VIA Občanské sdružení hluchoslepých, K Vodojemu 2389/29, Smíchov, 150 00 Praha,
IČ 69060169, zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L,
vložka 9804

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014
ZPRÁVA O ČINNOSTI VIA OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ HLUCHOSLEPÝCH ZA ROK 2014
I. Právní forma a charakteristika VIA Občanského sdružení hluchoslepých
1. VIA Občanské sdružení hluchoslepých (dále jen VIA o.s.hs.) je spolkem podle zákona
číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník. Má sídlo a působnost v ČR. Bylo založeno roku
1999 podle zákona číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, registrováno MV ČR dne
9. března 1999 pod čj. VS/1-1/39374/99-R.
2. VIA o.s.hs. je veřejně prospěšným poplatníkem podle ustanovení § 17a odst. 1 zákona číslo
586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Je poplatníkem, který jako svou hlavní
činnost vykonává činnost, která není podnikáním (není založen nebo zřízen za účelem
podnikání), nemá příjmy, které jsou předmětem daně, má pouze příjmy od daně osvobozené a
příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou.
3. VIA o.s.hs. je dle ustanovení článku I odstavce 2, článku II odstavce 2 a článku III
odstavce 2 písmeno a) Stanov právnickou osobou, která byla zřízena za účelem
zajišťovat pro hluchoslepé občany humanitární akce a činnosti v oblasti kultury,
vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, sociální pomoci a tělovýchovy.
4. VIA o.s.hs. je neziskovou organizací. Vyvíjí svépomocnou a vzájemně podpůrnou
veřejně prospěšnou činnost. Zabezpečuje humanitární činnosti napomáhající členům s
hluchoslepotou překonávat obtíže způsobované hluchoslepotou. Prosazuje právo
občanů s hluchoslepotou na svobodný osobní rozvoj, seberealizaci a začlenění do
společnosti, na sociální ochranu a sociální služby a na výkon základních práv a
svobod.
5. VIA o.s.hs. je v ČR jediným spolkem, v němž řízení a právo rozhodovat o činnosti a
organizačních záležitostech přísluší výhradně členům s hluchoslepotou.
6. Orgány VIA o.s.hs. jsou valná hromada, výbor a revizní komise.
7. Nejvyšším orgánem VIA o.s.hs. je Valná hromada. Až dosud jich bylo patnáct.
Předchozí patnáctá se konala dne 8. července 2014 v Daňkovicích.
8. Výkonným orgánem VIA o.s.hs. je výbor. V roce 2014 byl jeho předsedou PhDr. Jan
Jakeš, místopředsedkyní paní Marie Doležalová a členkou paní Anna Vašenková.
9. Kontrolním orgánem VIA o.s.hs. je revizní komise. V roce 2014 byli jejími členy paní
Karla Jandlová, pan Jan Vašenka, pan Břetislav Frandel.
10. Statutárním orgánem VIA o.s.hs. je předseda výboru. V roce 2014 v této funkci spolek
navenek zastupoval a jeho jménem jednal PhDr. Jan Jakeš.
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II. Členská základna VIA o.s.hs.
1. Počet členů ke dni 31.12.2014: 8 řádných, 7 přidružených, 1 zastupující, celkem 16
osob. V roce 2014 byl stav beze změny.

1.
2.

3.

4.

III. Činnost VIA o.s.hs.
Poslání a cíle činnosti VIA o.s.hs. jsou vymezeny ve Stanovách VIA o.s.hs.
VIA o.s.hs. je svépomocnou iniciativou dospělých občanů s hluchoslepotou.
Vyzdvihuje roli vzájemných osobních vztahů a spolupráce lidí s hluchoslepotou.
zdůrazňuje jejich vlastní odpovědnost, iniciativu a činorodost při včleňování se do
společenství ostatních lidí a zapojování se do každodenní spolupráce ve společnosti.
VIA o.s.hs. hledá, ukazuje a prosazuje cesty a způsoby, jak účinně řešit obtíže
vyvolávané hluchoslepotou a zlepšovat tak pomoc lidem s hluchoslepotou. Bere zřetel
na partnerství se spolky LORM - Společnost pro hluchoslepé, Záblesk - Sdružení
rodičů a přátel hluchoslepých dětí, Klub přátel červenobílé hole a dalšími právnickými
a fyzickými osobami působícími na poli hluchoslepoty v ČR a zahraničí.
VIA o.s.hs. v roce 2014 uskutečňovala humanitární program svépomoci VIA o.s.hs.
2014, nazvaný "Pomoc hluchoslepým - Podpora sociální integrace hluchoslepých
členů" v členění:

