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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 uplynulého roku a ještě Vás naladit na přečtení celé výroční zprávy. A že
byl rok 2009 opět velmi akční a místy i dramatický! Na dalších stránkách najdete čistá
čísla, přehled všech našich projektů a poskytnutých sociálních služeb, které jsme s úsilím
a nadšením připravovali pro naše hluchoslepé klienty. V tom souhrnu však lze jen stěží
vyjádřit všechny silné zážitky, emoce a zajímavé příběhy, které se mi při vyslovení roku
2009 vybaví, tak aspoň krátce a namátkově:

• Určitě nikdy nezapomenu na parádní jízdu našich hluchoslepých klientů se svými traséry na tandemových kolech napříč lužními lesy a po sluncem rozpálených cestách uprostřed
polí v okolí Horky nad Moravou u Olomouce. Speciálně
si pak vybavuji odvážnou jízdu na tandemu s hluchoslepou
Bárou podél rozbahněných meandrů v Litovelském Pomoraví,
nekonečné množství komářích štípanců a především stovky
kilometrů, které na kole či pěšky během týdne zdolali všichni
účastníci. Klobouk dolů!

červenobílou zebrou skákající a stříhající ušima na pěti pražských nákupních centrech, které nám poskytl zdarma pro propagaci sbírky náš partner společnost Screenet s.r.o.
• Obrovské poděkování patří všem kolegům, koordinátorům
a dobrovolníkům ze středních, vyšších odborných a vysokých
škol, kteří se na konci dubna zapojili do celonárodní sbírky
Červenobílé dny!
• Speciální vzpomínku si zaslouží pražské kolegyně Jana
s Lenkou, které se v horkém májovém dni během Červenobílého dne v pražské zoo na střídačku potily v plyšovém kostýmu
zebry a návštěvníkům nabízely náš sbírkový předmět – červenobílou minipropisku.

• Vzpomínám si, jak mi 1. května došla „sms-ka“, že penzion,
ve kterém jsme měli pořádat jeden z letních pobytů a 2. ročník Lormolympiády, jde do konkurzu; takže naše metodička,
Zdenka Jelínková, musela na poslední chvíli zařizovat a shánět jiné ubytování...

• Nemohu zapomenout na statečnou hluchoslepou Vášu,
jak v živém vysílání pořadu Sama doma na ČT1 zvládla pohotově reagovat na dotazy moderátorky a pak s humorem
přijala fakt, že jí ve studiu někam „zašantrošili“ její archivní
slušivý pršiplášť!

• Rok 2009 budu mít už navždy spojený s finanční nejistotou v důsledku drastického snížení dotací na sociální služby
od Ministerstva práce a sociálních věcí... Skutečně celá první
polovina roku 2009 byla pro nás všechny v LORMu velkou
zatěžkávací zkouškou, kdy jsem musela v březnu našim klientům oznámit uzavření dvou poboček. Naštěstí nám byly
dotace v červnu navýšeny a nakonec vše dobře dopadlo!
Libereckou pobočku jsme mohli ponechat, z důvodu efektivity
jsme zrušili jen tu plzeňskou a stávající klienti přešli pod pražskou pobočku.

• Vybavím si setkání s našimi předními českými návrhářkami
z uskupení Czech Fashion Centre, které se rozhodly ve svých
buticích podpořit hluchoslepé pořádáním charitativní akce
– Červenobílého koktejlu.
• A jak bych mohla zapomenout na natáčení 1. dílu dokumentu o hluchoslepotě v úzké spolupráci s režisérem Martinem Mahdalem! Jedna část natáčení probíhala v rušném
provozu v Brně, kdy hluchoslepá Jarka instruovala moderátorku Martinu Vrbovou, jak jí má správně nabídnout pomoc při
nastupování a vystupování z tramvaje...

• Vybavím si úžasné výkony našich hluchoslepých sportovců
na 2. ročníku Lormolympiády, to nasazení, s jakým šli všichni
do každé disciplíny za hlasité podpory a zaslouženého potlesku publika! Skutečně nikdy nezapomenu na šťastné úsměvy na tvářích vítězů při přebírání medailí a diplomů.
• Vybavuji si hodiny příprav a mnohá pracovní setkání
s naším poradcem a dobrovolníkem Markem Valičkem a grafičkou Irenou Šlachtovou nad přípravou 7. ročníku sbírky ČB
dny a kampaně o červenobílé holi – výsledkem této spolupráce byl například krásný animovaný spot s rozvernou

• Koncem října jsme se dozvěděli nádhernou novinu, že se
ostravské kolegyni Barboře Hluchníkové – Borůvce narodila
Viktorka, o pár týdnů později přistála vrána u pražské kolegyně Hanky Dvořákové – v prosinci přišla na svět Amálka!
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KAPITOLA 1

Vážení a milí, přátelé a příznivci LORMu,
dovolte mi, abych se s vámi podělil o dojmy za letošní sezónu roku 2009. Poprvé jsem se zúčastnil rekondičních pobytů pořádaných LORMem. Se svým kamarádem Toníkem jsme byli jako v Jiříkově vidění. Přístup pracovníků LORMu úžasný. A proč
to nenapsat, když si to zaslouží. Máme moc hezký děvčata i kluky, kteří se za nás nestydí před veřejností, obdivuji jejich klid
a rozvahu, žádné honem, musíš, dělej, to to trvá. Ano, vstoupil jsem do nepoznaného světa lidí, kde jsou velmi rozdílná zdravotní postižení. Promiňte tuto větu: „Ten dělá to a ten zas tamto a dohromady udělají moc“. Pro mne tam byla spousta nových věcí,
Lormova abeceda, znakový jazyk, ale i divadelní scénky a noví přátelé a kamarádi. Říkám ANO, mne to obohatilo po duši
a obohatilo můj dosavadní život. Též bych moc rád poděkoval za Lormolympiádu, bezva atmosféra a dobrý výsledek. Nemohu děkovat jednotlivci. Já mohu říci bezvadná týmová práce. Ale někdo ten motor musí držet pohromadě...a těm děkuji nejvíce
a moc a moc jim přeji hodně sil do další práce a pevné nervy. Všem pracovníkům LORMu já říkám DÍKY.

o.s. LORM Výroční zpráva 2009

Milan K. z Českých Budějovic

Při vzpomínání na ty nejsilnější zážitky z roku 2009 si člověk
většinou vybaví jen tzv. „třešničky na dortu“, ale na každodenní mravenčí práci neprávem trochu pozapomíná. Věřím
však, že mnohým z Vás, našich klientů, se do paměti 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.

Na úplný závěr mi nezbývá než zopakovat: 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.

Pro nás pro všechny je největší odměnou spokojený klient,
kterému naše služby přinášejí potřebnou pomoc, motivaci
a chuť do života. A protože pochvala vždy potěší, dovolím
si svá slova zakončit poděkováním, které nám všem udělalo
obrovskou radost (viz červený text)

Proto i Vy si po přečtení této zprávy připište 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
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2. o.s. LORM – SPOLEČNOST PRO HLUCHOSLEPÉ

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 hluchoslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomůcek a úpravy prostředí.

• Kdo jsme

• Komu pomáháme

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.

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.

• Poslání a cíle
Posláním organizace je sdružovat hluchoslepé osoby a jejich
rodiny i příznivce a prosazovat a hájit zájmy hluchoslepých
osob. Mezi dlouhodobé cíle sdružení LORM patří:

DEPISTÁŽ

- 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

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, v roce 2009
jsme v rámci depistáže zaevidovali dalších 20 osob s tímto
handicapem. Dnes víme o 212 osobách s hluchoslepotou,
které žijí v České republice.

• Historie a současnost
Sdružení LORM bylo založeno v roce 1991 na základě potřeb zrakově postižených spoluobčanů s přidruženou vadou
sluchu, neboť zde do té doby neexistovala žádná organizace, která by se věnovala péči o hluchoslepé. Za 19 let
se organizaci LORM podařilo vybudovat v České republice
základní síť sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou.
V Poradenských centrech v Praze, Liberci, Jindřichově Hradci,
Hradci Králové, Brně, Přerově 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.

• Ve kterých regionech dnes působíme
Na území hl. m. Prahy, v kraji Středočeském, Libereckém,
Královéhradeckém a Jihočeském, na území města Brno
a v kraji Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském.
Do ostatních regionů sociální pracovníci dojíždějí podle potřeb klientů.
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KAPITOLA 3

3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2009

Průběh služeb v roce 2009
Začátkem roku byli všichni stávající uživatelé našich služeb seznámeni s aktuální nabídkou
služeb na rok 2009, 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.

• 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 hluchoslepotou dle § 66 zákona č. 108/2006 Sb. edukačně-rehabilitační pobyty a klubová setkání

Registrace zahrnuje sociální služby zajišťované ve všech
krajích České republiky a regionálních poradenských
centrech o.s. LORM.

