
o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé 

2 0 1 1  V Ý R O Č N Í  Z P R Á V A



o
.s

. 
LO

R
M

 V
ýr

oč
ní

 z
pr

áv
a 

za
 r

ok
 2

01
1

  1. Úvodní slovo

  2. o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé

• Kdo jsme
• Poslání a cíle 
• Historie a současnost
• Komu pomáháme
• Ve kterých regionech dnes působíme

  3. Zpráva o činnosti za kalendářní rok 2011

• Sociální služby pro osoby s hluchoslepotou

Odborné sociální poradenství
Sociální rehabilitace 
Tlumočnické služby
Sociálně aktivizační služby 

• Hodnocení, kvalita a podpora 
• Podrobný popis vybraných sociálních služeb a projektů

Edukačně-rehabilitační pobyty
Klubová setkání
Doteky – časopis nejen pro hluchoslepé 
Lormolympiáda
Bezbariérové stránky www.lorm.cz 
Odborná knihovna

  4. Práce s veřejností

• Přednášky o hluchoslepotě
• Veřejná sbírka Červenobílé dny
• Kampaň o červenobílé holi 
• Klub dárců „Červenobílé klubko“
• Další aktivity…

  5. Struktura sdružení a jeho lidské zdroje

• Struktura sdružení
• Tým odborníků a spolupracovníků
• Systém celoživotního vzdělávání 

  6. Spolupráce

• Mezinárodní
• Domácí

  7. Finanční zpráva

• Rozvaha
• Výkaz zisku a ztráty
• Přehled zdrojů financování služeb a projektů v roce 2011
• Vyúčtování sbírky Červenobílé dny
• Finanční kontroly
• Zpráva auditora

  8. Naši dárci

  9. Identifikační údaje

10. Kontakty na Poradenská centra LORM 

02



o.s. LORM Výroční zpráva za rok 2011

Když se poohlédnu za uplynulým rokem, vidím za námi mnoho 
krásných setkání a společných zážitků s našimi klienty. A vidím 
také každodenní mravenčí práci našich terénních sociálních pra-
covnic, které se pod odborným vedením metodičky snaží být co 
nejvíce prospěšné klientům ve svých regionech. Někomu pomohly 
s vyřizováním sluchadla či jiné kompenzační pomůcky, druhému 
přetlumočily důležité informace např. při pravidelné návštěvě  
u lékaře, třetího doprovodily na důležité jednání, čtvrtého zasvě-
covaly do nácviku samostatné chůze s červenobílou holí nebo 
učily taktilní znakový jazyk či Lormovu abecedu, pro dalšího kli-
enta dělaly všechno dohromady během jednoho roku. Říkáte si 
možná, co všechno musí v jedné osobě umět naše terénní sociální 
pracovnice? A to zdaleka není všechno. V zimě v roli trasérky 
vyráží se sportovně založeným klientem do běžecké stopy, v létě 
na cyklostezku na tandemovém kole. Navíc organizuje pro své 
klienty na pobočce desítky klubových sekání za rok. To všechno 
je ukryto v datech, číslech, tabulkách a grafech, ale těžko se sdílí 
nadhodnota a radost, kterou její práce přináší konkrétním lidem. 
Proto ve Výroční zprávě najdete kurzivou ohlasy formou článků 
a reportáží, které nám naši klienti pravidelně píší do našeho ča-
sopisu Doteky. 

V každém roce se mi s ročním obdobím, někdy měsícem či dnem 
vybaví na mysli konkrétní událost, která se nesmazatelně vepíše 
do historie naší organizace. Někdy je s ní spojeno hodně starostí, 
někdy jen samé radosti, někdy tak napůl, jak už to v životě chodí. 
Co se mi nesmazatelně vrylo do paměti s rokem 2011? Nezačal 
právě zvesela, Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) nám 
snížilo dotace na všechny 4 registrované sociální služby. Co teď? 
Do poloviny ledna musíme stihnout účetní závěrku a inventuru, 
do konce ledna odeslat všechny vyplněné tabulky, zprávy a zá-
věrečná vyúčtování za rok 2010. A do toho upravit rozpočet  
a řešit nejistou finanční situaci na rok 2011, hledat další zdroje 
financování našich služeb! Nadační fond Českého rozhlasu nám 
v únoru ze sbírky Světluška schvaluje grant na 3 projekty ve výši 
1 130 000 korun! Od února máme svůj profil na Facebooku, na 
Magistrát hl. m. Prahy předkládáme v březnu vyúčtování tříletého 
cyklu sbírky Červenobílé dny, máme nové sbírkové konto a chys-
táme charitativní aukci na portálu aukro.cz. 
Skupina Chinaski se rozhodla nám do aukce věnovat Cenu Anděl! 
Vychází nám jarní 66. číslo časopisu Doteky, které mimo jiné věnuje-
me hluchoslepému spisovateli a filosofovi Heinrichu Landesmannovi, 
veřejnosti známému pod pseudonymem Hieronymus Lorm. Tomuto 
významnému mikulovskému rodákovi a autorovi dotekové abece-
dy chystají v jeho rodném městě výstavu, vlastně už od listopadu 
2010 do května 2011 spolupracujeme s kurátor

Vážení partneři, členové a uživatelé našich služeb, 

opět se rok s rokem sešel a já vám předkládám 

souhrnnou zprávu o činnosti našeho sdružení 

LORM v roce 2011. 
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kou výstavy na její přípravě. Od 18. do 20. dubna zaplaví  
34 českých a moravských měst naši dobrovolníci, kteří v červe-
ných a bílých tričkách během celonárodní veřejné sbírky Červeno-
bílé dny nabízejí veřejnosti červenobílý náramek a minipropisku 
za 30 korun. Do sbírky se zapojují i naši přátelé a „andělé“, 
výtěžek ze sbírkových dnů překročí částku 370 000 korun, dob-
ročinná aukce vynese hluchoslepým téměř 30 tisíc korun! Finanční 
nejistota však nadále trvá, kvůli sníženým dotacím zavíráme ke 
konci dubna pobočku v Přerově. Klienti z Olomouckého kraje 
se však nemají čeho obávat, služby jim nadále zajišťují pracov-
nice z Brna a Ostravy. Od června zkracujeme úvazky na praž-
ské pobočce. Na přelomu května a června vyrážíme s našimi 
klienty na týdenní cyklisticko-turistický pobyt do Břeclavi. Za tý-
den tam na cyklostezkách Lednicko-valtickým areálem a dál smě-
rem na Pálavu ušlapeme na tandemovém kole 262 km! Čtvrtek  
23. června patří k našim nejšťastnějším dnům v roce 2011! Do-
zvídáme se, že nám MPSV v rámci druhého kola navýšilo dotace 
téměř o jeden a půl miliónu korun a kromě toho nám v Nadaci  
Charty 77 – Konto Bariéry schválili na službu sociální rehabilitace 
grant ve výši 100 000 korun! Ze 160 žadatelů patříme mezi  
10 vybraných šťastlivců! Léto patří týdenním pobytům s klienty: 
koncem června poznáváme krásy Beskyd, konec července strá-
víme s klienty v Josefově Dole v Jizerských horách. Vychází letní 
číslo Doteků a zveřejňujeme Výroční zprávu za rok 2010. Už se 
blíží září, chystáme tedy rozpočet na rok 2012, musíme včas 
podat všechny žádosti o dotace a granty na následující rok a do 
toho nám v září ve Vyškově vypukne jedna z nejpopulárnějších 
akcí: Lormolympiáda. Hluchoslepý borec z Českých Budějovic si 
z Vyškova odváží sedm zlatých medailí! V říjnu vydáváme pod-
zimní číslo Doteků s novou rubrikou věnovanou sluchadlům a sil-
ným příběhem hluchoslepé klientky a mámy dvojčat. Podzim patří 
každodenní terénní práci a klubovým setkáním.

Přesně 5. listopadu 2011 slaví naše organizace 20. narozeni-
ny! Blíží se advent a s ním spojená řada charitativních akcí na 
podporu našeho sdružení. Naši přátelé z Klubu z Viktorky už 
poosmé podpoří naše sdružení, tentokrát darem ve výši 40 200 
korun! Kamarádi ze sdružení Velký vůz organizují zážitkovou akci 
Putování za duchem Vánoc a výtěžek nám věnují na připravovaný 
zimní pobyt na běžkách, pořádaný na Vysočině v únoru 2012! 
Ve vinotéce Na Slupi se koná tradiční charitativní Červenobílá 
ochutnávka, společnost BIS Czech s.r.o. organizuje tombolu na 
svém vánočním večírku a výtěžek z ní v částce 18 223 korun nám 
věnuje na sociální služby. Mnoho našich věrných dárců a přízniv-
ců nám posílá dar či dárcovskou sms-ku na podporu služeb pro 
osoby s hluchoslepotou. Na pobočkách spolu s našimi klienty 
slavíme Vánoce…

Když se poohlédnu za rokem 2011, vidím za sebou řadu 
úspěšných akcí a milých setkání, vidím konkrétní pomoc po-
skytnutou konkrétním lidem, cítím podporu pracovitého a kva-
litního týmu lidí, se kterým mám to potěšení spolupracovat. 
Chtěla bych proto poděkovat vám všem, kteří se na činnosti 
organizace větší či menší mírou podílíte, anebo jste se v mi-
nulosti podíleli. Podle mého názoru není v tom celku důle-
žité, zda nám pomáháte jednorázově či dlouhodobě, ať už  
v roli zaměstnance, člena, klienta, dobrovolníka, individuál-
ního dárce nebo strategického partnera. Každá pomoc se 
počítá! 

Za všechny, kterým vaše pomoc pomáhá, vám DĚKUJI!

Mgr. Petra Zimermanová, 
ředitelka o.s. LORM

Důležitá je společná dobrá vůle, stejný cíl 
a vzájemný respekt, které nás ve sdružení 
LORM spojují v jedno mimořádné společenství 
spřízněných duší. 
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02
O.S.LORM
SPOLEČNOST PRO HLUCHOSLEPÉ

KDO JSME: Občanské sdružení LORM 
– Společnost pro hluchoslepé sdružuje 
hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné 
příslušníky a zájemce o problematiku osob 
s hluchoslepotou z řad odborné i laické 
veřejnosti.
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Přesně 5. listopadu 2011 oslavila naše organizace 20. naroze-
niny! Před dvaceti lety Ministerstvo vnitra zaregistrovalo stanovy 
sdružení LORM stanovy. Přitom vznik organizace nebyl samozřej-
mostí, naopak. Do té doby u nás neexistovala žádná organiza-
ce poskytující pomoc a služby lidem s hluchoslepotou. Sdružení 
LORM vzniklo doslova na zelené louce. Na úplné začátky vzpo-
míná hluchoslepý šéfredaktor Doteků Zdeněk Sedláček:

Jedním z prvních podnětů, směřujících k založení organizace pro 
hluchoslepé osoby, se stal již v lednu 1989 článek PhDr. Zdeňka 
Šarbacha (1922 - 2002) „Na něco jsme zapomněli…“, který 
vyšel v časopise pro zrakově postižené ZORA. Autor tímto člán-
kem chtěl upozornit na tehdejší neutěšené, místně až skličující 
podmínky hluchoslepých lidí, kteří až na nepatrné výjimky nuceně 
pobývali v různých ústavech, případně v psychiatrických léčeb-
nách. Po více než dvou letech, přesněji dne 14. října 1991, byla 
z podnětu Svazu sluchově postižených svolána historicky první 
porada. V Praze se jí zúčastnili PhDr. Zdeněk Šarbach, PhDr. 
Josef Cerha, doc. PhDr. Ján Jesenský, Mgr. Jaroslava Jesenská, 
Jaroslav Paur a PhDr. Zbyněk Galvas, u zrodu organizace dále 
stál Mgr. Jan Kratochvíl. Z tohoto týmu vzešel přípravný výbor, 
jenž se stal hlavním pilířem pro založení první české organiza-
ce, sdružující hluchoslepé občany. Z činnosti přípravného výboru 
vzešly stanovy, vedoucí ke vzniku občanského sdružení LORM 
– Společnosti pro hluchoslepé, které byly zaregistrovány Minister-
stvem vnitra dne 5. listopadu 1991. Sdružení bylo pojmenováno 
po hluchoslepém, německy píšícím filosofovi, básníkovi a novináři 
Hieronymu Lormovi, rodáku z moravského Mikulova.

