Organizace nevidomých, Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava,
IČO:266159932

VÝROČNÍ ZPRÁVA
o činnosti a hospodaření občanského sdružení
společnosti za rok 2008

Myšlenka pomoci
nevidomým a zrakově postiženým
vychází z úcty k životu
a z úcty k člověku
jako jedinečné neopakovatelné
bytosti.
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Slovo úvodem
Uplynul další rok naší činnosti a je opět čas na rekapitulaci
všeho, co se ve organizaci nevidomých událo. Chceme se touto
formou s vámi podělit o výsledky své práce, doložit její
potřebnost a poděkovat všem, kteří přispěli financemi, prací a
podporou.
Uplynulý rok byl rokem velmi úspěšným. Naše organizace se
rozrostla o další střediska, která máme téměř po celé České
republice. Vyšli jsme vstříc potřebným občanům a našli jsme své
nezastupitelné místo sociální síti. Pro organizaci a pracovníky
nebyl rok 2008 vždy jednoduchý, ale dokázali jsme se s krizovými
situacemi vypořádat, m yslím k budoucímu prospěchu zrakově
postižených i pracovníků organizace. Chtěl bych poděkovat
pracovníkům a dobrovolníkům za práci, kterou odvedli, a těším se
na spolupráci v nadcházejícím období.

Pavel Hegner - předseda

Vznik, poslání, charakteristika a cíle
společnosti
Jsme organizací, k jejímž hlavním cílům patří usnadnění života nevidomým a
slabozrakým občanům, zmírnění negativního omezení způsobeného zrakovým
postižením a integrace zrakově postižených občanů do společnosti. Naším posláním je
naučit osoby těžce zrakově postižené žít, pracovat a psychicky se vyrovnat se svým
handicapem.

Struktura sdružení
Členské shromáždění

Výbor sdružení:
předseda: Hegner Pavel
místopředseda: Novotný Stanislav
Ekonom: Kubátová Marie
Člen: Radová Jana
Člen: Robeová Marcela
Člen: Novotná Jana
Člen: Příhodová Naděžda

Revizní komise:
Doležalová Božena
Dorrerová Marie
Kunteová Dagmar

Krajská rada Organizace nevidomých

středisko
PRAHA
Výbor střediska
předseda
místopředseda

středisko
JIHLAVA
Výbor střediska
předseda
místopředseda

středisko
ZNOJMO
Výbor střediska
předseda
místopředseda

středisko
BRNO
Výbor střediska
předseda
místopředseda

středisko
JESENÍK
Výbor střediska
předseda
místopředseda

Přehled činností organizace
za rok 2008
Hlavní činnost:
Hlavní činností Organizace nevidomých pro rok 2008 bylo naplňování a realizace dvou
velkých projektů podpořených z Vládního výboru pro zdravotně postižené občany. Šlo o
následující dva projekty:

1. Edukační a informační činnost pro zrakově postižené
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany tento projekt podpořil částkou: 137.000,- Kč
Projekt probíhal od 1.6. 2008 do 31.8. 2008 a to formou rekondičních vzdělávacích pobytů
ve Svratce na Vysočině se zaměřením na výuku práce na PC s hlasovým výstupem a obsluhu
náročných kompenzačních pomůcek a v obci Stříbrná v Krušných Horách zaměřený na
pracovní rehabilitaci.
Na výše uvedených výukových pobytových seminářích probíhalo zejména: seznamování
se s náročnými kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené, speciální sportovní
aktivity, výuka prostorové orientace, výuka sebeobsluhy, bodového písma a uměleckořemeslně výtvarné činnosti. Součástí bylo i právní a sociální poradenství a odborné přednášky
na sociální a zdravotní témata. Součástí byly i soutěže pro účastníky seminářů: Soutěž v
psaní a čtení bodového písma, soutěž v psaní na PC s hlasovým výstupem, soutěž v
prostorové orientaci s vodícím psem nebo s bílou holí, soutěž v Show-downu.
Podrobnější popis:
12. – 19. 7. 2008 Pobytový výukový 7. denní seminář na Svratce se zaměřením na výuku
práce na PC s hlasovým výstupem a obsluhu náročných kompenzačních pomůcek, zúčastnilo
se 40 osob, z toho 22 osob se zrakovým postižením, 15 průvodců, 3 instruktorů a dalších
odborných pracovníků.
9. – 16. 8. 2008 Pobytový týdenní seminář v Krušných Horách – obec Stříbrná,
zaměřený na pracovní rehabilitaci, se zúčastnilo 48 osob, z toho 25 osob se zrakovým
postižením, 20 průvodců, 3 instruktorů a dalších odborných pracovníků.
Projekt dosáhl vytýčených cílů a máme pouze samou kladnou odezvu od účastníků těchto
dvou pobytových akcí co do organizace akcí, zabezpečení programu i výstupů z něj, kdy byl
pro účastníky přínosem. Hodnocení bylo prováděno dotazováním účastníků, ale i personálu.

