
Výroční zpráva 
Klubu přátel červenobílé hole za rok 2005

Základní údaje:
Název organizace: Klub přátel červenobílé hole
Právní forma: občanské sdružení
Sídlo: Přemyšlenská 13, 182 00 Praha 8
IČO 26999960    DIČ CZ 26999960
Bankovní účet u e-banka - Praha 6, 2106507001/2400
Oficiální datum založení: 9. 4. 2005
Registrace: MV ČR VS/1-1/60828/05-R
Tel/fax: +420775164190, 284691012 
e-mail: paces.petr@volny.cz
Internetové stránky: www.klubpratel.wz.cz
Klubové pobočky : Praha, Brno, Liberec, Ostrava
Statutární zástupci:
Osoba pověřená  řízením přípravným výborem  do konání Valné hromady – Ota Pačesová
Datum  konání I. Valné hromady: 26. 3. 2006 kde budou provedeny volby do statutárních orgánů.

ÚVOD 
    
“Hluchoslepota je jedinečné postižení, které je způsobeno různorodými kombinacemi sluchového a 
zrakového poškození. Způsobuje potíže při komunikaci, sociální a funkční interakci a zabraňuje 
plnému inkluzivnímu (včleňovacímu) zapojení do společnosti.“
Sdružení Klub přátel červenobílé hole  vzniklo v dubnu 2005 na základě přání několika hluchoslepých 
lidí, kteří projevili touhu se neformálně scházet a svobodně se vyjadřovat, přičemž si činnost našeho 
sdružení budou zajišťovat hluchoslepí za pomoci odborníků, dobrovolníků. S jejich pomocí chtějí  být 
aktivní a činnost klubu řídit sami. 
Prohlášení: 

• Nechceme pouze pasivně přijímat nabízené služby, ale budeme se snažit  si vzájemně 
pomoci výměnou vlastních zkušeností. 

• Klub pro nás bude zázemím, 
a) kde si budeme moci mezi sebou popovídat v malých skupinkách.

             b) kde nalezneme vzájemné pochopení svých každodenních  problémů
c)  kde činnost  sdružení nebude pouze na bázi profesionálních služeb, ale  na úzkém 

vzájemném kontaktu.
Náplní klubu v minulém roce byla  především přátelská setkání, která umožňují  rozvoj  vzájemných 
komunikačních schopností.  Uspořádali jsme několik společných  i individuálních kulturních akcí, a 
týdenní pobytové setkání ve Svratce.  V rámci klubu jsme  poskytovali návštěvníkům informace 
zejména z  oblasti sociálního poradenství. Zajistili tlumočení na kurzu PC a při pobytu v nemocnici. 
Návštěvníci  klubu dostávali pravidelné informace formou občasníku „Paprsek ze tmy“.
V roce 2006 celkem 6 čísel. 
Pobočky klubu jsou  v Praze, Brně, Liberci a Ostravě.  Činnost klubu zajišťují  pouze dobrovolníci, 
kteří mají potřebné vzdělání,  odborné znalostí a dlouholeté zkušenosti  v práci s hluchoslepými, 
zrakově a sluchově postiženými.  Veškerou činnost klubu dosud hradili dobrovolníci z vlastních 
prostředků, případně za přispění drobných dárců z řad samotných hluchoslepých či jejich rodinných 
příslušníků. Klub není vyhraněný pouze pro hluchoslepé, je  otevřený všem zdravotně postiženým. 
Posláním je zejména:

1. sdružování hluchoslepých osob, tj. osob se současným sluchovým a zrakovým postižením, 
jejich rodin a dalších osob zabývajících se problematikou hluchoslepoty.

2. podpora zájmů hluchoslepých osob a vytváření podmínek pro jejich důstojný plnohodnotný 
život zejména v oblasti kulturně vzdělávací.

3. spolupráce s organizacemi sluchově a zrakově postižených v ČR  a v zahraničí a získávání 
jejich odborníků pro spolupráci

4. výchovně vzdělávací činnost
5. publikační činnost a propagace problematiky hluchoslepých



Cíl 
Hlavní cílem naší společnosti je vytvořit kulturně-společenské  zázemí pro hluchoslepé klienty. 

• snížit negativní vliv postižení na život jedince a okolí 
• zajistit růst životní spokojenosti klienta
• zlepšit interakci mezi postiženým a intaktní společností 
• napomáhat sociální integraci postižených do společnosti a podporovat vyrovnání příležitostí 

zejména v oblasti  kulturně společenské.