02
Hluchoslepým pomáháme 
už dvacet let!
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Poslání a cíle 
Posláním organizace je sdružovat hluchoslepé osoby a jejich ro-
diny i příznivce a prosazovat a hájit zájmy hluchoslepých osob. 
Mezi dlouhodobé cíle sdružení LORM patří:

• Zajišťovat komplexní služby pro hluchoslepé
• Rozvíjet pracovní a sociální rehabilitaci
• Rozvíjet spolupráci s rodinami, odborníky i organizacemi 

v rámci ČR i zahraničí 
• Rozvíjet pedagogickou a vzdělávací činnost, činnost odbor-

ně publikační a věnovat se propagaci problematiky hlucho-
slepých

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 20 let se organizaci LORM 
podařilo vybudovat v České republice základní síť sociálních slu-
žeb pro osoby s hluchoslepotou. V poradenských centrech v Pra-
ze, Liberci, Jindřichově Hradci, Hradci Králové, Brně a Ostravě 
a prostřednictvím terénních sociálních pracovnic dnes nabízíme 
odborné sociální služby, sociální rehabilitaci – výuku komunika-
ce, prostorové orientace a samostatného pohybu, sebeobsluhy, 
průvodcovské, předčitatelské služby, tlumočnické služby a mnohé 
další. Cílem služeb je připravit klienta vést samostatný, plnohod-
notný a důstojný život ve svém přirozeném prostředí.

K 20. narozeninám sdružení LORM nám přišly 
krásné gratulace a přání i od našich klientů:

Komu pomáháme
Služby jsou určeny osobám s duálním smyslovým postižením zra-
ku a sluchu různého stupně v rámci celé ČR, naší cílovou skupi-
nou jsou osoby s hluchoslepotou. Základním kritériem pro 
poskytnutí služby je 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 poško-
zením zraku a sluchu různého stupně. Způsobuje především 
potíže při komunikaci, prostorové orientaci a samostatném 
pohybu, sebeobsluze a přístupu k informacím. Zabraňuje hlu-
choslepému člověku plnohodnotně se zapojit do společnosti  
a vyžaduje zajištění odborných služeb, kompenzačních pomů-
cek a úpravy prostředí.

DEPISTÁŽ
Podle statistik, zveřejněných na Evropské konferenci hlucho-
slepých 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 
zaevidovali dalších 20 osob s tímto handicapem, v roce 2010 
se jednalo o 19 nových zájemců o naše služby, v roce 2011  
o 14 nových uživatelů našich služeb. Dnes víme o 221 oso-
bách s hluchoslepotou, které žijí v České republice.

Ve kterých krajích dnes působíme

Na území hl. m. Prahy 

Kraj Středočeský

Kraj Liberecký

Kraj Královéhradecký

Kraj Jihočeský

Kraj Jihomoravský

Kraj Olomoucký

Kraj Moravskoslezský

Do ostatních regionů terénní sociální pracovnice 
dojíždějí podle potřeb klientů.

Milí Lormáci, 

ráda bych popřála všem klientům, členům a pracovníkům k 20. výročí 
narození LORMu, aby žil ne jeden, pět či deset let, ale tak dlou-
ho, dokud my, postiženi sluchem a zrakem, budeme potřebovat 
a i ti, co po nás nastoupí. Jsme jako jedna rodina – máma, táta 
a my, jejich děti. Jen oni, naši „rodiče“, nám dokáží dát lásku, 
porozumění a pochopení. Dokáží nás připravit do života reál-
ného a přizpůsobivého v této zemi. Proto přeji, aby LORM nikdy 
nezanikl a žil po dlouhá léta a nikdy nám neodešel! 

Od srdce vám všem                                                                         
Dagmar Kopáčová

Ke dvacátému výročí založení organizace LORM přeji všem 
pracovníkům vedení, terénním pracovníkům i řadovým členům 
všechno nejlepší, úspěchy, trpělivost, odhodlání i naději do dal-
ších roků. Jen my víme, jaké problémy způsobuje kombinova-
né smyslové postižení. Jen my víme, jak různorodé, rozmanité  
a velmi individuální jsou lidské potřeby každého kombinova-
ně smyslově postiženého. V tomto ohledu je každý z nás jiný 
než ti ostatní, jedno však máme společné: pocit, že jsme jako 
jedna velká rodina, že jaksi patříme k sobě, že se o nás stará, 
sdružuje nás a stojí za námai naše organizace LORM. Každý  
z nás má trochu jiné potřeby, ale pocit pochopení a sounáleži-
tosti potřebujeme všichni. Díky za úsilí, obětavost i ono tolik po-
třebné pochopení, kterého se nám dostává od naší organizace. 

František Hynek
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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 hlu-
choslepotou 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 zabezpe-
čení, státní sociální podpory a výběru vhodných kompen-
začních pomůcek (pomoc při výběru kompenzační pomůcky 
včetně vydávání doporučení; osobní asistence při výběru po-
můcky; 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, zna-
kový a taktilní znakový jazyk), nácvik sebeobsluhy, prosto-
rové orientace a samostatného pohybu s červenobílou holí; 
průvodcovské služby na úřady a k lékaři, předčitatelská služ-
ba, 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, Lormo-
vě abecedě, pomocí prstové abecedy do dlaně či orálně 
při kompenzaci sluchadly

• Sociálně aktivizační služby pro osoby s hlucho-
slepotou 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.

Průběh služeb v roce 2011
Začátkem roku byli všichni stávající uživatelé našich služeb sezná-
meni s aktuální nabídkou služeb a skupinových akcí na rok 2011, 
ze které si zvolili pro sebe potřebné služby. V průběhu roku praco-
valy 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. 

03
ZPRÁVA 
O ČINNOSTI  ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2011
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PODÍLY JEDNOTLIVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
v roce 2010

Sociální rehabilitace

Odborné sociální poradenství

Tlumočení

Sociálně aktivizační služby

Statistika sociálních služeb v roce 2011

TYP SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociální rehabilitace
Odborné sociální poradenství
Tlumočení
Sociálně aktivizační služby
CELKEM

Individuální 
práce v hod.

3 449,5
2 380
312,5

0
6 142

Skupinová 
práce v hod.

1 653,5
394,5
24,5

2 909
4 981,5

CELKEM 

5 103,00
 2 774,50

337,00
2 909,00

11 123,50

Počet kontaktů 

1 839 
3 458

169
1 474
6 940

26 % 46 %

3 %
25 %

Všechny sociální služby byly klientům poskytovány zdarma. Uži-
vatelé služeb si pouze hradili část nákladů na ubytování a stravo-
vání na edukačně-rehabilitačních pobytech.

Poradní dny
Poradenské centrum 

LORM Praha              
LORM Brno 
LORM Hradec Králové 
LORM Jindřichův Hradec 
LORM Liberec   
LORM Přerov  
LORM Ostrava  

V poradní dny byly poskytovány jednorázové informace a po-
radenství klientům, rodinným příslušníkům, pracovníkům s lidmi  
s hluchoslepotou, dobrovolníkům, zájemcům o problematiku z řad 
veřejnosti a případně studentům speciální pedagogiky praktikují-
cím v LORMu.

Ke konci dubna jsme museli zavřít naše Poraden-
ské centrum v Přerově. Nejistá finanční situace způsobená 
snížením dotací od MPSV nás přinutila k nelehkému rozhodnu-
tí. Od května 2011 jsme byli nuceni zavřít poradenské centrum  
v Přerově, sociální služby pro naše klienty z této oblasti však ne-
byly ohroženy. Od 1. května 2011 je nadále zajišťují terénní so-
ciální pracovnice z Brna a Ostravy, které za klienty podle potřeby 
dojíždějí ze sousedících krajů.

Hodnocení, kvalita a podpora 
Služby byly v roce 2011 pravidelně kontrolovány formou měsíč-
ních porad týmu, na kterých terénní sociální pracovnice hodno-
tily svoji práci s klienty za uplynulý měsíc. Na kvalitu odborné  
a terénní práce dohlížela kromě ředitelky také metodička, tým byl 
podle potřeb pod supervizí PhDr. Jana Holeyšovského. 

Statistika sociálních služeb v roce 2011
Kvantitativní hodnocení je získáváno na základě měsíčních stati-
stických výkazů, výkazů práce a individuálního plánu práce s kli-
entem, které terénní sociální pracovnice zpracovávají a předávají 
ke kontrole metodičce a ředitelce. Výkazy detailně ukazují podíl 
vlastní terénní práce s klientem a podíl administrativní práce. For-
muláře slouží k pravidelnému měsíčnímu, pololetnímu a ročnímu 
hodnocení práce jednotlivých terénních sociálních pracovnic po-
dle poradenských center a oblastí. 

V roce 2011 jsme evidovali 221 osob s hluchoslepotou v České 
republice, kterým byly nabídnuty sociální služby včetně základ-
ního a odborného poradenství. Z tohoto počtu byly poskyto-
vány pravidelné sociální služby na smluvním principu celkem  
146 uživatelům. Se všemi evidovanými hluchoslepými osobami 
jsme byli v písemném kontaktu (pravidelné zasílání nabídky slu-
žeb a novinek z oblasti sociálně právní). 

Celkem se v roce 2011 uskutečnilo mezi terénními sociálními 
pracovnicemi o.s. LORM a uživateli služeb 6 940 kontaktů. 
Terénní sociální pracovnice se v rámci individuální přímé práce 
věnovaly klientům v celkovém počtu 6 142 hodin, v rámci sku-
pinové práce pak v rozsahu 4 981,5 hodin, celkem se jednalo  
o 11 123,50 hodin přímé práce s uživateli služeb. 
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pondělí 9.00 – 17.00
1. a 3. úterý v měsíci 9.00–15.30
1. a 3. pondělí v měsíci 9.00–17.00
pondělí  8.00–16.00
pondělí  9.00–17.00
1. a 3. pondělí v měsíci 8.00–16.00 
pátek  8.00–16.00



Edukačně-rehabilitační pobyty
Edukačně-rehabilitační pobyty patří již tradičně do nabídky našich 
sociálně aktivizačních služeb. Týdenní skupinové pobyty jsou zamě-
řené na sociální rehabilitaci a rozvoj komunikace u hluchoslepých 
a konají se v zajímavých lokalitách a rekreačních střediscích Čech 
a Moravy. Programy pobytů doplňujeme o další prvky, např. artete-
rapii, muzikoterapii, hipoterapii apod. V roce 2011 jsme pořádali 
tři edukačně-rehabilitační pobyty se zaměřením na cykloturistiku na 
tandemových kolech a sociální rehabilitaci. 

