Usnesení 
III. Celostátního shromáždění
Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR


1.	III. Celostátní shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR konstatuje, že SONS svým postojem ke státní politice v oblasti služeb pro zrakově postižené prokázala svou akceschopnost a nezklamala tak očekávání nevidomých a slabozrakých občanů tohoto státu i spřízněné veřejnosti.
2.	III. Celostátní shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR děkuje všem, kteří podpořili náš zápas za zachování služeb a odstranění diskriminace lidí s těžkým zrakovým postižením, a to jak formou podpisu pod petici ”Zachraňme služby pro nevidomé”, účastí na protestní demonstraci či propagačně osvětových akcích v regionech, nebo formou publikování našeho problému ve sdělovacích prostředcích.
3.	Delegáti III. Celostátního shromáždění SONS ČR schválili:
4.	Zprávu o činnosti Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR za období mezi jejím II. a III. Celostátním shromážděním (81 hlasů pro, 0 hlasů proti, 5 zdržení);
5.	Zprávu o hospodaření SONS ČR za rok 1999 (76 hlasů pro, 0 hlasů proti, 10 zdržení);
6.	Zprávu Republikové revizní komise SONS ČR (85 hlasů pro, 0 hlasů proti, 1 zdržení);
7.	Strategii směřování a transformace SONS ČR přednesenou prezidentem a viceprezidentem.
8.	Delegáti III. Celostátního shromáždění schválili změny Stanov Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Shromáždění pověřuje prezidenta, aby podal tyto Stanovy k registraci ve shodě s příslušným zákonem.
9.	Delegáti III. Celostátního shromáždění SONS ČR zvolili na další čtyřleté funkční období prezidentem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR počtem hlasů 70 Milana Pešáka.
10.	Delegáti III. Celostátního shromáždění SONS ČR zvolili na další čtyřleté funkční období viceprezidentem Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR počtem hlasů 79 Ing. Vlastimila Císaře.
11.	
Do Republikové rady SONS ČR byli delegáty III. Celostátního shromáždění zvoleni tito členové: 
 
Pořadí
 Příjmení, jméno
Počet hlasů
1
 Dudr Viktor
71
2
 Příborský Jan
69
3
 Stiborský Josef
69
4
 Michálek Miroslav
68
5
 Mayer Jiří
64
6
 Rogaczewski Pavel
61
7
 Volejník Rudolf
60
8
 Krapka Luboš
59
9
 Francová Pavla
53
10
 Zemanová Marta
49
11
 Burda Miloš
47
12
 Kavka Jaromír
46
13
 Krčma František
44


12.	Do Republikové revizní komise SONS ČR byli delegáty III. Celostátního shromáždění zvoleni tito členové:

Pořadí
 Příjmení, jméno
Počet hlasů
1
 Verner Břetislav
74
2
 Pohořelý Lubomír
63
3
 Budín Jan
57
4
 Příhodová Naděžda
47
5
 Jandrtová Renata
45