Poradní dny
Poradenské centrum LORM Praha
Poradenské centrum LORM Brno
Poradenské centrum LORM 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 (do 31. 5. 2009)

V poradní dny byly poskytovány jednorázové informace a poradenství klientům, rodinným příslušníkům, pracovníkům
s hluchoslepými, dobrovolníkům, zájemcům o problematiku z řad veřejnosti, případně studentům speciální pedagogiky.
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STATISTIKA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ROCE 2009
TYP SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Sociální rehabilitace
Odborné sociální poradenství
Tlumočení
Sociálně aktivizační služby
Celkem

Individuální práce v hod.
5 508
2 506
351
0
8 365

Skupinová práce v hod.
1 932
553
0
6 211
8 696

CELKEM
7 440
3 059
351
6 211
17 061

Počet kontaktů
1 509
3 767
142
2 769
8 187

• Hodnocení, kvalita a podpora

Služby byly v roce 2009 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.

Celkem se v roce 2009 uskutečnilo mezi terénními pracovnicemi o.s. LORM a uživateli 8 187 kontaktů. Terénní sociální
pracovnice se v rámci individuální přímé práce věnovaly klientům v celkovém počtu 8 365 hodin, v rámci skupinové práce
pak v rozsahu 8 696 hodin, celkem se jednalo o 17 061
hodin přímé práce s uživateli služeb , což ve srovnání s rokem
2008 představuje nárůst o 1 463 hodin.

Statistika sociálních služeb v roce 2009
Kvantitativní hodnocení je získáváno na základě měsíčních
statistických výkazů a výkazů práce, 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.

• Podíly jednotlivých sociálních služeb v roce 2009

V roce 2009 jsme evidovali 212 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 133 uživatelům. Se všemi evidovanými hluchoslepými
osobami jsme byli v písemném kontaktu (pravidelné zasílání
nabídky služeb a novinek z oblasti sociálně právní).

Sociální rehabilitace
Odborné sociální poradenství
Tlumočení
Sociální aktivizační služby
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PRIMA TÝDEN NA TANDEMECH

Sešel se rok s rokem a já si zase balila do batohu potřebné věci na již druhý turisticko-tandemový pobyt, tentokrát do Horky nad Moravou.
Ubytovaní jsme byli v penzionu Lovecká chata a za řidičku na tandemovém kole jsem měla Evu Souralovou, zkušenou cyklistku, což se nám
potvrdilo tak, když jsme za jízdy a bez nehody zvládly její nohavici zachycenou řetězem kola a potom i moji tkaničku z botasky. Dobře se
nám spolu jezdilo a obě jsme si libovaly, jaké jsme cyklobely a jak nám to spolu ladí při rozjezdech, zastavování atd. Jen Jirka Prošek nám
tvrdil, že šlapeme každá jinak. Při našich výletech mi Eva s nadšením a barvitě popisovala tu nádhernou přírodu, větrné mlýny v dáli, lány
dozrávajícího obilí a řepky, lemované rudými vlčími máky a modrými chrpami, šťavnatě zelené louky plné rozkvetlých lučních květin, rybníky
s lekníny a žlutými stulíky, hejna kachen a otrávené rybáře, kterým se kachny vrhaly za návnadami a znemožňovaly jim lov ryb. Bylo nás sedm
dvojkol a většinou jsme jezdili společně. Asim, vodicí pejsek Dáši Proškové, sedící ve vozíku, který jeho páníčkové měli připojený ke svému
kolu, na nás při předjíždění vesele poštěkával a jako správný vůdce smečky byl v čele našeho pelotonu, kde nás měl pěkně pod dohledem.
Při jedné zastávce jsem Evě málem ujela – někam odběhla a já držela kolo, když jsem zaslechla povel – tak naskoč a jedem – tak jsem poslechla a když jsem chtěla šlápnout do pedálů, ostatní mě včas zastavili, ten povel totiž nepatřil mně, ale Váše od její řidičky Zdeny. Najezdili
jsme spousty kilometrů a ti zdatnější ještě více, navštívili jsme zajímavá místa, například skanzen v Příkazech, pevnost Fort v Křelově, města
Šternberk a Olomouc, tam se mi moc líbily starobylé kašny atd. Na celodenním autobusovém výletě na Svatém Kopečku jsme si prošli tamní
zoo a prohlédli si baziliku. Byli jsme prima parta a o hezké zážitky, veselé příhody a legrácky nebyla nouze, a tak se zase těším na příští rok
– jen si říkám, že si tentokrát dám na sedadlo polštářek nebo nafukovací kruh.
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Jarka Ž. z Jiřetína pod Bukovou

• 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 další 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 2009 se jednalo o příspěvek 1600 Kč na týdenní ubytování s plnou
penzí.
V roce 2009 jsme připravili pět edukačně-rehabilitačních
pobytů. Zimní pobyt se zaměřením na běžecké lyžování
musel být vzhledem k onemocnění většího počtu přihlášených klientů bohužel odvolán.
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V krásném prostředí duchovního centra ve Vranově
u Brna se začátkem června sešlo 14 hluchoslepých
klientů. Program pobytu, zaměřeného na sociální rehabilitaci, tvořila turistika, poznávání okolních přírodních
i kulturních památek, dramaterapie, arteterapie, základy průvodcovství, nácvik Lormovy abecedy, sebeobsluhy či muzikoterapie. V polovině července 15 sportovně
založených hluchoslepých klientů vyrazilo se svými vyškolenými vodiči zdolávat hanáckou krajinu na tandemových kolech. Z Lovecké chaty v Horce nad Moravou
se vydávali na kratší i delší túry a ti nejzdatnější denně
zvládali až 40 km. Cyklistika byla doplněna o pěší turistický program, zajímavé přednášky a arteterapii. Zbývající dva pobyty jsme zaměřili na sociální rehabilitaci
osob s hluchoslepotou a proběhly ve Žďáru n. Sázavou
a v Opavě. Programy byly doplněny o kulturní, sociální
a sportovní aktivity dle možností a nabídky ubytovacích zařízení a regionu (muzikoterapie, arteterapie, hipoterapie,
návštěvy kulturních památek, exkurze, procházky atd.).

o.s. LORM Výroční zpráva 2009

Přehled edukačně-rehabilitačních pobytů v roce 2009

1. Kuklík na Vysočině: 30. 1. – 6. 2. 2009,

zimní pobyt – běžecké lyžování
– pobyt musel být z důvodu chřipkové epidemie zrušen
sociální rehabilitace, 14 hluchoslepých klientů,
8 průvodců/rodinných příslušníků/přátel a 7 zaměstnanců
cykloturistický pobyt na tandemových kolech, 15
hluchoslepých klientů, 6 průvodců/rodinných příslušníků/
přátel, 3 dobrovolníci a 7 zaměstnanců
sociální rehabilitace, 11 hluchoslepých klientů, 10
průvodců/rodinných příslušníků/přátel a 4 zaměstnanci
sociální rehabilitace; 17 hluchoslepých klientů, 11
průvodců/rodinných příslušníků/přátel a 7 zaměstnanců

2. Vranov u Brna: 5. 6. – 12. 6. 2009,
3. Lovecká chata, Horka n. Moravou: 10. 7. – 17. 7. 2009,

4. Hotel Jehla, Žďár nad Sázavou: 31. 7. – 7. 8. 2009,
5. Parkhotel Opava: 14. 8. – 21. 8 2009,

O pobyty byl jako každý rok mezi našimi klienty mimořádný
zájem. Kapacita byla opět 10 až 15 klientů na jeden pobyt. Celkem se pobytových akcí zúčastnilo 122 osob, z toho
57 hluchoslepých klientů, 35 rodinných příslušníků/přátel,
3 dobrovolníci a 25 zaměstnanců o.s. LORM v roli průvodců/tlumočníků/trasérů.

14. 4. 2009 Výstava soch – Úprka
23. 4. 2009 Výstava – Na vrcholky hor
28. 4. 2009 Nebeská cukrárna – konverzace v taktilním
znakovém jazyce, pohádky
19 . 5. 2009 Pražské zahrady
26. 5. 2009 Výlet do Hradce Králové, prohlídka města
2. 6. 2009 Prohlídka Národního divadla
30. 6. 2009 Arteterapie – výroba voňavých pytlíčků
9. 9. 2009 Interaktivní výstava her a klamů
29. 9. 2009 Zámek Ctěnice a kočárovna
14. 10. 2009 Roztoky u Prahy – Cesty ornamentu
10. 11. 2009 Vzpomínáme na LORMOLYMPIÁDU
24. 11. 2009 Výroba přání sponzorům
15. 12. 2009 Posezení na závěr roku s hudebním
doprovodem

Klubová setkání hluchoslepých v roce 2009
Od ledna do prosince se při Poradenských centrech
o.s. LORM konala pravidelná klubová setkání hluchoslepých
osob. Jejich četnost je dána kapacitou Poradenských center
LORM, jejich personálním zajištěním i zájmem klientů v jednotlivých regionech. Pracovníci o.s. LORM připravovali zajímavý
program s ohledem na přání klientů, nechyběly ani vzájemné
návštěvy klubových akcí, pořádaných jednotlivými Poradenskými centry. V roce 2009 se uskutečnilo celkem 104 klubových akcí (včetně dramaterapie) a v rámci dramaterapie mělo
divadélko Lormos 5 zkoušek a 4 vystoupení s představením
„O kůzlátkách“ na jaře 2009.