První a našimi klienty velmi oblíbený cyklisticko-turistický pobyt na 
tandemových kolech jsme společně prožili na jižní Moravě v týdnu 
od 27. května do 3.června 2011. Hostil nás hotel Terezka, který 
leží na okraji Břeclavi nedaleko cyklostezky linoucí se krajem lužních 
lesů, vinic a polí, krajem bohaté historie, četných památek a lido-
vých tradic. Za 5 dní jsme najezdili 262 km! Věřím, že atmosféru 
celého pobytu lze vycítit i z reportáží od účastníků pobytu:

Břeclavsko ze sedla tandemu
Ze začátku nás Břeclav vítala brekem, ale nakonec se počasí umoud-
řilo a vyšlo nám až do konce pobytu, i přes středeční bouřku. Každý 
den jsme své oře sedlali a brázdili s nimi celý Lednicko-valtický areál: 
Valtice, Rendez-vous, zvaný též Dianin chrám, Tři Grácie, Apollonův 
chrám, kaple sv. Huberta, Lednice s krásným parkem, Minaretem 
a nedalekým Janovým hradem. V pondělí jsme si udělali celodenní 
výlet do podhůří Pálavy, jediné vyvýšenině široko daleko. Projížděli 
jsme lužními lesy lemujícími tok Dyje, obhlédli dolní Novomlýnskou 
nádrž. Obědovou přestávku jsme si udělali v Dolních Věstonicích. 
Jiný den jsme se zajeli podívat na vykopávky a právě restaurovaný 
zámeček Pohansko. Další den jsme zajeli na nejjižnější cíp Moravy 
– soutok Moravy a Dyje. 
Tam mě zaujaly ponorné sítě u každé chatky na rakouské straně 
hranice. Také jsme tam obdivovali bobří okus stromu. Ve středu od-
poledne jsme vyrazili okouknout naše jižní sousedy. Žel Bohu, sotva 
jsme zajeli k Reintalu, začala nás honit bouřka, takže jsme to vzali 
podél hranice do Schrattenbergu a do Valtic, kde jsme se tak tak 
stačili schovat před deštěm a blesky do místní cukrárny… Spanilou 
jízdu Břeclavskem jsme korunovali návštěvou židovského hřbitova  
a synagogy v Břeclavi. Já jsem si jízdy užívala a vzala jsem to jako 
takový dárek k mým narozeninám.

Zuzana Urbánková

Týden na tandemech
Asi všichni, co jeli na pobyt do Břeclavi, vyjeli za deštivého poča-
sí. Nálada nebyla nejlepší, ale věřili jsme, že bude lépe. Sobota 
nám též propršela, Martina, vedoucí pobytu, to krásně vyřešila – 
dopoledne povídání o Břeclavi, po obědě malé sportovní zápole-
ní. Ukázalo se, že věk nebyl důležitý, zručnost ano. V neděli už 
bylo lépe a my se moc těšili na kola. Mně byla přidělena trasérka 
Petra, výborný vodič, ale hlavně jezdila bezpečně a neriskovala. 
Vždy mě informovala o okolí kolem nás. Když nebylo co k vidění, 
tak si krásně pobrukovala jako dobrý chod motoru, což pro mě 
znamenalo, že je v pohodě. S Petrou jsem jel do Mikulova na ver-
nisáž výstavy věnované Hieronymu Lormovi. Měli to moc hezky 
udělené, radost byla na mé straně, byly tam vystaveny mé výrobky  
z výtvarné soutěže. Ten den jsme najeli přes 50 km. Poprvé jsem 
poznal, že jižní Morava je doopravdy krásná. Na celodenním výletu  
s Petrou se nám porouchala přehazovačka, opravna byla vzdálená 
asi 4 km. Z kopečka jsme jeli, jinak pěšky. Překvapilo mě, s jakým 
klidem se věc řešila. Oprava netrvala dlouho a milý pán si řekl za 
opravu hodně málo, což nás s Petrou potěšilo. A mohli jsme zase 
uhánět dál na základnu. Morava je krásná a naše vzpomínky též. 
Protože je uchováváme v srdci. Moc děkuji LORMu za tak krásné po-
byty a těším se na další setkání. Petro a všichni ostatní, ještě jednou 
velký dík, bylo to nádherné!

Milan Koklar

03
Podrobný popis vybraných 
sociálních služeb a projektů
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Přehled edukačně-rehabilitačních pobytů v roce 2011

1. Břeclav, hotel Terezka:  
27. 5. – 3. 6. 2011, cyklo-turistický pobyt na tandemových 
kolech, 17 klientů, 18 členů doprovodu včetně vedoucí pobytu

2. Trojanovice, Beskydy, hotel U lip:  
24. 6. – 1. 7. 2011, sociální rehabilitace, 14 klientů,  
15 členů doprovodu

3. Josefův Důl, Jizerské hory, hotel Porta aperta:  
22. 7. – 29. 7. 2011, sociální rehabilitace, 15 hluchosle-
pých klientů, 18 členů doprovodu

Druhý letní pobyt jsme pořádali v Beskydech od 24. června do  
1. července 2011. Na poslední červnový týden jsme se sjeli se  
14 hluchoslepými klienty a jejich průvodci a tlumočníky v Trojano-
vicích přímo pod posvátnou horou Radhošť na pobytu zaměřeném 
na sociální rehabilitaci. Pohanský bůh Radegast nám připravil lehce 
aprílové počasí, sluneční paprsky střídaly denně bouřky, díky boha-
tému programu se však nikdo nenudil. Klienti měli možnost poznávat 
jak krásy Beskyd, tak rozvíjet své dovednosti v sociální rehabilitaci, 
při různých soutěžích a arteterapii. Výlety do Frenštátu, malebného 
skanzenu v Rožnově a do Janáčkových Hukvald byly doplněny turisti-
kou. Velká část účastníků si troufla vyjet lanovkou na Pustevny, pak už 
po svých po hřebenovce na Radhošť ke kapli Cyrila a Metoděje; zpát-
ky se někteří vydali pěšky, jiní lanovkou dolů do Trojanovic. Všichni 
účastníci si na pobytu sami namalovali, zažehlili a sešili polštářky 
plněné slupkami od pohanky!

… Dalším vědomostním prožitkem byla návštěva rožnovského skan-
zenu. Pro mne bylo nejzajímavější dotknout se památníčku Emila 
Zátopka. Dotekem můžeme vidět tohoto slavného olympionika  
v pohybu přesně tak, jak si běžel pro olympijské zlato. Mezi rostli-
nami u památníčku se vyhřívají jako čestná stráž ploštice. Odjíždíme  

z Rožnova a můžeme se těšit na další poznávací zájezd do Frenštátu 
pod Radhoštěm. Na jeho svažitém náměstí majestátně stojí dva kos-
tely zasvěcené Janu Křtiteli a druhý svatému Martinovi. Zastavujeme 
se před jedním z kostelů a někdy i pro někoho slaběji vnímaná hra 
varhan oznamuje končící mši. Vycházejí frenštátští svátečně obleče-
ní muži i ženy a hlavně, dle popisu průvodce, hodně dětí, též ve 
slavnostním. Poptávám se mezi účastníky mše a dostávám přesný po-
pis umístění plastiky Jiřího Rašky. Shodou okolností jsem nevědomky 
oslovil velebného pána – už v civilu, který mi ochotně přesně místo 
popsal. Sahám si na umělecké dílo a vnímám i sklon lyží a náklon 
postavy při jeho rekordním olympijském skoku. Hřeje mě vědomí, 
že někde v blízkém domě pan Jiří Raška dosud žije, již jako sedm-
desátiletý slavný občan Frenštátu. K úplnému uspokojení posloužila 
karamelová zmrzlina v blízké cukrárně. Dalším z naučných zájezdů 
byly rodné Hukvaldy Leoše Janáčka. Ohmatání exponátů v rodném 
domku a ještě zajdeme k pomníku slavné Lišky Bystroušky. Sedí  
v oboře na kamenném podstavci, je z bronzu a nejvyleštěnějšími 
částmi těla jsou čumáček a ocásek. Třpytí se jako zlato ve slunci. Na 
„vyleštění“ se podílely svobodné dívky, v současné době již vdané 
paní, protože dotekem se do roka zajišťuje svatba. To byl poslední  
z poznávacích zájezdů, který v nás zanechal příjemný pocit z velké-
ho bohatství tohoto kraje. 

Viktor Sedlář

Poslední letní pobyt jsme s našimi klienty prožili v překrásné příro-
dě Jizerských hor v Josefově Dole od 22. do 29. července 2011. 
Během tohoto týdne si mohli naši klienti osvojit či upevnit mnohé 
dovednosti ze sociální rehabilitace, např. z prostorové orientace  
a samostatné chůze s červenobílou holí, ale díky přednáškám a pro-
cházkám také poznat Josefovův Důl i jeho okolí. Podnikli jsme výlety 
do liberecké ZOO, na Ještěd a na zámek Sychrov. Pohodu letního 
večera jsme si užili při táboráku, spoustu legrace zase při muzikote-
rapii a arteterapii.

Do kopce a z kopce aneb týden v Jizerkách
Prší, prší, jen se leje, na silnici, na koleje. Takhle nás přivítal Josefův 
Důl, kam jsme přijeli na týdenní pobyt pořádaný o.s. LORM. Druhý 
den nepršelo, takže jsme rozhýbali svá těla při rozcvičce, kterou 
vedla Zdeňka Jelínková. Hned po snídani jsme si spolu s průvodci 
vyšli na procházku do kopce a z kopce, protože hotel Porta Aperta 
leží v údolí říčky Kamenice. Odpoledne nás navštívil ing. Kašpar, 
aby nám předvedl kompenzační pomůcky pro sluchově postiže-
né – a bylo jich opravdu hodně. V neděli pro nás přijel autobus  
a odvezl nás do Liberce. Jedna skupina šla na Ještěd a další Lormáci 
navštívili zoo, kde mají tygra bílého a mnoho dravých ptáků. Dru-
hý výlet nás zavedl na zámek Sychrov, který je obklopen parkem 
s vzácnými stromy. Naše průvodkyně mluvila zřetelně a hlasitě  
a hlavně nás nechala prohlédnout mnoho exponátů. A co se mi na 
pobytu ještě líbilo? Například návštěva keramické dílny, kde jsme 
si mohli nabarvit keramické figurky zajímavou technikou. Zajímavá 
byla i návštěva výrobny hraček v Jiřetíně pod Bukovou. V muzeu 
v Josefově Dole jsme si prohlédli výrobky z místních skláren a je velká 
škoda, že již nejsou v provozu. Počasí nám přálo, takže jsme mohli 
posedět u ohně, opéct buřty a zazpívat při harmonice a trubce man-
želů Kráčmarových. Týden uběhl jako voda v Kamenici a nastal čas 
loučení, ale ne na dlouho. Vždyť v září je Lormolympiáda a oslava 
20 let o.s. LORM. Závěrem děkuji vedoucí pobytu Janě Radové za 
dobře připravený program, všem průvodcům a také vedení LORMu 
a sponzorům.

