2006 se jednalo o příspěvek
1600 Kč za týdenní ubytování s plnou penzí na letní kurzy a 1800 Kč za zimní pobyt.
Přehled edukačně rehabilitačních pobytů v r. 2006
1. Radešín na Vysočině: 27. 1. 2006 – 3. 2. 2006, zimní pobyt – běžecké lyžování
2. Opočno: 26. 5. – 2. 6. 2006, sociální rehabilitace
3. Letovice: 8. 7. – 15. 7. 2006, výuka a rozvoj taktilního znakového jazyka
4. Rožnov pod Radhoštěm: 29. 7. – 5. 8. 2006, sociální rehabilitace
5. Janské Lázně: 19. 8. – 26. 8. 2006, sociální rehabilitace a turistika
O pobyty byl jako každý rok mezi našimi klienty veliký zájem.V roce 2006 jsme pořádali celkem 5
edukačně rehabilitačních pobytů s navýšenou kapacitou pro 12 až 16 klientů na jeden pobyt.
Celkem se pobytových akcí zúčastnilo 140 osob, z toho 66 hluchoslepých osob, 37 rodinných
příslušníků a přátel hluchoslepých klientů v roli průvodců, dále 37 odborníků, instruktorů z řad
zaměstnanců o.s. LORM a studentů na praxi.
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Zaměstnávání hluchoslepých osob
Na sklonku roku 2004 byl formou dotazníků zmapován zájem mezi klienty o vstup či návrat na
pracovní trh. Z celkového počtu 117 projevilo zájem o zaměstnání 17 klientů. Druhá polovina roku
2005 přinesla zásadní úspěch, když se podařilo navázat spolupráci s firmou Exact, s.r.o.
zajišťující práci z domova. Díky ochotě této agentury vyjít vstříc potřebám a možnostem
hluchoslepých a pružné reakci ergoterapeutky a terénních pracovnic se nám podařilo zajistit
zaměstnání 15 hluchoslepým. Jednalo se o manuální práce, které si po zaškolení
ergoterapeutkou či terénní pracovnicí osvojila většina z uchazečů. V r. 2006 se podařilo zajistit
pracovní uplatnění pro dalších 5 zájemců z řad hluchoslepých.



Rozvoj taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé
Vydali jsme 1. díl výukového CD-ROMu Taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé
Občanské sdružení LORM – Společnost pro
hluchoslepé vydalo v červnu 2006 výukový CD-ROM
taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé. Jedná
se o dotykovou variantu českého znakového jazyka,
která je přizpůsobena komunikačním možnostem
hluchoslepých osob. Taktilní znakový jazyk je
založen na vzájemném kontaktu jedné nebo obou
rukou komunikujících, tzv. znakování „ruku v ruce“.
Touto formou komunikace se dorozumívají
především ti hluchoslepí, kteří si jako první osvojili
znakový jazyk a pak, v důsledku zhoršujícího se
zrakového vnímání, byli nuceni přejít k jeho
dotekové podobě.
Již v roce 2004 jsme zahájili spolupráci s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D. a jejím týmem
spolupracovníků z katedry Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého
v Olomouci a Masarykovy Univerzity v Brně s cílem představit hluchoslepým nový způsob
komunikace a uvést jej u nás do života. V rámci tohoto projektu jsme v letech 2004 - 2006
realizovali:
 Kurzy taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé v Poradenských centrech LORM
Brno a Praha: září 2004 - 2006
 Školení lektorů taktilního znakového jazyka: červen 2005, červenec 2006
 Týdenní edukační pobyty se zaměřením na výuku taktilního znakového jazyka
2004, 23. 8. – 29.8., Radešín
2005, 2. 7.–9. 7., Děčín
2006, 8. 7. – 15.7., Letovice
 Vydání 1. dílu výukového CD-ROMu Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé: červen
2006
Výukový CD-ROM je určen jako metodická pomůcka pro lektory znakového jazyka, ale slouží také
hluchoslepým osobám k prohlubování znalostí, které si osvojili na kurzech taktilního znakového
jazyka pořádaných sdružením LORM. Proto byl CD-ROM připraven tak, aby byl dobře uživatelsky
přístupný pro hluchoslepé se zbytky zraku. Uživatel si například může zvolit velikost písma i barvu
pozadí nebo upravit rychlost předvádění znaků. Jednotlivé znaky jsou zde ukázány ve znakovém
jazyce, v taktilním provedení a v detailu, navíc jsou znaky řazeny tematicky i abecedně. Formou
testů si lze ihned vyzkoušet získané vědomosti. Výukový CD-ROM taktilního znakového jazyka byl
v průběhu roku distribuován nejen mezi hluchoslepými, ale zájem o něj projevili i odborníci a
pedagogové pracující s neslyšícími a zrakově postiženými osobami.
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Klubové akce a setkávání hluchoslepých
Drum circle aneb bumtabumtabumtabum
Když se otočím dobrým uchem k nějaké kapele, rád poslouchám buben. Vnímám jeho rytmus i
zvuk. Nikdy jsem neměl paličky v rukou. Při rádiu v kuchyni stojím zády k mycímu stolu. Prsty
bubnuji do dvířek, až se hrnce uvnitř kredence třesou. Jenže to lze dělat jen tehdy, když moje
manželka není doma. Ale co ti zcela neslyšící? ….
Na lednovém posezení v klubu pražského LORMu se mělo mluvit také o netradičním bubnování
pod tajemným jménem Drum circle. Zvědavost mi nedala ani spát. Sešlo se nás dost dobrých
přátel, ale program byl dne 24. ledna 2006 pro všechny účastníky nevídaný. Sedíme v kruhu
kolem stolu. Indukční smyčka umožňuje dobré slyšení … dovídáme se o rozličných bubnech
různých národů, například Indiánů, afrických černochů nebo Eskymáků. V představách vidím
všechny ty tvary i velikosti. Ale což si takhle na některý sáhnout nebo dokonce „bubnout“ – to by
teprve byla neomylná skutečnost! Krátké odmlčení. Každý z nás dostává nějaký bubínek. Mezi
mými koleny se však objevuje veliký buben, který osahávám ze všech stran. Prsty mých přátel už
netrpělivě zkoušejí vyťukávání rytmu. Do ruky dostávám opravdovou paličku. Zkoušíme jednotlivě
a pak společně čtyřdobý takt. Najednou jsme parta, kapela. Snažíme se bubnovat rytmicky.
„Rychleji, hlasitěji! Víc! Ještě víc!!!“ Dům, ve kterém teď hrajeme, se třese v základech …Hlas
pana Šušory s obtížemi přehlušuje tu bubnující vřavu. „Tři, dva, jedna, stop!“ Naráz vše utichne. I
v tomto okamžiku cítím stmelenost kolektivu. Všechny starosti ustoupily. Prostě, prima zážitek!
Viktor Sedlář
Při Poradenských centrech v Praze, Brně, Liberci a nově i Ostravě pravidelně pořádáme klubová
setkání a zajímavé akce pro hluchoslepé klienty s cílem snížit jejich společenskou izolaci. Mezi
každoročně oblíbené akce patří návštěvy haptických výstav či divadel, výlety, přednášky
o novinkách v oblasti kompenzačních pomůcek či sociálně právní a také setkávání se zajímavými
osobnostmi.
Nevšední zážitek
Naší příjemnou klubovou akcí byla opět návštěva pražské ZOO. Tentokráte se nás ujala dvě
děvčata z přírodovědecké fakulty a po vzájemném seznámení v návštěvní hale, jsme měli
možnost si ohmatat malé želví lastury, obří vejce od Emu, kabelku z krokodýla, kožešiny psíka
mývalového, lišky aj., doprovázené teoretickou přednáškou a odpověďmi na naše zvídavé dotazy.
Děvčata nám ukázala i živého třímetrového hroznýše královského, jménem Kryšpín, a prozradila
nám, jak ke svému jménu přišel. Zajisté nikdo z nás netrpěl fobií, protože zvědavost, sáhnout si na
hada, byla silnější. Naše klubová organizátorka Marta se odvážila Kryšpína vzít nejen do rukou,
ale i si ho nechat omotat kolem krku a zapózovat …
Dáša Prošková
Na setkáních v Poradenských centrech máme nainstalovanou indukční smyčku a zajištěné
tlumočení podle potřeb hluchoslepých účastníků. V Praze i Brně jsme díky většímu personálnímu
zabezpečení uspořádali v roce 2006 celkem 20 klubových setkání a akcí, v Liberci se hluchoslepí
sešli na 5 klubových akcích. Při nově otevřeném centru v Ostravě podnikli hluchoslepí Lormáci
výlet na Slezskoostravský hrad a sešli se na vánočním klubu při zpěvu koled a ochutnávce
cukroví.



