VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007

Výstava Sochy ze Zimbabwe, Botanická zahrada, Praha

Občanské sdruţení LORM – Společnost pro hluchoslepé
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1. Úvodní slovo
Váţení partneři i uţivatelé našich sluţeb,
rok se s rokem sešel a já opět zvaţuji otázku, jak mám pro vás ve stručnosti shrnout 12 měsíců a
ještě vás naladit na přečtení celé výroční zprávy. A ţe byl u nás rok 2007 opět nabitý!
Sedmička na konci loňského letopočtu přinesla našemu sdruţení další vydařené období a my se
máme při vší skromnosti čím chlubit. V tomto roce se nám podařilo zúročit naši několikaletou
odbornou přípravu a úsilí. Kromě registrace poskytovatele sociálních sluţeb jsme obdrţeli také
registraci vzdělávací instituce a na podzim jsme v akreditovaném kurzu vyškolili prvních devět
osobních asistentů pro hluchoslepé a zrakově postiţené!
Jiţ od roku 2005 se snaţíme s ohledem na naše finanční moţnosti postupně rozvíjet sluţby pro
lidi s hluchoslepotou v nových regionech. Začínali jsme v Jihočeském kraji, o rok později jsme
přibrali kraj Moravskoslezský a v roce 2007 jsme se pustili do depistáţe hned ve třech dalších
krajích – Olomouckém, Plzeňském a Královéhradeckém. A málem bych při tom zapomněla, ţe
jsme díky vytvoření nové pozice metodičky posílili pracovní tým v Praze! A při tom jsme stihli
pořádat zatím nejúspěšnější ročník veřejné sbírky Červenobílé dny, vydat v reedici broţuru a CDROM Hluchoslepí mezi námi a zahájit projekt digitalizace odborné knihovny LORM.
Výčet těch nejdůleţitějších aktivit napoví více:





















Začátkem února jsme se vypravili s hluchoslepými klienty opět na běţky – tentokrát se mezi
nimi našlo 13 odváţlivců, kteří se pod vedením trasérů vydávali do bílé stopy v okolí Velkého
Dářka;
Začátkem března jsme pořádali zasedání Evropského výboru hluchoslepých v Praze;
Koncem března jsme zahájili provoz oblastního pracoviště o.s. LORM v Olomouci;
Získali jsme akreditaci k pořádání rekvalifikačních kurzů Osobní asistent pro hluchoslepé a
zrakově postiţené a Lormova abeceda od Ministerstva práce a sociálních věcí;
V dubnu jsme pořádali jiţ 5. ročník naší celostátní sbírky Červenobílé dny a poprvé se našim
dobrovolníkům podařilo prodejem červenobílých minipropisek překonat magickou hranici 1
milionu!
Vydali jsme jubilejní 50. jarní číslo bulletinu Doteky s mimořádnou přílohou obsahující literární
příspěvky hluchoslepých zaslané do 1. ročníku o Cenu Hieronyma Lorma;
Na přelomu května a června jsme pořádali týdenní pobyt v Opočně – programu zaměřeného
na rehabilitaci a edukaci se aktivně zúčastnilo 17 klientů, 3 vodící psi a 17 průvodců a
tlumočníků;
Od června poskytujeme sluţby i v Plzeňském kraji.
V polovině roku jsme rozšířili tým sociálních pracovníků v Praze.
Ve 2. polovině června se naše metodička aktivně zapojila do jednání o novelizaci zákona o
znakové řeči; součástí diskuse mezi odborníky při Vládním výboru pro zdravotně postiţené
občany zazněla i nutnost zakotvit právo hluchoslepých osob na vyuţívání specifických
komunikačních technik;
V letních měsících jsme pořádali tři týdenní pobytové akce pro klienty v Letovicích, Švábově a
Škrdlovicích zaměřené na sociální rehabilitaci a turistiku;
Vydali jsme letní a podzimní číslo časopisu Doteky ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu
a jako zvukovou nahrávku na kazetě;
Hluchoslepí klienti z Jihomoravského a Olomouckého kraje od podzimu nacvičují originální
zpěvohru O červené Karkulce a vánoční pásmo; první divadelní skupina hluchoslepých
v České republice je na světě!
Od září do prosince pořádáme akreditovaný kurz Osobní asistent pro hluchoslepé a zrakově
postiţené; získali jsme registraci vzdělávací instituce u MPSV;
Absolvovali jsme 2 velké stěhovací akce darovaného nábytku a vybavení do poradenských
center v Praze a Plzni;
Na konci října jsme otevřeli Poradenské centrum v Olomouci;
V říjnu jsme obdrţeli registraci poskytovatele sociálních sluţeb od Magistrátu hl. města Prahy;
Na podzim jsme přijali pracovnici na provedení depistáţe v Královéhradeckém kraji;
V prosinci vydáváme v reedici broţuru a CD-ROM „Hluchoslepí mezi námi“;

3

Po celou dobu jsme se však především věnovali tomu nejdůleţitějšímu - našim klientům. Terénní
sociální pracovnice v osmi regionálních pracovištích průběţně pro hluchoslepé osoby zajišťovaly
odborné sociální poradenství, doprovody k lékařům a na úřady, tlumočení, nácvik samostatné
chůze s červenobílou holí, výuku taktilního znakového jazyka, Braillova písma nebo Lormovy
abecedy a také celou řadu zajímavých klubových setkání, jak velmi podrobně dokládá Výroční
zpráva.
A to všechno se událo v roce, kdy se díky novému zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách
zcela změnily podmínky fungování systému sociálních sluţeb včetně financování. Jinými slovy,
rok 2007 byl mimořádně náročný po administrativní i manaţerské stránce. O to více náš těší, ţe
jsme se díky úspěšnému fundraisingu a dobrému hospodaření mohli na konci roku pochlubit
ziskem ve výši 238 926,22 Kč. Podrobnosti včetně vyúčtování sbírky najdete ve Finanční zprávě.
Rok od roku si stále více uvědomuji, ţe úspěch naší organizace stojí především na lidech – na
jejich pracovitosti, profesionalitě a laskavém přístupu celého týmu k uţivatelům našich sluţeb, na
pomoci dobrovolníků, členů organizace a v neposlední řadě na podpoře našich partnerů a
veřejnosti.
Proto obrovský dík zcela zaslouţeně patří všem, kteří nám věnují svoji podporu a pomoc, všem,
kteří mají lví podíl na úspěšném rozvoji sociálních sluţeb a projektů pro osoby s hluchoslepotou.
Děkujeme Vám!
Mgr. Petra Zimermanová
ředitelka o.s.LORM

Zkuste si jen na chvíli představit, jak si dokážete bez pomoci zraku a sluchu poradit s
věcmi, které zvládáte se samozřejmostí: uvařit si večeři, domluvit se na úřadě nebo si
„jen“ zaskočit naproti do obchodu pro chleba. V každodenním životě způsobuje
hluchoslepota potíže především při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném
pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Dopad hluchoslepoty bývá mnohem
závažnější, než si většina lidí myslí. Ztráta zraku a sluchu se nesčítá, ale násobí.
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2. o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé


Kdo jsme
Občanské sdruţení LORM – Společnost pro hluchoslepé sdruţuje hluchoslepé spoluobčany,
jejich rodinné příslušníky a zájemce z řad odborné i laické veřejnosti o problematiku osob
s hluchoslepotou.



Poslání a cíle
Organizaci bylo dáno do vínku poslání sdruţovat hluchoslepé osoby a jejich rodiny i příznivce
a prosazovat a hájit zájmy hluchoslepých osob. Mezi dlouhodobé cíle sdruţení LORM patří:
-



Zajišťovat komplexní sluţby 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

Historie a současnost
Sdruţení LORM bylo zaloţeno v roce 1991 doslova „na zelené louce“ – neexistovala zde do
té doby ţádná organizace, která by se věnovala péči o hluchoslepé. Za 17 let se organizaci
LORM podařilo vybudovat v České republice základní síť sociální sluţeb pro osoby
s hluchoslepotou. V Poradenských centrech v Praze, Liberci, Plzni, Jindřichově Hradci, Brně,
Olomouci a Ostravě prostřednictvím terénních sociálních pracovníků dnes nabízíme odborné
sociální sluţby, sociální rehabilitaci - výuku komunikace, prostorové orientace a samostatného
pohybu, průvodcovské, předčitatelské sluţby, tlumočnické sluţby a mnohé další. Cílem sluţeb
je připravit klienta vést samostatný, plnohodnotný a důstojný ţivot ve svém přirozeném
prostředí.



Komu pomáháme?
Sluţby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postiţením zraku a sluchu různého stupně
v rámci celé ČR, naší cílovou skupinou jsou osoby s hluchoslepotou.
Základním kritériem pro poskytnutí sluţby je váţné kombinované duální postiţení zraku a
sluchu. Výchozím kritériem definice naší cílové skupiny je především funkční hledisko
zohledňující sociální problematiku.
Hluchoslepota je jedinečné postiţení dané souběţným poškozením zraku a sluchu různého
stupně. Způsobuje především potíţe při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném
pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepém člověku plnohodnotně
se zapojit do společnosti a vyţaduje zajištění odborných sluţeb, kompenzačních pomůcek
a úpravy prostředí.