Marcela Peterková

Celkem se pobytových akcí zúčastnilo 97 osob, z toho 46 hlu-
choslepých klientů, 28 rodinných příslušníků/přátel/dobrovol-
níků a 23 zaměstnanců o.s. LORM v roli průvodců/tlumočníků/trasé-
rů. Veškeré sociální služby zajišťované na pobytech mají hluchoslepí 
klienti zdarma, přispívají sobě a svému průvodci pouze na ubytování 
a stravování ve výši 50 % nákladů. V roce 2011 se jednalo o příspě-
vek 2 000 Kč na týdenní ubytování s plnou penzí.
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03
Klubová setkání hluchoslepých v roce 2011

Každý měsíc pořádáme při našich poradenských centrech LORM 
v Praze, Liberci Jindřichově Hradci, Brně a Ostravě pravidelná 
klubová setkání se zaměřením na arteterapii, muzikoterapii, soci-
ální rehabilitaci s přednáškami např. o pomůckách, s příchodem 
jara vyrážíme ven do přírody na různé výlety, výstavy a zajímavé 
akce. Jen za první pololetí jich bylo celkem 58! Naši klienti měli 
připravený program buď v klubovnách (např. pletení z papíru, tka-
ní na ručních stavech, výroba velikonočních přání, výroba svíček, 
beseda o Jižní Americe apod.), nebo navštívili se svou terénní 
pracovnicí řadu zajímavých výstav a prohlídek. Mezi ty nejza-
jímavější patřila například návštěva hmatové výstavy orchidejí  
v botanické zahradě v Praze, prohlídka Mincmistrovského sklepa 
na Dominikánském náměstí v Brně, návštěva Pivovaru Samson 
v Českých Budějovicích, výlet do zoo v Liberci, nebo přednáška 
o slonech v zoo v Ostravě. Po letních prázdninách se na všech 
pobočkách rozjel bohatý klubový život, pro ilustraci například 
poprázdninové opékání buřtů, návštěva botanické zahrady v Tá-
boře, oslava výsledků Lormolympiády v Jindřichově Hradci, pro-
hlídka zámku Blansko, výstava loutek v Brně, pražská hmatová 
výstava „Oči v dlaních aneb viděno srdcem“, vyprávění o Indii  
v Ostravě, prohlídka prodejny Deota nebo výstava „Až se zima 
zeptá“ v Liberci. A to byl jen výběr namátkou! V roce 2011 se 
uskutečnilo celkem 104 klubových akcí. Momentky z klubo-
vých setkání postupně zveřejňujeme ve Fotogalerii na www.lorm.cz.  

Pražský klub

18. 1. 2011  
22. 2. 2011

8. 3. 2011

23. 3. 2011 

5. 4. 2011

17. 5. 2011
14. 6. 2011
23. 8. 2011

 27. 9. 2011
14. 10. 2011 

Kvíz o historii Prahy
Návštěva nevidomého pana Mojžíška 
(předvedení kompenzačních pomůcek)
Malujeme, tvoříme pro radost! (velikonoční 
motivy)
Návštěva botanické zahrady – hmatová vý-
stava orchidejí
Návštěva ÚSP Zahrada a hmatová výstava 
„Ptačí říše“
Výlet do Svatého Jana p. Skalou
Povídání o Jižní Americe s Lenkou Veverkovou
Prohlídka Žatce a návštěva v Liběšicích
„Oči v dlaních“ – sochy Boženy Přikrylové
Návštěva Rožmitálu pod Třemšínem

Klubová setkání hluchoslepých v roce 2011
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15. 11. 2011    

21. 11. 2011
13. 12. 2011

19. 1. 2011
8. 2. 2011

22. 2. 2011
1. 3. 2011

22. 3. 2011
31. 3. 2011

5. 4. 2011
12. 4. 2011
26. 4. 2011
17. 5. 2011
27. 9. 2011
1. 10. 2011
7. 10. 2011
8. 11. 2011
9. 11. 2011
3. 12. 2011  

5. 1. 2011  
26. 1. 2011

9. 2. 2011
17. 2. 2011

16. 3. 2011  
30. 3. 2011
13. 4. 2011

20. 4. 2011
27. 4. 2011
18. 5. 2011
23. 6. 2011

19. 7. 2011
14. 9. 2011
21. 9. 2011
5. 10. 2011

20. 10. 2011

16. 11. 2011
28. 11. 2011
14. 12. 2011

10. 1. 2011     

24. 1. 2011
31. 1. 2011
21. 2. 2011
25. 2. 2011
28. 2. 2011

7. 3. 2011
21. 3. 2011
24. 3. 2011

Návštěva Knihovny a tiskárny pro nevidomé 
K. E. Macana
Výroba přání pro sponzory
Vánoční klub

Tkaní na ručních stavech
Prohlídka Mincmistrovského sklepa na Do-
minikánském náměstí
Pletení z papíru
Výstava „Koloniál pana Bajzy“ v Paláci 
šlechtičen
Výstava „Poznej se“
Výlet do Jihlavy na výstavu „Možná sdělení“ 
a „Hmatové sochařství“
Velikonoční výzdoba
Výstava dřevěných plastik v ÚSP Chrlice
Výlet do Dolních Kounic na výstavu „Rosa coelii“
Výlet na Mohylu míru  
Slavkovský zámek
Zámek Blansko
Výstava loutek v divadle Radost
Výroba vánočních přání
Brněnské podzemí Labyrint
Vánoční klub

Návštěva aquaparku v Jihlavě
Výroba svíček ze včelího vosku
Ochutnávka horkých nápojů
Návštěva Tyfloservisu, ukázka pomůcek, 
přednáška
Prohlídka muzea a tkalcovské dílny ve Strmilově
Ubrousková technika
Návštěva Pivovaru Samson v Českých Bu-
dějovicích
Výlet k Vrbenským rybníkům – volání jara
Návštěva hmatové výstavy v Jihlavě
Turistický výlet – Zbudov – památník J. Kubaty
Prohlídka historické části Jindřichova Hradce 
s průvodcem
Státní zámek Červená Lhota a jeho okolí
Poprázdninové setkání s opékáním buřtů
Návštěva botanické zahrady v Táboře
Oslava výsledků Lormolympiády
Prohlídka barokního kostela v Jindřichově 
Hradci
Výroba vánočních přání
Společné posezení a oslava narozenin 
Výstava „Vánoce u sv. Jána – Betlémy Jana 
Rody“

Hřejivé nápoje – ochutnávka, poznávání 
složení
Vyzkoušení pomůcek pro sluchově postižené  
Hmatové pexeso, prstová abeceda
Zimní pranostiky, čtení, vyprávění
Zimní pranostiky, čtení, zpívání
Hmatové pexeso 
Písničky na přání
Vítáme jaro!
Květinová zahrádka, práce s hlínou, jak sá-
zet do truhlíků 

 25. 3. 2011
4. 4. 2011

12. 4. 2011
15. 4. 2011
22. 4. 2011
9. 5. 2011

20. 5. 2011
8. 6. 2011
2. 9. 2011

21. 9. 2011

23. 9. 2011

26. 9. 2011
7. 10. 2011

11. 10. 2011
17. 10. 2011
21. 10. 2011

24. 10. 2011
7. 11. 2011

14. 11. 2011

21. 11. 2011
25. 11. 2011

28. 11. 2011
6. 12. 2011

14. 12. 2011
15. 12. 2011

7. 1. 2011
4. 2. 2011

25. 2. 2011
11. 3. 2011
25. 3. 2011

31. 3. 2011
8. 4. 2011

15. 4. 2011
13. 5. 2011
23. 6. 2011

12. 8. 2011
16. 9. 2011
23. 9. 2011

21. 10. 2011
10. 11. 2011
11. 11. 2011
25. 11. 2011 
15. 12. 2011
16. 12  2011 

21. 1. 2011

4. 3. 2011

24. 3. 2011

Lormova abeceda a čtení v DD Františkov
Významná letošní jubilea
Pečení a zdobení velikonočních perníčků
Lormova abeceda a čtení v DD Františkov
Velikonoční klub
Komunikace, prstová abeceda
Hrad Frýdštejn, návštěva zahradnictví
Zoo Liberec
Lormova abeceda v DD Františkov
Deota – prodejna dřevěných hraček, oslava 
podzimní rovnodennosti, Jiřetín 
Čtení Doteků a oslava podzimní rovnoden-
nosti v DD Františkov
Předvedení videotelefonu – ACN
Lormova abeceda, čtení a příprava čaje 
Lapacho v DD Františkov
Květinová zahrádka – až se zima zeptá
Příprava čaje Lapacho
Lormova abeceda, psaní písmen do dlaně, 
čtení v DD Františkov
Sbírka motýlů – vyprávění pana Kavana
Sbírka brouků – vyprávění pana Kavana
Komunikace, prstová abeceda, návrhy na 
vánoční přání
Výroba vánočních přání
Komunikace, psaní písmen do dlaně – DD 
Františkov
Výroba vánočních přání
Pečení vánočního cukroví – Jiřetín pod Bukovou
Vánoční klub v Domově důchodců Františkov
Vánoční klub v poradenském centru 

Posezení v novém roce
Lormova abeceda hrou
Setkání s bývalou pracovnicí Bárou
Povídání o Heleně Kellerové
Informace o sociální reformě a kompenzač-
ních pomůckách
Muzeum Keltičkova kovárna
Povídání o Velikonocích, návštěva Chodurových
Povídání o airsoftu nevidomých
Oslava narozenin 
Návštěva zoo – prohlídka a přednáška 
o slonech 
Posezení s klienty
Poprázdninové setkání – Přerov
Poprázdninové setkání – info z LORMu
Povídání o Indii
Výstava „Legendární indiánské kmeny“
Povídání o Indii – Přerov
Výroba vánočních přání
Vánoční klub
Výroba vánočních přání
 

Povánoční posezení s ochutnávkou horkých 
nápojů
Oznámení o uzavření pobočky, předání kli-
entů kolegyním
Posezení u kávy a čaje, rozloučení, ujasně-
ní následných služeb  

Brněnský klub

Jindřichohradecký klub

Liberecký klub

Ostravský klub

Přerovský klub
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Doteky – časopis nejen pro hluchoslepé
V roce 2011 jsme vydali čtyři čísla našeho čtvrtletníku Doteky. 
Časopis vychází od roku 1994 ve zvětšeném černotisku, Braillo-
vě písmu, jako zvuková nahrávka nebo v elektronické podobě. 
Všichni hluchoslepí čtenáři/posluchači jej odebírají zdarma. Do-
teky 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 mo-
hou hluchoslepí sami vyjadřovat, ať už formou básně či vyzná-
ní nebo uveřejněním reportáže, zprávy či oblíbeného receptu. 
Bulletin je důležitým komunikačním prostředníkem – mostem, který 
propojuje hluchoslepé po celé ČR. Časopis Doteky připravuje od 
samého počátku hluchoslepý šéfredaktor Zdeněk Sedláček v úzké 
spolupráci se členy redakční rady a stálými dopisovateli. Krásné  
a originální ilustrace titulní strany Doteků pro nás bez nároku na 
honorář připravuje již mnoho let grafik Tomáš Zach. Všechna star-
ší i nová čísla Doteků jsou volně k prohlédnutí či ke stažení na 
webových stránkách www.lorm.cz.

Lormolympiáda
Osmnáct hluchoslepých sportovců bojovalo 12. září 2011 ve Vy-
škově v osmi disciplínách na 3. ročníku Lormolympiády. Rekordní 
počet medailí si vybojoval hluchoslepý Milan Koklar z Českých 
Budějovic. Celkem sedm zlatých vyhrál ve všech atletických disci-
plínách – běhu na 50 metrů s trasérem, hodu diskem, granátem 
a oštěpem, vrhu koulí, skoku do dálky z místa a konečně ve vytr-
valostním běhu s trasérem. Jiří Schneider již potřetí obhájil své pr-
venství v šachovém turnaji a s sebou do Plzně si opět odvezl kov 
nejcennější. Celkem se v neděli během slavnostního ceremoniálu 
rozdalo 24 medailí a hodnotných cen, mnozí další sportovci si 
odváželi i po třech stříbrných či bronzových medailích. Celostátní 
sportovní soutěž osob se zrakovým a sluchovým postižením růz-
ného stupně pořádalo občanské sdružení LORM na atletickém 
stadionu Základní školy Vyškov – Letní pole. Průvodci a traséři 
zajišťovali bezpečnost sportujících účastníků, veškeré dění měli 
přítomní komentované prostřednictvím megafonu a individuálně 
tlumočené do znakového jazyka a dalších komunikačních systé-
mů, které používají osoby s hluchoslepotou. 

