VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008

Výlet na zámek v Dačicích během cyklisticko-turistického pobytu na tandemových kolech

Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé
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1. Úvodní slovo
Vážení partneři, členové a uživatelé našich služeb,
rok se s rokem sešel a já opět stojím před nelehkým úkolem shrnout pro Vás ve stručnosti
12 měsíců a ještě Vás naladit na přečtení celé výroční zprávy. A že byl u nás rok 2008 opět
nabitý!
Rok 2008 bych přirovnala k jednomu dlouhému maratónu, který jsme po celou dobu běželi
ve velmi vysokém tempu a troufám si tvrdit i při vysoce kvalitním výkonu. Jedna akce
pro hluchoslepé stíhala druhou, za celý rok nebyl měsíc, kdybychom měli čas vydechnout a dobít
energii. Přesto při pohledu do zpětného zrcátka zůstávají krásné vzpomínky. Ptáte se jaké?
S rokem 2008 budu mít navždy spojenou nádhernou atmosféru na 1. ročníku Lormolympiády,
zvláště pak vynikající sportovní výkony všech účastníků za úžasného vzájemného povzbuzování
a solidarity. A samozřejmě ve výčtu těch nejhezčích společných chvil nesmím zapomenout
na závody ve slalomu na běžkách a noční „bojovku“ na zimním pobytu na Kuklíku. Nebo
na větrem ošlehané tváře a kilometry, které našlapali naši cyklisté na tandemech napříč Českou
Kanadou. A ty úžasné pěvecké a herecké výkony, kterými jste si vzájemně zpříjemňovali pobyt
na Šumavě. Jedna skupina v tom letošním tvoření ovšem vyčnívá! Ano, je to LORMOS, první
divadelní spolek hluchoslepých u nás se svojí slavnou zpěvohrou O Červené Karkulce! Na Mirka
Klemeru pod karkulkovským čepcem určitě nikdo z diváků nezapomene… Rok 2008 se také
zapsal do historie naší organizace tím, že jsme otevřeli Poradenská centra v Plzni, Jindřichově
Hradci a Hradci Králové a do Jihomoravského kraje přijali posilu. A to bych málem zapomněla
na literární a výtvarné skvosty, které hluchoslepí vytvořili na téma Přátelství do 2. ročníku soutěže
o Cenu Hieronyma Lorma.
Je zajímavé, že si člověk při podobné rekapitulaci většinou vybaví jen tzv. „třešničky na dortu“,
hezké výstupy, ale na tu každodenní mravenčí práci většinou trochu pozapomíná. Věřím však,
že mnohým z Vás, našich klientů, se do paměti dobře uložila setkání s některou z našich
terénních sociálních pracovnic, když vám pomáhaly například s vyřizováním sluchadla či jiné
kompenzační pomůcky, když vás doprovázely k lékaři nebo vás „mučily“ při nácviku samostatné
chůze s červenobílou holí či při výuce taktilního znakového jazyka.
Doufám, že pomyslná procházka rokem 2008 Vám tak jako mně vykouzlila úsměv na tváři
a vyvolala mnoho pěkných vzpomínek. Mně tato rekapitulace navíc utvrdila ještě v jedné
podstatné věci: Všechno to úsilí, námaha, přesčasy a nejistota, VŠECHNO TO STÁLO ZA TO!
Úspěch můžeme vidět v zájmu a spokojenosti klientů, ve výčtu a statistice realizovaných služeb
a projektů nebo v úspěšném fundraisingu a dobrém hospodaření. Rok od roku si však stále více
uvědomuji, že úspěch naší organizace stojí především na lidech – na jejich pracovitosti,
profesionalitě a laskavém přístupu celého týmu k uživatelům našich služeb, na pomoci
dobrovolníků, členů organizace a v neposlední řadě na podpoře našich partnerů a veřejnosti.
Proto i Vy si po přečtení této zprávy přičtěte zasloužený DÍK, který Vám
za úspěšný rozvoj našeho sdružení LORM a sociálních služeb pro osoby
s hluchoslepotou právem náleží!
Děkuji Vám!

Mgr. Petra Zimermanová
ředitelka o.s. LORM

3

2. o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé


Kdo jsme
Občanské sdružení LORM – Společnost pro hluchoslepé sdružuje 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 sdružovat hluchoslepé osoby a jejich rodiny i příznivce
a prosazovat a hájit zájmy hluchoslepých osob. Mezi dlouhodobé cíle sdružení LORM patří:
-



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

Historie a současnost
Sdružení LORM bylo založeno v roce 1991 doslova „na zelené louce“ – neexistovala zde
do té doby žádná organizace, která by se věnovala péči o hluchoslepé. Za 18 let se organizaci
LORM podařilo vybudovat v České republice základní síť sociální služeb pro osoby
s hluchoslepotou. V Poradenských centrech v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci, Hradci
Králové, Brně, Olomouci a Ostravě prostřednictvím terénních sociálních pracovníků dnes
nabízíme odborné sociální služby, sociální rehabilitaci – výuku komunikace, prostorové
orientace a samostatného pohybu, průvodcovské, předčitatelské služby, tlumočnické služby
a mnohé další. Cílem služeb je připravit klienta vést samostatný, plnohodnotný a důstojný
život ve svém přirozeném prostředí.



Komu pomáháme
Služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zraku a sluchu různého stupně
v rámci celé ČR, naší cílovou skupinou jsou osoby s hluchoslepotou.
Základním kritériem pro poskytnutí služby je vážné kombinované duální postižení zraku
a sluchu. Výchozím kritériem definice naší cílové skupiny je především funkční hledisko
zohledňující sociální problematiku.
Hluchoslepota je jedinečné postižení dané souběžným poškozením zraku a sluchu různého
stupně. Způsobuje především potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném
pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hluchoslepém člověku plnohodnotně
se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, 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 dojíždějí podle
potřeb klientů.
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3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2008


Sociální služby pro osoby s hluchoslepotou
Služby 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 postižené;
příspěvek na péči, ostatní peněžité 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 žádosti 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 služby na úřady
a k lékaři, předčitatelská služba, informační servis formou
bulletinu Doteky atd.



Tlumočnické služby 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 služby 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 služby zajišťované ve všech krajích České republiky
a regionálních poradenských centrech o.s. LORM.
Průběh služeb v roce 2008
Začátkem roku byli všichni stávající uživatelé našich služeb seznámeni s aktuální nabídkou
služeb na rok 2008, z které si vybrali pro sebe potřebné služby. V průběhu roku pracovali
speciální pedagogové a terénní sociální pracovnice na základě sepsaných Smluv, ve kterých
je uvedena frekvence a druh poskytované služby. Služby byly klientům poskytovány celoročně
v pracovní době. Pracovníci i dobrovolníci o.s. LORM se při poskytování služeb řídí principy
Etického kodexu o.s. LORM.
Všechny sociální služby byly klientům poskytovány zdarma. Uživatelé služeb si pouze hradili
část nákladů na ubytování a stravování na edukačně rehabilitačních pobytech.
Poradní dny
Poradenské centrum LORM Praha
Poradenské centrum LORM Brno
Poradenské centrum Hradec Králové
Poradenské centrum LORM Jindřichův Hradec
Poradenské centrum LORM Liberec
Poradenské centrum LORM Olomouc
Poradenské centrum LORM Ostrava
Poradenské centrum LORM Plzeň

pondělí, středa: 9.00 – 17.00
pondělí: 8.00 – 16.00
pondělí: 9.00 – 17.00
pátek: 9.00 – 17.00
pondělí: 9.00 – 17.00
pondělí: 9.00 – 17.00
pátek: 9.00 – 17.00
pondělí: 8.30 – 16.30

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.
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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 týká jejich postižení. Vzhledem k tomu,
že se jedná o dlouhodobě poskytované služby, 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 služeb 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 www.lorm.cz, které umožňují
hluchoslepým, nevidomým a slabozrakým přístup k cenným informacím z oblasti nabídky
našich služeb a problematiky hluchoslepoty

Rozvoj služeb a depistáž
Díky úspěšnému dotačnímu řízení u MPSV, finanční podpoře z projektu Světluška
od Nadačního fondu Českého rozhlasu a veřejné sbírce Červenobílé dny jsme v roce 2008
mohli posílit služby v Jihomoravském kraji přijetím další terénní sociální pracovnice,
pokračovat v rozvoji služeb v Královéhradeckém kraji a provést ve 2. polovině roku depistáž
v kraji Libereckém. V průběhu roku jsme otevřeli 3 nová Poradenská centra v Plzni,
Jindřichově Hradci a Hradci Králové.
DEPISTÁŽ
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
žít až 4 000 osob s tímto handicapem. Komplexnější depistáž byla v ČR naposledy provedena
naším sdružením na začátku 90. let, kdy bylo vyhledáno kolem 380 osob. Z těchto osob
a dalších nově získaných bylo před zahájením hloubkovějších depistáží v roce 2007
v evidenci o.s. LORM celkem 145 hluchoslepých. V roce 2007 se podařilo vyhledat 15 osob
s hluchoslepotou, v roce 2008 jsme objevili v rámci všech regionů 32 osob s hluchoslepotou.
Dnes víme o 194 osobách s hluchoslepotou, které v roce 2008 žily v České republice.