Ve kterých regionech dnes působíme?
Na území hl. m. Prahy, v kraji Středočeském, Plzeňském, Libereckém, Královéhradeckém,
Jihočeském kraji a kraji Vysočina, na území města Brno a v kraji Jihomoravském,
Olomouckém a Moravskoslezském. Do ostatních regionů sociální pracovníci dojíţdějí podle
potřeb klientů.
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3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2007


Sociální sluţby pro osoby s hluchoslepotou
Od 1. ledna 2007 vstoupil v platnost nový zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluţbách,
který nově vymezil podmínky pro fungování celého systému sociálních sluţeb. Všem
uţivatelům, tedy i osobám s hluchoslepotou, přinesl moţnost aktivně a svobodně si
prostřednictvím příspěvku na péči vybrat potřebnou sluţbu, určit její rozsah a poskytovatele.
Z příspěvku na péči si dnes naši klienti mohou např. uhradit osobní asistenci či
průvodcovskou sluţbu nebo vyuţít bezplatných sluţeb odborného sociální poradenství,
sociální rehabilitace či tlumočení u registrovaného poskytovatele.
Poskytovatelům sociálních sluţeb stanovil zákon povinnost se zaregistrovat u krajského
úřadu. I přes administrativní náročnost a nedostatečnou metodickou připravenost ze strany
příslušných úřadů jsme celý proces registrace vnímali především jako velikou příleţitost.
Registrací mezi poskytovateli sluţeb a doloţením odborné způsobilosti a bezúhonnosti se o.s.
LORM v roce 2007 zařadilo mezi oficiálně uznané a respektované poskytovatele sociálních
sluţeb a nadále můţeme ţádat o státní dotace na poskytování a rozvíjení sociálních sluţeb
pro osoby s hluchoslepotou.
Sluţby o.s. LORM registrované u Magistrátu hl. m. Prahy pod č. j. 278548/07:


Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou dle § 37 Zákona
č. 108/2006 Sb.
poradenství v oblasti sociální péče (mimořádné výhody pro zdravotně postiţené;
příspěvek na péči, ostatní peněţité a věcné dávky; sociální výhody), důchodového
zabezpečení, státní sociální podpory a výběru vhodných kompenzačních pomůcek
(pomoc při výběru kompenzační pomůcky včetně vydávání doporučení; osobní asistence
při výběru pomůcky; pomoc při podávání ţádosti o příspěvek na pomůcku)



Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou dle
§ 70 Zákona č. 108/2006 Sb.
nácvik komunikace (Lormova abeceda, Braillovo
písmo, znakový a taktilní znakový jazyk), nácvik
sebeobsluhy, prostorové orientace a samostatného
pohybu s červenobílou holí; průvodcovské sluţby na
úřady a k lékaři, předčitatelská sluţba, informační
servis formou bulletinu Doteky atd.



Tlumočnické sluţby pro osoby s hluchoslepotou
dle § 56 Zákona č. 108/2006 Sb.
tlumočení ve znakovém a taktilním znakovém
jazyce, Lormově abecedě, pomocí prstové abecedy
do dlaně či orálně při kompenzaci sluchadly



Sociálně aktivizační sluţby pro osoby s
hluchoslepotu dle § 66 Zákona č. 108/2006 Sb.
Edukačně rehabilitační pobyty a klubová setkání
Komunikace v taktilním znakovém jazyce

Registrace zahrnuje sociální sluţby zajišťované ve všech krajích České republiky a
regionálních poradenských centrech o.s. LORM.
Průběh sluţeb
Začátkem roku byli všichni stávající uţivatelé našich sluţeb seznámeni s aktuální nabídkou
sluţeb na rok 2007, z které si vybrali pro sebe potřebné sluţby. V průběhu roku pracovali
speciální pedagogové a terénní sociální pracovnice na základě sepsaných Smluv, ve kterých
je uvedena frekvence a druh poskytované sluţby. Sluţby byly klientům poskytovány celoročně
v pracovní době. Pracovníci i dobrovolníci o.s. LORM se při poskytování sluţeb řídí principy
Etického kodexu o.s. LORM.
Všechny sociální sluţby byly klientům poskytovány zdarma. Uţivatelé sluţeb si pouze hradili
část nákladů za ubytování a stravování na edukačně rehabilitačních pobytech.
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Poradní dny
Poradenské centrum LORM Praha

pondělí 9.00 – 17.00

Poradenské centrum LORM Liberec

pondělí 9.00 – 17.00

Poradenské centrum LORM Brno

pondělí 9.00 – 17.00

Poradenské centrum LORM Olomouc úterý

9.00 – 17.00

Poradenské centrum LORM Ostrava

9.00 – 17.00

pátek

středa 9.00 – 17.00

V poradní dny byly poskytovány jednorázové informace a poradenství klientům, rodinným
příslušníkům, pracovníkům s hluchoslepými, dobrovolníkům, zájemcům o problematiku z řad
veřejnosti, případně studentům spec. pedagogiky.
Informace pro uţivatele sluţeb
V průběhu roku byli všichni klienti pravidelně informováni o všech novinkách z oblasti sociálně
právní, o pořádaných akcích a dění, které se týká jejich postiţení. Vzhledem k tomu, ţe se
jedná o dlouhodobě poskytované sluţby, jsou terénní pracovnice s klienty ve stálém kontaktu,
a to:
-



osobním, písemném či telefonickém podle potřeb a přání klientů
formou Informačního bulletinu, který je zasílán 4x ročně všem klientům a členům
s novinkami v nabídce sluţeb o.s. LORM
prostřednictvím časopisu Doteky, který vychází 4x ročně a je připravován ve zvětšeném
černotisku, v Braillově písmu a ve zvukové podobě
prostřednictvím bezbariérových webových stránek sdruţení www.lorm.cz, které umoţňují
hluchoslepým, nevidomým a slabozrakým přístup k cenným informacím z oblasti nabídky
našich sluţeb a problematiky hluchoslepoty

Rozvoj sluţeb v nových regionech a depistáţ
Díky úspěšnému dotačnímu řízení u MPSV, finanční podpoře z projektu Světluška od
Nadačního fondu Českého rozhlasu a veřejné sbírce Červenobílé dny jsme mohli v roce 2007
zahájit rozvoj sluţeb ve třech nových regionech a personálně posílit sluţby v Praze:
-

Na základě výběrového řízení jsme koncem března přijali terénní pracovnici pro
Olomoucký kraj, která po odborném zaškolení začala zajišťovat sluţby sociální
rehabilitace pro klienty z Olomouckého a Zlínského kraje. V Olomouckém kraji probíhala
ve 2. polovině r. 2007 depistáţ a na podzim jsme mohli v prostorách Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci otevřít jiţ páté poradenské centrum.

-

Od června jsme sluţby zaměřené na sociální rehabilitaci rozšířili i v Plzeňském kraji.
Terénní pracovnice začala v průběh roku zajišťovat sociální sluţby pro stávající klienty
v tomto regionu a současně prováděla depistáţ v Plzeňském kraji. Také vedla jednání
s městem Plzeň ve věci pronájmu nebytových prostor – Poradenské centrum v Plzni bylo
otevřeno začátkem února 2008.

-

V polovině listopadu jsme do týmu přijali terénní sociální pracovnici do
Královéhradeckého kraje, která do konce roku 2007 prováděla v tomto regionu depistáţ.

-

Při Poradenském centru v Praze jsme v roce 2007 vytvořili novou pozici metodičky a
praţský kolektiv byl v průběhu roku posílen o další terénní sociální pracovnici.

DEPISTÁŽ VE 3 REGIONECH
Na Olomoucku, v Plzeňském a Královéhradeckém kraji probíhala v roce 2007 depistáţ, tj.
vyhledávání osob s hluchoslepotou. Podle statistik, zveřejněných na Evropské konferenci
hluchoslepých osob v Dánsku v roce 2003, připadá na 100 000 obyvatel 40 hluchoslepých
osob. V České republice by tedy mělo ţít aţ 4 000 osob s tímto handicapem. Komplexnější
depistáţ byla v ČR naposledy provedena našim sdruţením na začátku 90. let, kdy bylo
vyhledáno kolem 380 osob. Z těchto osob a dalších nově získaných bylo před zahájením
depistáţe v roce 2007 v evidenci o.s. LORM celkem 145 hluchoslepých. V roce 2007 se
podařilo během depistáţe vyhledat 15 osob s hluchoslepotou.
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Hodnocení, kvalita a podpora
Sluţby byly v roce 2007 pravidelně kontrolovány formou měsíčních porad týmu, na kterých
terénní sociální pracovnice hodnotili svoji práci s klienty za uplynulý měsíc. Na kvalitu odborné
a terénní práce dohlíţela kromě ředitelky také metodička, tým byl pod supervizí PhDr. Jana
Holeyšovského.
Statistika sociálních sluţeb v roce 2007
Kvantitativní hodnocení je získáváno na základě měsíčních statistických výkazů, které terénní
pracovnice zpracovávají a předávají ke kontrole řediteli. Výkazy detailně ukazují podíl vlastní
terénní práce s klientem a podíl administrativní práce. Formuláře slouţí k pravidelnému
měsíčnímu, čtvrtletnímu a ročnímu hodnocení práce jednotlivých terénních pracovníků podle
Poradenských center a oblastí.
V roce 2007 jsme evidovali 159 osob s hluchoslepotou v České republice, kterým byly
nabídnuty sociální sluţby včetně základního a odborného poradenství. Z tohoto počtu byly
poskytovány pravidelné sociální sluţby na smluvním principu celkem 103 uţivatelům.
S ostatními evidovanými hluchoslepými osobami jsme byli v písemném kontaktu (pravidelné
zasílání nabídky sluţeb a novinek z oblasti sociálně právní).
Celkem se v roce 2007 uskutečnilo mezi terénními pracovnicemi o.s. LORM a uţivateli 5532
kontaktů, coţ je o 945 kontaktů více neţ v roce 2006. Terénní sociální pracovnice se v rámci
individuální přímé práce věnovali klientům v celkovém počtu 4 908 hodin, v rámci skupinové
práce pak v rozsahu 6 539 hodin, celkem se jednalo o 11 447 hodin.
STATISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŢEB V ROCE 2007
TYP SOCIÁLNÍ SLUŢBY
Sociální rehabilitace
Sociální poradenství
Tlumočení
Sociálně aktivizační sluţby
CELKEM

Individuální
práce v hod.