Statistika odběratelů časopisu Doteky 2004 – 2011

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

2010

135
22
17

162

336

2011

126
22
17

170

335

03

FORMÁT

Zvětšený černotisk
Braillovo písmo
Zvukový formát
Elektronicky

CELKEM ks
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LORMOLYMPIÁDA ANEB VÝZVA PŘIJATA!

Dne 9. až 11. září proběhla ve Vyškově na Moravě třetí Lor-
molympiáda, které jsem se po dvou letech těšení opět zúčastnil. 
Dříve jsem rád sportoval, byly to hlavně kolektivní sporty. Když 
jsme něco chtěli vyhrát, záleželo vždy na všech hráčích. Nyní 
každý bojoval sám za sebe. Své první Lormolympiády jsem se 
zúčastnil v roce 2009, získal jsem nějakou tu medaili, ale byl 
jsem, přiznávám, zničený. Předem jsem nevěděl, co mne čeká. 
Dva roky jsem se věnoval zlepšení tělesné kondice. Vyplatilo se, 
na Lormolympiádě ve Vyškově jsem nebyl tak vyčerpaný, byl jsem 
ve výborné formě. Moc děkuji vedení, že tentokrát byly atletické 
disciplíny, které mně sedly. Areál základní školy byl pěkný a tým 
vedení měl vše bezvadně připravené. Zasluhují za to velkou po-
chvalu! Moc příjemné bylo, že po každé disciplíně četli výsledek 
výkonu každého účastníka. Rád bych poděkoval Jiřímu Proškovi, 
který mi dělal traséra, i když byl nachlazený. Přesto šel do toho. 
Jiří, díky! 
Děkuji rovněž za milé překvapení, LORM ke svému dvacátému vý-
ročí založení nachystal oslavy a nádherný dort se svíčkami, který 
jsem viděl poprvé v životě. Myslím, že jsem nebyl sám. Večírek 
se také velmi vydařil. Poprvé jsem ho celý protančil. A necítil jsem 
žádnou únavu. Promiňte, skoro bych zapomněl poděkovat Tondo-
vi Ambrůžkovi, který mě doprovázel a hlavně dva roky udržoval 
v dobré kondici a náladě. Patří mu veliký dík za naše jednatřice-
tileté přátelství, je to spolehlivý kamarád. A mě těší, že je i mezi 
Lormáky oblíbený. Věřím, že si se mnou ještě užije fůru srandiček. 
Co říci závěrem? Byl jsem vyzván na souboj Vaškem Fišerem.  
A já tuto výzvu přijímám. Budu muset i nadále cvičit. LORMu přeji 
hodně takových zdařilých olympiád, úsměvů a radosti z práce 
pro hluchoslepé klienty. Děláte to báječně a nemá to chybu!

Milan Koklar

Třetí ročník Lormolympiády se opět nesl ve skvělé atmosféře, hlu-
choslepí sportovci se nechali vyburcovat k neuvěřitelným sportov-
ním výkonům, a to i ve zcela nových disciplínách jako byl hod 
oštěpem a diskem. Každý se nechal strhnout atmosférou soutěže 
a za hlasitého povzbuzování, ovací a potlesku diváků dával do 
svých výkonů úplně všechno. Novinkou bylo představení střelby 
na cíl jako nesoutěžní a zábavné disciplíny s možností vyzkoušení 
si v praxi. Účastníci kromě sportování využili bohatého kulturního 
a společenského programu, který vyvrcholil v sobotu večer bu-
jarou oslavou 20. narozenin o.s. LORM. S medailí nebo bez, 
každý účastník se stal vítězem 3. ročníku. Podmínky u jednotlivých 

soutěží byly přizpůsobeny hluchoslepým sportovcům. Lormolympi-
áda se konala díky laskavé podpoře Nadačního fondu Českého 
rozhlasu ze sbírky Světluška. Poděkování také patří Všeobecné 
zdravotní pojišťovně za věcné dary, které věnovala vítězům 
3. ročníku Lormolympiády. Speciální DÍK si zaslouží občanské 
sdružení Velký vůz za bezplatné zapůjčení megafonu.

Bezbariérové stránky www.lorm.cz 
Webové stránky www.lorm.cz jsou vytvářeny se zvláštním ohle-
dem na přístupnost, tj. jsou uzpůsobeny návštěvníkům, kteří si 
stránky mohu prohlížet pomocí braillského řádku nebo hlasového 
výstupu. Navíc si může každý uživatel nastavit takovou velikost 
písma a barevné schéma, které mu vyhovuje. Celková návštěv-
nost stránek v roce 2011 mírně klesla ve srovnání s předchozími 
lety, což může být způsobeno faktem, že od února 2011 máme 
vytvořený vlastní profil na sociální síti Facebook a zájemci o ak-
tuální dění v organizaci a v oblasti hluchoslepoty také navštěvují 
naše facebookové stránky. Jak se návštěvníci na stránky LORMu 
dostanou? Kolem 50 % návštěvníků přijde přímo přes Oblíbené 
položky, ručním zadáním adresy, kliknutím na odkaz v e-mailu 
apod., 40 % nás najde přes vyhledávače (Google, Seznam), 
10 % klikne na odkaz na nějaké cizí stránce. V případě vyhle-
dávačů patří mezi nejčastěji hledané fráze „zákon o sociálních 
službách“, „lorm“, a „lormova abeceda“. Co návštěvníky nejvíce 
zajímá? Tradičně je velký zájem o problematiku hluchoslepoty 
obecně včetně informací z brožury „Hluchoslepí mezi námi“, ob-
líbené jsou fotografie vystavené ve Fotoalbu, nemalý zájem je  
i o Doteky a informace z o.s. LORM. Stahování PDF a doc verze 
Doteků se skokově zvýšilo. 

Odborná knihovna
Knihovna o.s. LORM představuje dnes jedinečný soubor odbor-
ných informací o hluchoslepotě v České republice, čítá aktuálně 
800 titulů zaměřených na hluchoslepotu a problematiku postižení 
zraku a sluchu. Slouží jako významný informační zdroj pro od-
borníky, zájemce z řad studentů speciální pedagogiky či jiných 
příbuzných oborů i pro laickou veřejnost. Knihovna byla průběž-
ně doplňována o nové zajímavé tituly včetně online verze na 
webových stránkách www.lorm.cz. V průběhu let 2008–2009 
proběhla digitalizace odborné knihovny a nyní si mohou osoby 
s hluchoslepotou a se zrakovým postižením 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 hla-
sovým či hmatovým výstupem, zvětšovacími programy s hlasovou 
podporou apod.

FORMÁT

Průměrný počet uni-
kátních návštěvníků 
za měsíc

Průměrný počet 
zobrazených stránek 
za měsíc

Statistika návštěvnosti stránek www.lorm.cz v období 2003–2011

2003

305

2004

1 000

2005

3 000

10  000

2006

6 000

2007

5 000

14 000

2008

4 300

15 000

2009

5 500

17 400

2010

4 800

15 700

2011

4 022

12 90015 000
až 20 000
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Přednášky o hluchoslepotě
V průběhu roku metodička a terénní sociální pracovnice o.s. 
LORM ve spolupráci s hluchoslepými kolegy a klienty pořáda-
li přednášky o hluchoslepotě na odborných konferencích a vy-
sokých školách pro studenty speciální pedagogiky a sociálně  
a zdravotnicky zaměřených oborů. Zajistili jsme celou řadu se-
minářů na téma „Život s hluchoslepotou“ pro střední školy, celko-
vě se jednalo o 30 přednášek a besed v rozsahu 66,5 hodin. 
Hluchoslepý kolega Ladislav Holba se svým vodicím psem Ped-
rem uspořádal v roce 2011 v mateřských, základních, středních  
a vyšších odborných školách, v knihovnách a dalších institucích 
v Ostravě a Moravskoslezském kraji celkem 70 besed v rozsahu 
342 hodin. 

Setkání plné emocí…
Mé první setkání s panem Holbou bylo před šesti lety. Tenkrát 
jsem však netušila, jak vzácný je to člověk… Je skvělé, když se 
podaří dobrá věc. A v případě přednášek pro žáky naší školy 
to platí dvojnásob. Pan Holba je totiž hluchoslepý. Bez svého 
věrného přítele – labradora Pedra a červenobílé hole by nemohl 
podnikat akce, jako byla tato. Pan Holba nám ukázal, co všech-
no musí takový vodicí pes zvládnout – převést slepého člověka 
přes cestu, dopravit ho dopravním prostředkem na určité místo, 
rozumět nejrůznějším pokynům. Taky být věrným přítelem i v těch 
nejtěžších chvílích. Nikdo by nevěřil, jak dokázali žáci hltat kaž-
dé jeho slovo. A nejen oni. I v učitelích se mísily nejrůznější emo-
ce – přes lítost, smutek, radost, ale především obdiv. Kdo něco 
podobného nezažije, těžko pochopí, s čím vším se postižený 
člověk musí poprat. Děti se také seznámily s komunikačními mož-
nostmi hluchoslepých lidí – českou modifikací Lormovy abecedy. 
Nádhernou tečkou za touto besedou bylo focení s pejskem Ped-
rem, který v dětech i v nás dospělých zanechal nádherný zážitek. 
Pevně věřím, že každý z nás se při setkání s postiženým člověkem 
neotočí k němu zády, ale rád mu podá pomocnou ruku. A jsem 
přesvědčena, že tomu napomohlo i toto naše setkání…

Iva Ondrová
učitelka ze ZŠ Gebauerova v Ostravě-Přívoze

Veřejná sbírka „Červenobílé dny“

V pořadí již 9. ročník celonárodní sbírky Červenobílé dny jsme 
pořádali od 18. do 20. dubna 2011 ve 34 městech po celé 
České republice. Během sbírkových dnů prodávalo 650 studentů 
středních, vyšších odborných a vysokých škol červenobílé náram-
ky přátelství za symbolickou cenu 30 korun. Novinkou 9. ročníku 
bylo, že sbírku v Praze v pondělních odpoledních hodinách pod-
pořilo navíc 15 andělů – hostesek ze společnosti ppm factum. Do 
sbírky se také zapojilo i několik dobrovolníků – přátel sdružení 
LORM, kteří si na sbírkový den vzali v práci dovolenou. Výtěžek 
z pouliční sbírky dosáhl hodnoty 370 588 korun. 

Výtěžek se navýšil o dalších 29 502 korun z Charitativní čer-
venobílé aukce, která od 12. do 19. dubna 2011 běžela na 
portálu aukro.cz. Dražilo se celkem 23 originálních předmětů, 
které do aukce věnovaly známé osobnosti. Podle očekávání se 
cena nejvýše vyšplhala u Ceny Anděl od kapely Chinaski. Štědrý 
zájemce z Moravy si „anděla“ vydražil za sedm tisíc korun. Lítý 
boj k velkému překvapení organizátorů nastal o fotografii Chucka 
Norrise s autogramem a tričkem, o kterou se ve finále přetahovalo 
14 dražitelů. Akčního hrdinu si nakonec vydražil stejný zájemce, 
který si také nejvíc přihodil na „anděla“ od Chinaski, kšiltovku 
s autogramem Dominika Haška i značkové hodinky a celkově 
přispěl částkou dosahující téměř 12 000 korun!

