Výroční zpráva za rok 2009
Představení organizace
BKP – Bílý klíč porozumění je občanské sdružení registrované 24.4.2003, č.j.VS/1-1/53697/03-R, IČ
26627761. BKP má právní subjektivitu, statutárním orgánem sdružení BKP je předseda , který je
oprávněn jednat ve všech věcech. Dne 4. listopadu 2009 byla na další období zvolena předsedkyní
Věra Peterková, bytem Blansko, Bezručova 1.
Posláním sdružení je usnadňovat život nevidomým a slabozrakým občanům, zejména zlepšovat jejich
životní podmínky, napomáhat jim s nutnou a velice prospěšnou rehabilitací. Snahou je zlepšit
psychosociální stav nevidomých a jinak těžce zrakově postižených spoluobčanů, zejména těch, kteří
se nevyrovnali se situací svého zrakového postižení, nezvládli dovednosti, které by jim umožnily žít ve
větší míře nezávisle, a obávají se podstoupit proces sociální rehabilitace. Ztráta zraku jako jednoho
z nejcennějších a nejdůležitějších smyslů má dalekosáhlé důsledky nejen u osoby postižené, ale
znamená velký zásah do soukromí celé rodiny. Nedílnou součástí v pomoci v takovém případě je i
naše občanské sdružení. Naší snahou je pomoci handicapovaným občanům znovu začlenit se do
života. Jednou z možností je vhodné využívání kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Moderní
technologie a technické prostředky zásadním způsobem zlepšují kvalitu života lidí s těžkým zrakovým
postižením. Technické prostředky – rehabilitační a kompenzační pomůcky – jsou jednou
z nejzákladnějších podmínek úspěšnosti rehabilitačního procesu, neboť jejich pomocí lze alespoň
částečně kompenzovat omezenou či chybějící funkci zraku.
Z našich stálých aktivit jmenujme každoroční návštěvy výstav Dny zdravotně postižených v Olomouci,
kde probíhá přehlídka a ukázka rehabilitačních a kompenzačních pomůcek i s možností nákupu.
Součástí této ojedinělé výstavy u nás je i nabídka širokého spektra služeb pro zdravotně postižené.
Další z našich aktivit, kterými se snažíme pomáhat handicapovaným k navrácení se do života, je
pomoc v realizování zdravotně-rehabilitačních pobytů. Jednou ze specifických činností rozvíjejících
základní sociální rehabilitaci jsou krátkodobé rekondiční pobyty těžce zrakově postižených občanů.
Realizace činnosti ve smyslu stanov je směrována k podpoře nevidomých a slabozrakých občanů
okresu Blansko, a to formou hrazení částečných nákladů na ozdravné pobyty, výstavy kompenzačních
pomůcek, instruktáže směřující ke zdokonalení sebeobsluhy zrakově postižených, v neposlední řadě i
instruktáž obsluhy počítačů s hlasovým výstupem a také instruktáže o využití slepeckých vodicích psů
jako kompenzační pomůcka nahrazující zrak.
Zaměstnance naše občanské sdružení nemá, veškerá činnost je na bázi dobrovolnosti.
Finanční zdroje: členské příspěvky, sponzorské dary, granty a dotace.