Liberecký klub

Pražský klub
20. 1. 2009
26. 1. 2009
10. 2. 2009
24. 2. 2009
3. 3. 2009
17. 3. 2009
24. 3. 2009

12. 1. 2009 Vaření těstovin, nácvik slévání, balení listového těsta
27. 1. 2009 Přednáška o Austrálii a Tasmánii
9. 2. 2009 Pečení pusinek, nácvik oddělování bílků
2. 3. 2009 Nácvik komunikace – prstová abeceda
9. 3. 2009 Jednohubky
23. 3. 2009 Nácvik komunikace – prstová abeceda
24. 3. 2009 Návštěva Botanické zahrady Liberec
6. 4. 2009 Pečení perníčků

Hmatová výstava
Konverzace – taktilní znakový jazyk,
znakový jazyk
Výstava loutek
Vyprávění o Tasmánii
Muzeum Karlova mostu
Konverzace – taktilní znakový jazyk, recepty
Arteterapie – malujeme trička
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Liberecký klub / pokračování
20. 4. 2009
27. 4. 2009
4. 5. 2009
18. 5. 2009
22. 5. 2009
29. 6. 2009
29. 7. 2009
7. 9. 2009
21. 9. 2009
5. 10. 2009
12. 10. 2009
2. 11. 2009
26. 11. 2009
3. 12. 2009
17. 12. 2009

Nácvik komunikace
Vaření, pečení, výměna receptů
Výlet – Dymník u Rumburku
Nácvik komunikace – prstová abeceda
Výlet – zahradnictví Frýdštejn
Letní salát těstovinový – vlastní výroba
s ochutnávkou, čtení o čaji
Interaktivní výstava – Všemi smysly, Galerie
Belveder, Jablonec n. Nisou
Nácvik komunikace, prstová abeceda,
vyprávění – zážitky z prázdnin
Čajový rituál
Čtení pod lampou, nácvik komunikace,
prstová abeceda
Kávový dýchánek aneb jak se vyznat v kávě
Tvorba vánočních ozdob, čtení příspěvků
od p. Kavana
Tvorba vánočních ozdob, čtení o původu
a významu jmen, skládání hlavolamu
Tvorba a pečení vánočního cukroví
Vánoce v zemích Evropské unie

Brněnský klub
26. 2. 2009
19. 3. 2009
16. 4. 2009
30. 4. 2009
7. 5. 2009

Přednáška o Austrálii
Muzikoterapie
Technické muzeum Brno – výstava – Louis
Braille
Památky Olomouce
Přednáška o historii vína s ochutnávkou

27. 10. 2009 Novinky v LORMu, zážitky z léta
15. 12. 2009 Vánoční setkání (tombola, koledy, vánoční
příběhy, výroba vánočních přání)
Jindřichohradecký klub
14. 1. 2009 Základy odezírání – SNN České Budějovice
18. 2. 2009 Jihočeské muzeum – výstava Šumava Karla
Klostermanna
25. 2. 2009 Sluchadla a kompenzační pomůcky pro
neslyšící a nedoslýchavé – o.s. Mesada
a SNN ČB
31. 3. 2009 Návštěva Velikonočních výstav, Devatero
řemesel Ivanky Deváté
5. 5. 2009 Turistický výlet do zoo a na zámek v Hluboké nad Vltavou
26. 5. 2009 Výlet do Kamenice nad Lipou
30. 6. 2009 Turistický výlet do Deštné, prohlídka Provaznického a Leteckého muzea
15. 9. 2009 Prohlídka Muzea hracích strojků v Lišově
5. 10. 2009 Medailová oslava
5. 11. 2009 Návštěva pivovaru Budvar
24. 11. 2009 Prohlídka planetária České Budějovice
30. 11. 2009 Výroba vánočních a novoročních přání
8. 12. 2009 Výstava Evropské Vánoce
14. 12. 2009 Vánoční klub
Královehradecký klub
26. 5. 2009 Hradec Králové, prohlídka města
2. 12. 2009 Společenské hry, tkaní – výroba koberečku
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Klubová setkání hluchoslepých v roce 2009

. Pražský klub
. Liberecký klub
. Brněnský klub
. Jindřichohradecký klub
. Královehradecký klub
. Olomoucký klub
. Ostravský klub

Olomoucký klub
20. 2. 2009 Společenské hry, hra Kufr
27. 2. 2009 Sebeobsluha – výroba netradičních jednohubek
6. 3. 2009 Víte to? – zajímavosti nejen o Ostravě
13. 3. 2009 Arteterapie – výroba kytiček z pedigu
19. 3. 2009 Muzeum v Ostravě
26. 3. 2009 Návštěva Zoo Ostrava
2. 4. 2009 Divadelní představení „O kůzlátkách“
3. 4. 2009 Arteterapie – Malujeme velikonoční vajíčka
10. 4. 2009 Tradice Velikonoc
17. 4. 2009 Kouzlení se slovy
23. 4. 2009 Exkurze – Divadlo loutek Ostrava
24. 4. 2009 Arteterapie – výroba rámečku s květinkami
ze samotvrdnoucí hlíny
7. 5. 2009 Vycházka – halda Ema
12. 5. 2009 Procházka Ostravou – Mořský svět
15. 5. 2009 Arteterapie – výroba kytiček z papíru
22. 5. 2009 Narozeninový klub
9. 6. 2009 Výstava nevidomého umělce v Opavě
12. 6. 2009 Arteterapie – drhání
25. 9. 2009 Seznamovací klub – posezení a seznámení
s novou pracovnicí
9. 10. 2009 Policie – beseda s policisty
6. 11. 2009 Arteterapie – výroba hliněné stonožky
4. 12. 2009 Vánoční klub – předvánoční posezení
10. 12. 2009 Výstava betlémů na Slezskoostravském
hradě

16. 2. 2009 Den otevřených dveří Poradenského centra
Olomouc
20. 2. 2009 Výstava pro nevidomé – Doteky věčné krásy
30. 4. 2009 Historická Olomouc – prohlídka města
21. 5. 2009 Zoo Vyškov
28. 5. 2009 Exkurze – Hasičský záchranný sbor
29. 6. 2009 Posezení u čaje
16. 10. 2009 První společné setkání s novou pracovnicí,
posezení u kávy a čaje, povídání o prázdninových akcích, klubech
13. 11. 2009 Přednáška o relaxačních technikách, posezení u kávy a čaje a poslech a prohlížení
Lormolympiády na CD v počítači
11. 12. 2009 Vánoční klub – výroba svíček, vánočních
přáníček, posezení u kávy a čaje, zpívání
koled
Ostravský klub
9. 1. 2009 Arteterapie – výroba voňavého pytlíčku
23. 1. 2009 Muzikoterapie
30. 1. 2009 Společenské hry – domino, zvukové pexeso,
piškvorky, mlýn, kvízové otázky
6. 2. 2009 Víte to? – povídání o zajímavostech nejen
v Ostravě, procházka
13. 2. 2009 Návštěva Hlučína – výstava Sladký život
čokolády
16. 2. 2009 Poradenské centrum Olomouc, návštěva
Tyflopomůcek
10

FORMÁT
zvětšený černotisk
Braillovo písmo
zvukový formát
elektronicky – formát doc
Celkem ks

2004
212
22
12
0
246

2005
216
23
10
5
254

2006
217
22
10
7
256

2007
109
20
13
90
232

2008
124
22
10
138
294

2009
130
25
12
136
303
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STATISTIKA PŘEDPLATITELŮ ČASOPISU DOTEKY 2004 – 2009

Divadélko hluchoslepých LORMOS

Doteky – časopis nejen pro hluchoslepé

Klienti z Jihomoravského a Olomouckého kraje založili
v roce 2008 první divadelní soubor hluchoslepých herců
u nás – Lormos. Pod vedením metodičky Zdeny Jelínkové nacvičují v rámci dramaterapie vystoupení, se kterými pak baví
nadšené publikum. V roce 2009 se Lormos rozhodl podpořit
sbírku „Červenobílé dny“, kterou o.s. LORM pořádá tradičně
v měsíci dubnu. Uspořádali proto několik představení spojených s besedou ve školách, které spolupracují na sbírce.