13.	SONS ČR hodlá i v příštím období partnersky spolupracovat s ostatními organizacemi zdravotně postižených na dvoustranném a mnohostranném  základě tak, aby obhajoba zájmů a potřeb těžce zrakově postižených občanů byla v souladu s úsilím dalších skupin zdravotně postižených v oblastech společného zájmu. Za tím účelem očekává vytvoření Národní rady zdravotně  postižených, a to na základě dohody a faktického sblížení Sdružení zdravotně postižených v ČR se Sborem zástupců organizací zdravotně postižených. Naproti tomu odmítá jakékoli snahy o vytvoření jednotné organizace zdravotně postižených typu bývalého Svazu invalidů, a to jak na celostátní, tak na regionální úrovni.
14.	Vzhledem k tomu, že dosud nedošlo k potřebnému zlepšení situace, a to i když byly finanční prostředky ve státním rozpočtu určené na dotace poskytované Ministerstvem práce a sociálních věcí výrazně navýšeny, III. Celostátní shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR nadále velmi naléhavě žádá členy SONS, veřejnost i pracovníky sdělovacích prostředků o všestrannou podporu a pomoc při řešení nastalé situace.
15.	III. Celostátní shromáždění SONS ČR ukládá prezidentovi, viceprezidentovi, Republikové radě i všem funkcionářům, členům a pracovníkům, pokračovat v zápase o odstranění diskriminace jak v oblasti zajišťování rehabilitačních, asistentských, edukačních a sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany, tak i v dalších oblastech jejich praktického života. 
16.	III. Celostátní shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR ukládá prezidentovi, viceprezidentovi a Republikové radě provést oddělení odborných středisek SONS, jako jsou Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, Tyfloservis, Centra tyflotechnických pomůcek a služeb, případně dalších, a to nejlépe  k 1.1.2001. 
17.	V diskusi delegáti III. Celostátního shromáždění SONS ČR odsoudili mediální vystoupení i posudek Mgr. Pavla Wienera k projektům SONS ČR jako ryze účelové, odborně snadno zpochybnitelné a morálně nepřijatelné. V současné době existuje důvodná obava, že se některé důležité sociální služby pro nevidomé octnou pod přímou rozhodovací pravomocí Pavla Wienera; s takovým stavem věcí se SONS ČR nehodlá smířit a bude proti němu energicky bojovat (viz podrobněji Deklarace k demonstraci nevidomých a slabozrakých z 20. ledna 2000 a k následným událostem).
18.	III. Celostátní shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR doporučuje Republikové radě SONS ČR, aby v souladu s platnými stanovami SONS ČR upravila strukturu oblastních koordinačních rad tak, aby také na úrovni krajů odpovídala územně správnímu členění státu.
19.	S cílem dosažení maximální míry akceschopnosti SONS ČR v nadcházejícím funkčním období Se III. celostátní shromáždění SONS ČR prohlašuje za permanentní s tím, že hlasování delegátů budou probíhat korespondenčně tak, že pokud delegát do Republikovou radou stanoveného data nevysloví žádný názor, má se za to, že s návrhem souhlasí.

20.	III. Celostátní shromáždění SONS ČR ukládá Okresním odbočkám:
a)	aby aktivně vyhledávaly nové členy;
b)	aby upřednostňovaly činnosti specifické pro zrakově postižené před angažovaností ve smíšených organizacích Sdružení zdravotně postižených;
c)	aby vytvářely prostor pro činnost všech věkových skupin těžce zrakově postižených občanů, včetně mladých.
21.	III. Celostátní shromáždění SONS ČR ukládá všem organizačním složkám průběžnou  propagaci periodik vydávaných SONS, samostatnosti a gramotnosti nevidomých a slabozrakých a služeb a pomůcek pro tyto občany. Okresním, popřípadě jiným spolkovým útvarům III. Celostátní shromáždění SONS ČR doporučuje úzkou a přednostní spolupráci s odbornými pracovišti SONS i s pracovišti ze SONS vzešlými.
22.	III. Celostátní shromáždění SONS ČR vydává zvláštní Deklaraci k demonstraci nevidomých a slabozrakých z 20. ledna 2000 a k následným událostem, která je přílohou tohoto Usnesení.
23.	Usnesení III. Celostátního shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR bylo v tomto znění schváleno 72 hlasy, s 1 hlasem proti a s 4 zdrženími dne 15. dubna 2000 v Karlových Varech.
Za návrhovou komisi:	PhDr. Rudolf Volejník, Ing. Vlastimil Císař, Jan Příborský	



DEKLARACE K DEMONSTRACI NEVIDOMÝCH 
A SLABOZRAKÝCH Z 20. LEDNA 2000 
A K NÁSLEDNÝM UDÁLOSTEM

Příloha Usnesení III. Celostátního shromáždění Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky

	Dne 20. ledna 2000 demonstrovalo přes 500  nevidomých a slabozrakých občanů a spřízněná veřejnost před hlavním vchodem ministerstva práce a sociálních věcí za záchranu služeb pro nevidomé. Petici zveřejněnou u příležitosti této demonstrace podepsalo do dnešního dne 27 899 občanů. Demonstrace samotná byla dokonale zorganizována a obešla se bez nejmenších incidentů. Po třech měsících se sami sebe ptáme, jaké výsledky naše demonstrace přinesla.