04
PRÁCE  
S VEŘEJNOSTÍ 
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Mezi další úspěšné doprovodné akce patřilo Vánoční putování 
Prahou, které pořádali přátelé z občanského sdružení Velký vůz  
a výtěžek z akce ve výši 3 333 korun věnovali ve prospěch 
našich projektů. Společnosti BIS Czech s.r.o. zorganizova-
la na svém firemním vánočním večírku tombolu a celý výnos  
18 223 korun věnovala na sociální služby pro osoby s hluchosle-
potou. Výtěžek sbírky se navýšil o částku 11 775 korun z tradiční 
Červenobílé ochutnávky ve vinotéce Na Slupi, dále o finanční 
dary došlé na sbírkové konto v celkové výši 47 170 korun, o část-
ku 31 482 korun za dárcovské SMS a další drobné dary přijaté 
do pokladny ve výši 3 583 korun a o úroky ve výši 76,49 korun. 
Celkem se na sbírkovém kontě sešlo 515 732,49 korun. 

Sbírku lze nadále podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru 
DMS LORM na číslo 87777, pro příspěvky je otevřeno sbírkové 
konto 43-8709380297/0100. Podrobné vyúčtování sbírky 
je uvedeno ve Finanční zprávě a na www.cervenobiledny.cz.

Kampaň o červenobílé holi     
Na podzim roku 2009 jsme spustili kampaň pro pochopení 
významu červenobílé hole. Nadační inzeráty v červenobílých 
barvách nám od té doby vyšly v mnoha celostátních denících 
a magazínech. Kampaň pokračovala i v roce 2010 a 2011,  
a to s novými vizuály, na kterých se vedle červenobílé hole ob-
jevila například kulečníková tága, hokejka, bambusové hůlky,  
„valaška“ nebo hole na nordic walking. V roce 2009 nám v rám-
ci kampaně vyšlo 22 inzerátů, v roce 2010 od ledna do prosin-
ce se jednalo celkem o 31 inzerátů a v roce 2011 bylo zveřej-
něno celkem 30 inzerátů, například v časopisech Praktická žena, 
Vlasta, Story, Překvapení, Květy, Moje země, Instinkt, Týden, Žena 
a život, Můj pes, Joy, Žlutý (časopis společnosti Student Agency), 
v denících Mladá fronta Dnes, Lidové noviny i jejich magazí-
nech. Dalších 10 inzerátů vyšlo v roce 2011 na podporu sbírky  
Červenobílé dny. Děkujeme Markovi Valičkovi/MuchoGusto, kte-
rý je autorem celého konceptu kampaně o červenobílé holi. Vel-
ké poděkování patří Ireně Egerové, která všem našim nápadům 
dává krásnou grafickou podobu! Díky kampani jsme zazname-
nali nejen nárůst přijatých dárcovských sms, ale i zvýšení zájmu 
individuálních dárců. 

Klub dárců „Červenobílé klubko“
Od roku 2004 sdružujeme naše stálé příznivce v klubu dárců 
„Červenobílé klubko“. Členství v klubu dárců našim stálým pod-
porovatelům přináší možnost být s námi v pravidelnějším kontaktu. 
V roce 2009 jsme členům klubu dárců pravidelně zasílali speciál-
ní informační bulletiny, samozřejmostí bylo zaslání výroční zprávy, 
pozvánek na benefiční akce apod. Členem „Červenobílého klub-
ka“ se může stát kdokoliv, kdo se zaváže přispívat po dobu nej-
méně 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.

Výstava věnovaná Hieronymu Lormovi v Mikulově
V roce 2011 jsme si 9. srpna připomněli 190 let od naroze-
ní mikulovského rodáka Heinricha Landesmanna, kterého větši-
na zná coby autora Lormovy abecedy pod jeho pseudonymem 
Hieronymus Lorm. Regionální muzeum v Mikulově, zastoupené 
kurátorkou Mgr. Danou Massowovou, připravilo v úzké spolu-
práci s naším sdružením výstavu věnovanou Hieronymu Lormovi 
(9. 8. 1821 – 3. 12. 1902), jeho životu a dílu u příležitos-
ti výročí spisovatelova narození. Jedinečná výstava nazvaná  
„Hieronymus Lorm – muž, jenž otevřel hluchoslepým svět“ byla 
za přítomnosti zástupců i klientů o.s. LORM slavnostně zahájena 
29. května 2011 v obřadní síni židovského hřbitova v Mikulově 
a trvala do 30. září 2011. 

Další aktivity…
O našich projektech jsme veřejnost v roce 2011 pravidelně in-
formovali:

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, Internetporadna, 
Infoposel.cz, Helpnet.cz, Gong, noviny Můžeš a mnohé dal-
ší), 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
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05
STRUKTURA
SDRUŽENÍ  
A JEHO LIDSKÉ ZDROJE

Struktura sdružení
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.

Počet členů k 31. 12. 2011:          160 osob
z toho hluchoslepí:                                               90 (56 %)
z toho ostatní členové (rod. příslušníci, odborníci, dobrovolníci):   70

Statutární orgány
na základě voleb a usnesení na 9. Valné hromadě o.s. LORM, 
6. 11. 2010, Žďár nad Sázavou
 

Výkonná rada
Pavel Nepraš, předseda a statutární zástupce 
Mgr. David Berenreiter 
Ing. Pavel Daniel 
Mgr. Irena Honzáková
Dagmar Prošková 

Dozorčí rada
Ing. Miroslav Küblbeck, předseda Dozorčí rady 
Bc. Radim Řehůřek
Marie Tesková
 
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. Dále členy týmu tvořily odbor-
ná asistentka, hospodářsko-administrativní pracovnice a pracov-
nice na pozici ekonom-fundraiser. Organizace spolupracovala 
s řadou externistů a dobrovolníků.
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1. Mgr. Petra Zimermanová, 
    ředitelka
2. Zdeňka Jelínková, 
    zástupkyně ředitelky, metodička
3. Jana Kašparová, 
    terénní pracovnice Praha  
4. Bc. Olga Haisová, 
    terénní pracovnice Praha 
5. Mgr. Helena Jelínková, 
    terénní pracovnice Jihomoravský kraj
6. Naďa Tomsová,
    terénní pracovnice Liberecký kraj
7. Bc. Jana Radová,
    terénní pracovnice Jihočeský kraj 
8. Mgr. Martina Kučerová, 
    terénní pracovnice Moravskoslezský kraj

   9. Bc. Zuzana Krajáková, 
terénní pracovnice Královéhradecký kraj

10. Zdeněk Sedláček, 
oblastní pracovník a korespondent 
(hluchoslepý)

11. Ladislav Holba, 
přednášky (hluchoslepý)

12. Daniela Prchalová, DiS., 
odborná asistentka (zdravotně postižená)

13. Ing. Lenka Sellnerová, 
hospod.- admin. pracovnice

14. Ing. Magdalena Radovnická, 
fundraiser

CELKEM 

Jméno a pracovní zařazení Jméno a pracovní zařazení Přepočteno na celé úvazkyPřepočteno na celé úvazky

1

1

0,5

0,25
 

1

1

1

13,75 

1

1

1

1

1

1

1

1

Složení týmu k 31. 12. 2011

Odbornost týmu
Metodička a terénní sociální pracovnice mají znalosti z tyflope-
die, surdopedie, speciální pedagogiky, psychologie, sociálně 
právní oblasti a ovládají další praktické dovednosti (komunikace 
hluchoslepých, sebeobsluha, kurzy pro instruktory prostorové ori-
entace a samostatného pohybu).

Na mateřské/rodičovské dovolené
Mgr. Jana Kašparová
Bc. Barbora Martínková
Mgr. Hana Dvořáková

Další spolupracovníci v roce 2011
PhDr. Jan Holeyšovský, supervizor
Jana Macáková, účetní
Martin Trčka, webmaster
Mgr. David Berenreiter, digitalizace odborné knihovny LORM
Jan Nouza, příprava rubrik Rozhovor a Příběh v Dotecích 

     

Systém celoživotního vzdělávání 
Kvalitu služeb zlepšujeme pravidelným interním školením týmu  
a podporou v celoživotním vzdělávání, formou rozšiřování zna-
lostí a dovedností na kurzech a seminářích nebo účastí na odbor-
ných konferencích. 

Konference, přednášky a semináře
– Zákon o sociálních službách – změny v zákoně, Praha, 18. 1. 2011
– Financování a rozvoj sociálních služeb, Magistrát hl. m. Prahy,  
  11. 2. 2011
– Role tlumočníka při soudních jednáních, Praha, 19. 2. 2011
– Individuální supervize, Praha, 5. 4. 2011
– Gerontologické dny, Teplice, 6. 4. – 7. 4. 2011 
– Dostupnost komunikačních technologií pro osoby se sluchovým 
   postižením, Technické muzeum Brno, 6. 5. 2011
– Víkendový kurz znakového jazyka, Praha, 11. 6. – 12. 6. 2011
– Víkendový kurz znakového jazyka se zaměřením na tlum. 
   specif. znaků, Praha, 3. 9. – 4. 9. 2011
– Psychologie doteku, Krajský úřad Liberec, 13. 10. 2011

– Transformace, MPSV, Výstaviště Brno, 19. 10. 2011
– Sociálně právní minimum, Most, 7. 11. – 9. 11. 2011
– Sociální reforma, MPSV, Hotel Voroněž Brno, 15. 11. 2011
– Praktické využití legislativy v soc. poradenství, Poděbrady, 
   9. 12. – 11. 12. 2011

Kurzy
– Kurz znakového jazyka, Trojrozměr, Poradenské centrum LORM  
   Brno, leden – únor 2011
– Kurz znakového jazyka, Poradenské centrum LORM Brno, 
   září – prosinec 2011
– Kurz znakového jazyka, Bezhran, Hradec Králové, 
   4. 1. – 16. 3. 2011, 15. 9. – 30. 11. 2011
– Kurz znakového jazyka, Mgr. Karel Redlich, Liberec, 
   říjen – prosinec 2011
– Kurz znakového jazyka, M. Pravdová, Ostrava, 
   leden – květen 2011, září – prosinec 2011

Školení
– Standardy o.s. LORM, Poradenské centrum LORM Praha, 
   16. 2. 2011
– Komunikační systémy, Poradenské centrum LORM Praha, 
   9. 3. 2011
– Prostorová orientace a samostatný pohyb, Poradenské centrum   
   LORM Praha, 10. 5. 2011
– Standardy, Etický kodex, Poradenské centrum LORM Praha, 
   3. 10. 2011
– Prostorová orientace a samostatný pohyb, Poradenské centrum    
   LORM Praha, 3. 10. 2011
– Etické otazníky v sociální práci, školící středisko Modré linky, 
   Praha, 6. 10. 2011
– Daktylotika, Poradenské centrum LORM Praha, 22. 11. 2011
– Dokumentace terénních pracovníků, Poradenské centrum LORM  
   Praha, 26. 11. 2011



06
SPOLUPRÁCE  
MEZINÁRODNÍ A DOMÁCÍ
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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. 

Domácí
V roce 2011 jsme byli členy zastřešujících organizací Česká 
rada humanitárních organizací (ČRHO) a Asociace organizací 
neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel (ASNEP).

Spolupracovali jsme s ÚSP Palata a Chrlice a dalšími instituce-
mi, 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 zalo-
ženou na partnerství, odborném přístupu a vzájemném respektu,  
v níž budeme nadále pokračovat ve prospěch našich klientů.