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. Od roku 2008 jsme přešli
ze zvukového zpracování Doteků na kazetách na 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. Krásné a originální ilustrace
titulní strany Doteků pro nás bez nároku na honorář připravuje již několik let grafik Tomáš Zach.

10. 3. 2009
17. 3. 2009
19. 3. 2009
26. 3. 2009
27. 3. 2009

2. 4. 2009

7. 4. 2009
19. 5. 2009

Zkouška divadelního souboru Lormos
Zkouška divadelního souboru Lormos
Zkouška divadelního souboru Lormos
Zkouška divadelního souboru Lormos
Vystoupení divadelního souboru Lormos,
Biskupské gymnázium ve Žďáru nad Sázavou
– představení „O kůzlátkách“
Vystoupení divadelního souboru Lormos,
knihovna města Ostravy – představení
„O kůzlátkách“
Vystoupení divadelního souboru Lormos na
VOŠ Charitas – představení „O kůzlátkách“
Zkouška a vystoupení divadelního souboru
Lormos, Moravská zemská knihovna v Brně
– představení „O kůzlátkách“
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Hluchoslepí bojovali o medaile na Lormolympiádě jako lvi!

Jednadvacet osob postižených ztrátou zraku a sluchu různého
stupně a rozsahu bojovalo jako o život o medaile na Lormolympiádě. Druhý ročník celostátní sportovní soutěže hluchoslepých
pořádalo občanské sdružení LORM ve dnech 11. až 13. září
ve Žďáru n. Sázavou. Nejvíce medailí si domů odvážel hluchoslepý borec z Českých Budějovic pan Milan Koklar. Dvě zlaté
si doslova „vyskákal“ v disciplínách skok do dálky z místa a skok
přes švihadlo a dvě stříbrné vyhrál v disciplínách kliky a sedy-lehy.
Loňský vítěz šachového turnaje pan Jiří Schneider obhájil i tentokrát své prvenství a s sebou do Plzně si odvážel kov nejcennější.

Podmínky u jednotlivých soutěží byly uzpůsobeny možnostem
lidí s hluchoslepotou. Průvodci a traséři zajišťovali bezpečnost
sportujících účastníků, veškeré dění bylo přítomným komentované a individuálně tlumočené do znakového jazyka a dalších
komunikačních systémů, které používají osoby s hluchoslepotou. Cílem soutěže je povzbudit u hluchoslepých sportovního
ducha v atmosféře zdravé rivality, vzájemné tolerance a především přátelství.
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. Ve srovnání s lety 2007 a 2008 mírně
vzrostl počet návštěvníků a s ním i celkový počet zobrazených
stránek. Výrazněji vzrostla návštěvnost stránek v letních měsících. Zhruba ve 45 % případů přišli lidé na stránky přímo (zadáním adresy, přes Oblíbené položky, klepnutím na odkaz
v e-mailu apod.), dalších 45 % je z vyhledávačů (zejména
Google, Seznam). Ve čtvrtině všech případů se člověk dostal
na naše stránky přes vyhledávání obrázků. Při vyhledávání
textu mezi nejčastěji hledané fráze patří „zákon o sociálních
službách“, „lorm“ a „hluchoslepota“.

Soutěžní disciplíny jsme museli přizpůsobit nejistému a chladnějšímu počasí, proto jsme sportovali v konferenční hale hotelu Jehla.
Účastníci si zasoutěžili například v běhu na 30 metrů s trasérem,
klicích, ve skoku do dálky z místa, ale také se mohli uvolnit při
nesoutěžních zábavných disciplínách. Snad každý se nechal strhnout atmosférou a za hlasitého povzbuzování, ovací a potlesku
diváků si vyzkoušel běh s knihou na hlavě či nohama svázanýma
s trasérem, skoky ve dvojpytlích, nafukování balónků, přetahování
lanem nebo běh v mašince. Novinkou druhého ročníku byla přehlídková disciplína z oblasti prostorové orientace a sebeobsluhy,
která prověřila nejen dovednosti všech účastníků při samostatné
chůzi s červenobílou holí, ale také schopnosti rozpoznávat koření
a potraviny jen pomocí čichu, chuti a hmatu.
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Bezbariérové stránky www.lorm.cz

ROK
Průměrný počet unikátních
návštěvníků za měsíc

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

305

1 000

3 000

6 000

5 000

4 300

5 500

10 000

15 000
20 000

14 000

15 000

17 400

Průměrný počet zobrazených
stránek za měsíc
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STATISTIKA NÁVŠTĚVNOSTI STRÁNEK WWW.LORM.CZ V OBDOBÍ 2003 - 2009

Odborná knihovna

Pro zajímavost vybíráme ze statistiky návštěvnosti jednotlivých částí webu v roce 2009: z hlediska návštěvnosti bylo
na úplné špičce „Fotoalbum“ – přes 43 000 zobrazených
stránek (oproti 36 000 zobrazení v roce 2008) a mezi
nejnavštěvovanější části patřila sekce „Hluchoslepí“ (přes
37 000 zobrazení). O něco poklesl zájem o Doteky,
ale zato se hodně zvýšil zájem o brožuru Hluchoslepí mezi
námi, která vyšla v aktualizovaném 2. vydání na přelomu
roku 2008/2009 (nejvíce si návštěvníci prohlíželi stránku
o komunikaci a adresář služeb). Knihovna si zachovala
podobnou návštěvnost jako v roce 2008 – téměř 23 000
zobrazení. Úvodní stránka s aktualitami se návštěvníkům
zobrazila 21 000x, zbytek sekce LORM má přes 10 000
zobrazení a sekce „Naše služby“ další 4 000.

Knihovna o.s. LORM je dnes jedinečným souborem odborných informací o hluchoslepotě v České republice,
čítá na 772 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 roce 2009 pokračoval 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.

www.lorm.cz
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4. PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ

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 21 přednášek a besed v rozsahu 206 hodin. Hluchoslepý kolega Ladislav Holba se svým vodicím
psem Pedrem uspořádal v roce 2009 v mateřských, základních a vyšších odborných školách a v knihovnách
a dalších institucích v Ostravě a Moravskoslezském kraji celkem 65 besed o životě hluchoslepých.

Přednášky na odborných seminářích, konferencích a na VŠ, VOŠ a SŠ

-

Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Evangelická akademie Praha, 7. 1. 2009
Hluchoslepí mezi námi – SZŠ a VOŠ zdravotnická, České Budějovice, 3. 2. 2009
Osoba s hluchoslepotou – SPŠ Liberec, 6. 3. 2009
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Gymnázium Jana Keplera, Praha, 10. 3. 2009
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – SOŠ, SOU Kladno, 10. 3. 2009
Osoba s hluchoslepotou – Spolkový dům, Jablonec n. N., 11. 3. 2009
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Tyfloservis, Praha, 11. 3. 2009
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Univerzita Hradec Králové, 17. 3. 2009
Osoba s hluchoslepotou – Gymnázium Liberec, 19. 3. 2009
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – SOŠ sociální, Náchod, 24. 3. 2009
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – CSZŠ Ječná, Praha, 27. 3. 2009
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Škola pro sl. postižené, Praha, 27. 3. 2009
Osoba s hluchoslepotou – Obchodní akademie, Jablonec n. Nisou, 1. 4. 2009
Činnost o.s. LORM – Poradenské centrum Praha, 13. 5. 2009
Komunikace s HS ve zdravotnickém zařízení – Mediterra – Sedlčany, s.r.o., 27. 5. 2009
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Komunitní plánování, Ostrava, 13. 10. 2009
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Poradenské centrum Ostrava, 15. 10. 2009
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – Konference DT zdravotně postižených, UP Olomouc, 25. 11. 2009
Přednáška a výuka Lormovy abecedy – Masarykova univerzita, Brno, 27. 11. 2009
Přednáška o hluchoslepotě a o.s. LORM – VOŠS, Ostrava, 2. 12. 2009
Přednáška o hluchoslepotě – VOŠ a SPgS, Most, 4. 12. 2009
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Už posedmé měla veřejnost možnost podpořit hluchoslepé

KAPITOLA 3

spoluobčany během celonárodní veřejné sbírky Červenobílé dny. V roce 2009 se do sbírkové akce zapojilo celkem
392 dvojic studentů ve 40 městech České republiky. Prodejem malých červenobílých propisek vybrali dobrovolníci
celkem 533 612 korun. Součástí kampaně byla i celá řada
doprovodných akcí. Celkový výtěžek na sbírkovém kontě díky

o.s. LORM Výroční zpráva 2009

nim překonal hranici 600 000 Kč.