V rámci klubu poskytujeme tyto služby zajišťované dobrovolníky
• volnočasové aktivity ( artedílny, literární dílny, autorské divadlo) 
• klubová činnost - odborné přednášky, návštěva  různých kulturních zařízení a 

výstav 
• doprovod a tlumočení u lékaře, na úřadech 
• předčitatelská služba 
• informace a poradenství

Služby zajišťují:
Dobrovolníci, speciálně vyškolení pro tuto práci.
Pro svoji činnost mají odpovídající vzdělání s dlouholetou praxí. 

Počet dobrovolníků zajišťující služby
Praha –  4 
Liberecko –  1
Brněnsko –  1
Ostrava  -  2
Celkem: 8

Základní standardy 
• Organizace dbá na odpovídající odbornou a morální úroveň svých dobrovolníků
• Organizace zajišťuje svým dobrovolníkům pravidelné informace
• Zásadou je respektování individuálních potřeb klienta a daných okolností.
• Člen klubu nesmí být při poskytování služby diskriminován pro své pohlaví, zdravotní stav, rasu, 

jazyk, náboženství, politické přesvědčení, sexuální orientaci aj.
• Je vedena dokumentace a statistika o kontaktech s členy klubu.
• Organizace pravdivým, široce dostupným a srozumitelným způsobem informuje členy klubu, 

odbornou i laickou veřejnost o nabízených službách a činnosti organizace.
• Organizace jasně definuje svou nabídku klubu, tato nabídka je veřejně přístupná. 
• Organizace vytváří podklady pro prezentaci své činnosti (informační měsíční bulletin “Paprsek ze 

tmy“, public relation, výroční zprávy apod.)

Zpráva o činnosti 

V roce 2004 v prosinci byl ustanoven přípravný výbor klubu. 
První klubové setkání proběhlo v Praze  v měsíci březnu a potom již pravidelně každý měsíc až do 
prosince. Navázala se spolupráce s Domovem pro zrakově postižené Palata, kde je menší skupinka 
hluchoslepých. Domov nám bezplatně  poskytuje prostory pro celodenní setkání. Jedna dobrovolnice 
působí v Domově pro členy klubu pravidelně celý den jednou týdně.
Klub v Brně zahájil svou činnost v měsíci květnu návštěvou Tmavomodrého festivalu. 
Poté se začal pravidelně scházet a to i v letních měsících.
Koncem srpna navázal spolupráci s ÚSP –Chrlice. Za podpory MČ Brno Královo pole získal prostor 
pro pravidelné setkávání v klubovně důchodců  v  Kabátníkové ul.
Klub v rámci poradenského centra pro neslyšící Ostrava je  především zaměřen na rozvoj taktilního 
jazyka. 
V Liberci byla navázána spolupráce s Tyflocentrem o.p.s. Liberec, kde naše dobrovolnice vede 
kroužek arteterapie. Bude se také věnovat individuálnímu setkávání.  
 V rámci klubu jsou uskutečňovány i individuální návštěvy a poskytovány některé služby 
např.tlumočení, doprovody a předčítání.   



Počet zájemců a návštěvníků
Praha: 16 
Liberec: 5 
Brno:   15 
Ostrava: 15  
V rámci klubu se celkem věnujeme 46 osobám   

  
Přehled akcí za rok 2005

Duben:
výstava NON handicap
Květen
vlastivědná procházka – oblast Hřebenka -  Praha 5 
návštěva akce Tmavomodrý svět  (Brno)
Červen
valašské speciality u Frgála - Praha  
návštěva Muzea hlavního města Prahy (výstava Design ze tmy)
exkurze ve Slepecké tiskárně a knihovně ve Smečkách, Praha
klubové setkání - kompenzační pomůcky - Brno  
Červenec 
Klubové setkání Brno, Chrlice
Srpen
Diakonie ČCE – pobyt Veselka
Klubové setkání  Brno
Setkání malých neziskovek – pořadatel Okamžik
Září – říjen 
výstava Hospimedica, Invex,  Brno,
7.- 9. října  jsme se zúčastnili přátelského setkání zrakově postižených, které pořádala Diakonie 
ČCE v Praze.
17.10. do 22.10. t.r 1.pobytový  týdenní festival ve Svratce – počet účastníků 20 osob (Brno, 
Praha, Liberec Jihlava)
Listopad
Den otevřených dveří Tyflocentrum Liberec,
Klubové setkání Praha, Brno, Ostrava
Prosinec
Vánoční celodenní setkání – Praha, Brno
  
Během roku bylo odpracováno dobrovolníky v přímé práci s návštěvníky  celkem 1896 hodin.

Kontaktem se rozumí telefonní rozhovor delší 10ti minut, přijatá 
zpráva SMS a následná odpověď, přijatý e-mail a odpověď, 
U návštěv se jedná o individuální návštěvu v místě bydliště  klienta 
delší než půl hodiny.