Bulletin Doteky – časopis nejen pro hluchoslepé
Být někomu prospěšný. Tak zní životní krédo Zdeňka Sedláčka.
Připomínat čtenářům Doteků, že je redaktorem jejich časopisu, by bylo pověstným nošením dříví
do lesa. Ale ne všichni možná vědí, kterými pěšinkami se ubíral jeho život, o čem přemýšlí…“
Již jedenáctým rokem vydává sdružení LORM nejen pro hluchoslepé čtenáře časopis DOTEKY,
které připravuje od samotného počátku hluchoslepý šéfredaktor Zdeněk Sedláček. V r. 2006 byl
časopis obohacen o novou rubriku – rozhovory se zajímavými osobnostmi z řad hluchoslepých a
hned v prvním rozhovoru přiblížil čtenářům Jan Nouza samotného šéfredaktora bulletinu:
Pracovat jako redaktor Doteků ti bylo nabídnuto v roce 1994. S jakým záměrem jsi tenhle
úvazek přijímal?
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Tenkrát jsem věděl, že v českých zemích žádný časopis pro hluchoslepé neexistuje. Dlouhé
měsíce jsem přemýšlel, jak skupinu hluchoslepých lidí vyvést ze společenské a sociální izolace a
jakým způsobem jim pomoci. A když mi tehdejší předseda LORMu PhDr. Jan Jakeš nabídl
možnost pracovat jako redaktor prvního takového časopisu, bez váhání jsem ji přijal. Mým
hlavním záměrem je prostřednictvím Doteků hájit zájmy a specifické potřeby těchto smyslově
postižených lidí. S tímto předsevzetím jsem také roku 1992 vstupoval do LORMu. Považuji
hluchoslepost za nejtěžší zdravotní postižení, a právě proto se tímto způsobem snažím pomáhat
překonávat komunikační bariéry a vyvést některé jedince ze společenské izolace…
Doteky č. 46/Jaro 2006
Na přípravě bulletinu Doteky, který vychází od roku 1994, se kromě redakční rady podílí řada
stálých externích spolupracovníků. Doteky vycházejí 4x ročně ve zvětšeném černotisku, Braillově
písmu a zvuku a od r. 2005 je možné si časopis objednat i v elektronické podobě. Starší i nová
čísla bulletinu jsou k prohlédnutí či ke stažení na webových stránkách www.lorm.cz.
Jarní číslo 46/2006 přineslo čtenářům mimořádnou přílohu na aktuální téma, tzv. Průvodce
zákonem o sociálních službách. Podzimní vydání při příležitosti 15. narozenin sdružení LORM
obsahovalo dárek – přílohu věnovanou aktivitám o.s. LORM od r. 2001 – 2006.
Černotiskové provedení Doteků prošlo v letech 2005 až 2006 po grafické stránce mnoha
změnami, které byly ze strany hluchoslepých čtenářů přijaty velmi pozitivně: kromě nových ikon
k jednotlivým rubrikám dostaly Doteky nové grafické uspořádání titulní strany včetně krásné
ilustrace pro každé nové číslo. Grafické úpravy pro Doteky zajistil bez nároku na honorář Tomáš
Zach.
Statistika předplatitelů bulletinu Doteky 2004 - 2006
Formát
2004
2005
2006
zvětšený černotisk
212
216
217
Braille
22
23
22
zvuk
12
10
10
Elektronicky - formát doc
0
5
7
Celkem
246
254
256



1. ročník umělecké soutěže hluchoslepých o Cenu Hieronyma Lorma
Při příležitosti 15. narozenin vyhlásilo sdružení LORM 1. ročník umělecké soutěže o Cenu
Hieronyma Lorma. Své umělecké příspěvky mohli hluchoslepí posílat do 15. září 2006, a to ve
dvou kategoriích. Soutěžní kategorie byla otevřena literárním příspěvkům v oblasti prózy i poezie,
zatímco nesoutěžní kategorie byla určená pro prezentaci výtvarných či hudebních děl od
hluchoslepých. Do soutěžní literární kategorie zaslalo 13 osob celkem 16 autorských děl. Do
nesoutěžní výtvarné části se přihlásilo 8 autorů. Všem kategoriím bylo společné téma „K
narozeninám…“ První ročník soutěže byl motivován citátem od slavné hluchoslepé spisovatelky
Heleny Kellerové: „Žádný pesimista nikdy neobjevil tajemství hvězd.“ Soutěžní práce vyhodnotila
pětičlenná nezávislá odborná porota z řad spisovatelů a osobností, které mají blízko
k hluchoslepým.
A jak 1. ročník dopadl? Hlavní cenu z dílny sochaře Jiřího Laňka za 1. místo v kategorii poezie
převzala hluchoslepá Dana Kubišová za svoji báseň Přítel. Odborná porota, složená z odborníků
a spisovatelů, dále v kategorii próza udělila 1. místo Jitce Menclové za povídku s názvem Jak taky
může dopadnout dopis pro Ježíška. Kromě Ceny odborné poroty byla vyhlášena i Cena
veřejnosti, která byla udělena na základě výsledků hlasování o literárních příspěvcích
zveřejněných v měsíci říjnu 2006 anonymně na bezbariérových stránkách www.lorm.cz. Největší
počet elektronických hlasů v kategorii próza získali hned 2 hluchoslepí autoři – Václava Turková a
Jan Pavlíček. V kategorii poezie měla u veřejnosti největší úspěch báseň Lormík od Antonína
Kačmarčíka.
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Přítel
Kdo jsi, že se mě chceš ptát
na samotu v tichu,
které jsi neprožil?
Proč myslíš,
že s tebou o tom budu mluvit?
I ty máš svá trápení.
To mi chceš říct?
Dobře, budeme si spolu povídat.
Dana Kubišová (32 let)
1. cena odborné poroty v kategorii poezie
Při slavnostním vyhlášení na narozeninové konferenci o.s. LORM byli oceněni všichni účastníci
literární soutěže i přehlídkové výtvarné kategorie. Naší snahou bylo upozornit na jedinečnost
všech zaslaných příspěvků a také ocenit odvahu všech, kteří své dílo do soutěže poslali. Proto
také byla na konferenci zpřístupněna všechna díla zaslaná k termínu uzávěrky do soutěže. Básně
a povídky si mohli návštěvníci doprovodné výstavy přečíst ve zvětšeném černotisku a Braillově
písmu. Symbolickým dárkem chtělo sdružení věnovat všem osobám s těžkým smyslovým
handicapem prostor ke kreativitě a současně přiblížit svět hluchoslepých veřejnosti. Na webových
stránkách lze najít fotografie šťastných autorů při přebírání cen spolu s vlastními literárními
příspěvky a celkovými výsledky. Soutěž byla pořádána pod záštitou a za laskavé podpory
Nadačního fondu Českého rozhlasu ze sbírky Světluška.