Skupinová
práce v hod.

CELKEM

Počet
kontaktů

3572
1206
130
0
4908

1851
1633
0
3055
6539

5423
2839
130
3055
11447

1954
2034
97
1447
5532
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Podrobný popis vybraných sociálních sluţeb a projektů
Edukačně rehabilitační pobyty
Edukačně rehabilitační pobyty patří jiţ tradičně do nabídky našich stálých sociálně
aktivizačních sluţeb. 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. běţecké
lyţování,
turistiku,
arteterapii,
muzikoterapii,
hipoterapii apod. Veškeré sociální sluţby zajišťované
na pobytech mají hluchoslepí klienti zdarma, přispívají
si pouze na ubytování a stravování ve výši 50 %
nákladů. V roce 2007 se jednalo o příspěvek 1600 Kč
za týdenní ubytování s plnou penzí na letní kurzy a
1800 Kč za zimní pobyt.
Zimní pobyt na běţkách ve Škrdlovicích
ZIMNÍ POBYT NA VYSOČINĚ
„Letos poprvé jsem se zúčastnila s LORMem lyţařského výcviku na běţkách, který se konal
ve Škrdlovicích u Ţďáru nad Sázavou … Lyţování jsme museli vyuţít hned od začátku,
protoţe sníţek nám pomalu roztával, ale uţili jsme si aţ aţ. Kdyţ jsem poprvé vstoupila po
čtyřech letech na běţky, potěšilo mě, ţe jsem nepadala. Byla to paráda! Hrozně mě bavilo
sjíţdět kopečky. Bylo nádherné jen tak se nechat unášet sněhem a větrem. Na pobytu se mi
moc líbilo … Jsem ráda, ţe takovýhle pobyt existuje a určitě pojedu příští rok zase. Tedy
pokud mě tam ten skvělý tým bude chtít.“
Michaela Marešová
V roce 2007 jsme pořádali celkem 5 edukačně rehabilitačních pobytů s navýšenou kapacitou
pro 15 klientů na jeden pobyt. Zájem o pobyty byl opět vysoký, celkem se přihlásilo přes 80
zájemců a například o srpnový pobyt ve Švábově na Vysočině projevilo zájem 30 osob!
Pobytových akcí se zúčastnilo 75 hluchoslepých osob a 75 pracovníků, rodinných
příslušníky a dobrovolníků v roli průvodců a tlumočníků klientů.
Přehled edukačně rehabilitačních pobytů v r. 2007
1.
2.
3.
4.
5.

Škrdlovice na Vysočině: 27. 1. 2007 – 3. 2. 2007, zimní pobyt – běţecké lyţování
Opočno: 25. 5. – 3. 6. 2007, sociální rehabilitace
Letovice: 30. 6. – 7. 7. 2007, sociální rehabilitace
Švábov: 4. 8. – 11. 8. 2007, sociální rehabilitace
Škrdlovice na Vysočině: 25. 8. – 1. 9. 2007, sociální rehabilitace a turistika

POBYT V LETOVICÍCH
„Výlet na hrad Svojanov - hodnotím jedním slovem – úţasné. Mohla jsem si ohmatat šermíře,
zbraně, luky, šípy i dělovou kouli mi dali do ruky. Krásná byla prohlídka hradu – ze
šermířského výstupu jsme měla záţitek, díky zprostředkování od průvodkyně – ta mi nahradila
oči.“
Jaroslava Ţáková

Klubová setkání hluchoslepých
Při Poradenských centrech v Praze, Brně, Liberci, Olomouci a Ostravě jsme pořádali
pravidelná klubová setkání a zajímavé akce pro hluchoslepé klienty s cílem sníţit jejich
společenskou izolaci. Mezi kaţdoročně oblíbené akce patří návštěvy haptických výstav či
divadel, výlety, přednášky o novinkách z oblasti kompenzačních pomůcek či sociálně právní a
také setkávání se zajímavými osobnostmi. Klubová setkání přizpůsobujeme komunikačním
moţnostem účastníků, na akce zajišťujeme doprovody a tlumočení podle potřeb klientů, v
centrech máme nainstalovanou indukční smyčku.
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Praţský klub
16.1. 2007
13.2. 2007
27.2. 2007
13.3. 2007
20.3. 2007
27.3. 2007
10.4. 2007
2.5. 2007
15.5. 2007
19.6. 2007
4. 9. 2007
4.10. 2007
16.10. 2007
30.10. 2007
8.11. 2007
20.11. 2007
12.12. 2007

Výstava „Tvary a vůně perníků“ ve Středočeském muzeu v Roztokách
Kompenzační pomůcky pro zrakově postiţené, návštěva Tyfloservis v Krakovské ulici
Přednáška „Výlet do Pekingu“, Poradenské centrum Praha
Přednáška na téma Psychologická sluţba u hasičského záchranného sboru ČR,
Poradenské centrum Praha
Tupování ubrousků – dílna, Poradenské centrum Praha
Prohlídka praţské Lorety
Modrý pokoj Jaroslava Jeţka, návštěva původního pokoje skladatele v Kaprově ul. v
Praze s odborným výkladem
Přednáška o zápisníku s hlasovým výstupem – Easylink z firmy Spektra, Poradenské
centrum Praha
Batikování triček v dílně v Poradenském centru Praha
Výlet do Polabského národopisného muzea, Přerov nad Labem
Sochy ze Zimbabwe v Botanické zahradě v Troji
Korejská keramika pro více smyslů – Národní galerie Zbraslav
Prohlídka útrob Trojského koně – Císařský ostrov v Troji
Stopy zvířat, ZOO Praha
Artedílna v Poradenském centru v Praze
Přednáška na téma Sluchadla a baterie
Vánoční besídka v Poradenském centru v Praze

Liberecký klub
Únor 2007
27.3. 2007
27.4. 2007
25.5. 2007
27.6. 2007
27. 9. 2007
29.11. 2007
14. 12. 2007

Narozeninový klub v Poradenském centru –
jubilea klientů
Prohlídka praţské Lorety
Výlet do Jiřetína pod Jedlovou a na Tolštejn
Návštěva ekologického centra divizna, Liberec
Narozeninový klub v Poradenském centru –
jubilea klientů
Návštěva haptické výstavy o KRNAPu, Vrchlabí
Pečení cukroví v Poradenském centru Liberec
Vánoční klub v Poradenském centru Liberec

Arteterapie na pobytu ve Škrdlovicích
Brněnský klub
25.1. 2007
5.4. 2007
10.4. 2007
17.4. 2007
4.5. 2007
15.5. 2007
6.6. 2007
21.6. 2007
26.6. 2007
10. 7. 2007
20.9. 2007
18.10. 2007
22.11. 2007
10.12. 2007
13.12. 2007

Klub Křenová
Klubové setkání, třída kapitána Jaroše - Ţidovské muzeum - dům Ţidovské obce.
Hvězdárna na Kraví hoře: přednáška, hmatové ukázky
Ţidovský hřbitov - prohlídka s průvodcem panem Špunarem
ZOO – exkurze s přednáškou od paní Vítkové, program: poníci, kontaktní zvířata,
parohy, koţešiny, papoušek, vláček
Divadlo Reduta – prohlídka s přednáškou
Výlet na hrad Veveří - prohlídka s průvodcem - kastelánem panem Fedorem
Klubové setkání - klubovna, tř. kpt. Jaroše
Špilberk - expozice pro nevidomé s výkladem od paní Baumannové
Výlet do ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce
Přednáška o záznamnících a pomůckách firma AURA - klubovna Ţidovského muzea
Prevence kriminality - přednáška policie ČR – přednáška v klubovně Ţidovského
muzea
Muzikoterapie v ÚSP Chrlice
Vánoční klub v Olomouci
Vánoční klub v Brně - v klubovně Ţidovského muzea

Olomoucký klub
10. 7. 2007
5.9. 2007
4. 10. 2007
10.12. 2007

Výlet do ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce, účast i Brněnského klubu
Návštěva výstavy „Sáhni si na ptáka“, ornitologická stanice Přerov
Flora Olomouc – sbírkové skleníky
Vánoční klub, účast i Brněnského klubu

Ostravský klub
9.3. 2007
21. 4. 2007
18.5. 2007
16. 6. 2007

Návštěvna Půjčovny kompenzačních pomůcek pro sluch. postiţené v Ostravě
Výlet do Hornického muzea OKD Landek v Petřkovicích
Narozeninový klub v Ostravě
Výlet na zámek v Hradci nad Moravicí
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20.7. 2007
14.9. 2007
12.10. 2007
9.11. 2007
30.11. 2007
15.12. 2007

Narozeninový klub v Ostravě
Návštěva expozice Orbis Pictus v Opavě
Návštěva Domu sv. Cyrila a Metoděje pro zrakově postiţené ve Vlaštovičkách
Arteterapie v Poradenském centru v Ostravě
Narozeninový klub v Ostravě
Betlémy aneb vánoce na hradě 2007

Dramaterapeutická setkání v r. 2007
Od září se hluchoslepí klienti z Jihomoravského a Olomouckého kraje začali scházet v Brně,
aby v rámci dramaterapie nacvičili divadelní představení a vánoční pásmo, které s velkým
úspěchem předvedli na vánočních klubech v Brně a Olomouci. Premiéra divadelního
představení, originální zpěvohry O Červené Karkulce, se chystá na jaro 2008. Do konce roku
proběhlo celkem 12 setkání divadelní skupiny LORMOS, kterou tvořilo celkem 5
hluchoslepých, 2 terénní sociální pracovnice a 1 dobrovolnice.

