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

Výroční zpráva sdružení za rok 2013
Občanské sdružení BKP je neziskovou a dobročinnou organizací, která byla registrována
zahájila svoji činnost v dubnu 2003.
Realizace činnosti ve smyslu stanov sdružení je směrována k podpoře nevidomých a
slabozrakých občanů celého regionu, a to formou hrazení částečných nákladů na jednotlivé
akce.
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
- soutěž vodicích psů Cesta ve tmě
- mezinárodní hudební festival dechových hudeb Letovice
- 5. ročník sázení stromů nevidomými v areálu Rudka u Kunštátu
- koncerty – „Dny umění nevidomých umělců na Moravě“, svými písněmi nás všechny
okouzlil Radek Žalud za doprovodu nadějného mladého klavíristy Petra Bazaly
- zájezd na zámek ve Slavkově na Moravě, součástí byla návštěva Mohyly míru a
kostela ve Křtinách
- rekondiční pobyt v Rýmařově - hotel Slunce
- zájezd do Tyflopomůcek v Olomouci s prohlídkou historického středu města
- pomoc s prodejem při veřejné sbírce Bílá pastelka
- mikulášská besídka pro zdravotně znevýhodněné děti z našeho regionu
- rekondiční a ozdravný pobyt lázně Hodonín.
Součástí naší činnosti je zavedená půjčovna kompenzačních pomůcek. Dle finančních
možností rozšiřujeme stávající sortiment nabízených rehabilitačních pomůcek.
(více na webových stránkách ww.bkp-vidime.cz)
Zaměstnance naše občanské sdružení nemá, veškerá činnost je na bázi dobrovolnosti.
Finanční zdroje: členské příspěvky, sponzorské dary, granty, sbírky a dotace.
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