Veškerá dosavadní jednání, včetně jednání u ministra Vladimíra Špidly v průběhu demonstrace, vedla pouze k jedinému výsledku: Po námitkovém řízení nám byly další tři významné projekty z dotačního řízení zcela vyřazeny. Vysocí státní úředníci ministerstva práce a sociálních věcí zřejmě za tichého souhlasu ministra nebo z jeho příkazu (to jednoduše nevíme) nám dávají víceméně nepokrytě najevo, že bychom měli znát své místo druhořadých občanů-prosebníků a podle toho se chovat. Zapomíná se tu však na několik důležitých skutečností: Kriminalita mezi nevidomými občany je z objektivních důvodů prakticky nulová; i když je mezi námi velmi vysoká nezaměstnanost, ti z nás, kteří mají to štěstí a najdou si práci, pracují, podnikají a platí daně. Jsme tedy – opět objektivně – jednou z nejloajálnějších a zákona nejdbalejších skupin obyvatelstva naší země. Ten, kdo takové lidi považuje za druhořadé občany, nepochopil úlohu moderního civilizovaného státu.
Při jednání v průběhu demonstrace nám ministr sdělil, že naše projekty na služby nevidomým posuzovali výhradně bezúhonní, čestní a odborně nanejvýš způsobilí experti. Fakta jsou však s tímto tvrzením v příkrém rozporu: Posudek Mgr. Pavla Wienera, vedoucího Rehabilitačního institutu pro zrakově postižené při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy a jeho vystoupení v celostátním rozhlase dne 31. ledna 2000 svědčí o pravém opaku. Jeho vpravdě jiráskovská podlézavost vůči ”vrchnosti” nás vede k důvodné domněnce, že bude mít pisatel posudku ze svého počínání nemalý osobní prospěch – např. místo ředitele Ústavu sociální péče v Brně-Chrlicích, jehož ředitel byl již odvolán. Kdyby šlo vysokým státním úředníkům z ministerstva práce a sociálních věcí o skutečně odborné a objektivní posouzení našich projektů, byli by se mohli obrátit na osoby, které svoji odbornost prokázaly nejen dlouholetou prací s nevidomými, ale i příslušnými akademickými hodnostmi a publikační činností.
Jak odborná, tak laická veřejnost jednoznačně podpořila naši demonstraci i následné akce – ať už svojí aktivní účastí na demonstraci, podpisy pod Peticí, telefonáty do živých rozhlasových a televizních vysílání, účastí na našich Dnech otevřených dveří apod. Zato vám všem, příznivcům, kteří nesdílíte náš osud, patří náš upřímný dík. Bez vaší podpory bychom nemohli vydat ani tuto deklaraci. Bude vás nejspíš zajímat, jaké konkrétní důsledky mají rozhodnutí vysokých státních úředníků na ministerstvu práce a sociálních věcí:
	Nejpozději ke 30. červnu 2000 přestane pro klienty fungovat Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko DĚDINA. Později osleplí lidé v produktivním věku ztratí šanci na znovunavrácení do normálního života, včetně zaměstnání a budou odkázáni na státní sociální dávky;
	V téže době skončí doškolovací kursy pro slepé lidi, kteří o své původní zaměstnání přišli, novou práci si hledají, ale neumějí např. pracovat s počítačem poslepu;
V téže době zanikne síť terénních pracovníků, kteří napomáhají vyvádět osleplé lidi ze společenské izolace;
S mezinárodní ostudou se rozloučíme s členstvím v Evropské a Světové unii nevidomých, neboť nebudeme mít na zaplacení příslušných členských příspěvků, které za občanská sdružení našeho typu po několik desetiletí hradil stát. Půl roku poté, co Česká republika hostila VI. Valné shromáždění Evropské unie nevidomých je to zvláště pikantní.
	Závěrem všem, kdo nás podporují, kdo nám fandí a kdo nám pomáhají, vzkazujeme: Vaše přízeň je vítaná a nutná; na druhé straně jsme si až příliš dobře vědomi skutečnosti, že svůj zápas musíme vybojovat především my sami. Teprve potom budeme všeobecně považováni za prvořadé občany nejenom ve sféře povinností, ale i ve sféře práv.


