Bílý klíč porozumění, o. s.
K. J. Mašky 2, 678 01 Blansko

MOTTO: Otvírám tvé srdce bílým klíčem – kdybys sám nestrádal v ničem a ještě ti něco zbylo, věnuj
to na dobré dílo. Neboť přece jen trochu bolí, když musíš chodit s bílou holí.

Výroční zpráva sdružení za rok 2011
Občanské sdružení BKP je neziskovou a dobročinnou organizací, která byla registrována
zahájila svoji činnost v dubnu 2003. Dává si za cíl usnadňovat život nevidomým a
slabozrakým občanům prostřednictvím sbírek a sponzorských darů. Věříme, že realizací
našich plánů pomůžeme nevidomým spoluobčanům zase „vidět“, byť jinak než vidí veškerá
zdravá populace. Je třeba neustále mít na zřeteli, že vidět je velmi vzácný dar. Dennodenně se
učíme vidět i srdcem a byli bychom rádi, kdyby to tak cítila i ostatní veřejnost. Snažíme se
zajistit zrakově postiženým občanům účast na spolkovém životě vybavením kluboven a
účastnit se rekondičních a zdravotně ozdravných pobytů. Dále organizujeme vzdělávání
těchto osob a pomoc v začleňování do intaktní společnosti.
Svoji činnost hodnotíme a plánujeme na členských schůzích, které svoláváme dvakrát ročně.
Vždy po dvouletém období konáme výroční volební shromáždění, na kterém volíme výbor,
odpovídající za práci občanského sdružení. Současně je volena revizní komise, která dozoruje
finanční tok našeho sdružení.
V posledním roce jsme zrealizovali tyto akce:
- rekondiční pobyt Poděbrady – hotel Libuše
- soutěž vodicích psů Cesta ve tmě
- sázení stromů nevidomými
- koncerty – „Dny umění nevidomých umělců na Moravě“
- přehlídka starodávných řemesel – „Svátky řemesel“ v Kunštátě
- rekondiční pobyt Deštné v Orlických horách
- zájezd do Kutné Hory – galerie středočeského kraje GASK – instalace zaměřená
nevidomým
- pomoc s prodejem při veřejné sbírce Bílá pastelka
- pro děti ZŠ speciální v Blansku jsme uspořádali „Strom splněných přání“
- mikulášská besídka pro zdravotně znevýhodněné děti z našeho regionu
- rekondiční a ozdravný pobyt Luhačovice- hotel Zálesí.
Součástí naší činnosti je zavedená půjčovna kompenzačních pomůcek. Dle finančních
možností rozšiřujeme stávající sortiment nabízených rehabilitačních pomůcek.
Zaměstnance naše občanské sdružení nemá, veškerá činnost je na bázi dobrovolnosti.
Finanční zdroje: členské příspěvky, sponzorské dary, granty, sbírky a dotace.
Věra Peterková
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