Hodnocení, kvalita a podpora
Služby byly v roce 2008 pravidelně kontrolovány formou měsíčních porad týmu, na kterých
terénní sociální pracovnice hodnotily svoji práci s klienty za uplynulý měsíc. Na kvalitu
odborné a terénní práce dohlížela kromě ředitelky také metodička, tým byl pod supervizí
PhDr. Jana Holeyšovského.
Statistika sociálních služeb v roce 2008
Kvantitativní hodnocení je získáváno na základě měsíčních statistických výkazů, které terénní
pracovnice zpracovávají a předávají ke kontrole metodičce a ředitelce. Výkazy detailně
ukazují podíl vlastní terénní práce s klientem a podíl administrativní práce. Formuláře slouží
k pravidelnému měsíčnímu, pololetnímu a ročnímu hodnocení práce jednotlivých terénních
pracovníků podle Poradenských center a oblastí.
V roce 2008 jsme evidovali 194 osob s hluchoslepotou v České republice, kterým byly
nabídnuty sociální služby včetně základního a odborného poradenství. Z tohoto počtu byly
poskytovány pravidelné sociální služby na smluvním principu celkem 132 uživatelům, což
oproti roku 2007 představuje nárůst o 29 klientů. S ostatními evidovanými hluchoslepými
osobami jsme byli v písemném kontaktu (pravidelné zasílání nabídky služeb a novinek
z oblasti sociálně právní).
Celkem se v roce 2008 uskutečnilo mezi terénními pracovnicemi o.s. LORM a uživateli 9 011
kontaktů, což je o 3 479 kontaktů více než v roce 2007. Terénní sociální pracovnice se v rámci
individuální přímé práce věnovaly klientům v celkovém počtu 6 943,75 hodin, v rámci
skupinové práce pak v rozsahu 8 654 hodin, celkem se jednalo o 15 597,75 hodin práce
s uživateli služeb, což ve srovnání s rokem 2007 představuje nárůst o 4 150,75 hodin.
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STATISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2008
TYP SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální rehabilitace
Odborné sociální
poradenství
Tlumočení
Sociálně aktivizační služby
CELKEM

Individuální
práce v hod.

Skupinová
práce v hod.

CELKEM

Počet
kontaktů

4 147

1 887

6 034

1 710

2 400
397
0
6 944

987
0
5 780
8 654

3 387
397
5 780
15 598

4 284
248
2 769
9 011

Podíly jednotlivých sociálních služeb v roce 2008
37%
3%

22%

38%

Sociální rehabilitace
Sociální poradenství
Tlumočení
Sociálně aktivizační služby



Podrobný popis vybraných sociálních služeb a projektů
Edukačně rehabilitační pobyty
Edukačně rehabilitační pobyty patří již tradičně do nabídky našich sociálně aktivizačních
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, turistiku,
arteterapii, muzikoterapii, hipoterapii apod. Veškeré sociální
služby zajišťované na pobytech mají hluchoslepí klienti
zdarma, přispívají si pouze na ubytování a stravování ve výši
50 % nákladů. V roce 2008 se jednalo o příspěvek 1600 Kč
na týdenní ubytování s plnou penzí na letních pobytech
a 1800 Kč za zimní pobyt.
Cyklisticko-turistický pobyt u Slavonic
CYKLISTICKO TURISTICKÝ POBYT U SLAVONIC
Na první tandemový pobyt do penzionu Bejčkův mlýn u Slavonic jsem jela s velkou zvědavostí
a zároveň s obavami, jak poslepu zvládnu jízdu na tandemovém kole a jestli nebudu zátěží
pro jeho řidiče. Vždyť na kole jsem naposledy jela asi před 30 lety, tak jsem to chtěla zase
zkusit. Pobyt se uskutečnil za teplých letních dnů od 6. do 13. června v nádherné jihočeské
krajině. V sobotu odpoledne jsme si prohlédli tandemová kola a všichni klienti za pomoci
průvodců si vyzkoušeli na nich jezdit. Můj první dojem byl hrozný – najednou jsem byla
ve vzduchu, křečovitě svírajíc řidítka, sedadlo se mi zdálo moc úzké, nohy hledaly pedály
a hlavou mi vířily myšlenky – bože, holka, kam to zase lezeš. Po pár nejistých šlápnutích
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mi došlo, že jedeme, a tak za vydatného povzbuzování přihlížejících a řidičky přede mnou
jsme absolvovaly dvě zkušební jízdy. Když jsem s roztřesenýma nohama zase stála na pevné
zemi, v duchu jsem si říkala, že je to moje poslední jízda na kole. Do druhého dne ale moje
emoce opadly a zvítězila chuť to zkusit znovu. S Borůvkou, která mi byla výbornou a trpělivou
průvodkyní a řidičkou na tandemovém kole, jsme se dohodly na povelech při rozjíždění
a zastavování, kdy šlapat – upozornila mě na přehazování převodů a změnu terénu,
na zatáčky a při tom všem mi ještě popisovala krajinu kolem mne, tak jsem si jízdu
vychutnávala, kromě tvrdého sedadla, které se na každém kamínku pořádně otřásalo. Když
jsem si libovala, jak rychle uháníme, tak mě Borůvka zchladila ujištěním, že to není
tak hrozné, protože jedeme krokem. Postupně jsme si prodlužovaly trasu, jízda z kopce byla
báječná, se šlapáním do kopce to sice bylo horší, ale zvládaly jsme to. Dojely jsme
až k hraničnímu trojmezí, vzdálenému 12 km, kde jsme si sáhly na trojhranný hraniční kámen
označující hranici tří zemí, tj. Čech, Moravy a dolního Rakouska, bylo tam také území
nikoho... Byl to prima pobyt plný nádherných zážitků.
Jarka Žáková
V roce 2008 jsme pořádali celkem 5 edukačně rehabilitačních pobytů s kapacitou
pro 15 klientů na jeden pobyt. O pobyty byl jako každý rok mezi našimi klienty mimořádný
zájem. Celkem se pobytových akcí zúčastnilo 144 osob, z toho 69 hluchoslepých klientů,
33 rodinných příslušníků, 4 odborníci a 38 zaměstnanců o.s. LORM v roli
průvodců/tlumočníků/trasérů.
Přehled edukačně rehabilitačních pobytů v r. 2008
1. Kuklík na Vysočině: 26. 1. 2008 – 2. 2. 2008, zimní
pobyt – běžecké lyžování
2. Slavonice: 6. 6. – 3. 6. 2008, cykloturistika
na tandemových kolech
3. Lažánky u Tišnova: 4. 7. – 11. 7. 2008, výuka
a rozvoj taktilního znakového jazyka
4. Nové Hutě na Šumavě: 25. 7. – 1. 8. 2008, sociální
rehabilitace
5. Škrdlovice na Vysočině: 15. 8. – 22. 8. 2008,
sociální rehabilitace
Zimní pobyt na běžkách na Vysočině

Klubová setkání hluchoslepých
Při Poradenských centrech pořádáme pravidelná klubová setkání a zajímavé akce
pro hluchoslepé klienty s cílem snížit jejich společenskou izolaci. Mezi každoročně oblíbené
akce patří návštěvy hmatových výstav či divadel, výlety, přednášky o novinkách z oblasti
kompenzačních pomůcek či sociálně právní, setkávání se zajímavými osobnostmi,
arteterapeutická, muzikoterapeutická a dramaterapeutická náplň. Klubová setkání
přizpůsobujeme komunikačním možnostem účastníků, na akce zajišťujeme doprovody
a tlumočení podle potřeb klientů, v centrech máme k dispozici indukční smyčku.
Pražský klub
21. 1. 2008
5. 2. 2008
19. 2. 2008
21. 2. 2008
4. 3. 2008
18. 3. 2008
16. 4. 2008
30. 4. 2008
13. 5. 2008
27. 5. 2008
3. 6. 2008
1. 7. 2008
10. 9. 2008
16. 9. 2008
23. 9. 2008

Výstava hudebních nástrojů – Muzeum české hudby
Výstava Josefa Lady
Psí návštěva v o.s. LORM
Výstava Letokruhy času – hmatová výstava
Beseda o přepravě MHD
Artedílna
Začalo to hrudkou hlíny – hmatová výstava o pravěké keramice
Hipoterapie – Nučice u Kostelce nad Černými lesy
Výlet za lípou Lormačkou – Jílové u Prahy
Výstava Poslové magie – Africké masky a loutky v Náprstkově muzeu
Prohlídka Staronové synagogy a židovského hřbitova, přednáška
Jak se vyrábí Becherovka, ochutnávka – Karlovy Vary
Jílové u Prahy – zalití lípy Lormačky a výlet po okolí s výkladem
Artedílna – práce s hlínou, korálkový obrázek
Mníšek pod Brdy – muzeum místních zajímavostí a historie dolování
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7. 10. 2008
22. 10. 2008
4. 11. 2008
18. 11. 2008
25. 11. 2008
2. 12. 2008
16. 12. 2008