• Veřejná sbírka „Červenobílé dny“
Sedmý ročník podpořily také známé osobnosti ze společenského života – svůj medový hlas propůjčil již potřetí rozhlasovému spotu, vysílanému na Českém rozhlase, herec Vladimír
Javorský, do sbírky se zapojil i herec Marek Vašut, který věnoval o.s. LORM své fotografické obrazy z cest po Panamě.
Po dobročinné aukci darovaných fotoobrazů, která proběhla
v polovině dubna na aukčním portálu www.aukro.cz, se sbírkový účet navýšil o dalších 12 040,39 korun. A hluchoslepí
herci spolu s pracovníky ze sdružení LORM bavili a vzdělávali publikum svojí vtipnou zpěvohrou „O kůzlátkách“ na jarním turné divadélka Lormos po Moravě. Nezbedná kůzlata
mečela a řádila naposledy 19. května v Moravské zemské
knihovně v Brně. Poprvé proběhl speciální Červenobílý den
ve zcela novém a netradičním prostředí, v pražské zoo v Troji.
Návštěvníky u brány vítala pruhovaná zebra a dobrovolníci
s červenobílými propiskami, u Afrického domu si mohli všichni
odvážlivci vyzkoušet chůzi s červenobílou holí nebo složit lodičku z papíru bez zrakové kontroly a také napsat své jméno
na Pichtově psacím stroji v Braillově písmu. Stovky dětí si první
květnovou sobotu v zoo zpestřily malováním červenobílých
zeber na přistavených tabulích a organizátoři akce mohli
na konto přidat 17 567 korun.
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Kampaň o červenobílé holi se rozhodly aktivně podpořit i přední české módní návrhářky, které svoje nápady
a energii spojily ve volném společenství Czech Fashion Centre (CFC). Ve středu 20. května pozvaly své
zákaznice na Jarní červenobílý koktejl do svých pěti
butiků v módní čtvrti v centru Prahy. Už od 13. května
mohli všichni zájemci v buticích Ivany Follové (if...), Hany
Havelkové (HH), Taťány Kovaříkové (TATIANA), Martiny
Nevařilové (Navarila-design) a Hany Stocklassové
(BOHÉME) přispět do sbírkových pokladniček libovolnou částkou na podporu hluchoslepých spoluobčanů.
Celá akce vyvrcholila v podvečer ve francouzské restauraci Chez Marcel na Haštalském náměstí, kde se odpečetily pokladničky a byl spočítán celkový výtěžek. Všech
pět návrhářek za asistence svých modelek ve stylových
červenobílých modelech předalo zástupcům občanského sdružení LORM šek s vybranou částkou 20 470 korun. Podrobné vyúčtování sbírky je uvedeno ve Finanční
zprávě a na www.cervenobiledny.cz. Sbírku lze nadále
podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS LORM
na číslo 87777, pro příspěvky je otevřeno sbírkové konto 35-0720850257/0100.
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Ukázky inzerce

• Kampaň o červenobílé holi

• Další aktivity...

Na podzim jsme spustili kampaň pro pochopení významu
červenobílé hole. Nadační inzeráty v červenobílých barvách
nám od září do konce roku vyšly v denících a magazínech
MF Dnes, Lidové noviny, časopisech Žena a život, Instinkt
a Golf Digest. Děkujeme Markovi Valičkovi/MuchoGusto,
který je autorem celého konceptu kampaně i vizuálu ke sbírce
Červenobílé dny 2010. Velké poděkování patří Ireně Šlachtové, která všem našim nápadům dává krásnou grafickou podobu! Díky kampani jsme zaznamenali nejen nárůst přijatých
DMS, ale i zájmu individuálních dárců.

Ve spolupráci s režisérem Martinem Mahdalem jsme se
v 1. pol. roku 2009 zapojili do natáčení pilotního dílu o lidech s hluchoslepotou. Dokument je součástí cyklu věnovanému různým typům zdravotního postižení. V roce 2010 bude
dotočen druhý díl dokumentu o hluchoslepotě a dalších handicapech a celý cyklus má být odvysílán na České televizi na
podzim roku 2010.

• Klub dárců „Červenobílé klubko“

- 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, Neziskovky.cz, ČTK, Internet poradna, Gong, noviny Můžeš a mnohé další), v rámci veřejné
sbírky „Červenobílé dny“ prostřednictvím dobrovolníků,
v médiích formou rozhovorů a reportáží (Český rozhlas,
Radio Čas) a inzercí (MF Dnes, Lidové noviny)
- v časopisu Doteky

O našich projektech jsme veřejnost v roce 2009
pravidelně informovali:

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 2009 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.
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Jméno a pracovní zařazení
1
2
3
4
5
6
7
8

Přepočteno
na celé úvazky
Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka
1
Zdeňka Jelínková, zástupkyně ředitelky, metodička
1
Jana Kašparová, terénní pracovnice Praha
1
Bc. Lenka Veverková, terénní pracovnice Praha
1
Bc. Šárka Krapková, terénní pracovnice Jihomoravský kraj
1
Naďa Tomsová, terénní pracovnice Liberecký kraj
1
Mgr. Eva Paulíková, terénní pracovnice Jihočeský kraj
1
Mgr. Martina Kučerová, terénní prac. a depistáž MSK
1

Jméno a pracovní zařazení
9
10
11
12
13
14
15
15

Přepočteno
na celé úvazky

Bc. Eva Bernardová, terénní pracovnice Olomoucký kraj
Bc. Zuzana Krajáková, terénní prac. Královéhradecký kraj
Zdeněk Sedláček, obl. pracovník a koresp. (hluchoslepý)
Ladislav Holba, přednášky (hluchoslepý)
Daniela Prchalová, odborná asistentka (zdrav. postižená)
Ing. Lenka Sellnerová, hospod.- admin. pracovnice
Ing. Magdalena Radovnická, fundraiser
celkem

1
1
0.5
0.25
0.75
1
1
13.5

• Struktura sdružení

• Tým odborníků a spolupracovníků o.s. LORM

Nejvyšším orgánem o.s. LORM – Společnosti pro hluchoslepé je Valná hromada sestávající se 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.

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 (do května 2009), 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.

Počet členů k datu konání poslední Valné
hromady dne 8. 11. 2008 celkem:
z toho hluchoslepí:
z toho ostatní členové
(rod. příslušníci, odborníci, dobrovolníci):

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).

169 osob
90 osob (53 %)
79 osob

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

Na mateřské/rodičovské dovolené
• Mgr. Marta Zemanová (hluchoslepá)
• Mgr. Jana Kašparová
• Bc. Barbora Martínková
• Bc. Hana Dvořáková
Další spolupracovníci v roce 2009
• PhDr. Jan Holeyšovský, 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

Dozorčí rada
Ing. Miroslav Küblbeck, předseda Dozorčí rady
Eva Slánská
Stanislava Kníchalová
Ředitelka
Mgr. Petra Zimermanová, statutární zástupce
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• Systém celoživotního vzdělávání

Kvalitu služeb zlepšujeme pravidelným interním školením týmu a podporou
v celoživotním vzdělávání, formou rozšiřování znalostí a dovedností na kurzech
a seminářích nebo účastí na odborných konferencích.

Konference, přednášky a semináře
- Celostátní konference Osobní asistence v ČR, Liberec – Centrum Babylon, 1. 10. 2009
- Konference DT zdravotně postižených, UP Olomouc, 25. 11. 2009
Kurzy
- Intenzivní víkendový kurz zaměřený na tlumočení oficiálních situací a obřadů, Praha 9, 31. 1. – 1. 2. 2009
- Vizualizace prostoru v českém znakovém jazyce a praktická cvičení tlumočení, Praha 9, 30. 5. 2009
- Intenzivní víkendový kurz „Tlumočnické oříšky aneb kdy je tlumočníkovi opravdu horko“, Praha 9, 28. 11. – 29. 11. 2009
- Kurz znakového jazyka, Hradec Králové, leden – květen 2009
- Kurz znakového jazyka, Liberec, leden – květen 2009
- Kurz znakového jazyka, Praha – Aldea, leden – červen 2009
Školení
- Metodika přednášky o hluchoslepotě, Poradenské centrum Praha, 19. 2. 2009
- Jednotná úprava dokumentů a fotografií, Poradenské centrum Praha, 12. 3. 2009, 11. 12. 2009
- Metodika pobytů, Poradenské centrum Praha, 12. 3. 2009
- Tandemová kola, Horka nad Moravou, 10. 7. 2009
- Stanovy, řád organizace, Poradenské centrum Praha, 7. 9. 2009
- Základy průvodcovství, Poradenské centrum Praha, 8. 9. 2009
- Lormova abeceda, prstová abeceda, Poradenské centrum Brno, 22. 9. 2009
- Prostorová orientace a samostatný pohyb, Poradenské centrum Brno, 6. 10. 2009
- Prostorová orientace a samostatný pohyb, Poradenské centrum Praha, 7. 10. 2009
- Standardy, etické kodexy, Poradenské centrum Praha, 7. 10. 2009
- Posuzování invalidity po r. 2010, Liberec, Krajský úřad, 20. 10. 2009
- Prostorová orientace a samostatný pohyb, Poradenské centrum Brno, 27. 10. 2009
- Prostorová orientace a samostatný pohyb, Poradenské centrum Brno, 18. 11. 2009
- Prostorová orientace a samostatný pohyb, Poradenské centrum Brno, 24. 11. 2009

18

o.s. LORM Výroční zpráva 2009

KAPITOLA 6

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 v roce 2009 pomáhala jako dobrovolnice v České republice.