Bulletin Doteky – časopis nejen pro hluchoslepé
V jarním jubilejním čísle 50. čísle bulletinu jsme zveřejnili rozhovor s hluchoslepou básnířkou a
vítězkou 1. ročníku o Cenu Hieronyma Lorma, Ing. Danou Kubišovou. S velkým zájmem se
setkaly i všechny další rozhovory, které se zajímavými osobnostmi z prostředí hluchoslepých
připravuje pro kaţdé číslo spisovatel a publicista Jan Nouza. V dalších číslech Doteků se
čtenáři mohli blíţe seznámit s hluchoslepým Viktorem Sedlářem, ve velmi otevřeném a
upřímném rozhovoru poznat maminku hluchoslepé Elišky - paní Ivanu Jarníkovou a z
odpovědí anglické lady Anne de Voil se něco dozvědět o historii péče o hluchoslepé ve Velké
Británii.
Doteky vycházejí 4x ročně a čtenáři z řad klientů dostávají svůj oblíbený časopis zdarma v
poţadovaném formátu: ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu, jako zvukovou nahrávku na
kazetě nebo v elektronické podobě. Doteky přinášejí informace o činnosti o.s. LORM, zprávy z
akcí v ČR i zahraničí, novinky v sociálně právní oblasti, součástí Doteků jsou rubriky Zdraví,
Záliby apod. Časopis je ojedinělým prostorem, kde se mohou hluchoslepí sami vyjadřovat, ať
uţ formou básně či vyznání nebo uveřejněním reportáţe, zprávy či oblíbeného receptu.
Bulletin je důleţitým komunikačním prostředníkem – mostem, který propojuje hluchoslepé po
celé ČR. Časopis DOTEKY, který vychází jiţ 12 let, připravuje od samotného počátku
hluchoslepý šéfredaktor Zdeněk Sedláček v úzké spolupráci se členy redakční rady a stálými
dopisovateli. Starší i nová čísla bulletinu jsou k prohlédnutí či ke staţení na webových
stránkách www.lorm.cz.
Statistika předplatitelů bulletinu Doteky 2004 – 2007
Formát
zvětšený černotisk
Braille
zvuk
Elektronicky - formát doc
Celkem

2004
212
22
12
0
246

2005
216
23
10
5
254

2006
217
22
10
7
256

2007
109
20
13
90
233

Jarní číslo Doteků vyšlo s mimořádnou přílohou sestavenou z literárních děl hluchoslepých
autorů, kteří se zapojili do umělecké soutěţe o Cenu Hieronyma Lorma. Na podzim jsme mezi
čtenáři provedli anketu k rubrikám našeho časopisu s cílem ověřit si a zmapovat, o jaké
rubriky mají čtenáři největší zájem a jaká nová témata by v časopise rádi uvítali. K našemu
velkému překvapení jsme zjistili, ţe většina čtenářů z řad klientů čte Doteky doslova od
začátku aţ do konce.
Novinkou zimního čísla byla zcela nová rubrika o vodících pejscích HAF, kterou jsme zařadili
na základě zájmu čtenářů podělit se o různé záţitky se svými čtyřnohými pomocníky. Krásné
a originální ilustrace titulní strany Doteků i ikonku k nové psí rubrice HAF pro Doteky bez
nároku na honorář připravil grafik Tomáš Zach.
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Bezbariérové stránky www.lorm.cz
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 můţe
kaţdý uţivatel nastavit takovou velikost písma a barevné schéma, které mu vyhovuje.
V roce 2007 se návštěvnost našich stránek www.lorm.cz stabilizovala: průměrně stránky
navštívilo přes 5000 unikátních návštěvníků měsíčně, průměrný počet zobrazených stránek
byl 14 000 měsíčně.
Statistika návštěvnosti stránek www.lorm.cz v období 2003 – 2007
Rok
Průměrný počet
unikátních návštěvníků
za měsíc
Průměrný počet
zobrazených stránek za
měsíc

2003

2004

2005

2006

2007

305

1 000

3 000

6 000

5 000

10 000

15 000
aţ
20 000

14 000

Pro zajímavost vybíráme ze statistiky návštěvnosti jednotlivých částí webu v roce 2007:







Nejnavštěvovanější částí stránek byly, stejně jako v roce 2006, stránky věnované
Dotekům: přes 45 000 zobrazení stránek a skoro 1 500 staţení PDF nebo DOC verzí.
Mimořádný zájem vzbudily informace k zákonu o sociálních sluţbách, jednalo se o
20 000 zobrazení stránek a dalších více neţ 4 500 staţení souvisejících dokumentů.
Oproti roku 2006 se zdvojnásobil zájem o fotoalbum, jde o 20 000 zobrazení stránek.
Nejvíce návštěvníky lákaly fotografie ze zimního pobytu, šlo o celou čtvrtinu všech
zobrazení.
Sekce "LORM" a "Naše sluţby" daly dohromady přes 30 000 zobrazení stránek, z toho
polovina připadá na Aktuality.
Návštěvnost se zvedla i u knihovny, v roce 2007 bylo z této sekce zobrazeno 14 000
stránek.
Dále návštěvníky zajímal adresář sluţeb (7 000 zobrazení), informace o tom, jak
komunikovat s hluchoslepými (2 500 zobrazení), Lormova abeceda (2 000 zobrazení)
nebo definice hluchoslepoty (1 500 zobrazení).

Knihovna LORM
Knihovna LORM je dnes jedinečným souborem odborných informací o hluchoslepotě v České
republice, čítá na 751 titulů zaměřených na hluchoslepou a problematiku postiţení zraku a
sluchu. Jako taková se velkou měrou podílí na růstu povědomí o hluchoslepotě a slouţí jako
významný informační zdroj pro odborníky, zájemce z řad studentů speciální pedagogiky či
jiných příbuzných oborů i laické veřejnosti.
V polovině roku 2007 jsme zahájili projekt tzv. digitalizace klasické černotiskové knihovny
knihovny. Po spuštění projektu v roce 2008 si osoby s hluchoslepotou a se zrakovým
postiţením budou moci z odborné knihovny sdruţení zapůjčit vybrané tituly, které byly
z tištěné kniţní předlohy převedeny do elektronické podoby – tzv. digitální knihy. V této
podobě si budou moci titul „přečíst“ pomocí počítače, jenţ je softwarově patřičně vybaven, ať
uţ hlasovým či hmatovým výstupem, zvětšovacími programy s hlasovou podporou apod.
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4. Práce s veřejností


Odborná a metodická práce
Uznání hluchoslepoty
Jedním z našich dlouhodobých cílů je prosadit v české legislativě uznání hluchoslepoty jako
jedinečného postiţení a s tím spojená snaha pozměnit vnímání hluchoslepoty jako pouhého
vyčíslování zrakové a sluchové ztráty postavené výlučně na lékařském hledisku. V roce 2007
probíhalo od června do konce roku jednání na Vládním výboru pro zdravotně postiţené
občany ohledně novely zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči. Pracovní skupina sestávající
z odborníků a zástupců z organizací pro sluchově postiţené a hluchoslepé měla za úkol do
konce roku připravit návrh novely zákona, který uzná komunikační potřeby a techniky osob s
hluchoslepotou. V rámci společné diskuse byla mimo jiné projednávána také otázka definice
hluchoslepoty a vymezení komunikačních systémů a technik pouţívaných hluchoslepými
osobami. Metodička o.s. LORM, Mgr. Jana Kašparová, se do jednání zapojila hned od
začátku a jako vedoucí pracovní skupiny pro oblast hluchoslepoty zpracovávala návrhy a
připomínky od jednotlivých členů a připravila podklady pro důvodou zprávu. Jednání kolem
novely se protáhla do roku 2008.
o.s. LORM udělena akreditace vzdělávací instituce
Kurzy Osobní asistent pro hluchoslepé a zrakově postiţené a Kurz Lormovy abecedy, které
byly v roce 2006 akreditovány Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchy, jsme museli v roce
2007 upravit k akreditaci u Ministerstva práce a sociálních věcí, pod jejichţ sekci začaly
podobné kurzy spadat od ledna 2007 díky změnám, které vyplynuly ze zákona o sociálních
sluţbách. V září nám byla ze strany MPSV přidělena akreditace vzdělávací instituce
s platností do 19. 9. 2011. Metodička se v průběhu roku věnovala přípravě prvního běhu kurzu
pro osobní asistenty.