Židovské muzeum
Přednáška nevidomého horolezce
Oko a oční vady – příprava dotazů pro přednášku
Muzikoterapie
Oční vady a pomůcky – přednáška
(MUDr. Moravcová – CZV)
Artedílna – malování na sklo, ozdoby z papíru
Vánoční klub
Návštěva pivovaru, Plzeň

Liberecký klub
31. 1. 2008
29. 2. 2008
19. 3. 2008
29. 4. 2008
27. 5. 2008

18. 9. 2008
13. 10. 2008
27. 11. 2008
8. 12. 2008
16. 12. 2008

Přednáška na téma Změny a poplatky ve zdravotnictví, Na Hromnice – pranostiky
Botanická zahrada Liberec – prohlídka a narozeninová přání
Pečení perníčků, kompenzační pomůcky – sherlock, další pomůcky
Tradice Filipojakubské noci, narozeninová přání
Výletní klub: Brada – Rumcajsova světnička, Jičín, ševcovna, náměstí, galerie
J. B. Spektrum – Vokšice – výtvarná skupina HODOKRŠI – keramika, dřevo, kámen,
kov, malby s povídáním výtvarníka Josefa Bucka
Výstava KRNAP Vrchlabí – Dotkněme se Krkonoš
Pečení – jablkový závin
Příprava na advent, tvorba vánočních ozdob
Pečení vánočního cukroví
Desáté Vánoce v PC Liberec – společné zdobení dortu, zpívání a vzpomínání

Brněnský klub
17. 1. 2008
5. 3. 2008
19. 3. 2008
2. 4. 2008
3. 4. 2008
8. 4. 2008
11. 4. 2008
24. 4. 2008
5. 5. 2008
29. 5. 2008
4. 6. 2008
18. 6. 2008
11. 9. 2008
2. 10. 2008
23. 10. 2008
5. 11. 2008
27. 11. 2008
4. 12. 2008

Klubové setkání – Memorandum, kompenzační pomůcky pro sluchově postižené
Tvůrčí dílna – výroba velikonočních přání
Tvůrčí dílna – Zahrada pod smrky – exkurze
Tvůrčí dílna – výroba jarní dekorace na stůl
Klubové setkání – návštěva synagogy s přednáškou
Divadlo LORMOS – představení v ÚSP Chrlice
Divadlo LORMOS – představení
Vycházka Petrov, Špilberk
Vycházka do Bílovic
Výlet parníkem po přehradě
Tvůrčí dílna – sběr přírodnin, sochy a stromy – vycházka
Výlet – Útěchov – Bílovice
Výlet – Ostrava – prohlídka města, výstava zmenšených staveb MiniUni
Výlet – Olomouc – Fort Křelov
Klubové setkání – přednáška o ÚSP Chrlice, bylinné pytlíčky
Divadlo LORMOS – představení v ÚSP Chrlice
Divadlo LORMOS – představení
Klubové setkání – beseda a koledy

Jindřichohradecký klub
26. 6. 2008
10. 9. 2008
6. 10. 2008
2. 12. 2008

Výtvarná dílna, tisk na textil
Orbis Pictus – multiinstrumentální výstava, Bazilika České Budějovice, rukodělné trhy
Výtvarná dílna – vyrábíme z přírodních materiálů
Vánoční setkání – výroba adventních věnců a vánočních ozdob

Olomoucký klub
17. 1. 2008
27. 3. 2008
9. 4. 2008
11. 9. 2008
2. 10. 2008
23. 10. 2008
11. 11. 2008
4. 12. 2008
8. 12. 2008

Firma Kompone – kompenzační pomůcky pro sluchově postižené – klub Brno
Exkurze – Moravské divadlo
Divadlo LORMOS – představení
Zmenšené stavby MiniUni, Ostrava – s ostravským klubem
Prohlídka – Fort Křelov
Přednáška o ÚSP Chrlice, bylinné pytlíčky, Brno – s brněnským klubem
Divadlo LORMOS – představení
Vánoční klub v Brně – s brněnským klubem
Vánoční klub a prohlídka pražírny kávy

Ostravský klub
14. 3. 2008
27. 3. 2008
11. 4. 2008
18. 4. 2008

Arteterapie – výroba jarních ozdob a přání v Poradenském centru
Exkurze – návštěva pražírny kávy v Opavě
Divadlo LORMOS – zpěvohra „O Červené Karkulce“ v Poradenském centru
Vystoupení dětí ze ZŠ Kravaře-Kouty – svátek matek v Poradenském centru
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11. 9. 2008
26. 9. 2008
10. 10. 2008
24. 10. 2008
29. 10. 2008
30. 10. 2008
6. 11. 2008
14. 11. 2008
21. 11. 2008
28. 11. 2008
5. 12. 2008
12. 12. 2008

Výstava MiniUni, procházka Ostravou
Toulky Opavou, výstup na Hlásku, procházka s prohlídkou zajímavostí Opavy
Arteterapie – výroba rámečků na fotky ze samotvrdnoucí hmoty
Narozeninový klub, oslava narozenin, posezení v PC Ostrava
Výstava – Afrika – divočina v srdci, Slezskoostravský hrad
Beseda – komunikační techniky hluchoslepých, procvičování
Výstava – slavné vily Moravskoslezského kraje v Domě umění v Ostravě
Exkurze – půjčovna kompenzačních pomůcek
Divadlo LORMOS – představení „O kůzlátkách“
Arteterapie – výroba vánočních přání a výzdoby na stůl (ikeba)
Vánoční besídka v ZŠ Kravaře – Kouty
Vánoční jarmark, procházka Ostravou, posezení

Plzeňský klub
26. 2. 2008
Prohlídka Plzeňského pivovaru a nového poradenského centra v Plzni
17. 4. 2008
Prohlídka města Žatec, posezení u kávy
22. 5. 2008
Prohlídka historické Plzně

Divadélko hluchoslepých LORMOS
V rámci dramaterapie vznikl před dvěma lety
v občanském sdružení LORM divadelní spolek
LORMOS. Tvoří ho pět hluchoslepých členů – klientů
organizace a tři pracovnice ze sdružení LORM. Koncem
r. 2007 se divadélko z Brna poprvé prezentovalo
na veřejnosti komponovaným vánočním pásmem,
následující jaro pak sehrálo na několika místech Moravy
autorské divadlo „O Červené Karkulce“. V červnu
se herci pustili do zkoušení dalšího autorského kusu
s názvem „O kůzlátkách“.
„Po předcházejících zkušenostech a vzhledem k postupnému vyzrávání souboru jsem
se tentokrát mohla pustit i do režijního vedení zaměřeného na samostatný pohyb
hluchoslepých herců na scéně, v čemž protagonisté shledali patrně nejobtížnější část celého
projektu“, říká autorka scénáře, režisérka, herečka a vedoucí souboru v jedné osobě, paní
Zdeňka Jelínková. „Zkuste si představit, že tito kolegové – herci se nejen vzájemně nevidí,
ale při poměrně krátké vzdálenosti mezi sebou se ani neslyší či nerozumí mluvenému textu,
muzice, zpěvu. Vše musí být přesně nacvičené časově a zapamatované do detailu, zatím
není téměř žádný prostor pro improvizaci.“ Jeden z hluchoslepých aktérů, Jan Pavlíček, který
zde hraje velmi netypického vlka, k tomu dodává: „Ze všeho nejtěžší pro mě bylo zvládnout
volný prostor, kde se pohybuji bez hole, bez průvodce a ještě k tomu musím být ‚v roli‘. Naše
režisérka nám nic neodpustí a tak je to taky správné – pokud chceme
něčeho dosáhnout, musíme se snažit, pracovat na sobě, abychom šli
pořád dál a výš.“
Divadélko nacvičovalo celé září a říjen jednou týdně v nových
prostorách multifunkčního sálu v ÚSP pro zrakově postižené v Brně
Chrlicích, a to díky mimořádné vstřícnosti a pochopení tamější paní
ředitelky Mgr. Danuše Křivákové, které tímto soubor upřímně děkuje
za spolupráci. Na podzim vyrazilo originální seskupení se zpěvohrou
na další úspěšné turné po Moravě, největší ovace sklidili 8. listopadu
na víkendové konferenci o.s. LORM ve Ždáru n. Sázavou. Za celý rok
se skupina sešla 37 x na zkoušení či hraní.