V roce 2011 jsme pokračovali v úspěšné spolupráci s doc. PhDr. 
Evou Souralovou, Ph.D. a jejím týmem spolupracovníků z Ústavu 
speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity 
Palackého v Olomouci a katedry speciální pedagogiky Pedago-
gické fakulty Masarykovy univerzity v Brně při rozvíjení taktilního 
(dotekového) znakového jazyka pro hluchoslepé.
           
Spolupráce s organizacemi a partnery
• 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 
• Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené, Praha
• Neziskovky.cz, o.p.s. 

• Internetporadna 
• Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Praha
• Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých, Praha 
• Pevnost – České centrum znakového jazyka, Praha 
• Půjčovna kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené, 

Ostrava
• SONS – oblastní pobočka Jindřichův Hradec
• Středisko rané péče Tamtam, Olomouc 
• 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

Spolupráce s pedagogickými institucemi
• Laboratoř Carolina – centrum podpory studia zrakově posti-

žených na UK, Praha
• Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra speci-

ální pedagogiky, Brno – spolupráce s PhDr. Radkou Horáko-
vou, PhD a Mgr. Lenkou Hricovou 

• Speciální mateřská škola a základní škola pro sluchově po-
stižené, Olomouc

• SPC při Dětském domově a Mateřské škole speciální, Beroun
• Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta a Augustin, 

Hradec Králové 
• Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Ústav speciálně-

pedagogických studií, Olomouc – spolupráce s doc. PhDr. 
Evou Souralovou, Ph.D. a Mgr. Jiřím Langerem, Ph.D.

Spolupráce se studenty
Spolupracujeme se studenty, kteří studují obory zaměřené na pe-
čovatelství, 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 sdruže-
ní, tak i studentů a vyškolených dobrovolníků, kteří pomáhají při 
Poradenských centrech LORM.

Počet osob

5
81
30
8

12
650
786

Počet hodin

78.5
419.5
2 940

150
226

2 600
6 414

Zhodnocení práce dobrovolníků za rok 2011

Typ dobrovolné práce 

Dobrovolníci při Poradenských centrech LORM
Rodinní příslušníci a členové na klubech
Dobrovolníci na pobytech  
Předseda, členové Výkonné a Dozorčí rady o.s. LORM
Studenti na praxi
Studenti během sbírky „Červenobílé dny“
Celkem
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• Rozvaha
Rozvaha ke dni 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)

AKTIVA

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

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

stav k 1. 1. 2011

0
39

700
- 739

3 399
260
52

3 087
0

3 399

stav k 1. 1. 2011

3 366
3 261

105

33
30
3

3 399

stav k 31. 12. 2011

0
52

747
- 799

4 103
0

30
4 008

65

4 103

stav k 31. 12. 2011

3 410
3 269

141

693
690

3

4 103

07
FINANČNÍ 
ZPRÁVA
 za rok 2011
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• Výkaz zisku a ztráty
Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2011 (v celých tisících Kč)

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

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

Výsledek hospodaření před zdaněním
Výsledek hospodaření po zdanění

• Přehled zdrojů financování služeb a projektů v roce 2011

Rok 2011
MPSV

Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby
Odborné soc. poradenství
Tlumočnické služby

Nadační fond Českého rozhlasu
Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby
2. ročník Ceny H. Lorma

Sbírka Červenobílé dny 2009
Sbírka Červenobílé dny 2010 
Sbírka Červenobílé dny 2011
Nadace Charty 77 – Konto Bariéry 
Nadace OKD
Nadace člověk člověku
První stavební obnova
Dary od firemních a individuálních dárců
Příjmy od uživatelů 
Úroky a výnosy 
Členské příspěvky
CELKOVÉ NÁKLADY 2011
CELKOVÉ VÝNOSY 2011
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

 

Činnosti

Podíl zdroje na financování 
služeb/projektu (v %)

58,80
28,23
16,63
10,61
3,33

17,40
9,24
7,70
0,46

0,33
8,22
1,82
1,54
0,94
1,54
1,72
4,58
2,87
0,15
0,09

100,00

Celkové náklady v roce 2011 činily 6 493 247,72 Kč, celkové výnosy 6 634 315,78 Kč. Hospodářský výsledek, zisk ve výši 
141 068,06 Kč, byl převeden do fondu sbírky Červenobílé dny 2011 a bude využit na financování sociálních služeb v roce 2012. 

Podstatný vliv na dobré finanční výsledky a hospodaření našeho sdružení měla ve finále úspěšná dotační a grantová řízení u MPSV  
a nadací, dále podpora od dárců i sponzorů a samozřejmě i naše sbírka „Červenobílé dny“. Dotace MPSV představovaly na celkových 
nákladech podíl ve výši 59 %, příspěvky od Nadačního fondu Českého rozhlasu podíl ve výši 17 %, sbírka se podílela na financování 
ve výši 10 %.

hospodářská

9
4

5

9
9 

23

hlavní
6 493

368
1 485
4 272

367
1

6 625
253

2 128
0

426
3 818

132
132

Poskytnuté finanční 
prostředky v Kč

3 817 757,54 
1 832 983,08
1 080 000,00

688 774,46
216 000,00

1 130 000,00
600 000,00
500 000,00
30 000,00

21 601,51
533 801,21
118 250,80
100 000,00
60 838,00

100 000,00
111 896,40
297 327,97
186 022,24

9 852,05
5 900,00

6 493 247,72
6 634 315,78
+141 068,06



• PODÍL ZDROJŮ NA REALIZACI JEDNOTLIVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A PROJEKTŮ V ROCE 2011

MPSV

1 832 983,08
64 %

1 080 000,00
56 %

688 774,46
88 %

216 000,00
87 %

3 817 757,54

Sbírka 
Červenobílé 

dny

294 592,41
10 %

215 331,68
11 %

94 820,23
12 %

32 097,20
13 %

24 950,00
30 %

11 862,00
100 %

673 653,52

Nadace  
člověk 
člověku

100 000,00
19 %

100 000,00

Nadace  
OKD

60 838,00
2 %

60 838,00

Vlastní 
zdroje

o.s. LORM

152 182,24

7 %

27 000,00
33 %

22 592,05
4 %

201 774,29

Nadace 
Charty 77
Konto bariery

100 000,00
3 %

100 000,00

07
NÁZEV SOC. 

SLUŽBY, 

PROJEKTU

Sociální 
rehabilitace

Sociálně
aktivizační služby

Odborné sociální
poradenství

Tlumočení

Lormolympiáda

Režie sbírka 2011

Provozní náklady 
o.s. LORM

NÁKLADY 
CELKEM

Náklady na 
službu, projekt 

2 888 413,49

podíl zdrojů v %

1 947 513,92

podíl zdrojů v %

783 594,69

podíl zdrojů v %

248 097,20

podíl zdrojů v %

81 950,00

podíl zdrojů v %

11 862,00

podíl zdrojů v %

531 816,42

podíl zdrojů v %

6 493 247,72

Sponzoři 
a dárci

409 224,37

77 %

409 224,37
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Nadační fond  
Českého 
rozhlasu

600 000,00
21%

500 000,00
26%

30 000,00
37%

1 130 000,00



Doprovodné akce sbírky
Další finanční příspěvky byly získány od individuálních dárců 
v rámci doprovodných sbírkových akcích konaných během roku, 
celkem doprovodné akce ke sbírce vynesly částku 66 416 Kč.
Výtěžky z drobných doprovodných akcí byly vloženy do pokladny 
v celkové výši 66 416 Kč.

Z toho:

• Prodej náramků přátelství v o.s. LORM duben 2011   
120 Kč

• Dary za náramky přátelství do pokladny o.s. LORM průběžně 
2 200 Kč

• Červenobílá ochutnávka s aukcí ve vinotéce Śmerák                           
11 775 Kč 

• Prodej sbírkových předmětů ve vinotéce Šmerák                                
1 263 Kč 

• Vánoční country tombola                                                                   
18 223 Kč

• Akce Vánoční putování Prahou                                                            
3 333 Kč 

• Charitativní aukce na Aukro                                                                
29 502 Kč    

Vyúčtování sbírky Červenobílé dny 

Číslo jednací: S-MHMP/160306/2011

Datum oznámení: 24. 2. 2011

Datum vystavení osvědčení: 4. 3. 2011

Délka trvání sbírky: 3 roky, od 11. 3. 2011 – 22. 2. 2014

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 9. ročníku sbírky pořádané v roce 2011                  

Na bankovní účet 
Speciální bankovní účet č. 43-8709380279/0100, který byl 
otevřený průběžně po celou dobu konání sbírky. K 31. 12. 2011 
byly na účet zaslány dary od drobných dárců ve výši 45 350 Kč. 
V období od 1. 1. 2012 do 29. 2. 2012 přibylo na sbírkovém 
účtu 1 820 Kč od drobných dárců, celkem nám dárci zaslali na 
účet částku 47 170 Kč.

Prodejem předmětů
Hlavní způsob realizace sbírky v roce 2011 představoval pro-
dej předmětů – červenobílých náramků přátelství. Všichni, kteří 
si od 18. do 20. dubna 2011 zakoupili u našich dobrovolníků 
náramek za 30 korun, přispěli do sbírky částkou 370 588 Kč. 
Do sbírkové akce se zapojilo 323 dvojic studentů v 37 městech 
České republiky.

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, inzertní spot vysílaný v Českém 
rozhlase a Radiu Čas, PR, redakční podpora v celostátním i re-
gionálním tisku i na internetovém zpravodajství). Celkem byly na 
sbírku od 11. 3. 2011 do konce února 2012 zaslány dárcovské 
SMS v hodnotě 31 482 Kč.
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Hrubý výtěžěk 
sbírky a čerpání

Celkem
příjmy

Prodej sbírkových 
předmětů – duben 2011

Úroky

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

Dárcovské DMS 
11. 3. 2011 – 29. 2. 2012

- režijní náklady
spojené se sbírkou 
max. do 5 % hrubého
výtěžku 

ČISTÝ VÝTĚŽEK

Výtěžek 
od 11.3.2011
k 31.12.2011

511 656,06

370 588,00

61,06

111 766,00

29 241,00

-11 862,00

499  794,06

Čerpáno
od 11.3.2011
k 31.12.2011

118 250,80

118 250,00

0,00

0,00

0,00

-11 862,00

106  250,80

Výtěžek 
od 1.1.2012
k 29.2.2012

4 076,43

0,00

15,43

1 820,00

2 241,00

0,00

4  076,43

Čerpáno
od 1.1.2012
k 29.2.2012

153 641,44

12 573,38

61,06

111 766,00

29 241,00

0,00

153 641,44  

Zbývá čerpat

243 840,25

239 763,82

15,43

1 820,00

2 241,00

0,00

243 840,25

Čerpáno 
CELKEM

271 892,24

130 824,18

61,06

111 766,00

29 241,00

-11 862,00

260 030,24

Výtěžek 
CELKEM

515 732 , 49

370 588,00

76,49

113 586,00

31 482,00

-11 862,00

503  870,49

11. 3. 2011 - 29. 2. 2012 2011 2012 2011 + 2012

07
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Finanční kontroly

Kromě interní kontroly účetní závěrky k 31. 12. 2011 provedené 
Dozorčí radou o.s. LORM dne 24. 5. 2012 proběhla ze strany 
institucí následující plánovaná kontrola:

Všeobecná zdravotní pobočka České republiky, Krajská pobočka 
pro hlavní město Praha, ve dnech 14. a 21. 2. 2011 ve věci 
plnění povinností plátců pojistného na veřejné zdravotní pojištění 
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného; ve zprávě 
o výsledku kontroly se uvádí: „Ke dni kontroly nebyly zjištěny splat-
né závazky vůči VZP ČR ani jiné evidenční nedostatky.“

Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a výroč-
ní zprávy občanského sdružení LORM – Společnosti 
pro hluchoslepé za rok 2011

Zpráva nezávislého auditora je určena statutárním orgánům spo-
lečnosti LORM. Předmětem ověřování byla účetní závěrka občan-
ského sdružení LORM – společnosti pro hluchoslepé, sestavená 
ke dni 31. 12. 2011.