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.

• Domácí

Mgr. Radkou Horákovou, Mgr. Lenkou Hricovou
V roce 2009 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.
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• Automotoklub neslyšících, Ostrava
Spolupráce s organizacemi
• ASNEP – Asociace organizací neslyšících, nedoslý
chavých a jejich přátel, Praha
• Audiocentrum, Praha
• Automotoklub neslyšících, Ostrava

o.s. LORM Výroční zpráva 2009

Zhodnocení práce dobrovolníků za rok 2009

Počet osob
56
38
10
7
784
895

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

Počet hodin
604
3724
421
110
3 136
7995

• Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.s.

Spolupráce s pedagogickými institucemi

• Centrum zrak. vad, Fakultní nemocnice Motol, Praha

• Laboratoř Carolina – centrum podpory studia zrakově

• Česká rada humanitárních organizací, Praha

postižených na UK

• Česká unie neslyšících

• Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno

• Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, Praha

• Speciální mateřská škola a základní škola pro sluchově

• Neziskovky.cz, o. p. s.

postižené, Olomouc

• Internetporadna

• SPC při Dětském domově a Mateřské škole speciální, Beroun

• Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Praha

• Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta a Augus-

• Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postiže-

tin, Hradec Králové

né, Ostrava

• Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Olomouc

• SONS – oblastní pobočka Jindřichův Hradec

Spolupráce se studenty

• Středisko rané péče Tamtam Olomouc

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.

• Svárovský, s.r.o., Brno (výrobce červenobílých holí)
• Tyflocentrum Praha, o.p.s.
• Tyflokabinet, o.p.s., České Budějovice

Spolupráce s dobrovolníky

• Tyfloservis, o.p.s.

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.

• ÚSP Chrlice
• ÚSP Palata – Domov pro zrakově postižené seniory, Praha
• VIA Sdružení hluchoslepých, Praha
• Záblesk – Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí,
Kopřivnice
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7. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009
Rozvaha ke dni 31. 12. 2009 (v celých tisících Kč)

Rozvaha
AKTIVA

stav k 1. 1. 2009

stav k 31. 12. 2009

0

0

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

29

29

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

746

656

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

- 775

- 685

3 650

3 975

Zboží na skladě a v prodejnách

0

0

Pohledávky celkem

31

27

3608

3774

11

174

3 650

3 975

stav k 1. 1. 2009

stav k 31. 12. 2009

3 204

3 623

3 044

3 519

160

104

446

352

442

347

4

5

3 650

3 975

KAPITOLA 7

Dlouhodobý majetek celkem

Krátkodobý majetek celkem

Krátkodobý finanční majetek celkem

o.s. LORM Výroční zpráva 2009

Jiná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM
PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Jmění celkem
Výsledek hospodaření celkem
Cizí zdroje celkem
Krátkodobé závazky celkem
Jiná pasiva celkem
PASIVA CELKEM
• Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2009 (v celých tisících Kč)
Činosti
hlavní

NÁKLADY

hospodářská

6 237
Spotřebované nákupy celkem

91

Služby celkem

1 607

Osobní náklady celkem

4 253

Ostatní náklady celkem

286

Poskytnuté příspěvky

0

VÝNOSY

6 337
Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem

4

231

Ostatní výnosy celkem

1 755

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv
a opravných položek celkem

12

Přijaté příspěvky celkem

152

Provozní dotace

4

4 187

Výsledek hospodaření před zdaněním

100

4

Výsledek hospodaření po zdanění

100

4
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Přehled zdrojů financování služeb a projektů v roce 2009

Celkové náklady v roce 2009 činily 6 237 103,57 Kč, celkové výnosy 6 340 860,61 Kč.
Hospodářský výsledek, zisk ve výši 103 757,04 Kč, bude převeden do Fondu provozních prostředků roku 2010 a bude využit na financování sociálních služeb.

Přestože první půlrok představoval pro naši organizaci obrovskou nejistotu s ohledem na původní drastické snížení dotací
MPSV, podařilo se nám nakonec dosáhnout kladný hospodářský výsledek díky navýšení dotací v rámci 2. kola v červnu
2009 a rovněž díky úspěšnému fundraisingu a celkovému úspornému režimu v organizaci. Dokonce se nám podařilo na
fondech vytvořit i rezervu pro rok 2010 z výtěžku loňské sbírky a příspěvků od individuálních dárců. Dotace MPSV představovaly podíl ve výši 67 % všech nákladů, příspěvky od Nadačního fondu Českého rozhlasu se podílely na financování
služeb ve výši 20 %, zbývající náklady byly pokryty z výtěžku ze sbírky Červenobílé dny, účastnických poplatků
za ubytování a stravování na pobytech a příspěvků od dárců a firem.

Rok 2009
MPSV

Poskytnuté finanční prostředky v Kč

Podíl zdroje na financování služeb/
projektu (v %)

4 187 000,00

67,14

Socilální rehabilitace

2 090 000,00

33,51

Sociálně aktivizační služby

1 057 000,00

16,95

Odborné soc. poradenství

800 000,00

12,83

Tlumočnické služby

240 000,00

3,85

1 240 000,00

19,88

Socilální rehabilitace

600 000,00

9,62

Sociálně aktivizační služby

600 000,00

9,62

40 000,00

0,64

65 000,00

1,04

7 739,00

0,12

Sbírka Červenobílé dny 2008

323 897,96

5,19

Sbírka Červenobílé dny 2009

87 297,61

1,4

Sponzorské dary

42 518,30

0,68

Příspěvky od firem

23 014,00

0,37

Příjmy od uživatelů

227 000,00

3,64

26 706,70

0,43

6 930,00

0,11

CELKOVÉ NÁKLADY 2009

6 237 103,57

100,00

CELKOVÉ VÝNOSY 2009

6 340 860,61

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

+ 103 757,04

Nadační fond Českého rozhlasu

2. ročník Lormolympiády
Nadace člověk člověku
Nadace Viktorka

Úroky a výnosy
Členské příspěvky
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NÁKLADY CELKEM

Provozní náklady o.s.
LORM

Režie sbírka 2009

Digitalizace knihovny

Lormolympiáda

Tlumočení

Odborné soc. poradenství

Sociálně aktivizační služby

Sociální rehabilitace

Název sociální služby,
projektu
MPSV

40 000,00

6 237 103,57 4 187 000,00 1 240 000,00

411 195,57

7 739,00

65 000,00

38 %

podíl zdrojů v %

Nadace člověk člověku

65 000,00

100 %

12 %

7 739,00

Nadace
Viktorka

260 636,70

24 %

40 036,70

25 %

16 000,00

10 %

204 600,00

Vlastní zdroje
o.s. LORM
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170 569,00

podíl zdrojů v %

30 000,0

30 000,00

11 256,00
100 %

63 %

10 %

podíl zdrojů v %

11 256,00

podíl zdrojů v %

63 739,00

90 %

27 293,00

240 000,00

267 293,00

podíl zdrojů v %

8%

74 237,18

5%

92 %

800 000,00

874 237,18

31 %

87 876,40

6%

180 532,99

Sbírka
Červenobílé dny

podíl zdrojů v %

54 %

600 000,00

1 057 000,00

1 949 476,40

podíl zdrojů v %

21 %

73 %

600 000,00

Nadační fond
Českého rozhlasu

podíl zdrojů v %

2 870 532,99 2 090 000,00

Náklady
na službu,
projekt

o.s. LORM Výroční zpráva 2009

65 532,30

38 %

65 532,30

Sponzoři
a dárci

o.s. LORM Výroční zpráva 2009

• 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 realizace sbírky pořádané v roce 2009

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 66 323 Kč v roce 2009 a 700 Kč v roce 2010, celkem 67
023 Kč (zaúčtováno na účet 682 100 střed. 806 v roce 2009
a 2010). Do pokladny byl vložen dar od drobných dárců ve
výši 1 725 Kč (zaúčtováno na účet 682 100 střed. 806).

DOPROVODNÉ AKCE SBÍRKY
Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců v rámci doprovodných akcích ke sbírce konaných během
roku (aukce fotografií od herce Marka Vašuta na aukro.cz,
Červenobílý den v pražské zoo, sbírka v buticích v rámci
Jarního červenobílého koktejlu s CFC, sbírka v Penzionu
U Příhodů atd. viz rozpis níže), celkem doprovodné akce
ke sbírce vynesly částku 64 306Kč (zaúčtováno na účty
649 a 682).

