
zdravotním postižením. Tutéž připomín-
ku máme i k pravidlu č. 15, které se týká 
legislativy. Stále slibované zařazení Spo-
lečnosti do seznamu tzv. připomínkových 
míst se nerealizuje, o opatřeních a návr-
zích se dozvídáme často náhodné a s vel-
kým zpoždčním, a nemůžeme ani včas 
reagovat. Ve větší míře by měl pomoci 
také Sbor zástupců, který by měl alespoň 
organizacím vysvětlit důvody proč k je-
jich připomínkám nebylo přihlédnuto. 

Vracíme se znovu k opatřením, které je 
třeba urychleně řešit, a to přijímání zra-
kově postižených do domovů důchodců 
a pensionů a vytváření podmínek pro zři-
zování denních center, která by usnadnila 
pobyt zrakově postižených v rodině a zba-
vila rodinu zbytečných starostí. 

I když podle ujištění odborných pracov-
níků MPSV nejsou zrakové vady kontra-
indikací k přijetí do domova důchodců, 
naráží jednání o přijetí do DD pro zrako-
vě postižené (Chrlice, Palata) na nedosta-
tek míst i změnu koncepce péče (Chrlice, 
kde má být přijímání omezeno věkem, aby 
bylo možno v ústavu zařídit rekvalifikač-
ní kurzy). Ústavní zařízení pro staré ob-
čany mají rovněž nedostatek míst a kro-
mě toho se jejich vedení často brání přije-
tí nevidomých proto, že by to „kompliko-
valo provoz ústavu a nebylo by možno za-
jistit obyvatelům potřebnou bezpečnost". 
Situace vyžaduje revizi příslušný předpi-
sů a takový výklad, který by umisťování 
nevidomých do „normálních" DD penzi-
onů vc větší míře umožnil. 

Pravidlo č. 16, týkající se hospodářské 
politiky považujeme za zvlášť významné 
právě v současné době. 

Pokud jde o koordinaci práce (pravi-
dlo č. 17) odvoláváme se na již řečené 
předchozích bodech. Připomínáme však, 
že je třeba koordinace nejen na poli „ná-
rodních koordinačních výborů", ale koor-
dinací snah a požadavků jednotlivých or-
ganizací občanů se zdravotním postiže-
ním, která by posloužila zejména postiže-
ným samým. S pravidly týkajícími se or-
ganizací občanů se zdravotním postiže-
ním, školení pracovníků a monitorování 
a vyhodnocování programů nelze než sou-
hlasit. Pokud budou alespoň z části dopo-
ručení realizována znamenalo by to pod-
statné zlepšení nejen situace postižených, 
ale i zlepšení podmínek naší práce. 

Jan Brázdil 

LORM 

LORM - společnost pro hluchoslepé 
svolala 1. valnou hromadu svých členů -
hluchoslepých osob, jejich rodinných pří-
slušníků a dalších zainteresovaných čini-
telů. Konala se 12. 11. 1994 v Domě kul-
tury kovoprůmyslu v Praze 5 Smíchově. 
Pro neziskové humanitární občanské sdru-
žení LORM, které vzniklo 5. 11. 1991, to 
byla významná akce. Hlavními body jed-
nání 1. valné hromady LORM bylo schva-
lování jednacího řádu valné hromady, no-
vých stanov LORM, zprávy o činnosti 
obsahující též program na další roky a vol-
by do nových orgánů LORM - výkonné 
a dozorčí rady. 

Nové stanovy společnosti LORM, které 



valná hromada schválila, mají zásadní 
význam pro další rozvoj její činnosti. Ta 
je deklarována jako vnitřně provázaný 
prostor pro sdružování a svépomocné ak-
tivity hluchoslepých a jejich příznivců 
a pro speciální psychosocializační, peda-
gogické, sociorehabilitační a poradenské 
služby pro hluchoslepé a jejich okolí. 
LORM je nezávislou organizací, kde sa-
motní postižení mohou rozhodovat a řídit 
její činnost. Odpovídá to duchu součas-
ných tendencí rozvoje vlastních aktivit 
hluchoslepých ve vlastních organizacích, 
nezávislých na jiných subjektech. Tento 
trend se v Evropě a ve světě postupně pro-
sazuje. Pravidelně zaznívá v doporuče-
ních, výzvách a rezolucích ze setkání hlu-
choslepých na různých úrovních meziná-
rodních. Struktury, kde otázky hluchosle-
pých jsou řešeny organizacemi nevido-
mých nebo neslyšících, jsou dnes hodno-
ceny jako zastaralé a diskriminační. Vy-
volává rozpaky, když v rozporu s touto 
tendencí a po tříletém průkopnickém úsi-
lí společnosti LORM, Česká unie nevido-
mých a slabozrakých zahajuje činnost 
v oblasti péče o hluchoslepé. 