A. Rekondiční pobyty/kursy a setkání hluchoslepých
a) Rekondiční pobyt Daňkovice, 07. - 12.07.2014; účast 7 hluchoslepých, 8
průvodců; organizátor VIA o.s.hs., Jan Jakeš.
b) Kroužky setkávání členů VIA o.s.hs. (Jihlava, hybrálec, Praha, Mutkov,
Šternberk), průběžná svépomocná iniciativa členů VIA o.s.hs.
c) Zapojení členů VIA o.s.hs. do akcí pořádaných organizacemi LORM, Klub
přátel červenobílé hole, Tyflo Vysočina, SONS a další.
B. Ostatní činnosti dle článku III stanov (zejména rozvoj svépomoci a vzájemné podpory
hluchoslepých členů, osvětová a informační činnost, vyhledávání hluchoslepých lidí,
mezinárodní styky, rozvoj sociální pomoci, ochrany a výkonu základních práv a
svobod hluchoslepých)
B/1. Rozvoj pomoci, ochrany a výkonu základních práv a svobod osob s hluchoslepotou
a) Spolupráce na projektech jiných organizací: Domov "Pod jednou střechou" pro
osoby s hluchoslepotou (Záblesk - Sdružení rodičů a přátel hluchoslepých dětí).
b) Účast a vystoupení na konferencích a seminářích se zaměřením na
problematiku osob s hluchoslepotou.
c) Konzultace, připomínkování, recenze a další formy spolupráce k tématu
hluchoslepoty, zejména pro odborné pracovníky, univerzitní studenty a orgány
státní správy a samosprávy.
d) Informační a studijně rozborová činnost.
B/2. Mezinárodní kontakty a práce v mezinárodním hnutí hluchoslepých
a) Poradenská a konzultační činnost k projektu Evropský týden hluchoslepých
(původně Evropské prázdniny hluchoslepých).
b) Členství a činnost v mezinárodních organizacích:
- Evropská unie hluchoslepých EDBU (VIA o.s.hs. je členem EDBU,
předseda VIA o.s.hs. byl poradcem generálního tajemníka EDBU a je
členem poradního týmu předsedkyně EDBU).
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c) Kontakty s lidmi s hluchoslepotou a odborníky z oblasti hluchoslepoty ze
zahraničí.

a)

b)

c)
d)
e)

B/3. Osvětová a informační činnost v oblasti hluchoslepoty
Průběžná osvětová a informační svépomoc, vzájemná pomoc a výpomoc členů
VIA o.s.hs. různými formami při osobním styku, při rekondičních pobytech,
kroužcích setkávání a při setkáních s ostatními lidmi v přirozeném životním
prostředí v různých oblastech osobního, společenského a občanského života.
Informace o hluchoslepotě a VIA o.s.hs. na internetových stránkách
občanského sdružení Okamžik - sdružení pro podporu nejen nevidomých, viz
www.okamzik.cz, odkaz VIA Občanské sdružení hluchoslepých. Informace jsou
takto zpřístupněny díky pochopení představitelů občanského sdružení
Okamžik. Za pomoc touto cestou děkujeme.
Besedy s dětmi, žáky, studenty a dalšími občany.
Relace v hromadných sdělovacích prostředcích (televize, rozhlas, periodika).
Spolupráce členů VIA o.s.hs. na propagačních akcích ostatních organizací.

B/4. Organizační a provozní agendy humanitárního programu svépomoci VIA o.s.hs.
Organizační a provozní činnosti vykonávali a zajišťovali členové VIA o.s.hs. svépomocně
s pomocí rodinných příslušníků, přátel, dobrovolných pomocníků VIA o.s.hs. a
dobrovolníků z občanského sdružení Okamžik.
IV. Finance VIA o.s.hs.
1. Zdroji financí pro činnost VIA o.s.hs. byly bezúplatné příjmy (peněžité dary), členské
příspěvky, úroky z běžného účtu v bance a příspěvky účastníků akcí VIA o.s.hs.
2. Děkujeme upřímně všem dárcům, kteří svými peněžitými dary velkodušně podpořili
činnost VIA o.s.hs a umožnili tak realizaci humanitárního programu Pomoc
hluchoslepým. Jejich nezištná pomoc je pro nás velkou morální vzpruhou do další
práce na poli hluchoslepoty.
3. Přehled o hospodaření je uveden v Účetní závěrce 2014.
Vypracoval: V Praze dne 4. března 2015
Statutární orgán: PhDr. Jan Jakeš, předseda VIA o.s.hs.
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