PRODEJEM PŘEDMĚTŮ
Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2009 představoval
prodej předmětů – červenobílých minipropisek v papírovém
psaníčku ve dnech 20. až 22. dubna 2009. Během sbírky
prodávalo 392 studentů středních a vyšších odborných škol
malou pruhovanou propisku za cenu 25 Kč. Výtěžek z pouliční sbírky dosáhl hodnoty 533 612 Kč. V dubnu byl ještě
připsán na sbírkový účet výtěžek z prodeje sbírkových předmětů 827 Kč. Celkem činil výtěžek z pouliční sbírky prodejem
sbírkových předmětů 534 439 Kč (zaúčtováno na účet 911
062 fondu sbírky Červenobílé dny 2009).

Charitativní červenobílá aukce
fotoobrazů od Marka Vašuta
Spolu s aukčním portálem Aukro jsme ve dnech 17. 4. – 22. 4.
uspořádali charitativní aukci 3 fotoobrazů, které o.s. LORM
věnoval herec Marek Vašut. Celkový výtěžek aukce dosáhl
hodnoty 12 491 Kč (zaúčtováno na účet 649 094 NS střed.
806 v roce 2009).
Červenobílá ochutnávka
ve vinotéce Šmerák

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, LN, Instinkt, Týden, Žena a život, inzertní spot vysílaný v Českém rozhlase a Radiu Čas,
PR, redakční podpora v celostátním i regionálním tisku i na
internetovém zpravodajství/. Celkem byly na sbírku do konce
ledna 2010 zaslány dárcovské SMS v hodnotě v hodnotě
35 208 Kč.

Dne 18. 12. 2009 proběhla ve vinotéce Šmerák charitativní ochutnávka vín, výtěžek z akce činil 3 425 Kč (PD
705 18.12., zaúčtováno na účet 682 100 NS střed. 806
v roce 2009). Ve vinotéce Šmerák byla umístěna zapečetěná pevná pokladnička, která bude otevřena za účasti
zástupců MČ Praha 2 a statutárního zástupce o.s. LORM
v řádném termínu před ukončení tříletého cyklu sbírky,
t.j. do 18. 2. 2011.
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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.

Červenobílý den v Zoo Praha
V sobotu 2. 5. proběhl v pražské zoo speciální Červenobílý den, při kterém se veřejnost mohla blíže seznámit
s problematikou hluchoslepoty, vyzkoušet si chůzi s červenobílou holí nebo psaní na Pichtově psacím stroji. Součástí
byla i sbírková akce formou prodeje předmětů (červenobílých propisek), při které se vybralo 17 567 Kč (zaúčtováno na účet 649 093 NS střed. 806 v roce 2009).
Jarní červenobílý koktejl s CFC
Módní návrhářky z volného sdružení Czech Fashion
Centre (CFC) Ivana Follová (if...), Hana Havelková (HH),
Taťána Kovaříková (TATIANA), Martina Nevařilová
(Navarila-design) a Hana Stocklassová (BOHÉME) umístily od 13. 5. do 20. 5. ve svých buticích v centru Prahy řádně zapečetěné sbírkové pokladničky. Ty byly slavnostně
rozpečetěny za přítomnosti úřednice z MČ Praha 1, statutárního zástupce o.s. LORM, novinářů a modelek v červenobílých kreacích v restauraci Chez Marcel v podvečer
20. 5. 2009. Výtěžek činil 20 470 Kč (zaúčtováno
na účet 649 096 NS střed. 806 v roce 2009).
Doprovodný prodej sbírkových předmětů
Sbírkové předměty byly prodávány v průběhu roku v Penzionu U Příhodů, výtěžek z prodeje červenobílých propisek
činil 6 662 Kč (zaúčtováno na účet 649 097 NS střed.
806), dále v obchodě zdravotnických potřeb v poliklinice Parník na Praze 9, výtěžek činil 442 Kč (zaúčtováno
na účet 649 095 NS střed. 806 v roce 2009). Sbírková akce formou prodeje sbírkových předmětů proběhla
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v prosinci 2009 v MŠ Socháňova, výtěžek činil 1 693 Kč
(zaúčtováno na účet 682 100 střed. 806) a menší
sbírkovou akci provedla mezi svými přáteli dobrovolnice Niké Katzerová a prodejem sbírkových předmětů
vybrala 1 556 Kč (PD 752 30.12. 2009 zaúčtováno
na účet 682 100 střed. 806).
Výtěžky z drobných doprovodných akcí byly vloženy
do pokladny v celkové výši 8 399 Kč (zaúčtováno na
účet 682 100 střed. 806).
Z toho:
- Dary od drobných dárců ve výši
- Výtěžek z doprovodných akcí sbírky
pořádaných v prosinci 2009:

1 725 Kč

Červenobílá ochutnávka
ve vinotéce Śmerák PD 705 18. 12.

3 425 Kč

Prodej sbírkových předmětů
v MŠ Socháňova PD 706 21. 12.

1 693 Kč

Prodej sbírkových předmětů
– dobrovolnice PD 752 30. 12. 2009

1 556 Kč

Dary od drobných dárců na sbírkovém účtu a výtěžky
z doprovodných akcí za rok 2009 a leden 2010 činily celkem 133 054 Kč.

o.s. LORM Výroční zpráva 2009

Čerpání výtěžku 7. ročníku sbírky Červenobílé dny 2009 na služby a projekty k 31. 1. 2010

Projekt
Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou
Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou
Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou
Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou (týdenní pobytové akce a klubová s
Celkem

Čerpání v Kč
9 451,83
18 452,76
8 023,02
21 370,00
57 297,61

Vyúčtování 7. ročníku sbírky 2009 pořádané od 1. 2. 2009 k 31. 1. 2010
Období

Hrubý výtěžek
sbírky a čerpání

2010

2009

Celkem 2009 + leden 2010

Výtěžek
Výtěžek
Čerpáno
Čerpáno
od 1. 2. 2009
od 1. 1. 2010 1. 1. 2010
k 31. 12. 2009
k 31. 12. 2009
k 31. 1. 2010 k 31. 1. 2010

Výtěžek
celkem
od 1. 2. 2009
k 31. 1. 2010

Čerpáno
celkem
od 1. 2. 2009
k 31. 1. 2010

Celkem příjmy

695 493,65

87 297,61

7 410,21

0,00

702 903,86

87 297,61

Prodej sbírkových předmětů – duben 2009

534 439,00

30 000,00

0,00

0,00

534 439,00

30 000,00

188,65

188,65

14,21

0,00

202,86

188,65

132 354,00

28 596,96

700,00

0,00

133 054,00

28 596,96

28 512,00

28 512,00

6 696,00

0,00

35 208,00

28 512,00

- Režijní náklady
spojené se sbírkou maximálně do 5 % hrubého výtěžku
sbírky

- 30 000,00

- 30 000,00

0,00

0,00

- 30 000,00

- 30 000,00

Čistý výtěžek

665 493,65

57 297,61

7 410,21

0,00

672 903,86

57 297,61

Úroky
Dary od drobných dárců na
sbírkový účet a z doprovodných akcí sbírky

Dárcovské DMS
2009/2010

Zbývající výtěžek sbírky 2009
bude vyčerpán v období 1. 2. 2010 – 18. 2. 2011

615 606,25
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Vyúčtování zbývajícího výtěžku ze sbírky Červenobílé dny 2008
čerpané v období 1. 2. 2009 k 31. 12. 2009
Průběžné vyúčtování 6. ročníku sbírky Červenobílé dny
2008 bylo předloženo ke kontrole Magistrátu hl. m. Prahy v řádném termínu. Dary ze sbírky 2008 v celkové výši
48 367,40 Kč, které nebyly do konce roku 2008 vyčerpány, byly v prosinci roku 2008 převedeny do Fondu darů
2008.