Výukový CD-ROM Taktilní znakový jazyk pro hluchoslepé – 2. díl
V průběhu roku 2008 jsme v úzké spolupráci s odborníky z Univerzity Palackého v Olomouci
připravili k vydání 2. díl výukového CD-ROMu taktilního znakového jazyka pro hluchoslepé.
Tato metodická pomůcka, která navazuje na 1. díl CD-ROMu z roku 2006, pomáhá osobám
s hluchoslepotou osvojit si nebo procvičit nové znaky potřebné pro komunikaci mezi
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hluchoslepými. Taktilní znakový jazyk je doteková varianta českého
znakového jazyka, která je přizpůsobena komunikačním možnostem
hluchoslepých osob. Taktilní znakový jazyk je založen na vzájemném
kontaktu jedné nebo obou rukou komunikujících, přičemž hluchoslepý
člověk přijímá informace pomocí aktivního odhmatávání jednotlivých
znaků. 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. Výukový CD-ROM je určen lektorům znakového jazyka, ale také slouží samotným
hluchoslepým osobám a jejich rodinným příslušníkům k prohlubování znalostí, které si již
osvojili na kurzech taktilního znakového jazyka pořádaných sdružením LORM. Proto byl CDROM 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 v běžném provedení, taktilním
provedení a v detailu a navíc jsou řazeny tematicky i abecedně. Formou testů si lze rovněž
ověřit získané vědomosti. Hluchoslepí mají 1. i 2. díl výukového CD-ROMu zdarma. Ostatní
zájemci si mohou 2. díl výukového CD-ROMu objednat za 50 Kč, případně 1. díl za 150 Kč
v Poradenském centru LORM Praha, Zborovská 62, 150 00 Praha 5, tel/fax: 257 325 478,
e-mail: admin@lorm.cz. K objednání lze také využít webového formuláře na www.lorm.cz.
Druhý díl výukového CD-ROMu mohl vyjít díky projektu „Taktilní znakový jazyk
pro hluchoslepé“ financovanému Grantovou agenturou České republiky.

Bulletin Doteky – časopis nejen pro hluchoslepé
Časopis Doteky vydává o.s. LORM od roku 1994, a to čtyřikrát ročně. Svůj oblíbený časopis
odebírají hluchoslepí čtenáři/posluchači zdarma ve zvětšeném černotisku, Braillově písmu,
jako zvukovou nahrávku nebo v elektronické podobě. V roce 2008 jsme přešli ze zvukového
zpracování Doteků na kazetách na nových formát mp3 na CD-ROMech. Doteky si však
mohou objednat i zájemci o problematiku hluchoslepých, navíc jsou starší i nová čísla
bulletinu volně k prohlédnutí či ke stažení na webových stránkách www.lorm.cz. Časopis
DOTEKY připravuje od samého počátku hluchoslepý šéfredaktor Zdeněk Sedláček v úzké
spolupráci se členy redakční rady a stálými dopisovateli. Doteky přinášejí novinky ze sdružení
LORM, zprávy z akcí v ČR i zahraničí, novinky v sociálně právní oblasti, součástí Doteků jsou
rubriky Zdraví – Příčiny hluchoslepoty, Osobnosti ze světa hluchoslepých atd. Časopis
je ojedinělým prostorem, kde se mohou hluchoslepí sami vyjadřovat, ať už formou básně
či vyznání nebo uveřejněním reportáže, zprávy či oblíbeného receptu. Bulletin je důležitým
komunikačním prostředníkem – mostem, který propojuje hluchoslepé po celé ČR.
Statistika předplatitelů bulletinu Doteky 2004 – 2008
Formát
2004
2005
2006
Zvětšený černotisk
212
216
217
Braillovo písmo
22
23
22
Zvukový formát
12
10
10
Elektronicky – formát doc
0
5
7
Celkem ks
246
254
256

2007
109
20
13
90
233

2008
124
22
10
138
294

Podzimní 56. číslo Doteků vyšlo s přílohou Praktické rady pro majitele vodicích a asistenčních
psů. Krásné a originální ilustrace titulní strany Doteků i ikonku k nové psí rubrice HAF
pro Doteky bez nároku na honorář připravoval grafik Tomáš Zach.

Lormolympiáda – 1. ročník sportovní a dovednostní soutěže hluchoslepých
Ve dnech 5. až 9. září 2008 jsme pořádali ve Sněžném
na Vysočině první ročník Lormolympiády – soutěžní
přehlídky sportovních a uměleckých dovedností osob
s hluchoslepotou. Do soutěže se přihlásilo 23 zájemců!
Hluchoslepí sportovci soutěžili například v běhu na 30 metrů
s trasérem, vrhu koulí nebo skoku do dálky z místa, hráli
šachy a jezdili na tandemovém kole. Hluchoslepí však na

11

Lormolympiádě dokázali, že kromě sportu jsou jim vlastní i umělecké disciplíny. Na Vysočině
si poměřili své síly také v literární a výrazové tvorbě, ve výtvarné dílně si potiskli tašky, vyrobili
suché vazby z květin, vyšili přání a dokonce si zkusili i pletení košíků. V České republice jsou
tradičně pořádány regionální a národní paralympiády a abilympiády pro osoby se zdravotním
postižením, žádné však nejsou uzpůsobeny potřebám osob s tímto těžkým smyslovým
handicapem. Lormolympiáda byla historicky první soutěžní sportovní a uměleckou přehlídkou
osob s hluchoslepotou u nás. Shodou okolností probíhala ve stejném týdnu v Bulharsku
rovněž první přehlídka specifických dovedností hluchoslepých lidí na evropské úrovni.

2. ročník umělecké soutěže hluchoslepých o Cenu Hieronyma Lorma
Umělecká soutěž hluchoslepých, jejíž první ročník jsme vyhlásili v roce 2006 při příležitosti
15. narozenin o.s. LORM, vznikla s cílem motivovat osoby s hluchoslepotou k hravé tvořivosti,
poskytnout prostor pro prezentaci ojedinělých děl a vzájemné setkávání lidí s hluchoslepotou
a veřejnosti. Inspirovat jsme se nechali zavedenou mezinárodní soutěží, Cenou Heleny
Kellerové, kterou již léta vyhlašuje skotská organizace Sense Scotland.
V roce 2008 jsme vyhlásili 2. ročník tentokrát na společné téma Přátelství v kategorii literární
a výtvarné. Jako společné motto jsme pro 2. ročník zvolili citát od světově proslulé
hluchoslepé spisovatelky Heleny Kellerové: „V úplné tmě a tichu, které mě oddělují od světa,
mi ze všeho nejvíc chybí přátelský zvuk lidského hlasu. Slepota odděluje člověka od věcí –
hluchota od lidí.“ V soutěži se sešlo mnoho krásných uměleckých děl, dokonce počet
přihlášených příspěvků v kategorii próza se oproti předchozímu ročníku ztrojnásobil.
V kategorii próza soutěžilo 32 děl, k tvorbě ve verších se nechalo volně inspirovat 7 autorů.
Výtvarná kategorie se pyšnila celkem 16 uměleckými díly. Literární práce vyhodnotila
pětičlenná nezávislá odborná porota z řad spisovatelů a osobností, které mají blízko
k problematice hluchoslepých. Slavnostní vyhlášení výsledků a ocenění vítězů 2. ročníku
proběhlo na Víkendové konferenci ve Žďáru nad Sázavou od 7. do 9. listopadu 2008.
Hlavní cenu, krásnou dřevěnou sochu ptáka od řezbáře Pavla
Slámy, za 1. místo v kategorii poezie převzala hluchoslepá
Václava Turková za svoje dílo Kdybych... Porota složená
z odborníků a spisovatelů dále udělila v kategorii próza 1. místo
Viktoru Sedlářovi za povídku s názvem Přátelství, to není fráze.
Vedle Ceny odborné poroty byla předána vítězům i Cena
veřejnosti na základě hlasování, které probíhalo v průběhu
celého října na webových stránkách www.lorm.cz. Největší
počet elektronických hlasů v kategorii poezie získala Marie
Doležalová za svoji báseň Chtěla bych znovu, tak jako
v dětství. V kategorii próza mělo u veřejnosti největší úspěch
dílo s názvem Sen o přátelství od Marcely Peterkové. Velký
keramický hrnek s plastickým logem si za 1. místo ve výtvarné
soutěži odvážela domů Jaroslava Kolářová za kolekci
vyšívaných obrázků s motivem ptáčka, fialky a vlčího máku.

Víkendová konference LORM a 8. valná hromada o.s. LORM v r. 2008
Ve dnech 7. až 9. listopadu 2008 se na naši víkendovou konferenci do hotelu Jehla ve Žďáru
nad Sázavou sjelo celkem 74 účastníků z řad hluchoslepých, jejich rodinných příslušníků,
přátel, dobrovolníků a odborníků. Sobotní dopolední program konference byl věnován
8. Valné hromadě o.s. LORM. Z celkového počtu 169 členů se jí účastnilo prezenčně 57 osob,
korespondenčně 37 osob, celkem tedy 94 osob (56 % z členské základny). Předsedou
sdružení byl znovu zvolen Pavel Nepraš, ostatními členy Výkonné rady na další dva roky jsou
Mgr. David Berenreiter, Mgr. Jitka Hlaváčová, Mgr. Irena Honzáková a Dagmar Prošková.
Dozorčí rada byla zvolena ve složení Stanislava Kníchalová, Ing. Miroslav Küblbeck a Eva
Slánská. Dozorčí rada si za svého předsedu zvolila Ing. M. Küblbecka. K vrcholným
momentům konference bezpochyby patřilo vystoupení divadélka LORMOS. Skupina
hluchoslepých herců a terénních sociálních pracovnic z Brna a Olomouce představila
nadšenému publiku svoji novou a velmi vtipnou zpěvohru „O kůzlátkách“. Sobotní večer patřil
oslavě tvořivosti – ocenili jsme vítěze 2. ročníku literární soutěže o cenu Hieronyma Lorma.
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V rámci této soutěže byla uspořádána i malá výstava přihlášených uměleckých děl
hluchoslepých klientů a fotografií z mnoha akcí pořádaných sdružením LORM. Nedělní
dopoledne pak bylo věnováno aktuálním novinkám z oblasti sociálně právní.