Vyškolili jsme první osobní asistenty
Od září do prosince probíhal v Poradenském centru v Praze akreditovaný kurz Osobní
asistent pro hluchoslepé a zrakově postiţené formou týdenních výukových bloků v rozsahu
150 hodin a 40 hodin praxe. Lektoři z řad našich odborníků a externích spolupracovníků
seznamovali účastníky kurzu s komunikací osob s hluchoslepotou, se základy průvodcovství,
legislativou pro zdravotně postiţené, standardy kvality péče atd. Třináct účastníků kurzu po
absolvování závěrečné zkoušky obdrţelo osvědčení s celostátní platností. Kurz se setkal s
obrovským zájmem, o spokojenosti s průběhem kurzu vypovídají následující řádky z pera
jedné z účastnic:
Z nabídky kurzů jsem si vybrala ten váš. Důvod? Zajímavá nabídka učiva. Nelituji, ţe jsem do
kurzu chodila, ani dálka mě neodradila, a něčemu novému jsem se naučila. Co mi ten kurz
dal? Nové lidi jsem poznala a také nové informace, které jsem předtím neznala. Dobrá
spolupráce mezi lektory a frekventanty, zapojení kolektivu do dění (přednášek). Lektoři uměli
zaujmout svým výkladem aţ do poslední vyučovací hodiny. Prostě nezapomenutelné chvíle
při výcviku v terénu a sebeobsluhy (pozn. praktické výchovy). Děkuji všem, kteří se podíleli na
organizaci a výuce. Bylo to super.
V. Witoszková



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 odborných
konferencích a vysokých školách pro studenty speciální pedagogiky a soc. a zdrav.
zaměřených oborů. Připravili jsme panelové prezentace v regionálních knihovnách, pro střední
školy jsme zajistili celou řadu seminářů na téma „Ţivot s hluchoslepotou“, celkově se jednalo o
přednášky a besedy v rozsahu 206 hodin.
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Přednášky na odborných seminářích a konferencích, na vysokých školách
-

-

Přednáška o o.s. LORM a hluchoslepotě ve stacionáři STÉBLO v Boroticích, 17.1. 2007
Přednáška o hluchoslepotě, ZŠ Janouškova, Brno, 26.1. 2007
Přednáška o hluchoslepotě, Kladno, 1.3. 2007
Lormova abeceda, průvodcovství, teorie a praxe, PdF Univerzita Palackého, Olomouc, 15.3.
2007
Přednáška o hluchoslepotě, Praha 4, 20. 3. 2007
Přednáška o hluchoslepotě – sbírka, SZŠ Merhautova, Brno, 22.3. 2007
Přednáška o ţivotě s hluchoslepotou, OA Jablonec n.N., 4.4. 2007
Osoba s hluchoslepotou, Český Těšín, 10 4. 2007
Přednáška o hluchoslepotě a sbírce, Jihlava SOŠS u Matky Boţí, 17.4. 2007
Panelová prezentace činnosti o.s. LORM a hluchoslepoty v Městské knihovně v J. Hradci,
duben – květen 2007
Přednáška Hluchoslepí mezi námi, Městská knihovna v Jindřichově Hradci, 18.4. 2007
Přednáška o hluchoslepotě, PdF Univerzita Palackého, Olomouc, 19.4. 2007
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM, Ţidovská obec, Brno, 4.6. 2007
Přednáška o hluchoslepotě v rámci setkání pracovní skupiny Komunitního plánování,
Jindřichův Hradec, 4.6. 2007
Přednáška o ţivotě s hluchoslepotou, Podještědské gymnázium Liberec, 22.6. 2007
Komunikace s hluchoslepou osobou, Karlovy Vary, knihovna, 4.10. 2007
Den sociálních sluţeb v Opavě, informační panel, 4.10. 2007
Panelová prezentace v rámci kampaně „30 dní pro neziskový sektor“, spolupráce se
Šmidingerovou knihovnou ve Strakonicích – oddělení pro nevidomé, říjen 2007 – únor 2008
Přednáška o hluchoslepotě, Čučice – skauti, Brno, 13.10. 2007
ZŠ Kravaře – Kouty, Beseda o hluchoslepotě s dětmi, Kravaře, 15.10. 2007
Přednáška o hluchoslepotě, Konference Psychologické dny, Liberec, 18.10. 2007
Přednáška o hluchoslepotě, Katedra Spec. ped. Masarykovy Univerzity Brno, 19.10. 2007
Přednáška o soc. sluţbách o.s. LORM, Setkání s Komisí pro občany se zdravotním
postiţením Ostrava, 26.10. 2007
Činnost a sluţby o.s. LORM, setkání Speciálně pedagogických center Jihočeského kraje,
29.10. 2007
Přednáška o hluchoslepotě, Univerzita Palackého Olomouc, 30.10. 2007
Přednáška o o.s. LORM spolu s příspěvkem Marty Zemanové na téma Studium na VŠ,
konference Zkvalitňování přístupu akademických pracovníků k integraci znevýhodněných
studentů, Čeladná, 2.11. 2007
Přednáška o hluchoslepotě, Katedra Spec. ped. Masarykovy Univerzita Brno, 7.11. 2007
Představení o.s. LORM – činnost a sluţby na setkání členské základny SONS v Jindřichově
Hradci, 9.11. 2007
Seznámení s hluchoslepotou, Karlovy Vary, Domov důchodců, 21.11. 2007

Přednášky o ţivotě s hluchoslepotou, Ladislav Holba a jeho vodící pes Aram
- ZŠ, Zelená 73 A, Ostrava - Mariánské hory, 1.3. 2007
- MŠ, U Kaple 670, Ostrava – Petřkovice, 8.3. 2007
- SŠ, Čáslavská 420, Bohumín, 15.3. 2007
- SŠ, Kpt. Jasioka 50, Havířov – Prostřední Suchá, 21.3. 2007
- MŠ, Nezvalovo náměstí 856, Ostrava – Poruba, 27.3. 2007
- Vyšší soc. škola, Na Jízdárně 4, Ostrava - Mariánské hory, 3.4. 2007
- MŠ, Čs. exilu 670, Ostrava – Poruba, 14.5. 2007
- MŠ, Dětská 920, Ostrava – Poruba, 21.5. 2007
- MŠ, Ota Synka 1834, Ostrava – Poruba, 28.5. 2007
- MŠ, Jeremiáše 1985, Ostrava – Poruba, 1.6. 2007
- MŠ, Ţilinská 1321, Ostrava – Poruba, 12.6. 2007
- MŠ, L. Podéště 1873, Ostrava – Poruba, 14.6. 2007
- Zvuková knihovna, 28.Října 289/2, Ostrava – Město, 15.6. 2007
- VOŠZ škola, 1. Máje 11, Ostrava – Mariánské hory, 26.6. 2007
- MÚ, Přemyslovců 224/63, Ostrava - Mariánské Hory, 10.7. 2007
- Jeseníky - Zlaté Hory, Centrum pro rodinu a soc. péči o.s., Kostelní 1, Ostrava – Město,
21.8. 2007
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Broţura a CD-ROM „Hluchoslepí mezi námi“
V prosinci jsme připravili v reedici broţuru a CD-ROM Hluchoslepí mezi námi. Publikace, která
nahlíţí do světa osob s hluchoslepotou, poprvé vyšla v roce 2003. V broţuře je moţné se
například dočíst, koho lze povaţovat za hluchoslepého, jaké jsou vhodné komunikační
systémy a seznámit se s rehabilitačními i kompenzačními pomůckami, které usnadňují
hluchoslepým spoluobčanům ţivot. V textu jsou shrnuty zásady průvodcovství a byl
aktualizován seznam kontaktů na lékaře, kteří jsou oprávněni předepisovat pomůcky pro
zrakově postiţené, a také adresář institucí a škol pro hluchoslepé včetně odkazů na
zahraniční organizace. CD-ROM kromě broţury obsahuje dalších 9 kapitol, ve kterých uţivatel
získá základní informace z historie i současnosti péče o hluchoslepé, v kapitole Slavné
osobnosti se můţe seznámit s významnými umělci a osobnostmi postiţenými hluchoslepotou
a především přináší řadu praktických informací: aktualizovaný adresář pomáhajících institucí,
přehled české i překladové literatury, Desatero souţití s lidmi s duálním postiţením zraku a
sluchu, přehled rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, právní rady a doporučení a
mnohé jiné. Novinkou na CD-ROMu jsou články o aktivitách ve prospěch hluchoslepých na
mezinárodním poli, završením je fotogalerie, představující vizuálně svět hluchoslepých, jejich
kaţdodenní problémy v dopravě, sebeobsluze, běţných denních činnostech. Publikace, která
vyšla za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví ČR, je v obou formátech neprodejná a lze
si ji objednat na adrese v Poradenském centru o.s. LORM Praha nebo prostřednictvím online
formuláře na http://www.lorm.cz/cs/hluchoslepi/mezi_nami_obj.php.



Veřejná sbírka Červenobílé dny
Dlouhodobý projekt Veřejná sbírka Červenobílé dny hraje od roku 2002 významnou roli ve
financování sluţeb pro hluchoslepé. Díky kaţdoroční kampani spojené s dubnovou sbírkou se
nám daří zvyšovat u veřejnosti povědomí o tom, ţe mezi námi ţijí osoby s hluchoslepotou a
pouţívají červenobílou hůl.
PÁTÝ
ROČNÍK
SBÍRKY
ČERVENOBÍLÉ
DNY
PŘEKONAL MAGICKOU HRANICI JEDNOHO MILIONU!
Prodejem malých červenobíle pruhovaných propisek
vybrali dobrovolníci během 5. ročníku sbírky celkem 1 009
557,50 korun. Poprvé se podařilo překročit hranici 1
milionu. Sbírka se u veřejnosti setkala s obrovskou
podporou. Velkou zásluhu na úspěchu sbírky v roce 2007
mělo přes 1000 studentů středních a vysokých škol, kteří v
týdnu od 23. do 25. dubna v červených a bílých tričkách
zaplavili ulice 49 měst naší republiky. Dobrovolníci během
Červenobílých dnů prodávali červenobílé pruhované
minipropisovačky za symbolickou cenu 25 korun a
současně rozdávali všem zájemcům letáčky s informacemi
o hluchoslepotě.
Sbírka Červenobílé dny, jejíţ výtěţek byl jako kaţdoročně pouţit na zajištění sluţeb pro
hluchoslepé, však nekončí. Začátkem roku 2008 bylo Magistrátu hl. m. Prahy předloţeno
celkové vyúčtování 3 - letého cyklu sbírky a současně oznámena nová sbírka na období 2008
aţ 2011. Sbírku lze nadále podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo
87777, pro příspěvky je otevřeno sbírkové konto 35-0720850257/0100. Podrobné vyúčtování
sbírky je uvedeno ve Finanční zprávě a na www.cervenobiledny.cz.