Účetní závěrka byla ověřována na základě zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění navazujících právních předpisů a vy-
hlášky č. 504/2002 Sb., pro účetní jednotky, u kterých hlavním 
předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě pod-
vojného účetnictví.

Součástí ověřování byla rovněž výroční zpráva společnosti, vzta-
hující se k uvedenému účetnímu období.

Za sestavení účetní závěrky a vedení účetnictví tak, aby bylo úpl-
né, 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 výsledku provedeného auditu.

Audit společnosti LORM byl proveden v souladu se zákonem  
č. 93/2009 Sb., o auditorech a dalších právních úprav, při 
respektování príslušných Mezinárodních auditorských standardů  
a aplikačních doložek Komory auditorů České republiky. Audi-
torské 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 ob-
saženy 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 byly ověřeny účetní záznamy dokládající zůstatky 
účtu a údaje vykázané v účetních výkazech a příloze účetní závěr-
ky za rok 2011. Dále byla ověřena správnost účtování účetních 
případů na příslušné účty, ve správné výši i období jejich uskuteč-
nění, včetně porovnání s prvotními účetními doklady.

Ověřování bylo provedeno výběrovým způsobem, při respekto-
vání zásady významnosti vykazovaných skutečností. Bylo rovněž 
provedeno zhodnocení uplatňovaných účetních postupů a celko-
vé úrovně vedení účetnictví, zpracování účetních výkazů a přílo-
hy účetní závěrky. Součástí kontrol bylo rovněž ověření Finanční 
zprávy za rok 2011, i celkové účelnosti vynakládání finančních 
prostředků.

Údaje uváděné ve výroční zprávě společnosti LORM za rok 
2011 odpovídají obsahově účetní závěrce za uvedené období.

Domníváme se, že provedený audit dává přiměřený podklad pro 
vydání auditorského výroku na předloženou účetní závěrku a vý-
roční zprávu občanského sdružení LORM ke dni 31. 12. 2011.

Podle našeho názoru účetní závěrka a výroční zpráva společ-
nosti o.s. LORM ve všech významných ohledech dávají věrný  
a poctivý obraz o finanční situaci, aktivech a pasivech, nákla-
dech a výnosech a výsledku hospodaření za rok 2011, v souladu 
s účetními předpisy platnými v České republice. Výrok auditora 
zní: „Bez výhrad“.

Nezávislý auditor: Ing. Blanka Horáková, Osědčení KA CR č. 1711, 
Adresa: Bukolská 780/1, 181 00 Praha 8, telefon: 233 543 225

V Praze dne 25. cervna 2012
Přílohy: Účetní závěrka k 31. 12. 2011 – Rozvaha k 31. 12. 
2011, Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2011, Příloha účetní závěr-
ky za rok 2011, Výroční zpráva k 31. 12. 2011

9 887,50
2 685,60 
1 282,70

67 583,00

24 950,00
11 867,00

Čerpání v Kč
2011: 
2011: 
2011: 
2011: 

2011: 
2011: 

2012: 
2012: 
2012: 
2012:

 

52 207,50
19 768,62
11 819,32
69 846,00

62 095,00
22 454,22
13 102,02

137 429,00

24 950,00
11 867,00

271 892,24

ČERPÁNÍ VÝTĚŽKU Z 9. ROČNÍKU SBÍRKY ČERVENOBÍLÉ DNY NA SOCIÁLNÍ SLUŽBY  
A PROJEKTY PRO OSOBY S HLUCHOSLEPOTOU K 29. 2. 2012

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 setkání)
3. ročník Lormolympiády
Režijní náklady spojené s realizací sbírky do 5 % hrubého výtěžku

Celkem
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NAŠI DÁRCI
 za rok 2011
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§	 Děkujeme všem, kteří nám věnovali originální 
předměty do Charitativní červenobílé aukce: Tomáš 
Dvořák, Roman Šebrle, Bára Špotáková, Jan Kasl, 
Alžběta Jungrová, Bolek Polívka, Libor Pešek, Karel 
a Lenka Příhodovi, Ondřej Sellner, Miroslav Šebela, 
hudební skupina YLOI - Africký slon, Zdeněk Železný, 
Pavel Malý, Jaromír Bosák, skupina Chinaski, 
Bolek Polívka, Nela Boudová, Petr Nárožný, Lenka 
Klicperová, Ondřej Kavan, Lada Jelínková, Pavel 
Nesvadba.

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

§	 Klubu z Viktorky za poskytnutí finančního daru ve výši 
20 000 Kč na vydání Almanachu.

§	 Společnosti NOEN, a. s. za finanční dar ve výši  
30 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby  
s hluchoslepotou v r. 2011. 

§	 Společnosti ROFA PRAHA s.r.o. za finanční dar ve výši 
10 000 Kč na zajištění sociálních služeb pro osoby  
s hluchoslepotou v roce 2011. 

§	 Společnosti ACI–AUTO COMPONENTS INTERNATI-
ONAL, s.r.o. za finanční dar ve výši 20 000 Kč na 
zajištění sociálních služeb pro osoby s hluchoslepotou 
v roce 2011. 

§	 Společnosti RECYKLACE ODPADŮ A SKLÁDKY, a. s. 
za finanční dar ve výši 15 000 Kč na zajištění soci-
álních služeb pro osoby s hluchoslepotou v r. 2011. 

§	 Milému dárci, panu Ericu Stelfoxovi, za štědrý dar ve 
výši 100 000 Kč na sociální služby pro hluchoslepé 
v roce 2011. 

§	 Společnosti McKinsey & Company, Inc. Prague za po-
skytnutí vyřazeného počítačového vybavení pro terénní 
sociální pracovnice o.s. LORM. 

§	 Za neocenitelnou pomoc děkujeme mediálním skupi-
nám Sanoma Magazines Praha s.r.o., Bauer Media 
v.o.s., Mediacop s.r.o., Mafra a.s., Burda Praha, 
spol. s r.o. Tyto společnosti nám za zvýhodněné ceny 
uveřejňují inzeráty ve většině svých časopisů a pomá-
hají nám tak s kampaní, ve které dlouhodobě usilujeme 
o objasnění problematiky hluchoslepých. 

§	 Děkujeme vedení společnosti BIS Czech s.r.o. za zor-
ganizování tomboly na firemním večírku a věnování 
výtěžku z tomboly v částce 18 223 Kč na sociální 
služby pro osoby s hluchoslepotou. 

§	 Děkujeme přátelům z občanského sdružení Velký vůz 
za spolupráci a podporu v roce 2011! Konkrétně za 
bezplatné zapůjčení megafonu na 3. ročník Lormolym-
piády a za věnování celého výtěžku ve výši 3 333 Kč 
z akce Putování Prahou za duchem Vánoc na zimní 
pobyt na běžkách pro naše hluchoslepé klienty v roce 
2012!

Za laskavou pomoc děkujeme všem individuálním 
dárcům a členům klubu „Červenobílého klubka“.

Naši dárci a podporovatelé
 
Za finanční podporu v roce 2011 DĚKUJEME:

Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
za dotaci v celkové výši 3 897 000 Kč na projekty: 
o ve výši 1 881 000 Kč na projekt Sociální 

rehabilitace osob s hluchoslepotou 
o ve výši 1 080 000 Kč na projekt Sociálně 

aktivizační služby pro osoby s hluchoslepotou 
o ve výši 216 000 Kč na projekt Tlumočnické služby 

pro osoby s hluchoslepotou
o ve výši 720 000 Kč na projekt Odborné sociální 

poradenství pro osoby s hluchoslepotou 

Nadačnímu fondu Českého rozhlasu za 
příspěvky ze sbírky Světluška v celkové výši 
1 130 000 Kč na projekty: 
o ve výši 600 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace 

osob s hluchoslepotou 
o ve výši 500 000 Kč na projekt Sociálně aktivizační 

služby pro osoby s hluchoslepotou: Edukačně-
rehabilitační pobyty a klubová setkání hluchoslepých

o ve výši 30 000 Kč na projekt 3. ročník Lormolympiády

Nadaci Charty 77 – Konto Bariéry za příspěvek 
ve výši 100 000 Kč na projekt Sociální rehabilitace osob 
s hluchoslepotou 

Nadaci OKD za příspěvek ve výši 100 000 kč 
na projekt DOTEKY – časopis nejen pro hluchoslepé 
realizovaný od července 2011 do června 2012

Děkujeme všem studentům, koordinátorům  
a partnerům 9. ročníku sbírky Červenobílé dny:

§	 Generální partner: Nadace člověk člověku 
§	 Partneři: První stavební obnova, s.r.o., TOPTRANS 

spol. s r.o., Ardagh Group, MuchoGusto, OP TIGER, 
spol. s r.o., Screenet, s.r.o., gzh, s.r.o., Aukro s.r.o., 
ppm factum

§	 Mediální partneři: Český rozhlas, Radio Čas,  
www.babyweb.cz, zijemenaplno.cz 

§	 Děkujeme Vladimíru Javorskému za pomoc 
s přípravou rozhlasového spotu.

§	 Děkujeme Markovi Valičkovi/MuchoGusto – autorovi 
celého konceptu kampaně.

§	 Za přípravu vizuálů speciální DÍK Irče Egerové
§	 Za animaci obrazového spotu tisíckrát děkujeme 

Radimu Ševčíkovi.
§	 Za nafocení všech darovaných předmětů do 

charitativní aukce a sbírkových předmětů děkujeme 
Petru Tarčincovi.

§	 Děkujeme Komerční bance, a.s. za vstřícnost  
a spolupráci při ukládání výtěžku ze sbírky.
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Název organizace:  
o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé 

Právní forma:   
občanské sdružení

Sídlo:    
Zborovská 62, 150 00 Praha 5

IČ: 45246068  

DIČ: CZ45246068

Bankovní účet:   
19-1451940207/0100 u KB Smíchov

Datum založení: 4. 11. 1991

Registrace: MV ČR VSC/1-8317/91-R

Tel/fax: +420 257 325 478

E-mail: info@lorm.cz

Internetové stránky: www.lorm.cz

Statutární zástupci:  
Pavel Nepraš, předseda Výkonné rady  
Mgr. Petra Zimermanová, ředitelka
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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, Jihomoravského 
a Olomouckého kraje
Křenová 67, 659 58 Brno
mobil: 777 764 197, 777 764 192 
e-mail: brno@lorm.cz, helena.jelinkova@lorm.cz

Poradenské centrum Ostrava
služby v rámci města Ostrava, Moravskoslezského  
a Olomouckého 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
Milady Horákové 504/45, 500 06 Hradec Králové 6
mobil: 774 760 328, e-mail: hradeckralove@lorm.cz

KONTAKTY NA 
PORADENSKÁ 
CENTRA
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o.s. LORM – Společnost pro hluchoslepé 

Zborovská 62, 150 00 Praha 5

Tel/fax: +420 257 325 478

E-mail: info@lorm.cz · www.lorm.cz

Použité fotografie © Petra Zimermanová, archiv o.s. LORM

Grafická úprava © MgA. Irena Egerová