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 může
každý uživatel nastavit takovou velikost písma a barevné schéma, které mu vyhovuje. V roce
2008 počet návštěvníků klesl o 14 %, ale počet zobrazených stránek naopak vzrostl o 12 %.
Návštěvníků v roce 2008 bylo o něco méně, ale dívali se na stránky více (v přepočtu
na návštěvníka je to o 30 % více). Návštěvnost podstatně závisela na roční době –
o prázdninách byla tradičně slabší, silný byl březen a listopad. Na jarní i podzimní nárůst
návštěvnosti mají pravděpodobně vliv probíhající akce – na jaře sbírka, na podzim Cena
Hieronyma Lorma a vystoupení divadélka LORMOS. Polovina návštěvníků přišla na stránky
přímým zadáním adresy do prohlížeče nebo přes Oblíbené položky, dalších 30 % zájemců si
našlo stránky ve vyhledávači – nejčastěji když hledali „zákon o sociálních službách" (13 % ze
všech návštěv z vyhledávačů), „lorm" (4,5 %), „hluchoslepota" (2,1 %) a „Lormova abeceda"
(1,9 %).
Statistika návštěvnosti stránek www.lorm.cz v období 2003 – 2008
Rok
Průměrný počet
unikátních návštěvníků
za měsíc
Průměrný počet
zobrazených stránek za
měsíc

2003

2004

2005

2006

2007

2008

305

1 000

3 000

6 000

5 000

4 300

10 000

15 000
až
20 000

14 000

15 000

Pro zajímavost vybíráme ze statistiky návštěvnosti jednotlivých částí webu v roce 2008
ve srovnání s rokem 2007: mezi nejnavštěvovanější části patřily, stejně jako v roce 2007,
Doteky – četly se sice méně než loni (35 000 zobrazení oproti 45 000), ale zato se více
stahovaly (4000 stažení oproti 1500). Zájem o fotoalbum nadále roste, v roce 2008 se jednalo
o 36 000 zobrazených stránek (v roce 2007 jen 20 000), z toho „pouze" 9000 odpovídá
zobrazení jednotlivé fotky. Z hlediska návštěvnosti byla na úplné špičce sekce
„Hluchoslepota“ – přes 38 000 zobrazených stránek. Zhruba 6500 stránek se týkalo Ceny
Hieronyma Lorma, dále mezi nejnavštěvovanější sekce patřily v r. 2008 „Adresář služeb“
(4000) a „Zákon o sociálních službách“ (9000) a další. Výrazný meziroční nárůst návštěvnosti
nastal u knihovny (přes 60 %, v roce 2008 celkem 23 000 zobrazení). Úvodní stránka
s aktualitami se návštěvníkům zobrazila 21 000krát, zbytek sekce LORM má přes 11 000
zobrazení a sekce „Naše služby" dalších 5000. V těchto částech webu oproti roku 2007 došlo
k mírnému zvýšení zájmu (cca o čtvrtinu).

Odborná knihovna
Knihovna o.s. LORM je dnes jedinečným souborem odborných informací o hluchoslepotě
v České republice, čítá na 762 titulů zaměřených na hluchoslepotu a problematiku postižení
zraku a sluchu. Jako taková se velkou měrou podílí na růstu povědomí o hluchoslepotě a
slouží jako významný informační zdroj pro odborníky, zájemce z řad studentů speciální
pedagogiky či jiných příbuzných oborů i laické veřejnosti. Knihovna byla průběžně doplňována
o nové zajímavé tituly včetně online verze na webových stránkách www.lorm.cz. V polovině
roku 2007 jsme zahájili projekt tzv. digitalizace klasické černotiskové knihovny. Projekt byl
spuštěn na jaře 2008 a nyní si mohou osoby s hluchoslepotou a se zrakovým postižením
z odborné knihovny sdružení zapůjčit vybrané tituly, které byly z tištěné knižní předlohy
převedeny do elektronické podoby – tzv. digitální knihy. V této podobě si mohou titul přečíst
pomocí počítače, jenž je softwarově patřičně vybaven, ať už hlasovým či hmatovým
výstupem, zvětšovacími programy s hlasovou podporou apod.
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4. Práce s veřejností


Odborná a metodická práce
Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
Od poloviny roku 2007 probíhalo jednání na Vládním výboru pro zdravotně postižené občany
ohledně novely zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči. Pracovní skupina sestávající
se z odborníků a zástupců z organizací pro sluchově postižené 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 používaných 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 důvodovou zprávu. Dne 20. 10. 2008 vešel
v platnost zákon č. 384/2008 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých
osob. Jedná se o novelu zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči, která dává všem
neslyšícím, ohluchlým a hluchoslepým osobám právo svobodně si zvolit některý
z komunikačních systémů. Poslanci schválili i to, aby se do budoucna už nepoužívalo
překonané označení „znaková řeč“. V novele je vedle českého znakového jazyka a jeho
dotekové (taktilní) formy určené pro hluchoslepé vyjmenováno několik komunikačních
systémů založených na češtině, a to jak pro neslyšící, tak i pro hluchoslepé osoby. Zákon
se zmiňuje například o vizualizaci mluvené češtiny, Lormově abecedě, daktylografice
či Braillově písmu s využitím dotekové formy. Jednou z novinek v tomto zákoně je přepis
mluvené řeči v reálném čase, který uvítají lidé preferující češtinu.



Vyškolili jsme další osobní asistenty
Na jaře 2008 jsme v Poradenském centru v Praze pořádali 2. běh akreditovaného kurzu
Osobní asistent pro hluchoslepé a zrakově postižené 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 postižené, standardy kvality péče atd.
Účastníci po absolvování závěrečné zkoušky obdrželi Osvědčení s celostátní platností.



Přednášky o hluchoslepotě
V průběhu roku terénní pracovníci a speciální pedagogové o.s. LORM ve spolupráci
s hluchoslepými kolegy a klienty pořádali přednášky o hluchoslepotě na odborných
konferencích a vysokých školách pro studenty speciální pedagogiky a sociálně a zdravotnicky
zaměřených oborů. Připravili jsme panelové prezentace v regionálních knihovnách, pro střední
školy jsme zajistili celou řadu seminářů na téma „Život s hluchoslepotou“, celkově se jednalo
o přednášky a besedy v rozsahu 206 hodin. Hluchoslepý kolega Ladislav Holba se svým
vodicím psem uspořádal v roce 2008 v mateřských, základních a vyšších odborných školách
a v knihovnách a dalších institucích v Ostravě a Moravskoslezském kraji celkem 62 besed
o životě hluchoslepých.
Přednášky na odborných seminářích, konferencích a na VŠ, VOŠ a SŠ
- Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Masarykova univerzita, PdF, Brno, 11. 1. 2008
- Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Rozhlas Petrov, Brno, 13. 2. 2008
- Hluchoslepota – Kavárna Krnov, 3. 3. 2008
- Komunikační techniky osob s hluchoslepotou – Speciální školy pro sluchově postižené
v Českých Budějovicích, 26. 3. 2008
- Hluchoslepí mezi námi – VOŠ zdravotní, České Budějovice, 9. 4. 2008
- Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Univerzita Palackého, PdF, Olomouc,
9. 4. 2008
- Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Poradenské centrum LORM, Ostrava,
11. 4. 2008
- Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM a o sbírce – Masarykova univerzita, PdF, Brno,
16. 4. 2008
- Hluchoslepí mezi námi – SOŠS U Matky Boží, Jihlava, 17. 4. 2008
- Osoba s hluchoslepotou – Obchodní akademie, Jablonec nad Nisou, 17. 4. 2008
- Přednáška o hluchoslepotě – Hradec Králové, 22. 5. 2008
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Osoba s hluchoslepotou – Nadace Škola hrou, Liberec, 28. 5. 2008
Komunikační techniky osob s hluchoslepotou – Speciální školy pro sluchově postižené,
České Budějovice, 30. 5. 2008
Osoba s hluchoslepotou, prezentace o.s. LORM v rámci Komunitního plánování – akce
pro veřejnost – Liberec, 18. 6. 2008
Lormova abeceda – Komora tlumočníků znakového jazyka, Praha, 11. 9. 2008
Hluchoslepota – pro pracovníky SONS, Praha, 2. – 3. 10. 2008
Přednáška o kurzu Vizualizátor mluvené češtiny – ČUN, Praha, 8. 10. 2008
Komunikace hluchoslepých – nemocnice Kladno, 19. 10. 2008
Přednáška o hluchoslepotě – ZŠ Kravaře – Kouty, 21. 10. 2008
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Univerzita Palackého, Olomouc, 11. 11. 2008
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Poradenské centrum LORM, Ostrava,
21. 11. 2008
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Charitní dům s pečovatelskou službou,
Rajhrad, 19. 11. 2008
Člověk s handicapem (konference o problematice hluchoslepých) – Střední zdravotnická
škola a VOŠ zdravotnická, České Budějovice, 27. 11. 2008
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Masarykova univerzita, PdF, Brno,
27. 11. 2008
Hluchoslepota a činnost o.s. LORM – SOŠ Benešov, 4. 12. 2008