Narozeninová konference LORM a 7. valná hromada o.s. LORM
Střípky z Narozeninové konference LORM
Ve dnech 3. až 5. listopadu 2006 se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnila Narozeninová konference
LORMu. Jako dlouholetou členku této organizace mne nejvíce potěšila hojná účast a skvělý
profesionální přístup vedení LORMu… Kromě tradičních voleb do výkonné a dozorčí rady LORMu
byly v hotelu Jehla vyhlášeny výsledky 1. ročníku literární soutěže o cenu Hieronyma Lorma.
V rámci této soutěže byla uspořádána i malá výstavka ručních prací hluchoslepých klientů.
K vidění byly rovněž fotografie z mnoha akcí LORMu, z nichž se mi jevily jako dosti vtipné hlavně
snímky z lyžařských pobytů. Program byl završen narozeninovou oslavou 15. výročí založení
LORMu s občerstvením, zpěvem a tancem. Velký dík patří všem pracovníkům LORMu, kteří se
velkou měrou zasloužili o zdařilý průběh Narozeninové konference.
Z dopisu M. M. z Brna pro Doteky vybral a upravil Z. S.
Na narozeninovou konferenci do hotelu Jehla ve Žďáru nad Sázavou, se sjelo celkem 81
účastníků z řad hluchoslepých, jejich rodinných příslušníků, přátel, dobrovolníků a odborníků. Za
účasti televizních kamer pro pořad Televizní klub neslyšících se hluchoslepí nechali unášet rytmy
při společném bubnování v tzv. drum circlu, v rámci arteterapie si vyrobili přání a trička s potiskem
a večer na narozeninové oslavě to všichni pěkně roztočili v tanečním kole. Nedělní dopoledne pak
bylo věnováno aktuálním novinkám k zákonu o sociálních službách.
V pořadí již 7. Valná hromada o.s. LORM, která proběhla 4. listopadu 2006 v rámci Narozeninové
konference, měla rekordní účast. Z celkového počtu 178 členů se jí účastnilo prezenčně 68 osob,
korespondenčně 30 osob, celkem 98 osob (55 % z členské základny). Předsedou sdružení byl
zvolen Pavel Nepraš, ostatními členy Výkonné rady na další dva roky jsou D. Prošková, M.
Tesková, Bc. M. Plíšková a Mgr. D. Berenreiter. Dozorčí rada byla zvolena ve složení Ing. M.
Küblbeck (předseda), I. Honzáková a S. Kníchalová.



Bezbariérové stránky www.lorm.cz
Návštěvnost bezbariérových stránek www.lorm.cz stále stoupá
Stránky se nadále těší nejen u hluchoslepých osob obrovské oblibě, což se odráží v narůstající
návštěvnosti: zatímco na konci roku 2003 si webové stránky prohlíželo přibližně 350 návštěvníků
měsíčně, na začátku roku 2005 si stránky prohlíželo okolo 1000 unikátních návštěvníků měsíčně,
před koncem roku 2005 počet návštěvníků přesáhl hodnotu 3000 měsíčně. V průběhu roku 2006
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však návštěvnost webových stránek LORM vzrostla zhruba dvojnásobně z 3000 na 6000
unikátních návštěvníků měsíčně. Počet zobrazených stránek také vzrostl z 10 tisíc na 15 až 20
tisíc za měsíc. Za nárůst návštěvnosti v posledních měsících r. 2006 mohly především dvě
události: Cena Hieronyma Lorma a informace, které jsme na webových stránkách věnovali
Zákonu o sociálních službách.
Máme radost, že zvýšený zájem o stránky LORMu je reakcí na to, že jsme dokázali nabídnout
aktuální obsah. Návštěvnost stránek však stoupá dlouhodobě, což nepochybně souvisí i s
rozšiřováním a průběžným zkvalitňováním obsahu webu.
Pro zajímavost vybíráme ze statistiky návštěvnosti jednotlivých částí webu v roce 2006:
 Nejnavštěvovanější byly jednoznačně Doteky (přes 50 tisíc přístupů + dalších 2,5 tisíce
stažení PDF/DOC verze). Návštěvnost jednotlivých čísel se pohybuje okolo 1 - 3 tisíce.
 Na druhém místě se ocitla sekce „Hluchoslepota“ (34 tisíc přístupů); největší podíl na tom
měl odkaz Zákon o sociálních službách a související dokumenty (13 tisíc zobrazení + další
4 tisíce stažení) a Adresář služeb (7,7 tisíce přístupů).
 Cena Hieronyma Lorma dosáhla 2 tisíce přístupů, z ostatních byly často navštěvované
články o komunikaci, Lormova abeceda a Definice hluchoslepoty.
 Sekce „LORM“ a „Naše služby“ dosáhly dohromady přes 20 tisíc přístupů, z toho
představují 11 tisíc „Aktuality“, stránky věnované službám měly skoro 3 tisíce zobrazení; dále
byly hojně navštěvovány stránky o sdružení a seznam Poradenských center.
Webové stránky www.lorm.cz jsou vytvářeny se zvláštním ohledem na přístupnost, tj. jsou
připraveny i na návštěvníka s braillským řádkem nebo hlasovým výstupem, navíc si může každý
uživatel nastavit takovou velikost písma a barevné schéma, které mu vyhovuje.



Knihovna LORM
Knihovna LORM je jediným uceleným zdrojem odborných informací o hluchoslepotě v České
republice. Během 14 let existence se podařilo nashromáždit přes 650 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. Knihovna byla průběžně doplňována o nové zajímavé tituly včetně online verze na
webových stránkách www.lorm.cz. V roce 2006 byl vypracován knihovní řád, který upravuje
podmínky pro půjčování titulů pro klienty a veřejnost.



Odborná a metodická práce
Definice hluchoslepoty
Již v roce 2005 jsme se zapojili do připomínkování zákona o sociálních službách. V listopadu roku
2005 připomínkovala pracovní skupina složená ze speciálních pedagogů a terénních pracovníků
o.s. LORM ve spolupráci s Anne de Voil (odbornice v minulosti pracující v britské organizaci pro
hluchoslepé Sense) návrh aktualizované verze severské definice hluchoslepoty, o které se v
současné době diskutuje ve skandinávských zemích. Pracovní skupina v rámci dalšího semináře
konaného dne 10. 3. 2006 vypracovala návrh české definice hluchoslepoty. Cílem této aktivity je
uznání a uzákonění hluchoslepoty jako jedinečného postižení a snaha pozměnit vnímání
hluchoslepoty jako pouhého vyčíslování zrakové a sluchové ztráty postavené výlučně na
lékařském hledisku.
Příprava akreditovaných kurzů MŠMT „Osobní asistent pro hluchoslepé a zrakově
postižené“ a „Lormova abeceda“
V roce 2005 jsme se věnovali přípravě akreditovaných kurzů Osobní asistent pro hluchoslepé a
zrakově postižené a Kurz Lormovy abecedy s cílem zajišťovat kvalifikované osobní asistenty pro
hluchoslepé v době, kdy vstoupí v platnost nový zákon o sociálních službách (od 1. 1. 2007).
Žádosti o akreditace obou kurzů byly schváleny MŠMT v 1. čtvrtletí roku 2006, zahájení kurzu pro
osobní asistenty připravujeme ve 2. pol. roce 2007.
A další odborná spolupráce …
V rámci úzké spolupráce s Ústřední vojenskou nemocnicí v Praze jsme vypracovali Desatero
komunikace s hluchoslepou osobou ve zdravotnickém zařízení. Principy správné komunikace
s osobami s duálním smyslovým postižením jsme mohli zdravotníkům názorně přiblížit na národní
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odborné konferenci „Péče o handicapované ve zdravotnických zařízeních", kterou v září pořádala
Střešovická nemocnice.
V roce 2006 nás ke spolupráci oslovila redaktorka Jarmila Lakosilová, která v knižnici Klubu
Vltava připravila k vydání knihu Jiřího Hermacha Přemítání o člověku, životě a době. Část
publikace je věnována slavné hluchoslepé spisovatelce – Heleně Kellerové. Kapitoly Výlety za
poznáním a Cestami světla objasňují život Heleny, čtenář se zde seznámí také s ukázkami z knihy
Příběh mého života, kterou napsala Helena Kellerová v roce 1903. Kniha vyšla v Nakladatelství
Lidové noviny, publikaci si lze také zapůjčit v Odborné knihovně LORM.