2. Organizačně administrativní servis zrakově postiženým
Vládní výbor pro zdravotně postižené občany tento projekt podpořil částkou: 672.600,- Kč.
Projekt probíhal od: od 1.1. 2008 do 31.12. 2008 a jeho cílem bylo rozšíření činnosti
Organizace nevidomých i do dalších částí České republiky formou zřízení svých středisek.
Tím jsme vyšli vstříc nevidomých a zrakově postiženým, kteří podobné sociální služby
neměli v dosahu. Střediska tak byla zřízena v městech: Jihlava, Brno, Jeseník a Praha.
Projekt obsahoval zejména:

- Zajištění sociálních služeb ve výše uvedených oblastech, zkvalitnění obsahu nabízených
služeb, zkvalitnění odbornosti poskytovaných služeb, zlepšení vybavení středisek.
- Zajištění provozu jednotlivých středisek /nájem, energie, mzdové náklady/.
- Poskytování těchto služeb:
- Poradenství
- Asistenční služba
- Denní stacionář
- Podpora pracovního uplatnění
- Průvodcovská služba
Projekt prospěl cca. 400 osobám se zrakovým postižením.
Díky tomuto projektu jsme zaměstnali 6 pracovníků, kteří převzali dosavadní práci
dobrovolníků v našich střediscích a tím se zvýšila kvalita poskytovaných služeb. Rozšířila se
činnost jednotlivých středisek. Jelikož byl oproti naší žádosti snížen rozpočet tohoto projektu
na organizačně administrativní činnost, byla i nadále naše činnost závislá z části na
dobrovolnících, kteří poskytovali nebo zajišťovali služby a další aktivity v rámci střediska.
Naše organizace v rámci tohoto projektu poskytovala tyto služby:
Poradenství - 204 klientů poradenství (kontaktů 416) a 139 klientů intervence (kontaktů 243).
Asistenční služba - 16 klientů (kontaktů 196).
Denní stacionář - 42 klientů.
Podpora pracovního uplatnění - na přípravu zaměstnání bylo proškoleno 9 klientů.
Průvodcovská služba – 35 klientů (347 kontaktů)
Mimo výše uvedených služeb jsme zajišťovali ve spolupráci s Tyflo Vysočina Jihlava, o.p.s.
benefiční ples a sportovní a kulturní akce pro zrakově postižené a jejich rodinné příslušníky.
Projekt dosáhl vytýčených cílů a máme pouze samou kladnou odezvu od klientů. Hodnocení
bylo prováděno dotazováním účastníků, ale i pracovníků a dobrovolníků.

Vedlejší činnost Organizace nevidomých
(i ve spolupráci s ostatními organizacemi pro zrakově postižené):

9.1. Muzikoterapie
16.1. Bowling v Herna bar Milenium
17.1. Psychorehabilitace
24.1. Povídání paní Antonyové o Kanadě
8.2. Muzikoterapie
20.2. Muzikoterapie
21.2. Psychorehabilitace
23.2. Benefiční ples ve Velkém Beranově
27.2. Bowlingová soutěž
28.2. Beseda s paní Jaroslavou Paulusovou „Putování po Spojených státech amerických„
8.3. Soutěž ve čtení a psaní bodového písma
13.3. Pečení velikonočních perníčků
18.3. Velikonoční tradice
19.3. Jarní vycházka do lokality bledulí na Jechovec
19.3. Muzikoterapie
19.3. Hudební odpoledne s harmonikářem v Městské knihovně Jihlava

20.3. Psychorehabilitace
26.3. Bowlingová soutěž
28.3. Schůze Organizace nevidomých
28.3. Vinotéka Vintner ochutnávka vín
29.3. Soutěž v showdownu
4.4. Muzikoterapie
10.4. Výlet za památkami Polné
16.4. Muzikoterapie
17.4. Psychorehabilitace
Bowlingová soutěž
26.4. Jednodenní výlet za památkami Znojemska a do sklípku Rohovský Otto
12.5.-1.6. Výstava „Neviděný svět“ – velká haptická výstava známých umělců a jejich
handicapovaných kolegů v prostorách Staroměstské radnice v Praze
14.5. Muzikoterapie
15.5. Psychorehabilitace
16.5. - 17.5. Tmavomodrý festival
21.5. Bowling od 15:00 – Hernabar Milénium
22.5. Vycházka ke kapličce sv. Antonína na Rounku.
30.5. Muzikoterapie
30.5.-10.6. Letecký zájezd do Tunisu
11.6.- Vernisáž - Denní a týdenní stacionář pro postižené děti v Jihlavě - výstava výrobků z
terapeutické dílny, návštěva kulturních památek Telče
14.6.- 21.6. týdenní pobyt v termálních lázních Podhajská
24.6. Výlet do Slavonic do soukromého muzea samorostů – p. Karla Tůmy.
25.6. Bowling – nutno předem nahlásit účast.
8.7. Turistický výlet na Žďársko – 12 km trasa
9.7. Bowling – hernabar Milenium
11.7. - 13.7. Olympiáda na Svratce
12.7. - 19.7. Odborný seminář náročně kompenzačních pomůcek na Svratce
26.7. - 2.8. Sjíždění řeky Sázavy
9.8. - 16.8. Zdravotně rehabilitační pobyt v Krušných horách zaměřený na turistiku
21.8. Výlet do Polné do Synagogy
9.9. Výlet do Vyskytné nad Jihlavou a Bílého Kamene
13.9. Výlet do Znojma na vinobraní
17.9. Bowling
18.9. Psychorehabilitace
27.9. Tyflosam 2008 – soutěž v prostorové orientaci
29.9. - 3.10. Týden otevřených dveří
30.9. Sbírka Bílá hůl
8.10. Zvuková pohlednice z Indie
8.10. INVEX - 18. mezinárodní veletrh informačních technologií a spotřební elektroniky v
Brně.
15.10. Bowling – hernabar Milenium
16.10. Psychorehabilitace
21.10. - 24.10. 13. ročník prezentace nevládních neziskových organizací humanitarního
zaměření „pro váš úsmněv“ součástí veletrhu MEDICAL FAIR BRNO CENTRAL
EUROPE 2008 v Brně na výstavišti.
21.10. Hudební, situační komedie Slaměný klobouk od Eugene Labiche v Horáckém divadle
23.10. Nová divadelní adaptace klasického díla Vladislava Vančury Markéta Lazarová
v Horáckém divadle