Veřejná sbírka Červenobílé dny
Dlouhodobý projekt veřejná sbírka Červenobílé dny hraje
od roku 2002 významnou roli ve financování služeb
pro hluchoslepé. Díky každoroční kampani spojené
s dubnovou sbírkou se nám daří zvyšovat u veřejnosti
povědomí o tom, že mezi námi žijí osoby s hluchoslepotou
a používají červenobílou hůl. Prodejem malých
červenobílých propisek vybrali dobrovolníci během šestého
ročníku sbírky Červenobílé dny celkem 700 678 korun.
Stěžejní zásluhu na dalším úspěšném ročníku mělo
926 studentů ze středních, vyšších odborných a vysokých
škol, kteří od 21. do 22. dubna prodávali ve 44 městech České republiky sbírkový předmět
a rozdávali letáčky s informacemi o hluchoslepotě. Sbírka Červenobílé dny, jejíž výtěžek byl
jako každoročně použit na zajištění služeb pro hluchoslepé, však nekončí. Začátkem roku
2009 bylo Magistrátu hl. m. Prahy předloženo průběžné vyúčtování 6. ročníku sbírky. 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 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 2008 jsme členům 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 minimálně 600 Kč ročně. Přihláška a další informace jsou na www.lorm.cz.



Další aktivity…
O našich projektech jsme veřejnost v roce 2008 pravidelně informovali:
- v Aktualitách na internetových bezbariérových stránkách www.lorm.cz
- distribucí brožury a CD-ROMU Hluchoslepí mezi námi
- 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), reportáže o Lormolympiádě na ČT 24 a TV Prima
- v rámci veřejné sbírky Červenobílé dny prostřednictvím dobrovolníků, v médiích formou
rozhovorů a reportáží (Český rozhlas, Radio Čas) a inzercí (MF Dnes, Lidové noviny,
Respekt)
- v bulletinu Doteky

15

5. Struktura sdružení a jeho lidské zdroje


Struktura sdružení
Nejvyšším orgánem o.s. LORM – Společnosti pro hluchoslepé je Valná hromada sestávající
z členů sdružení, 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 datu konání poslední Valné hromady dne 8. 11. 2008 celkem: 169 osob
z toho hluchoslepí:
90 (53 %)
z toho ostatní členové (rod. příslušníci, odborníci, dobrovolníci):
79
Statutární orgány
na základě voleb a usnesení na 8. Valné hromadě o.s. LORM, 8. 11. 2008, Žďár nad Sázavou
Výkonná rada
- Pavel Nepraš, předseda a statutární zástupce
- Mgr. David Berenreiter
- Mgr. Jitka Hlaváčová
- Mgr. Irena Honzáková
- Dagmar Prošková
Dozorčí rada
- Ing. Miroslav Küblbeck, předseda Dozorčí rady
- Eva Slánská
- Stanislava Kníchalová
Ředitelka
Mgr. Petra Zimermanová, statutární zástupce



Tým odborníků a spolupracovníků o.s. LORM
Pracovní tým vedle ředitelky a metodičky tvořila skupina terénních sociálních a oblastních
pracovníků působících v osmi krajích a osmi Poradenských centrech v Praze, Liberci, Plzni,
Jindřichově Hradci, Hradci Králové, Brně, Olomouci a Ostravě a terénně v rámci celé
republiky; dále členy týmu tvořily odborná asistentka, hospodářsko – administrativní
pracovnice a pracovnice na pozici fundraiser. Organizace spolupracovala s řadou externistů
a dobrovolníků.
Odbornost týmu
Metodička a sociální pracovníci mají znalosti z tyflopedie, surdopedie, speciální pedagogiky,
psychologie, sociálně právní oblasti a ovládají další praktické dovednosti (komunikace
hluchoslepých, sebeobsluha, kurzy pro instruktory prostorové orientace a samostatného
pohybu).
SLOŽENÍ TÝMU K 31. 12. 2008
Počet Jméno a pracovní zařazení

1
2
3
4
5
6
7

Přepočteno
na celé
úvazky

Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka
Zdeňka Jelínková, zástupkyně ředitelky, metodička
Jana Kašparová, terénní pracovnice Praha
Bc. Lenka Veverková, terénní pracovnice Praha
Bc. Zdena Krásová, terénní pracovnice Jihomoravský
kraj
Naďa Tomsová, terénní pracovnice Liberecký kraj
Mgr. Eva Paulíková, terénní pracovnice Jihočeský kraj
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1
1
1
1
1
1
1

8
9
10
11
12
13
14
15
16
16

Bc. Barbora Hluchníková, terénní pracovnice
a depistáž Moravskoslezský kraj
Mgr. Věra Dirlbecková, terénní pracovnice Plzeňský
kraj
Mgr. Marcela Lazecká, terénní pracovnice Olomoucký
kraj
Bc. Zuzana Krajáková, terénní pracovnice
Královéhradecký kraj, od 1. 7. 2008
Zdeněk Sedláček, oblastní pracovník a korespondent
(hluchoslepý)
Ladislav Holba, přednášky (hluchoslepý)
Daniela Prchalová, DiS., odborná asistentka
(zdravotně postižená)
Ing. Magdalena Radovnická, hospod. – admin.
pracovnice, od 1. 6. 2008
Bc. Hana Dvořáková, fundraiser, od 1. 12. 2008
celkem

1
1
1
1
0,5
0,25
1
1
1
14,75

Na rodičovské dovolené
 Mgr. Marta Zemanová (hluchoslepá)
 Mgr. Jana Kašparová
Další spolupracovníci v roce 2008
 PhDr. Jan Holešovský, supervizor
 Jana Macáková, účetní (zdravotně postižená)
 Martin Trčka, webmaster
 Mgr. David Berenreiter, digitalizace odborné knihovny LORM (nevidomý)
 Jan Nouza, příprava rubriky Rozhovory v Dotecích
 Mgr. Diana Benšová, fundraiser



Systém celoživotního vzdělávání
Kvalitu služeb zlepšujeme pravidelným interním školením týmu a podporou v celoživotním
vzdělávání, formou rozšiřování znalostí a dovedností na kurzech a seminářích anebo účastí
na odborných konferencích. V roce 2008 dokončila 1 pracovnice bakalářské studium oboru
Speciální pedagogika na Ostravské univerzitě a 1 pracovnice ukončila magisterské studium
oboru Pedagogika – sociální práce na PdF UP v Olomouci.
Konference, přednášky a semináře
- Konference „Komunitní plánování“, Magistrát města Olomouc, 17. 4.
- Komunikace s lidmi s mentálním a kombinovaným postižením, Opava, 4. 6.
- Seminář k pracovní rehabilitaci, Sociální agentura, o.s., Plzeň, 26. 5.
- Setkání s Komisí pro občany se zdravotním postižením a zástupci firmy Hyundai Motor
Manufacturing Czech (HMMC), Krajský úřad Ostrava, 9. 9.
Kurzy
- Kurz muzikoterapie 1., 2., Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Praha, 2. 2.
- Kurz muzikoterapie 3., 4., Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Praha, 5. 4.
- Tandemy – nácvik, Tyflocentrum Brno, 28. 4.
- Kurz OA, o.s. LORM, Praha, únor – květen (4 zaměstnanci)
- Kontrastní lingvistika – český jazyk x znakový jazyk, Komora tlumočníků znakového
jazyka, Praha, 24. 5.
- Specifika tlumočení pro věřící, Komora tlumočníků znakového jazyka, Praha, 24. 5.
- Vizualizátor mluvené češtiny, Komora tlumočníků znakového jazyka, Praha, leden – únor
- Vizualizátor mluvené češtiny – praxe, Komora tlumočníků znakového jazyka, Praha, únor
– duben
- Kurz znakového jazyka, Aldea, Praha, leden – prosinec
- Kurz znakového jazyka, Automotoklub neslyšících, Ostrava, leden – květen
- Kurz znakového jazyka, individuální výuka, Olomouc, leden – prosinec
- Kurz znakového jazyka, Liberec, leden – červen
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-

Kurz znakového jazyka, Liberec, říjen – prosinec
Uživatel znakového jazyka, 2. modul, Aldea, Jindřichův Hradec, leden – duben
Znakový jazyk, Brno (P. Horáková, A. Válková), březen – květen, říjen – listopad
Znakový jazyk, Česká unie neslyšících, Praha, leden – únor
Znakový jazyk – začátečníci, Plzeňská unie neslyšících, leden – červen
Znakový jazyk – pokročilí, Plzeňská unie neslyšících, září – prosinec
Znakový jazyk – začátečník, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, České Budějovice,
září – prosinec

Školení
- Standardy kvality sociálních služeb a kompetence, o.s. LORM, Praha, 10. 1.
- Trasérský kurz, Kuklík, 24. 1. – 25. 1.
- Standardy a nové výkazy, o.s. LORM, Praha, 7. 2.
- Vizualizátor mluvené češtiny, o.s. LORM, Praha, 7. 3.
- Zaškolení – tandemová kola, Praha, 7. 5.
- Komunikace s hluchoslepými, o.s. LORM, Praha, 19. 6.
- Standardy a směrnice, o.s. LORM, Praha, 15. 10.
- Depistáž a jednání ohledně pobytů – náslech, Vranov, 27. 10.
- Depistáž – náslech, Moravec, 30. 10.
- Údržba sluchadel, o.s. LORM, Praha, 13. 11.
- Metodika přednášky, o.s. LORM, Praha, 11. 12.
- Přednáška o službách poskytovaných o.s. LORM, Rajhrad, 19. 11.
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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 možnost 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.