4. Práce s veřejností


Odborné přednášky o hluchoslepotě
V průběhu roku terénní pracovníci a spec. pedagogové a speciální pedagogové LORM ve
spolupráci s hluchoslepými kolegy a klienty pořádali přednášky o hluchoslepotě na krajských
úřadech pro soc. pracovníky, na vysokých školách pro studenty soc. a zdrav. zaměřených
oborů atd. Jenom na středních školách jsme zajistili přes 20 seminářů na téma „Život
s hluchoslepotou“, celkově se jednalo o přednášky a besedy v rozsahu 251 hodin.
Hluchoslepý kolega Ladislav Holba uspořádal se svým vodícím psem Aramem v roce 2006
přes 20 besed o životě hluchoslepých osob v mateřských a základních školách, v knihovně a
pro sociální pracovníky v Ostravě a Moravskoslezském kraji.
Příspěvky na odborných seminářích a konferencích
- 3. rodinná mezinárodní konference k problematice osob s hluchoslepotou „Život je místo
k bytí, život je hra“, Základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc – 3
pracovnice
- Národní odborná konference „Péče o handicapované ve zdravotnických zařízeních",
Ústřední vojenská nemocnice Střešovice, Praha – 2 pracovnice
- Regionální konference Neziskové organizace v komunitním plánování, Katedra
managementu veřejného sektoru FM VŠE, Jindřichův Hradec – 1 pracovnice
„Nevidomí mezi námi 2006“, Univerzita Karviná – 1 pracovnice
- Social assistance for/with the Visually Impaired, ČVUT, Praha – 1 pracovnice
- Hospice a umění doprovázet, Městská knihovna, Jindřichův Hradec – 1 pracovnice
- Terénní krizová práce, Městská knihovna, Liberec – 1 pracovnice
- Komunikace a její místo v rámcovém vzdělávacím programu základního vzdělávání,
Masarykova univerzita v Brně – 1 pracovnice
- Sociální služby pro osoby s těžkým zrakovým postižením, Magistrát Ostrava – 1
pracovnice
Kurzy a přednášky na vysokých školách
- Kurz Prostorové orientace a samostatného pohybu pro zrakově postižené a hluchoslepé pro
studenty Masarykovy Univerzity Brno, 2006
- Přednáška o hluchoslepotě pro studenty Masarykovy Univerzity Brno, 2006
- Přednáška o hluchoslepotě s výukou Lormovy abecedy pro studenty Palackého Univerzity
v Olomouci, 2006



Brožura a CD-ROM „Hluchoslepí mezi námi“
Již na sklonku roku 2003 jsme vydali 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 hluchoslepoty a práce s osobami s hluchoslepotou všem sociálním
pracovníkům, lékařům, osobním asistentům a dobrovolníkům pracujícím s hluchoslepými.
V České republice tak byl publikován první komplexní materiál o hluchoslepotě určený jak
odborné, tak laické veřejnosti. V roce 2005 byla tištěná publikace, která byla v posledních
dvou letech distribuována také za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR mezi odborníky,
sociální pracovníky, lékaře i hluchoslepé, zcela rozebrána. V roce 2006 byl CD-ROM dál
distribuován mezi všemi zájemci, reedici aktualizované verze brožury připravujeme v r. 2007.
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Den otevřených dveří v Poradenském centru v Ostravě
Uběhlo pouze 5 měsíců ode dne, kdy v Ostravě bylo otevřeno Poradenské centrum LORM. A
aby se o naší působnosti v Moravskoslezském kraji dověděli nejen organizace zde působící,
ale i veřejnost, uspořádali jsme 1. prosince 2006 Den otevřených dveří. Všichni, kteří se do
centra přišli podívat, nejen že dostali informace o LORMu, ale měli šanci si sami vyzkoušet
chůzi s červenobílou holí, vniknout do tajů Lormovy abecedy či seznámit se s taktilním
znakovým jazykem. Také si mohli přečíst všechny literární příspěvky včetně vítězných, které
naši klienti zaslali do literární soutěže o Cenu Hieronyma Lorma. Dne otevřených dveří
v Ostravě se zúčastnilo přes 40 lidí a také mnoho dalších se dovědělo o naší působnosti
prostřednictvím regionálního vysílání České televize. Jsme velice rádi, že do našeho centra
přicházejí stále častěji jak klienti LORMu, tak i lidé, kteří mají o problematiku hluchoslepoty
zájem.



Veřejná sbírka Červenobílé dny
Dlouhodobý projekt Veřejná sbírka Červenobílé dny je realizován s cílem získat finanční
prostředky na služby pro hluchoslepé a zároveň seznámit veřejnost s červenobílou holí.
Záštitu nad sbírkou převzala europoslankyně MUDr. Zuzana Roithová. Od roku 2005 je
možné sbírku podpořit zasláním dárcovské sms ve tvaru DMS LORM na číslo 87777.
Velkou zásluhu na realizaci sbírky v r. 2006 měli studenti středních škol, kteří dobrovolně
v loňském roce od 24. do 25. dubna prodávali ve 46 městech České republiky komiksové
pohlednice za symbolickou částku 20 korun. Výtěžek činil 599 323 Kč. Celkem se podařilo
k 28. 2. 2007 vybrat částku 623 766,46 Kč, a to také zásluhou dárcovských SMS a
příspěvkům zaslaných přímo na sbírkové konto.
Rok od roku hraje sbírka pro financování služeb pro hluchoslepé stále významnější roli.
Vyúčtování sbírky podle projektů, které byly z výtěžku sbírky spolufinancovány, je uvedeno ve
Finanční zprávě a na www.cervenobiledny.cz.



Klub dárců „Červenobílé klubko“
Od roku 2004 sdružujeme naše stálé příznivce v klubu dárců
„Červenobílé klubko“. Členství v Klubu dárců našim stálým
podporovatelům přináší možnost být s námi v pravidelnějším
kontaktu, V roce 2006 jsme klubu dárců pravidelně zasílali
speciální informační bulletiny, samozřejmostí bylo zaslání
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.



Další aktivity …
O našich projektech jsme veřejnost v roce 2006 pravidelně informovali:
-

-

-

v Aktualitách na internetových bezbariérových stránkách www.lorm.cz
v médiích a tiskových zprávách - pravidelná spolupráce s odbornými a speciálně
zaměřenými redakcemi a časopisy (např. Český rozhlas, ICN, ČTK, Internetporadna,
Gong, noviny Můžeš a mnohé další)
v rámci veřejné sbírky „Červenobílé dny“ prostřednictvím studentů - dobrovolníků,
v médiích formou rozhovorů a reportáží (Český rozhlas, TV Nova,TV Prima, Rádio Rota)
a inzercí (MF Dnes, Lidové noviny, Respekt)
v bulletinu Doteky

17

5. Struktura sdružení a jeho lidské zdroje


Struktura
Nejvyšším orgánem o.s. LORM – Společnosti pro hluchoslepé je Valná hromada sestávající
ze členů, která 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.
Počet členů k poslední Valné hromadě ke dni 4. 11. 2007 celkem: 177 osob
z toho hluchoslepí:
98 (55 %)
z toho ostatní členové (rod. příslušníci, odborníci, dobrovolníci): 79
Statutární orgány
na základě voleb a usnesení na 7. Valné hromadě o.s. LORM, 4. 11. 2006, Žďár nad Sázavou
Výkonná rada
- Pavel Nepraš, předseda a statutární zástupce
- Mgr. David Berenreiter
- Bc. Martina Plíšková
- Dagmar Prošková
- Marie Tesková
Dozorčí rada
- Ing. Miroslav Küblbeck, předseda Dozorčí rady
- Irena Honzáková
- Stanislava Kníchalová
Ředitelka
Mgr. Petra Zimermanová, statutární zástupce



Tým odborníků a zaměstnanců o.s. LORM
Pracovní tým se v roce 2006 sestával ze skupiny speciálních pedagogů, terénních, oblastních
pracovníků a ergoterapeutky, kteří působili v rámci čtyř poradenských center v Praze, Brně,
Liberci a Ostravě, a terénně v rámci celé republiky; dále členy týmu tvořila ředitelka, odborná
asistentka a hospodářsko - administrativní pracovník. Tým se v letech 2004 až 2006 rozrostl o
5 nových pracovníků. Organizace spolupracovala s řadou externistů a dobrovolníků.
SLOŽENÍ TÝMU
Počet Jméno a pracovní zařazení