Klub dárců „Červenobílé klubko“
Od roku 2004 sdruţujeme naše stálé příznivce v klubu dárců „Červenobílé klubko“. Členství v
Klubu dárců našim stálým podporovatelům přináší moţnost být s námi v pravidelnějším
kontaktu. V roce 2007 jsme členům klubu dárců pravidelně zasílali speciální informační
bulletiny, samozřejmostí bylo zaslání výroční zprávy, pozvánek na benefiční akce apod.
Členem „Červenobílého klubka“ se můţe stát kdokoliv, kdo se zaváţe 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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Další aktivity …
O našich projektech jsme veřejnost v roce 2007 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 Můţeš a mnohé další)
v rámci veřejné sbírky „Červenobílé dny“ prostřednictvím studentů - dobrovolníků,
v médiích formou rozhovorů a reportáţí (Český rozhlas, Česká televize, TV Nova, Radio
Čas) a inzercí (MF Dnes, Lidové noviny, Respekt)
v bulletinu Doteky

16

5. Struktura sdruţení a jeho lidské zdroje


Struktura sdruţení
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. 2006 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, Ţďár 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
- Mgr. Irena Honzáková
- Stanislava Kníchalová
Ředitelka
Mgr. Petra Zimermanová, statutární zástupce



Tým odborníků a zaměstnanců o.s. LORM
Pracovní tým se v roce 2007 sestával z metodičky, skupiny terénních sociálních, oblastních
pracovníků a ergoterapeutky, působících v osmi krajích, pěti poradenských center v Praze,
Brně, Liberci, Olomouci a Ostravě, a terénně v rámci celé republiky; dále členy týmu tvořila
ředitelka, odborná asistentka a hospodářsko - administrativní pracovník. Organizace
spolupracovala s řadou externistů a dobrovolníků.

Tým zaměstnanců a dobrovolníků o.s. LORM, prosinec 2007
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Odbornost týmu
Metodička a sociální pracovníci mají znalosti z tyflopedie, surdopedie, spec. pedagogiky,
psychologie, sociálně právní oblasti a ovládají další praktické dovednosti (komunikace
hluchoslepých, sebeobsluha, kurzy pro instruktory prostorové orientace a samostatného
pohybu).
SLOŢENÍ TÝMU K 31. 12. 2007
Počet Jméno a pracovní zařazení

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15

Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka
Mgr. Jana Kašparová (Blahoutová), zástupkyně
ředitelky, metodička - speciální pedagog
Jana Kašparová, terénní pracovnice Praha
Bc. Lenka Veverková
Zdeňka Jelínková, terénní pracovnice Jihomoravský
kraj
Naďa Tomsová, terénní pracovnice Liberecký kraj
Mgr. Eva Paulíková, terénní pracovnice a depistáţ
Jihočeský kraj
Barbora Hluchníková, terénní pracovnice a depistáţ
Moravskoslezský kraj
Mgr. Věra Dirlbecková, terénní pracovnice a depistáţ
Plzeňský kraj, od 1.6. 2007
Marcela Lazecká, terénní pracovnice a depistáţ
Olomoucký kraj, od 26.3. 2007
Martina Plná, Dis, depistáţ v Královéhradeckém kraji,
od 15.10. 2007
Zdeněk Sedláček, oblastní pracovník a korespondent
(hluchoslepý)
Ladislav Holba, přednášky (hluchoslepý)
Daniela Prchalová, DiS., odborná asistentka
(zdravotně postiţená)
Luboš Sychra, hospod. – admin. pracovník
(hluchoslepý)
celkem

Přepočteno
na celé
úvazky
1
1
0,75
1
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,25
1
0,6
13,10

Na rodičovské dovolené
 Mgr. Marta Zemanová (hluchoslepá)
 Mgr. Diana Benšová
Další spolupracovníci v roce 2007
 PhDr. Jan Holešovský, supervizor
 Jana Macáková, účetní (zdravotně postiţená)
 Martin Trčka, webmaster
 Mgr. David Berenreiter, digitalizace Odborné knihovny LORM (nevidomý)



Systém celoţivotního vzdělávání
Kvalitu sluţeb zlepšujeme pravidelným interním školením týmu a podporou v celoţivotním
vzdělávání, formou rozšiřování znalostí a dovedností na kurzech a seminářích anebo účastí
na odborných konferencích. V roce 2007 dokončila 1 pracovnice magisterské studium oboru
Spec. pedagogika na PdF MU v Brně, 1 pracovnice dokčila mag. Studium oboru Sociální
pedagogika na PdF MU Brno a 1 pracovnice dokončila magist. studium oboru Andragogika na
VŠ J.A. Komenského Praha.
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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)

Díky zastoupení ve Světové federaci hluchoslepých a členství v jedné z nejvýznamnějších
mezinárodních organizací Deafblind International (DbI) máme moţnost získávat pravidelné
informace o dění v odborných kruzích i mezi hluchoslepými v zahraničí, a to například
prostřednictvím časopisu Deafblind Review.
Úzce jsme spolupracovali s odbornicí z Velké Británie, paní Anne de Voil, která mnoho let
pracovala v britské organizaci pro hluchoslepé Sense a nyní pomáhá jako dobrovolník
v České republice. Ředitelka o.s. LORM se spolu s paní Anne de Voil zúčastnila 27. 2. 207
slavnostního otevření chráněného bydlení na Slovensku. Ve dnech 2. aţ 4. března jsme
pořádali zasedání Evropského výboru hluchoslepých v Praze.



Domácí
V roce 2007 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 jejími kolegy 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 – Sdruţení hluchoslepých,
Záblesk – Sdruţení 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
ţijí někteří z našich uţivatelů sluţeb. Dlouhodobě jsme v kontaktu s foniatry a oftalmology,
s pracovníky na sociálních a zdravotních odborech všech úrovní. Vítáme spolupráci zaloţenou
na partnerství, odborném přístupu a vzájemném respektu, v níţ budeme nadále pokračovat ve
prospěch našich klientů.
Naši partneři
 Okamţik – sdruţení pro podporu nejen nevidomých, Praha
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, katedra Speciální pedagogiky
 Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra Speciální pedagogiky
 Automotoklub neslyšících, Ostrava
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 postiţené, Praha
 ICN, o.p.s.
 Internetporadna
 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Praha
 Okamţik - sdruţení pro podporu nejen nevidomých, Praha
 Pevnost – české centrum znakového jazyka, Praha
 Svárovský, s.r.o., Brno (výrobce červenobílých holí)
 Tyflocentrum, o.p.s. a Tyfloservis, o.p.s.
 ÚSP Palata – Domov pro zrakově postiţené seniory, Praha
 VIA Sdruţení hluchoslepých, Praha
 Záblesk – Sdruţení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Kopřivnice
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Spolupráce s pedagogickými institucemi
 Laboratoř Carolina – centrum podpory studia zrakově postiţených na UK
 Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
 Speciální mateřská škola a základní škola pro sluchově postiţené, 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
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 mnoţství dobrovolníků, a to jak z řad
rodinných příslušníků a členů sdruţení, tak i studentů a vyškolených dobrovolníků, kteří
pomáhají při Poradenských centrech LORM.
Zhodnocení práce dobrovolníků za rok 2007
počet
Typ dobrovolné práce
osob
hodin
Dobrovolníci na pobytech
52
5096
Studenti a učitelé během
sbírky Červenobílé dny
1068
4272
Dobrovolníci při Poradenských
centrech
27
1017
Celkem
1147
10385
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7. Finanční zpráva za rok 2007


Rozvaha
Rozvaha ke dni 31. 12. 2007 (v celých tisících Kč)
stav k 1. 1. 2007 stav k 31. 12. 2007

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

0
29
639
-668

0
29
591
-620

Krátkodobý majetek celkem
Zboţí na skladě a v prodejnách
Pohledávky celkem
Krátkodobý finanční majetek celkem
Jiná aktiva celkem

1 920
10
21
1 889
0

2956
0
21
2930
5

AKTIVA CELKEM

1 920

2956

PASIVA

stav k 1. 1. 2007 stav k 31. 12. 2007

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



1 661
1 661
0

2 865
2 626
239

259
253
6

91
39
52

1 920

2 956

Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2007 (v celých tisících Kč)
Činnosti
hlavní
NÁKLADY

hospodářská
5 786

Spotřebované nákupy celkem
Sluţby celkem

367
1 427

Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem

3 473
519

VÝNOSY

6 014

Trţby za vlastní výkony a za zboţí celkem
Ostatní výnosy celkem

21

217
1 927

11

Trţby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných poloţek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace



0

11

140
3 730

Výsledek hospodaření před zdaněním

239

Výsledek hospodaření po zdanění

239

Přehled zdrojů financování sluţeb a projektů v roce 2007

Rok 2007

Poskytnuté finanční
prostředky v Kč

MPSV
Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační sluţby
Odborné soc. poradenství
Tlumočnické sluţby
Ministerstvo zdravotnictví
Nadační fond Českého
rozhlasu
Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační sluţby
Nadace člověk člověku
Sbírka Červenobílé dny
Sponzorské dary
Úroky a výnosy
CELKOVÉ NÁKLADY 2007
Úroky a výnosy
Členské příspěvky
Příjmy od uţivatelů
CELKOVÉ VÝNOSY 2007
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Podíl zdroje na
financování
sluţeb/projektu
(v %)

3 630 000,00
2 090 000,00
890 000,00
420 000,00
230 000,00
100 000,00

62,8
36,1
15,4
7,3
4
1,7

1 000 000,00

17,3

700 000,00
300 000,00
300 000,00
667 774,85
88 099,00
180,40
5 786 054,25
13 141,22
8 100,00
217 685,00
6 024 980,47
+ 238 926,22

12,1
5,2
5,2

11,5
1,5
0,0
100,00

V roce 2007 se podařilo i při niţších dotacích na jednotlivé celostátní sociální sluţby od MPSV
zajistit dostatek finančních zdrojů a dosáhnout kladného hospodářského výsledku - zisku ve
výši 238 926,22 Kč.
Náklady celkem: 5 786 054,25 Kč
Výnosy celkem: 6 024 980,47 Kč
Úspěšnou registrací čtyř sociálních sluţeb u Magistrátu hl. m. Prahy pod č. j. 278548/07 splnilo
o.s. LORM zákonnou podmínku platnou pro všechny poskytovatele sociálních sluţeb od 1.1.
2007 a na základě registrace můţe sdruţení nadále poskytovat sociální sluţby a ţádat o
dotace.
Podstatný vliv na dobrých finančních výsledcích a hospodaření našeho sdruţení měla:
 vlastní sbírka Červenobílé dny
 úspěšná grantová řízení u nadací a nadačních fondů
Prostředky ze sbírky Červenobílé dny se v roce 2007 podílely na financování všech našich
sluţeb a projektů v celkové výši 11,5 %; dotace MPSV představovaly celkový podíl ve výši
62,8 %, příspěvky od Nadačního fondu Českého rozhlasu z projektu Světluška činily celkem
podíl ve výši 11,5 % viz tabulka Přehled zdrojů financování projektů o.s. LORM v roce 2007.
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PODÍL ZDROJŮ NA REALIZACI JEDNOTLIVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŢEB A PROJEKTŮ V ROCE 2007
Název sociální sluţby,
projektu
Sociální rehabilitace

Sociálně aktivizační sluţby

Odborné soc. poradenství

Tlumočení

Digitalizace knihovny

Kurz pro osobní asistenty a
reedice broţury a CD-ROMu
Hluchoslepí mezi námi
Reţie sbírka
Provozní náklady o.s. LORM

NÁKLADY CELKEM

Náklady na
sluţbu, projekt

Nadační fond
Českého
rozhlasu

MPSV

Sbírka
Červenobílé
dny

2 856 058,70

2 090 000,00

700 000,00

podíl zdrojů v %

73%

25%

2%

Ministerstvo
zdravotnictví

Vlastní
zdroje
o.s. LORM

Nadace,
sponzoři a
dárci

66 058,70

1 420 593,32

890 000,00

300 000,00

2007: 226 797,48
2006: 3 795,84

podíl zdrojů v %

63%

21%

16%

529 412,15

420 000,00

109 412,15

podíl zdrojů v %

79 %

21%

345 206,38

230 000,00

115 206,38

podíl zdrojů v %

67%

33%

60 480,00

60 480,00

podíl zdrojů v %

100%

159 102,80

59 102,80

100 000,00

podíl zdrojů v %

37%

63%

26 921,50

26 921,50

388 279,40

11 504,40

376 775,00

podíl zdrojů v %

3%

97%

11 504,40

376 775,00

5 786 054,25

3 630 000,00

1 000 000,00
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667 774,85

100 000,00



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 konala za účelem získání finančních prostředků na poskytování a rozvoj
sluţeb, péče a pomoci pro hluchoslepé na celém území ČR a na zajištění provozu o.s. LORM.
Dne 18.2. 2008 bylo Magistrátu hl. m. Prahy předloţeno podrobné vyúčtování sbírky za rok 2007
a Závěrečné vyúčtování sbírky za období 2005 - 2007. Obor daní, poplatků a cen MHMP provedl
kontrolu předloţeného celkového vyúčtování veřejné sbírky a ve své písemné zprávě ze dne 27.
2. 2008 uvádí, ţe v předloţeném vyúčtování „ …. neshledal závady a celkové vyúčtování veřejné
sbírky schvaluje.“
CELKOVÝ PŘEHLED VÝNOSŮ JEDNOTLIVÝCH ROČNÍKŮ SBÍRKY ČERVENOBÍLÉ DNY
2005 – 2007

rok

sbírkový
předmět

2005
2006
2007

pohlednice a 20,-

k 18.2.
2007

propiska a 25,-

Celkem

pohlednice a 20,-

hrubý
výtěţek
celkem
775 480,19
623 766,46

- reţijní
náklady
do 5 % z hrubého
výtěţku

- 27 749,50
- 31 013,50

čistý
výtěţek
747 730,69
592 752,96

1 071 046,84

- 26 921,50 1 044 125,34

2 470 293,49

- 85 684,50 2 384 608,99

Způsoby provádění sbírky v roce 2007
na bankovní účet
Speciální bankovní účet č. 35-0720850257/0100, který byl otevřený průběţně po celou dobu
konání sbírky.
prodejem předmětů
Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2007 představoval prodej předmětů. Ve dnech 23. aţ 25.
dubna 2007 prodávalo 534 dvojic a trojic studentů středních a vyšších odborných škol malou
pruhovanou propisku v papírovém psaníčku za cenu 25 Kč. Výtěţek z pouliční sbírky dosáhl
hodnoty 1 009 557,50 Kč. Individuální dárci přispěli zakoupením červenobílých propisek do
pokladničky v o.s. LORM nebo při Červenobílé ochutnávce ve vinotéce Šmerák částkou 7 697,Kč. Celkem bylo do konce roku získáno prodejem prodejních předmětů 1 030 597,70 Kč.
pronájmem telefonní linky/ DMS
Na základě smlouvy s Fórem dárců se o.s. LORM zapojilo do projektu dárcovské SMS.
Odesláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM na číslo 87777 bylo moţné podpořit sbírku pro
hluchoslepé. Projekt DMS se stal tak jako v loňském roce součástí komunikační kampaně sbírky,
která proběhla především v tištěných médiích (inzerce v MF Dnes, týdeníku Respekt, inzertní spot
vysílaný v Českém rozhlase, PR, redakční podpora v celostátním i regionálním tisku i na
internetovém zpravodajství).V období, kdy probíhala vlastní mediální kampaň, bylo našemu
sdruţení zasláno 507 DMS, coţ představuje hodnotu 13 689 Kč. Celkem byly do konce roku 2007
zaslány dárcovské SMS v hodnotě 20 115 Kč, od 1.1. 2008 k termínu ukončení sbírky v hodnotě
405 Kč.
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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 výtěţku

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

= Čistý výtěţek

Čerpání výtěţku ze 4. ročníku sbírky na sluţby a projekty k 28.2. 2007
PROJEKT
ČERPÁNÍ V Kč
POZNÁMKA
Edukačně - rehabilitační
pobyty pro hluchoslepé

Terénní sluţby a poradenství
pro hluchoslepé

33 625,33

Cestovné za klienty, výuka znakového jazyka,
404 757,35 zajištění sluţeb pro hluchoslepé
v Jihomoravském kraji a na území hl. m. Prahy
49 818,- Příprava a tisk bulletinu Doteky č. 48

Bulletin Doteky-tisk,poštovné
Osobní asistence
1. ročník Ceny H. Lorma a
Narozeninová konference
o.s. LORM
Odborná knihovna
LORM,předplatné
Bezbariérové stránky
www.lorm.cz

CELKEM

Cestovné, doprava, pomůcky na pobyty č.
2,3,4,5/2006 + 1/2007

32 800,00 Osobní asistence pro hluchoslepé ve 2. pol. 2006
63 012,78

Příprava 1. ročníku soutěţe o Cenu H. Lorma;
stravování a sluţby na Narozeninové konferenci

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

592 752,96

Vyúčtování 5. ročníku sbírky pořádané od 1.3. 2007 do 18.2. 2008
Čerpáno
od 1.1.2008
k 18.2.2008
Kč
407 067,83

Celkem
od 1.3. 2007
k 18. 2. 2008
Kč 1 071 046,84

623 937,45
105,04

406 660,25

1 030 597,70

2,58

107,62

480,00

480,00

0,00

480,00

19 109,12

19 109,12

0,00

19 109,12

20 115,00

20 115,00

405,00

20 520,00

232,40

232,40

0,00

232,40

- 26 921,50

- 26 921,50

- 0,00

- 26 921,50

1 043 717,76

637 057,51

407 067,83

1 044 125,34

Hrubý výtěţek
sbírky 2007
Příjmy celkem

k 31. 12.2007

Sbírka 2007

1 030 597,70
105,04

Úroky 2007/2008
Dary od organizací
Dary od drobných
dárců 2007
Dárcovské DMS
2007/2008
Ostatní výnosy
- Reţijní náklady
spojené se sbírkou
maximálně do 5%
hrubého
Čistý výtěţek