Domácí
V roce 2008 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.
V odborném kontaktu jsme byli s Dětským domovem a Mateřskou školou speciální
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 uživatelů našich služeb. Dlouhodobě jsme v kontaktu s foniatry a oftalmology,
s pracovníky na sociálních a zdravotních odborech všech úrovní. Vítáme spolupráci založenou
na partnerství, odborném přístupu a vzájemném respektu, v níž budeme nadále pokračovat
ve prospěch našich klientů.
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.
 Masarykova Univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky –
spolupráce s PhDr. Mgr. Radkou Horákovou, Mgr. Lenkou Hricovou
 Automotoklub neslyšících, Ostrava
Spolupráce s organizacemi
 ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel, Praha
 Audiocentrum, Praha
 Automotoklub neslyšících, Ostrava
 Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s.
 Centrum zrakových vad, Fakultní nemocnice Motol, Praha
 Česká rada humanitárních organizací, Praha
 Česká unie neslyšících (Liberec, Praha)
 Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, Praha
 ICN, o.p.s.
 Internetporadna
 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Praha
 Knihovna Petra Bezruče, Opava
 Pevnost – české centrum znakového jazyka, Praha
 Poradenské centrum SNN, České Budějovice
 Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, Ostrava
 SONS – oblastní pobočka Jindřichův Hradec
 Středisko rané péče Tamtam Olomouc
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Svárovský, s.r.o., Brno (výrobce červenobílých holí)
Tyflocentrum Praha, o.p.s.
Tyflokabinet, o.p.s., České Budějovice
Tyfloservis, o.p.s.
ÚSP Chrlice
ÚSP Palata – Domov pro zrakově postižené seniory, Praha
VIA Sdružení hluchoslepých, Praha
Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Kopřivnice
Život bez bariér, o.s.

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
 Speciální školy pro sluchově postižené, České Budějovice
 SPC při Dětském domově a Mateřské škole speciální, Beroun
 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice
 Technická univerzita, Liberec
 Tyflopedické pracoviště, Zdravotně sociální fakulta, České Budějovice
 Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta a Augustin, Hradec Králové
 Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Olomouc
Spolupráce se studenty
Spolupracujeme se studenty, kteří studují obory zaměřené na pečovatelství, zdravotnictví,
speciální pedagogiku a ergoterapii. Studenti absolvují v našem sdružení odbornou praxi
a 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 2008
Typ dobrovolné práce
Dobrovolníci při Poradenských centrech
Dobrovolníci na pobytech
Předseda, členové Výkonné a Dozorčí rady o.s. LORM
Studenti na praxi
Studenti a učitelé během sbírky Červenobílé dny
Celkem
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osob
16
37
8
2
926
989

počet
hodin
235
3626
134
40
3704
7739

7. Finanční zpráva za rok 2008


Rozvaha
Rozvaha ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)
stav k 1. 1. 2008 stav k 31. 12. 2008

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

0
29
591
-620

0
29
746
-775

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

2 956
0
21
2 930
5

3 650
0
31
3 608
11

AKTIVA CELKEM

2 956

3 650

PASIVA

stav k 1. 1. 2008 stav k 31. 12. 2008

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



2 865
2 626
239

3 204
3 044
160

91
39
52

446
442
4

2 956

3 650

Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2008 (v celých tisících Kč)
Činnosti
hlavní
NÁKLADY

hospodářská
6 825

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Ostatní náklady celkem
Poskytnuté příspěvky

246
1 719
4 450
408
2

VÝNOSY

6 972

Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem
Ostatní výnosy celkem

21

313
2 086

13

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem
Provozní dotace



0

13

386
4 187

Výsledek hospodaření před zdaněním

160

Výsledek hospodaření po zdanění

160

Přehled zdrojů financování služeb a projektů v roce 2008

Rok 2008

Poskytnuté finanční
prostředky v Kč

MPSV
Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby
Odborné soc. poradenství
Tlumočnické služby
Nadační fond Českého
rozhlasu
Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby
Lormolympiáda a Cena H.
Lorma
Nadace člověk člověku
Nadace 700 let města Plzeň
Sbírka Červenobílé dny 2007
Sbírka Červenobílé dny 2008
Sponzorské dary
Příjmy od uživatelů
CELKOVÉ NÁKLADY 2008
Úroky a výnosy
Členské příspěvky
Příjmy od uživatelů a další
výnosy
CELKOVÉ VÝNOSY 2008
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

Podíl zdroje na
financování
služeb/projektu
(v %)

4 187 000,00
2 090 000,00
1 057 000,00
800 000,00
240 000,00

61,34
30,62
15,49
11,72
3,52

1 270 000,00

18,61

600 000,00
600 000,00

8,79
8,79

70 000,00

1,03

12 000,00
14 550,00
407 067,83
403 076,67
343 887,18
187 852,96
6 825 434,64
18 611,48
13 150,00

0,18
0,21

5,96
5,9
5,04
2,76
100,00

127 847,04
6 985 043,16
+ 159 608,52

V roce 2008 se podařilo zajistit na jednotlivé celostátní sociální služby díky dotaci od MPSV,
příspěvkům od Nadačního fondu Českého rozhlasu, výtěžku ze sbírky Červenobílé dny a dalším
příspěvkům od nadací a dárců dostatek finančních zdrojů a dosáhnout kladného hospodářského
výsledku – zisku ve výši 159 608,52 Kč.
Náklady celkem: 6 825 434,64 Kč
Výnosy celkem: 6 985 043,16 Kč
Prostředky ze sbírky Červenobílé dny 2007 a 2008 se v roce 2008 podílely na financování
všech našich služeb a projektů v celkové výši 11,86 %; dotace MPSV představovaly celkový
podíl ve výši 61,34 %, příspěvky od Nadačního fondu Českého rozhlasu z projektu Světluška
činily celkem podíl ve výši 18,61 % viz tabulka Přehled zdrojů financování projektů o.s. LORM
v roce 2008.

22

PODÍL ZDROJŮ NA REALIZACI JEDNOTLIVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PROJEKTŮ V ROCE 2008
Název sociální služby,
projektu
Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby

Odborné soc. poradenství

Tlumočení

Lormolympiáda a 2. ročník
Ceny Hieronyma Lorma
Digitalizace knihovny
Pomůcky pro Poradenské
centrum Plzeń
Režie sbírka
Provozní náklady o.s. LORM