1
2
3
4
5
6
7
8

Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka
Bc. Jitka Hlaváčová, zástupkyně ředitelky a vedoucí
terénních pracovníků, speciální pedagog
Daniela Prchalová, DiS. Odborná asistentka
Luboš Sychra, hospod. – admin. pracovník
(hluchoslepý)
Mgr. Marta Zemanová (Karásková), speciální
pedagog - metodik (hluchoslepá)
Bc. Simona Nachtmanová, ergoterapeutka zaměstnávání hluchoslepých
Bc. Jana Blahoutová, terénní pracovnice Praha speciální pedagog
Zdeňka Jelínková, terénní pracovnice Jihomoravský
kraj
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Přepočteno
na celé
úvazky
1
1
1
0,5
1
0,6
1
1

9
10
11
12
13
13

Naďa Tomsová, terénní pracovnice Liberecký kraj
Zdeněk Sedláček, oblastní pracovník a korespondent
(hluchoslepý)
Ladislav Holba, oblastní pracovník Ostrava
(hluchoslepý)
Bc. Eva Paulíková, terénní pracovnice a depistáž
Jihočeský kraj
Barbora Hluchníková, terénní pracovnice a depistáž
Moravskoslezský kraj, od 5. 6. 2006
celkem

1
0,5
0,25
1
1
10,85

Externí spolupracovníci v roce 2006
 Mgr. Jaroslava Jesenská, supervizorka
 Mgr. Diana Benšová, fundraiser/PR
 Jana Macáková, účetní
 Martin Trčka, webmaster



Systém celoživotního vzdělávání
Služby se snažíme zkvalitňovat průběžným zvyšováním odbornosti terénních pracovníků, a to
formou rozšiřování znalostí a dovedností na kurzech a seminářích, účastí na konferencích či
průběžným samostudiem. Systém celoživotního vzdělávání týmu je v o.s. LORM plně
podporován. V roce 2006 pokračovala 1 pracovnice v magist. studiu Speciální pedagogiky na
PdF MU v Brně, 1 pracovnice v magist. studiu Sociální pedagogiky na PdF MU Brno, 1
pracovnice v magist. studium oboru Andragogika na VŠ J.A. Komenského Praha a 1
pracovnice oboru Speciální pedagogika na Ostravské univerzitě.
Školení a kurzy
- Školení k taktilnímu znakovému jazyku, Letovice – 5 pracovnic
- Školení 1. pomoc, o.s. LORM, Praha – 7 pracovnic
- Školení k zákonu o sociálních službách, Magistrát hlavního města Prahy – 2 pracovnice
- Školení Sebeobsluha + Zákon o soc. službách, o.s. LORM, Praha – 9 pracovnic
- Školení Rizikové situace při práci s hluchoslepými, o.s. LORM, Praha – 8 pracovnic
- Kurz Konverzace v anglickém jazyce, o.s. Lorm, Anne de Voil, Praha, 1 pracovnice
- Kurz praktické výchovy, Institut rehabilitace zrakově postižených při Fakultě humanitních
studií UK, Praha – 3 pracovnice
- Znakový jazyk III. modul, Pevnost – České centrum znakového jazyka, Praha – 1
pracovnice
- Znakový jazyk IV. modul, Pevnost – České centrum znakového jazyka, Praha – 2
pracovnice
- Kurz znakového jazyka ZSF JU, Mateřská škola, základní škola a střední škola pro
sluchově postižené, České Budějovice – 1 pracovnice
- Kurz Arteterapie jako zdroj zakotvení a rozvíjení tvořivosti, o.s. Fokus, Praha – 1
pracovnice
- Kurz znakového jazyka, Českomoravská jednota neslyšících, Brno – 1 pracovnice
- Kurz znakového jazyka, Česká unie neslyšících, Brno – 1 pracovnice
- Výcvik Satiterapie, Atelier Satiterapie, 1 pracovnice
Semináře
- Osvědčené terapie a postupy v péči o děti s duálním senzorickým postižením a děti s více
vadami, SPC při Mateřské škole speciální, Beroun – 5 pracovnic
- Analýza řízení organizace, o.s. LORM, Praha – 9 pracovnic
- Alternativní a augmentativní komunikace a její možnosti při práci s dospělými, Vzdělávací
institut Charity, Praha – 1 pracovnice
- Co přináší nový zákon o sociálních službách, pro uživatele sociálních služeb, seminář
NRZP ČR, České Budějovice – 1 pracovnice
- Seminář k novému Zákonu o sociálních službách, Liberec – 1 pracovnice
- Život s roztroušenou sklerózou, Zákon o sociálních službách, granty v Moravskoslezském
kraji, Krajský úřad, Ostrava – 1 pracovnice
- Rozvoj komunikačních dovedností a dalších schopností nezbytných v dalším profesním
vzdělávání, Občanské sdružení Brno – 1 pracovnice
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-

„Co nového přináší zákon o sociálních službách pro oblast odborného poradenství pro
osoby se zdravotním postižením“, Příbram – 1 pracovnice
Poškození lícního nervu, nemocnice Vinohrady, Praha – 2 pracovnice

6. Spolupráce


Mezinárodní
Členství v zastřešujících organizacích
 členství ve Světové federaci hluchoslepých (WFDB)
 zastoupení v Evropské unii hluchoslepých (EDBU)
 členství v mezinárodní organizaci Deafblind International (DbI)
V roce 2005 jsme se zapojili do mezinárodních aktivit, když se hluchoslepá kolegyně Mgr.
Marta Zemanová stala zástupkyní hluchoslepých z České republiky ve Světové federaci
hluchoslepých (WFDB), a to na období 2005 – 2008. Díky účasti na 8. světové konferenci
Heleny Kellerové a 2. Valné hromadě Světové federace hluchoslepých v Tampere ve Finsku
ve dnech 2. až 7. 6. 2005 mohla M. Zemanová obnovit své mezinárodní kontakty a rozvíjet
novou spolupráci. Na podzim 2005 byla jmenována šéfredaktorkou mezinárodního časopisu
Evropské unie hluchoslepých (EDBU), v srpnu 2006 se zúčastnila zasedání výboru EDBU
v Rožnově pod Radhoštěm. Na sklonku roku 2006 vyšlo první vydání elektronického časopisu
EDBU pod názvem „Bridges“ (Mosty), na kterém v průběhu roku Marta pilně pracovala.
Bulletin je volně dostupný v anglickém jazyce na http://www.edbu.org/. Překlady
nejzajímavějších článků jsme přiblížili i čtenářům Doteků, například rozhovor s hluchoslepým
předsedou Světové federace hluchoslepých, Lexem Grandiou.
Díky členství v jedné z nejvýznamnějších mezinárodních organizací Deafblind International
(DbI) jsme získávali pravidelné informace o dění v odborných kruzích i mezi hluchoslepými v
zahraničí, a to prostřednictvím časopisu Deafblind Review. V roce 2006 jsme úzce
spolupracovali s odbornicí z Velké Británie, paní Anne de Voil, která mnoho let pracovala
v britské organizaci pro hluchoslepé Sense a nyní působí v České republice.