Kč
1 070 639,26

Čerpáno
k 31.12. 2007
Kč
663 979,01

Zbývající výtěţek
vyčerpán v období
1.1. 2008 k 18.2. 2008

406 660,25
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Čerpání výtěţku ze 5. ročníku sbírky na sluţby a projekty k 18.2. 2008
PROJEKT
ČERPÁNÍ V Kč POZNÁMKA
Sociální rehabilitace

224 925,20

Sociálně aktivizační sluţby

396 798,21

Odborné sociální poradenství

158 656,75

Tlumočnické sluţby

132 195,38

Digitalizace odborné knihovny
o.s. LORM

72 447,00

Akreditovaný kurz Osobní
asistent pro hluchoslepé a
zrakově postiţené a reedice
broţury a CD-ROMu Hluchoslepí
mezi námi

59 102,80

CELKEM



Týdenní edukačně rehabilitační pobyty a klubová
setkání

1 044 125,34

Finanční kontroly
Kromě interní kontroly účetní závěrky k 31.12. 2007 provedené Dozorčí radou o.s. LORM dne
28.3. 2008 proběhly v roce 2007 ze strany státních institucí následující kontroly:
-

Finanční úřad pro Prahu 5, dne 26.7. 2007, ve věci čerpání finančních prostředků ze
státního rozpočtu České republiky poskytnutých prostřednictvím dotace Ministerstva
práce a sociálních věcí v roce 2004. Ke kontrole byly předloţeny všechny smlouvy
k přiděleným dotacím, finanční a závěrečné zprávy a účetní doklady. Ve Zprávě o daňové
kontrole se uvádí: „Kontrolou předloţených dokladů nebyly shledány nedostatky, které by
měly za následek neoprávněné pouţití nebo zadrţení prostředků ze státního rozpočtu
České republiky.“

-

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ve věci kontroly čerpání dotace na projekt
„Rozvoj sluţeb pro hluchoslepé v Moravskoslezském kraji“ realizovaný v r. 2006; v zápisu
o závěrečné kontrole ze dne 6. 8. 2007 se uvádí: „Dotace čerpána v souladu s věcným
záměrem dle smlouvy.“
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Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy občanského
sdruţení LORM – Společnosti pro hluchoslepé za rok 2007
Zpráva nezávislého auditora je určena statutárním orgánům společnosti LORM.
Předmětem ověřování byla účetní závěrka občanského sdruţení LORM – společnosti pro
hluchoslepé, sestavená ke dni 31.12. 2007. 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 rovněţ 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 úprav, při respektování příslušných mezinárodních auditorských standardů. Auditorské
směrnice vyţadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal dostatečnou
jistotu, ţe v předkládaných účetních výkazech, které jsou součástí účetní závěrky nejsou
obsaţeny 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 2007. 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 rovněţ provedeno zhodnocení uplatňovaných účetních
postupů a celkové úrovně vedení účetnictví, zpracování účetních výkazů a přílohy účetní
závěrky. Součástí kontrol bylo i ověření Finanční zprávy za rok 2007, vyúčtování veřejné
sbírky pro hluchoslepé Červenobílé dny, i celkové účelnosti vynakládání finančních
prostředků.
Údaje uváděné ve výroční zprávě společnosti LORM za rok 2007 odpovídají obsahově účetní
závěrce za uvedené období. Rozsah a druh aktivit společnosti v roce 2007 je doplněn
přehlednými grafy a tabulkami.
Domníváme se, ţe provedený audit dává přiměřený podklad pro vydání auditorského výroku
na předloţenou účetní závěrku a výroční zprávu občanského sdruţení LORM ke dni
31.12.2007 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 18. června 2008.
Přílohy: Účetní závěrka k 31.12.2007, Rozvaha k 31.12.2007, Výkaz zisku a ztráty k
31.12.2007, Příloha účetní závěrky za rok 2007, Výroční zpráva k 31.12.2007
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8. Naši dárci a podporovatelé
Za finanční podporu v roce 2007 DĚKUJEME:




Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 3 630 000 Kč na
projekty:
o ve výši 2 090 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
o ve výši 890 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační sluţby pro osoby s hluchoslepotou
o ve výši 230 000 Kč na projekt Tlumočnické sluţby pro osoby s hluchoslepotou
o ve výši 420 000 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby
s hluchoslepotou
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši
1 000 000 Kč na projekty:
o ve výši 700 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
o ve výši 300 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační sluţby pro osoby s hluchoslepotou:
Edukačně-rehabilitační pobyty a klubová setkání hluchoslepých

všem studentům, koordinátorům a partnerům 5. ročníku sbírky Červenobílé dny:








Generální partner: Nadace člověk člověku
Sponzoři: První stavební obnova, s. r. o., Toptrans, Kostelecké uzeniny, gzh s. r. o.,
Ceteris, s. r. o.
Mediální partneři: Český rozhlas, Respekt, Radio Čas
Děkujeme: Top střechy a fasády CZ, Netcentrum, s. r. o.
Děkujeme Vladimíru Javorskému za laskovou pomoc s přípravou rozhlasového spotu.
Za přípravu vizuálů speciální DÍK Irče Šlachtové.
Děkujeme Komerční bance, a. s. za vstřícnost a spolupráci při ukládání výtěţku ze
sbírky.

Za věcnou i finanční podporu upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům,
jmenovitě pak:









Společnosti Immoconsult Leasing Czechia, s.r.o. za darování vyřazeného nábytku,
kterým jsme zútulnili naše Poradenská centra v Praze a v Plzni
Přestavitelům Univerzity Palackého v Olomouci, jmenovitě děkance Pedagogické
fakulty prof. PaedDr. Libuše Ludíkové, CSc. za pronajmutí prostor na půdě univerzity za
symbolickou cenu – díky iniciativě doc. PhDr. PaedDr. Miloně Potměšila, Ph.D. jsme
otevřeli v listopadu Poradenské centrum v Olomouci
Rádiu Svobodná Evropa (Radio Free Europe / Radio Liberty) za poskytnutí
vyřazeného nábytku a počítačového vybavení pro Poradenská centra o.s. LORM
Nadaci Charty 77 – Konto bariéry za poskytnutí daru ve formě softwarových licencí pro
Poradenská centra o.s. LORM
Společnosti top vision s.r.o. a jejím lektorům, kteří svůj honorář věnovali na rozvoj sluţeb
pro osoby s hluchoslepotou
Klubu z Viktorky za poskytnutí finančního daru na zajištění zimního pobytu pro
hluchoslepé osoby na běţkách
Společnosti Škoda Holding a.s. za poskytnutí finančního daru ve výši 10 000 Kč na
dovybavení Poradenského centra o.s. LORM v Plzni kompenzačními pomůckami pro
hluchoslepé klienty

a všem individuálním dárcům a členům klubu dárců „Červenobílého klubka“
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9. Identifikační údaje
Název organizace:
Právní forma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní účet:
Datum zaloţení:
Registrace:
Tel/fax:
e-mail:
Internetové stránky:
Statutární zástupci:

o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
občanské sdruţení
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
45246068
CZ45246068
19-1451940207/0100 u KB Smíchov
4.11. 1991
MV ČR VSC/1-8317/91-R
+ 420 257 325 478
info@lorm.cz
www.lorm.cz
Pavel Nepraš, předseda Výkonné rady
Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka
Hipoterapie ve Šrkdlovicích, srpen 2007

10. Kontakty na Poradenská centra o.s. LORM
Poradenské centrum Praha
sluţby v rámci Prahy a Středočeského kraje
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
Tel/Fax: 257 325 478, mob: 777 764 193, e-mail: praha@lorm.cz
Poradenské centrum Liberec
sluţby v rámci města Liberec a Libereckého kraje
Zahradní 415/10, 460 01 Liberec 1
Tel.: 482 710 847, mobil: 777 764 196, e-mail: liberec@lorm.cz
Poradenské centrum Plzeň
sluţby v rámci Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje
Na Jíkalce 1025/2, 301 00 Plzeň
mobil: 774 760 327, e-mail: plzen@lorm.cz
Poradenské centrum Jindřichův Hradec
sluţby v rámci Jihočeského kraje a kraje Vysočina
Na Točně 1/V, 377 01 Jindřichův Hradec
Adresa pro korespondenci: Vajgar 701/III, 377 01 Jindřichův Hradec
mobil: 777 764 200, e-mail: jiznicechy@lorm.cz
Poradenské centrum Brno
sluţby v rámci města Brno a Jihomoravského kraje
Francouzská 57, 602 00 Brno
Adresa pro korespondenci: Francouzská 38, 602 00 Brno
mobil: 777 764 197, e-mail: brno@lorm.cz
Poradenské centrum Olomouc
sluţby v rámci Olomouckého a Zlínského kraje
Budova PdF UP Olomouc, Ţiţkovo náměstí 5, 771 40 Olomouc (dveře č. 117)
Adresa pro korespondenci: Na Borůvkách 4/327, 783 36 Křelov - Břuchotín
mobil: 774 760 326, e-mail: olomouc@lorm.cz
Poradenské centrum Ostrava
sluţby v rámci města Ostrava a Moravskoslezského kraje
Husova 9, 702 00 Ostrava 1 (2. patro)
Adresa pro korespondenci: Strahovice 9, 747 30 Strahovice
mobil: 777 764 195, e-mail: ostrava@lorm.cz
Oblastní pracoviště v Královéhradeckém kraji
sluţby v rámci Královéhradeckého a Pardubického kraje
mobil: 774 760 328, e-mail: hradeckralove@lorm.cz
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