NÁKLADY CELKEM

Náklady na
službu, projekt

2 931 400,27

Nadační fond
Českého
rozhlasu
2 090 000,00
600 000,00
MPSV

Sbírka
Dar
Medvědičky
Červenobílé
od Studence
dny
223 850,79

Nadace 700
let města
Plzeň

Vlastní
zdroje
o.s. LORM

Sponzoři a
dárci
17 549,48

podíl zdrojů v %

71 %

21 %

7,6 %

2 120 593,86

1 057 000,00

600 000,00

362 839,36

75 495,80

25 258,70

podíl zdrojů v %

50 %

28 %

17 %

3,6 %

1%

895 934,24

800 000,00

95 934,24

podíl zdrojů v %

89 %

11%

271 382,01

240 000,00

31 382,01

podíl zdrojů v %

88 %

12 %

0,4 %

240 983,20

70 000,00

125 583,20

45 400,00

podíl zdrojů v %

29 %

52 %

19 %

86 546,00

86 546,00

podíl zdrojů v %

100 %

14 550,00

14 550,00

podíl zdrojů v %

100 %

9 592,10

9 592,10

254 452,96

142 452,96

112 000,00

podíl zdrojů v %

56 %

44 %

187 852,96

154 808,18

6 825 434,64

4 187 000,00

1 270 000,00

23

810 144,50

201 079,00

14 550,00



Vyúčtování sbírky Červenobílé dny

Číslo jednací: S-MHMP/104185/2008
Datum oznámení: 19. 2. 2008
Datum vystavení osvědčení: 28. 2. 2008
Délka trvání sbírky: 3 roky, od 3. 3. 2008 do 19. 2. 2011
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.
Způsoby provádění sbírky v roce 2008
na bankovní účet
Speciální bankovní účet č. 35-0720850257/0100, který byl otevřený průběžně po celou dobu
konání sbírky. K datu ukončení sbírky byly na účet zaslány dary od drobných dárců ve výši
50 367,40 Kč.
prodejem předmětů
Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2008 představoval prodej předmětů – červenobílých
minipropisek v papírovém psaníčku ve dnech 21. až 22. dubna 2008. Během sbírky prodávalo
926 studentů středních, vyšších odborných a vysokých škol malou pruhovanou propisku za cenu
25 Kč. Výtěžek z pouliční sbírky dosáhl hodnoty 700 678 Kč. Individuální dárci přispěli
zakoupením červenobílých propisek do pokladničky v o.s. LORM nebo při Červenobílé
ochutnávce ve vinotéce Šmerák částkou 5 771 Kč. Celkem bylo do konce roku získáno prodejem
předmětů 706 449 Kč.
pronájmem telefonní linky/DMS
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 a na Radiu Čas, PR, redakční podpora v celostátním i regionálním
tisku i na internetovém zpravodajství). Celkem byly do konce roku 2008 zaslány dárcovské SMS
v hodnotě 26 190 Kč.
Vyúčtování 6. ročníku sbírky pořádané od 3. 3. 2008 k 31. 1. 2009
Období
HRUBÝ VÝTĚŽEK
sbírky a čerpání

Celkem příjmy
Prodej sbírkových
předmětů - duben
2008
Úroky
Dary od drobných
dárců a CB
ochutnávka
2008/2009
Dárcovské DMS
2008/2009
- Režijní náklady
spojené se sbírkou
maximálně do 5%
hrubého výtěžku
ČISTÝ VÝTĚŽEK

2008

2009

Výtěžek
Výtěžek
Čerpáno
od 3. 3. 2008
od 1. 1. 2009
k 31. 12. k 31. 12. 2008
k 31. 1. 2009
2008

Celkem 2008 + leden 2009

Čerpáno
1. 1. 2009
k 31. 1. 2009

VÝTĚŽEK
CELKEM
od 3. 3. 2008
k 31. 1. 2009

ČERPÁNO
CELKEM
od 3. 3. 2008
k 31. 1. 2009

775 342,03

403 076,67

2 012,91

164 714,17

777 354,94

567 790,84

700 678,00

376 780,04

0,00

164 714,17

700 678,00

541 494,21

106,63

106,63

12,91

0,00

119,54

106,63

2 000,00

0,00

50 367,40

0,00

48 367,40

0,00

26 190,00

26 190,00

0,00

0,00

26 190,00

26 190,00

- 9 592,10

- 9 592,10

0,00

0,00

- 9 592,10

- 9 592,10

765 749,93

393 484,57

2 012,91

164 714,17

767 762,84

558 198,74

Zbývající výtěžek sbírky 2008

209 564,10

bude vyčerpán v období od 3. 3. 2009 k 18. 2. 2010
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Čerpání výtěžku ze 6. ročníku sbírky na služby a projekty k 31. 1. 2009
PROJEKT
Sociální rehabilitace

ČERPÁNÍ V Kč
137 758,38

Odborné sociální poradenství

74 925,88

Tlumočnické služby
Sociálně aktivizační služby (týdenní edukačně rehabilitační pobyty a klubová
setkání)

24 125,00

Digitalizace odborné knihovny o.s. LORM

85 835,00

Realizace sbírky

9 592,10

režijní náklady do 5 % z hrubého výtěžku

CELKEM



235 734,48

567 790,84

Finanční kontroly
Kromě interní kontroly účetní závěrky k 31. 12. 2008 provedené Dozorčí radou o.s. LORM dne
13. 3. 2009 proběhly ze strany státních institucí následující plánované kontroly:
-

Pražská správa sociálního zabezpečení v Praze 5, dne 26. 1. 2008, ve věci odvodu
pojistného na sociální zabezpečení za období od 1. 2. 2007 do 31. 12. 2008; v protokolu
o kontrole pojistného a plnění úkolů v nemocenském a důchodovém pojištění se uvádí:
„Nebyly shledány nedostatky.“

-

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, ve dnech 2. 6. a 16. 6. 2008 ve věci kontroly plateb
pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce
pojistného za období 25. 9. 2002 do 16. 6. 2008; v protokolu o provedené kontrole
se uvádí: „Nebyly shledány nedostatky.“
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Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy občanského
sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé za rok 2008
Zpráva nezávislého auditora je určena statutárním orgánům společnosti LORM.
Předmětem ověřování byla účetní závěrka občanského sdružení LORM – společnosti
pro hluchoslepé, sestavená ke dni 31. 12. 2008. 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 rovněž výroční zpráva společnosti, vztahující se k danému 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. a č. 93/2009
Sb., o auditorech a dalších úprav, při respektování příslušných mezinárodních auditorských
standardů a aplikačních doložek Komory auditorů České republiky. Auditorské postupy
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 2008. 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. Součástí kontrol bylo rovněž ověření Finanční zprávy za rok 2008, i celkové účelnosti
vynakládání finančních prostředků.
Údaje uváděné ve výroční zprávě společnosti LORM za rok 2008 odpovídají obsahově účetní
závěrce za uvedené období. Rozsah a druh aktivit společnosti v roce 2008 je doplněn
názornými přehledy a tabulkami.
Domníváme se, že provedený audit dává přiměřený podklad pro vydání auditorského výroku
na předloženou účetní závěrku a výroční zprávu občanského sdružení LORM ke dni
31. 12. 2008 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 2009
Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2008 – Rozvaha k 31. 12. 2008, Výkaz zisku a ztráty
k 31. 12. 2008, Příloha účetní závěrky za rok 2008, Výroční zpráva k 31. 12. 2008
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8. Naši dárci a podporovatelé
Za finanční podporu v roce 2008 DĚKUJEME:




Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za dotaci v celkové výši 4 187 000 Kč
na projekty:
o ve výši 2 090 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
o ve výši 1 057 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby
s hluchoslepotou
o ve výši 240 000 Kč na projekt Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
o ve výši 800 000 Kč na projekt Odborné sociální poradenství pro osoby
s hluchoslepotou
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši
1 270 000 Kč na projekty:
o ve výši 600 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
o ve výši 600 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou:
Edukačně rehabilitační pobyty a klubová setkání hluchoslepých
o ve výši 70 000 Kč na projekt Lormolympiáda a 2. ročník Ceny Hieronyma Lorma

Děkujeme všem studentům, koordinátorům a partnerům 6. 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
Pomoc při realizaci: Top střechy a fasády CZ, Netcentrum, s.r.o, Vladimír Javorský,
Irenna Šlachtová, Komerční banka, a.s., dobrovolníci z řad studentů a koordinátoři
ze středních, vyšších odborných a vysokých škol ČR

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






Nadaci 700 let města Plzeň za poskytnutí finančního daru na vybavení Poradenského
centra v Plzni pomůckami
Nadaci Viktorka za poskytnutí finančního daru na zajištění cyklisticko turistického pobytu
na tandemových kolech pro hluchoslepé osoby
Společnosti NOEN a.s. za finanční dar ve výši 15 000 Kč na zajištění sociálních služeb
pro osoby s hluchoslepotou v roce 2008
Společnosti OVELOS a.s. za pomoc při propagaci
Milému dárci za finanční dar ve výši 201 079 Kč na rozvoj služeb pro hluchoslepé

Poděkování patří i 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 založení:
Registrace:
Tel/fax:
E-mail:
Internetové stránky:
Statutární zástupci:

o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé
občanské sdružení
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
Lormolympiáda ve Sněžném, září 2008

10. Kontakty na Poradenská centra LORM
Poradenské centrum Praha
služby v rámci Prahy, Středočeského, Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje
Zborovská 62, 150 00 Praha 5
tel/fax: 257 325 478, mob: 777 764 191, e-mail: info@lorm.cz
Poradenské centrum Liberec
služby 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 Jindřichův Hradec
služby 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
služby 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
služby v rámci Olomouckého a Zlínského kraje
I. P. Pavlova 184/69, 779 00 Olomouc
mobil: 774 760 326, e-mail: olomouc@lorm.cz
Poradenské centrum Ostrava
služby v rámci města Ostrava a Moravskoslezského kraje
Husova 9, 702 00 Ostrava 1 (2. patro)
mobil: 777 764 195, e-mail: ostrava@lorm.cz
Poradenské centrum Hradec Králové
služby v rámci Královéhradeckého a Pardubického kraje
Wonkova 1142, 502 00 Hradec Králové
mobil: 774 760 328, e-mail: hradeckralove@lorm.cz

Použité fotografie: archiv o.s. LORM, Pavel Daniel, Jiří Prošek
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