Domácí
V roce 2006 jsme byli členy zastřešujících organizací Česká rada humanitárních organizací
(ČRHO) a Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP).
V oblasti komunikace jsme pokračovali ve spolupráci s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D.
a jejím týmem spolupracovníků z katedry Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci a Masarykovy Univerzity v Brně při rozvíjení taktilního znakového
jazyka pro hluchoslepé.
Dále jsme spolupracovali s organizacemi pro hluchoslepé: VIA – Sdružení hluchoslepých,
Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Tyfloservis, o.p.s. – oddělení
Multihandicap a Tyflocentrum, o.p.s. V odborném kontaktu jsme byli se Speciální mateřskou
školou pro neslyšící a hluchoslepé v Berouně a třídou pro hluchoslepé při Základní škole pro
neslyšící v Olomouci. Spolupracovali jsme s ÚSP Palata a Chrlice a dalšími institucemi, kde
žijí někteří z našich uživatelů služeb. Dlouhodobě jsme v kontaktu s foniatry a oftalmology,
s pracovníky na sociálních a zdravotních odborech všech úrovní.
Naši partneři
 Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, katedra Speciální pedagogiky –
spolupráce s doc. PhDr. Evou Souralovou, Ph.D.; Mgr. Jiřím Langerem, Ph.D.; Mgr. Evou
Rádlovou, Ph.D.; Mgr. Annou Šarátkovou
 Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra Speciální pedagogiky –
spolupráce s PhDr. Mgr. Radkou Horákovou
 Automotoklub neslyšících, Ostrava
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Spolupráce při realizaci 1. ročníku o Cenu Hieronyma Lorma
Členové odborné poroty:
Mgr. Jiřina Holeňová, členka výboru sdružení Okamžik
Jan Nouza, spisovatel a novinář
Mgr. Kamila Růžičková, katedra Speciální pedagogiky Univerzity Hradec Králové
doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D, katedra Speciální pedagogiky Univerzity Palackého
Olomouc
PhDr. Jana Tomášková, vedoucí Agentury podporovaného zaměstnávání, SPOLU Olomouc
Spolupráce s organizacemi:
 ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Praha
 Centrum zrakových vad, Fakultní nemocnice Motol, Praha
 Česká rada humanitárních organizací, Praha
 Česká unie neslyšících, Praha
 Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, Praha
 ICN, o.p.s.
 Internetporadna
 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Praha
 Městské centrum sociálních služeb a prevence, Praha
 Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha
 Pevnost – české centrum znakového jazyka, Praha
 Svárovský, s.r.o., Brno (výrobce červenobílých holí)
 Tyflocentrum, o.p.s.
 Tyfloservis, o.p.s.
 ÚSP Palata – Domov pro zrakově postižené seniory, Praha
 VIA Sdružení hluchoslepých, Praha
 Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Kopřivnice
Spolupráce s pedagogickými institucemi:
 Laboratoř Carolina – centrum podpory studia zrakově postižených na UK
 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
 Speciální mateřská škola a základní škola pro sluchově postižené, Olomouc
 SPC při Speciální mateřské škole pro děti s více vadami, Beroun
 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, Hradec Králové
 Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Olomouc
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.
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 a vyškolených dobrovolníků, kteří
pomáhají při Poradenských centrech LORM.
Zhodnocení práce dobrovolníků za rok 2006
počet
Typ dobrovolné práce
osob
hodin
Dobrovolníci na pobytech
53
5 194
Studenti na praxi
2
72
Studenti a učitelé během
sbírky Červenobílé dny
1100
4 400
Dobrovolníci při Poradenských
centrech
16
1 132,5
Celkem
1171
10 798,5
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7. Celkové zhodnocení úspěšnosti v roce 2006
V roce 2006 se nám podařilo:


Zpřístupnit běžecké lyžování 12 ti osobám s duálním smyslovým handicapem na
druhém zimním pobytu na Vysočině;



Zprostředkovat 5-ti hluchoslepým osobám práci;



Zajistit sociální služby pro osoby s hluchoslepotou i při snížené dotaci na mzdy u
MPSV v plánovaném rozsahu i kvalitě při dodržení standard sociálních služeb a
při uplatňování důrazu na individuální péči o klienta;



Zahájit depistáž v Moravskoslezském kraji, zahájit provoz Poradenského centra
LORM v Ostravě a zpřístupnit odborné služby hluchoslepým v tomto regionu;



Pokračovat v depistáži v Jihočeském kraji;



Vydat 1. díl výukového CD-ROMu Taktilního znakového jazyka ve spolupráci
s PedF UP v Olomouci a tím zajistit další rozvoj taktilního znakového jazyka mezi
hluchoslepými;



Připravit hluchoslepé na změny v systému sociálních služeb vyplývající ze zákona
108/2006 Sb., o sociálních službách, a to pořádáním přednášek a seminářů,
vydáním mimořádné přílohy bulletinu Doteky věnovanou zákonu o soc. službách
na přelomu května a června 2006 a vydáním materiálu Otázky a odpovědi
k zákonu o soc. službách v prosinci 2006;



Zpřístupňovat informace pro hluchoslepé a ostatní zájemce prostřednictvím
bezbariérových webových stránek www.lorm.cz;



Zvyšovat povědomí o potřebách hluchoslepých spoluobčanů pořádáním
odborných seminářů a přednášek o problematice osob s hluchoslepotou ;



Distribucí CD-ROMu „Hluchoslepí mezi námi“ zpřístupňovat základní informace o
problematice hluchoslepoty mezi odbornou veřejností, na odborech sociální a
zdravotní péče na všech úrovních, mezi lékaři apod. (tištěný náklad již zcela
rozebrán);



Informovat zdravou veřejnost o červenobílé holi a celé problematice
hluchoslepoty pořádáním 4. ročníku veřejné sbírky pro hluchoslepé „Červenobílé
dny“;



Interním i externím školením a vzděláváním pracovníků zvyšovat kvalitu služeb;



Připravit k akreditaci u Ministerstva školství a tělovýchovy kurz pro osobní
asistenty hluchoslepých a kurz pro osvojení si Lormovy abecedy;



Rozvíjet spolupráci se zahraničními odborníky, mezinárodními organizacemi i
partnerskými organizacemi v rámci České republiky;
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8. Finanční zpráva za rok 2006


Rozvaha
Rozvaha ke dni 31.12. 2006 (v celých tisících Kč)
stav k 1.1.2006 stav k 31.12.2006

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

0
19
633
-652

0
29
639
-668

Krátkodobý majetek celkem
Zboží na skladě a v prodejnách
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem

1 721
17
21
1 683

1920
10
21
1 889

AKTIVA CELKEM

1 721

1 920

PASIVA

stav k 1.1.2006 stav k 31.12.2006

Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM



1 496
1 496
0

1 661
1 661
0

225
212
13

259
253
6

1 721

1 920

Výkaz zisku a ztrát
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31.12.2006 (v celých tisících Kč)
Činnosti
hlavní
NÁKLADY

hospodářská
4 111

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem

70
1 327

Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem

2476
238

VÝNOSY
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Ostatní výnosy celkem
Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
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4 104

7

193
1 611
0

7

opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace



243
2 057

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

Výsledek hospodaření po zdanění

0

Přehled zdrojů financování projektů o.s. LORM v roce 2006

Rok 2006

Poskytnuté finanční
prostředky v Kč
1 335 400,00
370 000,00
80 000,00
150 000,00
140 000,00
352 000,00
295 000,00
36 000,00
21 000,00
707 346,00

MPSV
Kraje
Jihočeský
Liberecký
Moravskoslezský
Magistrát, obec
Magistrát hl. města Prahy
Magistrát města Brno
MÚ Praha 5
Nadace zahraniční i tuzemské
NF ČRo: Sociální služby a
poradenství
NF ČRo: Edukačně rehab.
pobyty
NF ČRo: Doteky
NF ČRo: 1. ročník Ceny
H.Lorma
Sbírka Červeno-bílé dny
2005
2006
Sponzorské dary
Příjmy od uživatelů
Úroky, výnosy z
termínovaného vklady
Členské příspěvky

399 706,00
190 000,00
50 000,00
67 640,00
924 284,63
304 314,01
619 970,62
209 175,00
196 155,00
7 426,11
10 210,00

Celkový objem neinvestičních
finančních prostředků

4 111 996,74

Podíl zdroje na
financování
projektu (v %)
32,5
9,0
2,0
3,6
3,4
8,6
7,2
0,9
0,5
17,2
9,7
4,6
1,2
1,7
22,4
7,4
15,0
5,0
4,8
0,2
0,3
100,00

V roce 2006 se podařilo i při nižší dotaci od MPSV zajistit dostatek finančních zdrojů a
dosáhnout téměř vyrovnaného rozpočtu - symbolického zisku ve výši 89,48 Kč.
Náklady celkem: 4 111 907,26 Kč
Výnosy celkem: 4 111 996,74 Kč
Podstatný vliv na dobrých finančních výsledcích a hospodaření našeho sdružení měla:
 vlastní sbírka Červenobílé dny
 úspěšná dotační a grantová řízení u dalších státních institucí, krajů, nadací

24

Prostředky ze sbírky Červenobílé dny se podílely na financování všech našich projektů ve výši
22,4 %, dotace MPSV se podílela ve výši 32,5 %, příspěvky od Nadačního fondu Českého
rozhlasu z projektu Světluška představovaly celkem podíl ve výši 17,2 % viz přehled zdrojů
financování projektů o.s. LORM v roce 2006.