Účast  dobrovolníků na seminářích: 
25. a 26. 4. 2005 - Metody používané v komunikaci u osob s duálním postižením - Beroun, 
8. 5. 2005  Pevnost -Centrum tlumočníků ZJ, Praha - Komunikace a kultura neslyšících
13. 5. 05    Seminář -  I ve tmě a tichu ..... Olomouc,
11.11. 2005 Výchova a vzdělávání osob s duálním senzorickým postižením – Beroun,
Účastnické poplatky a cestovné  si hradili všichni z vlastních prostředků

Publikační a osvětové materiály

Občasník „Paprsek ze tmy“ 6 čísel v roce 2005

Kontakty 
celkem        1373
telefonní 320
SMS
písemné 644
email
Návštěvy 409



Informuje o:
1. problematice hluchoslepých
2. akcích a činnosti Klubu
3. novinkách z oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek
4. sociálně právních otázkách zdravotně postižených
5. zálibách apod.

Hluchoslepé  osoby  do  tohoto  občasníku  mohou  sami  přispívat  a  mohou  se  tak  literárně 
realizovat. 

Občasník vychází jako měsíčník, ve třech způsobech provedení: 
• v černotisku  
• v braillském písmu 
• v e-mailové podobě

V současné době je zasílán 40 osobám

Spolupráce s medii:
Česká televize
Byl  zpracován scénář pro Televizní klub neslyšících bylo odvysíláno v září 2005.
Scénář byl zaměřen na otázku „Kam půjdou ?“  
Týká se hluchoslepé mládeže, která bude končit Speciální základní školu – třídu pro hluchoslepé v 
Olomouci. Tento pořad byl navržen na Cenu Vládního výboru pro zdravotně postižené. 

Prezentace Klubu a články o hluchoslepotě  v tisku 
GONG, ZORA, Můžeš  

Spolupráce s     ostatními organizacemi  

• Tyfloservis, o. p. s. Praha – zapůjčují indukční smyčku
• Tyflocentrum, o.p.s. Liberec – kurzy v roce 2006
• ZVUK TICHA o.s.- právní poradna
• SONS – šachový klub
• Cesty poznání o.s. sdílíme klubovnu v Balbínově ul. 6, Praha2
• Výrobci kompenzačních pomůcek (Spektra, Ing. M. Svárovský - červenobílé hole) 
• Česká unie neslyšících, o. p. s. Brno
• Tyfloservis o.p.s. a Tyflocentrum o.p.s. Brno
• Speciální mateřská škola, Beroun – účast na seminářích
• Základní škola pro neslyšící, Olomouc
• Záblesk, sdružení rodičů hluchoslepých dětí  
• Centrum zrakových vad, Praha 5 – Motol
• VIA o.s. Praha 5
• Poradenské centrum pro neslyšící, Ostrava
• Okamžik o.s.
• Domov pro zrakově postižené Palata, Praha
• ÚSP Chrlice
• Tyflovysočina o.s., Jihlava
• Diakonie, Praha 
• Centrum pro zrakově postižené Karolína při matematicko-fyzikální fakultě UK

Hodnocení úspěšnosti KLUBU 
V roce 2005 se podařilo:

• Zahájit činnost klubu
• Získat zájemce o činnost klubu
• Rozšířit individuální péči o členy



• Uspořádat klubová setkání a návštěvy výstav a kulturních akcí  
• Získat dobrovolníky na tuto práci  
• Navázat kontakty pro spolupráci s ostatními organizacemi 

Jak jsme financováni:
Klub přátel červenobílé hole není dotován státní dotací.
Veškeré aktivity a náklady na činnost  si  dobrovolníci i členové dosud hradí ze svých vlastních 
prostředků.
Na týdenní pobyt jsme získali dar  od o. s. Cesty poznání ve výši  20000,- Kč.  
Veškeré služby ( doprovody, předčítání, návštěvy v místě bydliště a poradenství)  provádí dobrovolníci 
a tedy bez nároku na mzdu.

Na činnost Klubu jsme v roce 2006 získali 30000,- Kč.
10000,- Kč dárce  Nadace Euronisa pro pobočku klubu v Liberci
 20000,- Kč Fond drobného dárcovství – Český telecom a. s.
Děkujeme !

Podněty, doporučení pro následující rok 2006
Budeme se snažit zlepšit public relation. 
Zvýšit počet dobrovolníků
Zlepšit fundraising
Zajistit  průběžně vzdělávání dobrovolníků ve spolupráci s Okamžikem.
Zajištěna je  právní poradna ve spolupráci se Zvukem ticha

Vypracovala: Ota Pačesová
V Praze dne 30. 1. 2006 