24.10. Úspěšná a nejslavnější komedie Kena Ludwiga Tenor na roztrhání v Horáckém divadle
12.11. Doteky věčné krásy – výstava pro nevidomé s archeologickými reprodukcemi
v Městské knihovně v Jihlavě
13.11. Canisterapie s paní Kohoutovou i ukázky polohování s pejsky.
19.11. Bowlingová soutěž
20.11. Psychorehabilitace
27.11. Výroba adventních věnců
28.11. Schůze ON s taneční zábavou
29.11. Showdown – soutěž
9.12. Pečení vánočních perníčků
10.12. Výstava betlémů v Muzeu v Schumpeterově domě v Třešti.
11.12. Vánoční posezení s panem farářem Tomášem Sedlákem z církve Adventistů a
s manželi Gaňovými, kteří zahráli a zazpívali.
16.12. Zdobení perníčků
17.12. Bowling v Herna bar Millenium
18.12. Psychorehabilitace
19.12. Předvánoční posezení a rozloučení s koncem roku
31.12. Silvestrovská oslava

Pravidelná činnost:
Každý týden informační klub, trénink v showdownu, bowling, masáže.
Další činnost:
Poradenství, průvodcovská a předčitatelská služba, asistenční služba, pomoc při
získávání pracovních příležitostí.
Činnost jednotlivých středisek může být shodná, může se však řídit i individuální
činností jednotlivých středisek.

Výhled na rok 2009
V dalším roce bychom chtěli zaregistrovat některé ze služeb, které bychom rádi
provozovali. Díky štědré podpoře Vládního výboru pro zdravotně postižené občany
jsme byli schopni činnost naší organizace i naše služby poskytované zrakově
postiženým rozšířit i do ostatních částí České republiky a tuto činnost chceme i v roce
2009 zdokonalovat. V našich střediscích, umístěných po České republice, i v samotné
Jihlavě, kde máme ústředí Organizace nevidomých, bychom chtěli provozovat služby:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sociální práce a poradenství
Sociální rehabilitace
Obsluha kompenzačních pomůcek
Asistenční služba
Průvodcovská a předčitatelská služba
Podpora pracovního uplatnění
Vzdělávání, školení, rekondice
Rekvalifikace
Zájmová činnost

Z ávěr
I přes to, že nás v roce 2008 trápily finanční problémy, podařilo se nám nakonec
zajistit chod sdružení a současně se zaměřit se rozvoj – poskytování služeb zrakově
postiženým spoluobčanům v Jihlavě a dalších městech regionu. Našli jsme materiálové,
finanční i lidské zdroje na realizaci našeho záměru. Veliký dík patří Vládnímu výboru pro
zdravotně postižené občany, který nás v naší činnosti a zejména v jejím rozšiřování a
zdokonalování, podpořil.
Na úplný závěr chceme poděkovat našim pracovníkům a dobrovolníkům za jejich
obětavou práci a popřát všem, abychom nemuseli každoročně bojovat o přežití, ale naopak,
abychom se mohli plně věnovat rozvoji námi poskytovaných služeb pro zrakově
handicapované občany.
Pavel Hegner - předseda

Poděkování dárcům a sponzorům

Děkujeme za významnou podporu a pomoc finanční, materiální i lidskou všem, kteří se
podíleli na realizování poslání našeho projektu.
Veliký dík patří našemu hlavnímu podporovateli, kterým je :

Vládní výbor pro zdravotně postižené občany
Mediální partneři
Rádio REGION Jihlava
Rádio VYSOČINA Jihlava
Deník VYSOČINY Jihlava
JIHLAVSKÉ LISTY