Vyúčtování sbírky Červenobílé dny
Číslo jednací a datum vydání osvědčení/rozhodnutí: MHMP/43875/2005
Datum oznámení: 16. 2. 2005
Datum vystavení osvědčení: 22. 2. 2005
Délka trvání sbírky: 3 roky, od 1. 3. 2005 – 18. 2. 2008
Účel: Veřejná sbírka se koná za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj
služeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu o.s. LORM.
V souladu se zákonem č. 117/2001, o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů bylo
Magistrátu hl. m. Prahy předloženo ke kontrole průběžné vyúčtování sbírky.
1. Vyúčtování zbývajícího výtěžku z předchozího ročníku sbírky za období od 1. 3. 2005
k 28. 2. 2006 ve výši 214 728,01 Kč.
2. Vyúčtování sbírky, která byla pořádána od 1. 3. 2006 k 28. 2. 2007 a jejíž výtěžek byl
čerpán od 1. 9. 2006 k 28. 2. 2007.
Vyúčtování 3. ročníku sbírky za období od 1.1. 2006 k 28.2. 2006 ve výši 89 574,- Kč a
zbývajícího výtěžku sbírky čerpaného období od 1.3. 2006 k 31. 8. 2006 ve výši 214 728,01 Kč
Vyúčtování sbírky
Hrubý výtěžek = příjmy
celkem
Sbírka 2005 + prodej
pohlednic
Úroky
Ostatní výnosy
Výnosy z benefičních
koncertů
Dary od organizací
Dary od drobných dárců
Dárcovské DMS
- Náklady
spojené se sbírkou
maximálně do 5% hrubého
výtěžku

k 31. 12. 2005

Rozdíl
Od 1. 1. 2006
k 28. 2. 2006

k 28. 2. 2006

KČ 765 607,32

KČ + 9 872,87

Kč 775 480,19

689 470,00

0,00

689 470,00

82,44
169,50

2,05
0,00

84,49
169,50

17 658,00

0,00

17 658,00

30 450,00
4 910,00
22 867,38

180,00
7 150,00
2 540,82

30 630,00
12 060,00
25 408,20

- 27 737,50

- 12,00

- 27 749,50

= Čistý výtěžek

737 869,82

9 860,87

747 730,69

Použití čistého výtěžku
Zbývá čerpat ze sbírky ČB
dny 2005

443 428,68

89 574,00

533 002,68

294 441,14

214 728,01

Čerpání výtěžku ze 3. ročníku sbírky na projekty od 1.1. k 28.2. 2006
dle projektů
PROJEKT
Edukačně - rehabilitační
pobyty pro hluchoslepé
Terénní služby a
poradenství

74 874,00 pobyt č. 1/06
9 400,00 kurzy ZJ 2006
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Bezbariérové stránky
www.lorm.cz
Osobní asistence

4 400,00 webmaster 2006
900,00 OA 2006

CELKEM
Čistý výtěžek

89 574,00

Zbývající výtěžek ze sbírky, který nebyl k 28. 2. 2006 vyčerpán, byl použit na spolufinancování
projektů pro hluchoslepé v období od 1. 3. 2006 do 31. 8. 2006.
Čerpání výtěžku ze 3. ročníku sbírky na projekty k od 1.3. k 31.8. 2006 dle projektů
PROJEKT

ČERPÁNÍ V Kč

Edukačně - rehabilitační
pobyty pro hluchoslepé
Terénní služby a
poradenství pro
hluchoslepé
Bulletin Doteky
Osobní asistence
Bezbariérové stránky
www.lorm.cz

CELKEM

POZNÁMKA

Cestovné + přepravné pro klienty pob. č. 2,3,4,5
Ubytování + stravování pob. č. 4, 5
165 402,51
zhotovení foto
Pojištění pob. Č. 2, 3, 4, 5
6 312,50 Poštovné a tisk infobulletinu
8 093,00 Tisk Doteků Jaro
23 820,00 Proplacení výkazů osobním asistentům v rámci DPP
Aktualizace web. stránek www.lorm.cz +
11 100,www.cervenobiledny.cz k 31.8.06

214 728,01

Vyúčtování 4. ročníku sbírky pořádané od 1.3. 2006 do 28.2. 2007, čerpáno v období od 1.9.
2006 k 31. 12. 2006 a od 1.1. 2007 k 28.2. 2007

Hrubý výtěžek = příjmy celkem
Sbírka 2006 - prodej pohlednic
Úroky
Dary od organizací
Dary od drobných dárců
Dárcovské DMS
- Náklady
spojené se sbírkou maximálně do 5%
hrubého výtěžku
= Čistý výtěžek

Čerpáno
k 31. 12.2006
619 970,62
599 323,00
58,48
135,00
6 980,00
13 474,14

od 1.1.2007
k 28.2.2007
3 795,84
0,00
2,84
200,00
2 000,00
1 593,00

Čerpáno
k 28.2.2007
623 766,46
599 323,00
61,32
335,00
8 980,00
15 067,14

- 13 474,14

-188,00

- 31 013,50

589 145,12

3 607,84

592 752,96

Čerpání výtěžku ze 4. ročníku sbírky na projekty k 28.2. 2007 dle projektů
PROJEKT
Edukačně - rehabilitační
pobyty pro hluchoslepé

Terénní služby a poradenství
pro hluchoslepé

ČERPÁNÍ V Kč

POZNÁMKA
Cestovné, doprava, pomůcky na pobyty č. 2,3,4,5/2006

33 625,33 + 1/2007

Cestovné za klienty, výuka znakového jazyka, zajištění

404 757,35 služeb pro hluchoslepé v Jihomoravském kraji a na
území hl. m. Prahy

Bulletin Doteky-tisk,poštovné

49 818,00 Příprava a tisk bulletinu Doteky č. 48

Osobní asistence

32 800,00 Osobní asistence pro hluchoslepé ve 2. pol. 2006

1. ročník Ceny H. Lorma a
Narozeninová konference

63 012,78 stravování a služby na Narozeninové konferenci

Příprava 1. ročníku soutěže o Cenu H. Lorma;
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o.s. LORM
Odborná knihovna
LORM,předplatné
Bezbariérové stránky
www.lorm.cz

CELKEM



2 966,00 Předplatné a odborná literatura
5 773,50 Příprava a aktualizace bezbariérových stránek

592 752,96

Finanční kontroly
Kromě interní kontroly účetní závěrky k 31.12. 2006 provedené Dozorčí radou o.s. LORM
proběhly v roce 2006 ze strany státních institucí následující kontroly:
-

Finančního úřadu pro Prahu 5, dne 19. 7. 2006 ve věci použití finančních prostředků ze
státního rozpočtu ČR poskytnutých prostřednictvím Ministerstva zdravotnictví,
Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva kultury v roce 2002 (Projekt č.
S 0063/001 – MPSV, Projekt č. 7 247/02-OUK – MK, Dohoda o úhradě nákladů spojených
se zajištěním odborné praxe absolventa č. KOA-A-2/2002) a v roce 2003 (Projekt č.
S 0063/002 – MPSV, Projekt č. S 0063/001 – MPSV, Dohoda o úhradě nákladů
spojených se zajištěním odborné praxe absolventa č. ZRA-A-2116/2002, Projekt č. 28/1 –
MZ); ve shrnutí výsledků kontroly se uvádí: „Kontrolou předložených dokladů nebyly
shledány nedostatky, které by měly za následek neoprávněné použití nebo zadržení
prostředků ze státního rozpočtu ČR“