Valná hromada schválila Zprávu o čin-
nosti obsahující přehled činnosti společ-
nosti LORM v letech 1991 - 1994, pro-
gram činnosti na roky 1995 - 96, zprávu 
o hospodaření vletech 1991 - 94 a roz-
počet na rok 1995. Završilo se tak tříleté 
období práce společnosti LORM pro hlu-
choslepé. 

Když 5.11.1991 ministerstvo vnitra ČR 
zaregistrovalo nové občanské sdružení 
LORM, nikdo nevěděl, kolik hluchosle-

pých lidí a v jakých podmínkách u nás 
žije. Podle oficiálních statistik neexisto-
vali. Žádná státní nebo nestátní organiza-
ce se problematikou hluchoslepoty syste-
maticky nezabývala. Nebyla evidence hlu-
choslepých, nebyla literatura, chyběly in-
formace, nikdo nepřipravoval odborníky 
pro práci s hluchoslepými. Hluchoslepí 
všech věkových skupin a jejich rodiny byli 
ponecháni sami sobě. Tehdy se angažo-
val Svaz sluchově postižených v ČR, kte-
rý uvedl v život pracovní skupinu pro po-
moc hluchoslepým a posléze podpořil 
vznik společnosti LORM. Organizace, 
začínající od nuly, dnes registruje takřka 
300 hluchoslepých, vybudovala ústřední 
pracoviště Servis LORM, provozuje ob-
lastní oddělení LORM pro hluchoslepé 
děti a mládež s trvalým celoročním pro-
vozem při ÚSP Kamarád - LORM (je zde 
umístěno 10 dětí), má síť 7 středisek po 
ČR. Společnost LORM uspořádala 10 
pobytových psychorehabilitačních akcí 
pro hluchoslepé, kterých se zúčastnilo 
celkem 192 osob, dále odborný seminář 
„Aspekty hluchoslepoty" a iniciovala 
vznik dvou tříd pro hluchoslepé děti, zří-
zených Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. Byl podnícen i zájem 
dalších organizací a odborníků o problé-
my hluchoslepých. S některými společnost 
LORM trvale spolupracuje. 

Na těchto základech dál staví valnou 
hromadou schválený program systémové 
péče společnosti LORM o hluchoslepé 
všech věkových skupin. 

1. valná hromada společnosti LORM 
byla pozoruhodná i z h led iska 



organizačního. Organizátoři museli vyře-
šit způsob, jak překonat komunikační ba-
riéru hluchoslepoty tak, aby valná hroma-
da byla funkční, a aby nikdo nebyl předem 
vylučován z účasti nebo při účasti diskri-
minován pro svůj komunikační handicap. 
Vyřešení účasti hluchoslepých na valné 
hromadě bylo tvrdým oříškem. Byl to také 
jeden z důvodů, proč přípravný výbor spo-
lečnosti LORM mohl 1. valnou hromadu 
svolat až nyní. Záruku, že všichni členové 
společnosti LORM, bez ohledu na stupeň 
zdravotního postižení, budou mít stejné 
podmínky účasti na valné hromadě, dala 
forma souběhu osobní a korespondenční 
účasti s příslušnými technickými opatření-
mi. Zásady a potřebná pravidla jsou zakot-
veny ve stanovách společnosti a v jedna-
cím řádu. Společnost LORM se tak ubrá-
nila pokušení u nás vžité praxe, kdy zdra-
ví si osobují právo rozhodovat za postiže-
né, méně postižení za více postižené, ne-
vidomí za hluchoslepé. Překonání tohoto 
pokušení bylo jedním z mnoha úkolů, které 
musely být vyřešeny dřív, než se přistou-
pilo k přípravám na valnou hromadu. Po-
dařilo se probudit zájem hluchoslepých 
o aktivní podíl na činnostech nejen pro 
sebe, ale i pro druhé, zájem o demokratic-
ký princip jejich občanského sdružení. 

Je na místě poděkovat přípravnému vý-
boru společnosti LORM, že v roce 1991 
měl odvahu podstoupit rizika spojená se 
zakládáním nových organizací a tvorbou 
nového. Je na místě poděkovat všem, kte-
ří v této službě hluchoslepým vytrvali na-
vzdory překážkám a nesnázím a odvedli 

úctyhodnou práci bez nároku na vnějško-
vé ovace. 

Nově zvolené orgány společnosti pro 
hluchoslepé - LORM mají na co navazo-
vat. Přejeme jim hodně zdaru v nelehké 
práci, která je čeká. 

Jan Jakeš 
Kontaktní adresa: 
K vodojemu 29, 150 00 Praha 5 
TEL: (02) 551 761 
FAX: (02) 551 761 

Odešel významný 
speciální pedagog 

Dne 28. dubna 1995 se pedago-
gové rozloučili s dr. Vladimírem 
Lincem, ředitelem Večerní školy 
pro dospělé mentálně postižené 
a autorem mnoha učebnic pro 
zvláštní školy. K zhodnocení jeho 
významné celoživotní práce se 
vrátíme při nejbližší příležitosti. 

Redakční rada a redakce 
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