Čerpání zbývajícího výtěžku ze 6. ročníku sbírky 2008 v období od 1. 2. 2009 do 31. 12. 2009
Sbírka 200

o.s. LORM Výroční zpráva 2009

Období
Čerpání výtěžku ze
sbírky 2008

2008 + leden 2009
Výtěžek celkem
od 3. 3. 2008
k 31. 1. 2009

2009 + 2010

Čerpáno celkem
od 3. 3. 2008
k 31. 1. 2009

Čerpáno
1. 2. 2009
k 31. 12. 2009

K čerpání v roce
2009

Hrubý výtěžek sbírky

777 354,94

567 790,84

207 564,10

159 196,70

Prodej sbírkových předmětů
– duben 2009

700 678,00

541 494,21

159 183,79

159 183,79

119,54

106,63

12,91

12,91

Úroky

48 367,40
Dary od drobných dárců
a ČB ochutnávka 2008/2009

50 367,40

Převedeno do
Fondu darů 2008

Fond darů 2008
Převedeno 12/2008
bude vyčerpáno k 2/2010
- 2 000,00
Převedeno do sbírky 2009
na stř. 805 sbírky 2009

Dárcovské DMS 2008/
2009

26 190,00

26 190,00

0,00

0,00

- Režijní náklady
spojené se sbírkou maximálně do
5 % hrubého výtěžku sbírky

- 9 592,10

- 9 592,10

0,00

0,00

767 762,84

558 198,74

---

159 196,70

209 564,10

207 564,10

Čistý výtěžek
Zbývající výtěžek sbírky 2008
k čerpání v období 3. 3. 2009 k 18. 2. 2010

0,00

Zbývající výtěžek sbírky 2008
Zbývající výtěžek sbírky 2008 - dary od dr. dárců z Fondu darů – bude čerpáno do 31. 3. 2010

0,00

48 367,40

Čerpání zbývajícího výtěžku ze 6. ročníku sbírky Červenobílé
dny 2008 na sociální služby od 1. 2. 2009 do 31. 12. 2009
Projekt

Čerpání v Kč

Sociální rehabilitace osob s hluchoslepotou

98 499,98

Odborné sociální poradenství pro osoby s hluchoslepotou

27 548,18

Tlumočnické služby pro osoby s hluchoslepotou

9 537,99

Sociálně aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou (týdenní pobytové akce a klubová setkání
Celkem

23 610,55
159 196,70
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700 678,00

Hrubý výtěžek sbírky

Prodej sbírkových předmětů
- duben 2008/2009

28

26 190,00

- 9 592,10

765 749,93

Dárcovské DMS 2008/2009

¬- Režijní náklady
spojené se sbírkou maximálně
do 5% hrubého

Čistý výtěžek

Zbývá čerpat
do 18. 2. 2011

48 367,40

Dary od drobných dárců
a výtěžky z doprovodných akcí

106,63

775 342,03

Období čerpání

Úroky

Sbírka 2008
k 31. 12. 2008

Ročník sbírky

393 484,57

- 9 592,10

stř. 104 LORM

26 190,00

0,00
dáno do fondu
darů 2008

stř. 105 LORM

106,63

376 780,04

403 076,67

Čerpáno
k 31. 12. 2008

Čerpání výtěžku ze 6. ročníku
sbírky 2008 v roce 2008

převedeno do
sbírky 2009

2 012,91

0,00

0,00

2 000,00

12,91

0,00

164 714,17

0,00

0,00

0,00

0,00

164 714,17

28 512,00

132 354,00

188,65

534 439,00

28 512,00

28 596,96

188,65

30 000,00

48 367,40

159 183,79

665 493,65

608 196,04

57 297,61

0,00 - 30 000,00 - 30 000,00

0,00

0,00

0,00

159 183,79

87 297,61

Čerpáno
Čerpáno
Čerpáno
Sbírka 2009
1. 1. 2009
1. 2. 2009
1. 2. 2009
k 31. 12. 2009
k 31. 1. 2009 k 31. 12. 2009
k 31. 12. 2009

Čerpání výtěžku
ze 7. ročníku sbírky 2009

2 012,91 164 714,17 159 183,79 695 493,65

Sbírka 2008
od 1. 1. 2009
k 31. 1. 2009

Čerpání výtěžku ze 6. ročníku sbírky
2008 v roce 2009

381 195,57

- 30 000,00

28 512,00

28 596,96

188,65

353 897,96

411 195,57

Čerpáno
celkem
Od 1. 1. 2009
k 31. 12. 2009

Čerpání sbírky
2008 a 2009
celkem v roce
2009

o.s. LORM Výroční zpráva 2009

Čerpání výtěžku ze 6. a 7. ročníku sbírky 2008 a 2009 na služby a projekty realizované v roce 2009

Kromě interní kontroly účetní závěrky k 31. 12. 2009
provedené Dozorčí radou o.s. LORM dne 19. 3. 2010
proběhly ze strany státních institucí následující
plánované kontroly:

o.s. LORM Výroční zpráva 2009
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• Finanční kontroly

- Pražská správa sociálního zabezpečení v Praze 5,
dne 26. 1. 2009, 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.“

- Finančního úřadu pro Prahu 5, ve dnech 5. 11.
a 16. 12. 2009 ve věci čerpání prostředků poskytnutých
ze státního rozpočtu ČR v roce 2005 a 2006; ve zprávě
o daňové kontrole ze dne 17. 12. 2009 se uvádí: „Nebyly
shledány nedostatky.“

29

o.s. LORM Výroční zpráva 2009

• Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy
občanského sdružení LORM – Společnosti pro hluchoslepé za rok 2009

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. 2009. 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.

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 2009, i celkové účelnosti vynakládání finančních prostředků.

Součástí ověřování byla rovněž výroční zpráva společnosti,
vztahující se k uvedenému 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.

Údaje uváděné ve výroční zprávě společnosti LORM za rok
2009 odpovídají obsahově účetní závěrce za uvedené období. Rozsah a druh aktivit společnosti v roce 2009 je doplňují názorné přehledy a tabulky.

Audit společnosti LORM byl proveden v souladu se zákonem
č. 93/2009 Sb., o auditorech a dalších právních 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.

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. 2009 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 24. června 2010

V rámci auditu byly ověřeny účetní záznamy dokládající zůstatky účtů a údaje vykázané v účetních výkazech a příloze
účetní závěrky za rok 2009. Dále byla ověřena správnost
účtování účetních případů na příslušné účty, ve správné výši
i období jejich uskutečnění, včetně porovnání s prvotními účetními doklady.

Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2009 – Rozvaha k 31. 12.
2009, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2009, Příloha účetní
závěrky za rok 2009, Výroční zpráva k 31. 12. 2009
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8. Naši dárci a podporovatelé

Za finanční podporu v roce 2009 DĚKUJEME:
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• 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 1 240 000 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 40 000 Kč na projekt Lormolympiáda – 2. ročník sportovní a dovednostní soutěže osob s hluchoslepotou
Děkujeme všem studentům, koordinátorům a partnerům 7. ročníku sbírky „Červenobílé dny“:
• Generální partner: Nadace člověk člověku
• Partneři: Aukro s.r.o., První stavební obnova,s.r.o., TOPTRANS spol. s r.o., Impress, Screenet, OP Tiger,
MuchoGusto, GZH, s.r.o.
• Mediální partneři: Český rozhlas, Radio Čas
• Děkujeme Vladimíru Javorskému za pomoc s přípravou rozhlasového spotu.
• Děkujeme Markovi Valičkovi/MuchoGusto – autorovi celého konceptu kampaně.
• Za přípravu vizuálů speciální DÍK Irče Šlachtové.
• Za animaci obrazového spotu se zebrou tisíckrát děkujeme Radimu Ševčíkovi.
• Děkujeme Komerční bance, a. s. za vstřícnost a spolupráci při ukládání výtěžku ze sbírky.
• Děkujeme návrhářkám z volného sdružení Czech Fashion Centre (CFC) – Ivaně Follové (if...), Haně Havelkové
HH), Taťáně Kovaříkové (TATIANA), Martině Nevařilové (Navarila-design) a Haně Stocklassové (BOHÉME)
za uspořádání Červenobílého koktejlu na podporu hluchoslepých ve svých buticích.
• Děkujeme Petru Fejkovi za možnost uspořádat v Zoo Praha tzv. Červenobílý den.
• Děkujeme Markovi Vašutovi za věnování svých fotoobrazů do Charitativní červenobílé aukce.
Za věcnou i finanční podporu upřímně děkujeme všem partnerům a dárcům, jmenovitě pak:
• Nadaci Viktorka za finančního dar na zajištění 2. ročníku Lormolympiády v roce 2009
• Společnosti NOEN, a.s. za finanční dar na zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou v r. 2009
• Společnosti ACI-AUTO COMPONENTS INTERNATONATIONAL, s.r.o. za finanční dar na zajištění sociálních služeb
pro osoby s hluchoslepotou v r. 2009
• Společnosti OPTYS, spol. s r.o. za umístění inzerátu na obchodních tiskopisech
• Děkujeme firmě ROFA PRAHA s.r.o. za poskytnutí finančního daru na propagaci naší činnosti.

Za laskavou pomoc děkujeme všem individuálním dárcům a členům klubu „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

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, 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, mobil: 777 764 200, e-mail: jiznicechy@lorm.cz
Poradenské centrum Brno
služby v rámci města Brno a Jihomoravského kraje
Křenová 67, 659 58 Brno, Adresa pro korespondenci: Francouzská 38, 602 00 Brno
mobil: 777 764 197, 777 764 192, e-mail: brno@lorm.cz
Poradenské centrum Přerov
služby v rámci Olomouckého a Zlínského kraje
Šířava 27, 750 02 Přerov, 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
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