-

Statutárního města Brno, odboru sociální péče dne 26. 9. 2006 ve věci kontroly čerpání
dotace ve výši 20 000,- Kč na projekt „Rozvoj služeb pro hluchoslepé v městě Brno a
okolí“ realizovaný v r. 2005; v protokolu č.j. OSP-IA-65/2006 je ve věcném shrnutí
uvedeno: „Kontrolou dokladů nebyly zjištěny nedostatky při čerpání dotace“; v číselném
shrnutí: „Při kontrole nebyly zjištěny číselné rozdíly.“

-

Úřadu práce v Trutnově ve věci plnění dohody na vznik pracovního místa pro osobu se
zdravotním postižením číslo TUA-P-5/2004 - v protokolu ve výtisku č. 2 ze dne 11. 10.
2006 je uvedeno: „Dne 18. 9. 2006 byly zaměstnavatelem předloženy písemné doklady o
trvání pracovního poměru, a to předložením mzdových listů a výpisů z BÚ o vyplácené
mzdě p. Karáskové za období 11/2005 – 9/2006. Na základě těchto dokladů je dohoda
splněna a ukončena svou účinností.“

-

Finančního úřadu pro Prahu 5, červen 2007 a září 2007, obě kontroly ve věci darovací
daně za 1. a 2. pol. 2005, 2006; na základě kontroly bylo potvrzeno osvobození od
darovací daně za výše uvedená období.

-

Pražské správy sociálního zabezpečení dne 13.2. 2007 ve věci kontroly pojistného,
provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění za období od
1.1. 2005 do 31.1. 2007; v protokolu č. 365/07 je uvedeno, že nebyly zjištěny žádné
nedostatky.
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Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy občanského
sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé za rok 2006
Zpráva nezávislého auditora je určena statutárním orgánům společnosti o.s. LORM.
Předmětem ověřování byla účetní závěrka občanského sdružení LORM – společnosti pro
hluchoslepé, sestavená ke dni 31.12.2006. Účetní závěrka byla ověřována na základě zákona
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění navazujících právních předpisů a vyhlášky č. 504/2002
Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v
soustavě podvojného účetnictví.
Součástí ověřování byla i výroční zpráva společnosti, vztahující se ke stejnému účetnímu
období.
Za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úplné, průkazné, přehledné,
srozumitelné a správné, v souladu s platnými zákony a předpisy, je odpovědná účetní
jednotka.
Odpovědností auditora je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek podle výsledků
provedeného auditu.
Audit společnosti LORM byl proveden v souladu se zákonem č. 254/2000 Sb., o auditorech a
dalších právních předpisů, při respektování příslušných mezinárodních auditorských
standardů. Auditorské směrnice vyžadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby
auditor získal dostatečnou jistotu, že v předkládaných účetních výkazech, které jsou součástí
účetní závěrky nejsou obsaženy významné nesprávnosti, účetnictví dané účetní jednotky je
vedeno v souladu s jednotlivými ustanoveními zákona o účetnictví a řídí se platnou účtovou
osnovou a postupy účtování.
V rámci auditu bylo provedeno ověření účetních záznamů dokládajících zůstatky účtů a údajů
vykázaných v účetních výkazech a příloze účetní závěrky za rok 2006. Dále byla ověřena
správnost účtování účetních případů na příslušné účty, ve správné výši i období jejich
uskutečnění, včetně porovnání s prvotními účetními doklady.
Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem, při respektování zásady významnosti
vykazovaných skutečností. Bylo rovněž provedeno zhodnocení uplatňovaných účetních
postupů a celkové úrovně vedení účetnictví, zpracování účetních výkazů a přílohy účetní
závěrky.
Údaje uváděné ve výroční zprávě společnosti o.s. LORM za rok 2006 odpovídají obsahově
účetní závěrce za uvedené období. Rozsah a druh aktivit společnosti v roce 2006 je doplněn
přehlednými grafy a tabulkami.
Domníváme se, že provedený audit dává přiměřený podklad pro vydání auditorského výroku
na předloženou účetní závěrku a výroční zprávu ke dni 31.12.2006 ve znění: „Bez výhrad“.
Nezávislý auditor: Ing. Blanka Horáková, Osvědčení KA ČR č.1711, Adresa: Bukolská 780/1,
181 00 Praha 8, telefon: 233 543 225
V Praze dne 26. června 2007.
Přílohy:

Rozvaha k 31.12.2006, Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2006, Příloha účetní
závěrky za rok 2006, Výroční zpráva k 31.12.2006
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9. Naši dárci a podporovatelé
Za finanční nebo věcnou pomoc v roce 2006 DĚKUJEME:









Krajskému úřadu Jihočeského kraje za dotaci ve výši 80 000 Kč na projekt Rozvoj
služeb pro hluchoslepé v Jihočeském kraji
Krajskému úřadu Libereckého kraje za dotaci ve výši 150 000 Kč na projekt Péče a
služby pro hluchoslepé v Libereckém kraji
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje za dotaci ve výši 140 000 Kč na projekt
Péče a služby pro hluchoslepé v Moravskoslezském kraji
Magistrátu hl. m. Praha za dotaci ve výši 295 000 Kč na projekt Sociální služby a
poradenství pro hluchoslepé
Magistrátu města Brno za dotaci ve výši 36 000 Kč na projekt Rozvoj služeb pro
hluchoslepé ve městě Brno
Městské části Praha 5 za grant ve výši 21 000 Kč na projekt Poradenství a služby pro
hluchoslepé na Praze 5
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci ve výši 1 335 400 Kč na projekt
Odborná střediska – soc. služby a poradenství pro hluchoslepé
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši
707 346 Kč na projekty:
o ve výši 399 706 Kč na projekt Sociální služby a poradenství pro hluchoslepé
o ve výši 190 000 Kč na projekt Edukačně-rehabilitační pobyty pro hluchoslepé
o ve výši 50 000 Kč na projekt Doteky – bulletin nejen pro hluchoslepé
o ve výši 67 640 Kč na projekt 1. ročník ceny Hieronyma Lorma a Narozeninová
konference pro hluchoslepé

a studentům, koordinátorům a partnerům sbírky „Červenobílé dny“:






sponzoři: Toptrans, Men on the Moon, gzh s. r. o.
mediální partneři: Český rozhlas, Respekt
děkujeme: Top střechy a fasády CZ, Radio Classic FM, Netcentrum, s. r. o.
za ilustraci pohlednice speciální DÍK Tomášovi Zachovi
děkujeme Komerční bance, a. s. za vstřícnost a spolupráci při ukládání výtěžku ze sbírky

a všem individuálním dárcům a členům klubu „Červenobílého klubka“
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10. Identifikační údaje a kontakty na Poradenská centra LORM
Název organizace:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní účet:
Datum založení:
Registrace:
Tel/fax:
e-mail:
Internetové stránky:
Poradenská centra:
Statutární zástupci:

o.s. 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, Ostrava
Pavel Nepraš, předseda Výkonné rady
Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka
Počet zaměstnanců k 1. 6. 2007:
16
z toho hluchoslepí:
4
přepočteno na celé úvazky:
13,70

KONTAKTY NA PORADENSKÁ CENTRA A OBLASTNÍ PRACOVIŠTĚ LORM
PRAHA Zborovská 62, 150 00 Praha 5, tel./fax: 257 325 478, e-mail: info@lorm.cz
BRNO Francouzská 57, 602 00 Brno, mob.: 777 764 197, e-mail: brno@lorm.cz
LIBEREC Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1, mob.: 777 764 196, e-mail: liberec@lorm.cz
OSTRAVA Husova 9, 702 00 Ostrava 1, mob.: 777 764 195, e-mail: ostrava@lorm.cz
JINDŘICHŮV HRADEC, mob.: 777 764 200, e-mail: jiznicechy@lorm.cz
OLOMOUC, mob.: 774 760 326, e-mail: olomouc@lorm.cz
PLZEŇ, mob.: 774 760 327, e-mail: plzen@lorm.cz
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