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   OČKO  10-11/2018  - október - november
mesačník pre nevidiacich a slabozrakých Nitrianskeho regiónu. S podporou Mesta Nitra vydala SINA Nitra n.o. a KR ÚNSS Nitra, Nedbalova 540/17, 949 11 Nitra 
0911/328 921, 0911/328922, hovoriaciweb@gmail.com

Kalendárny prehľad akcií
13. október – Stretnutie s Qardom a ruskými kolkami, Nitra
15.október – Medzinárodný deň bielej palice
25. október - uzávierka na objednávku kalendárov
4.-10. november – Rekondičný pobyt Dudince
11. november – turnaj v Qarde – Zlín, ČR
15. november – Raňajky s... - Nitra
29.-30.november – Vianočná poetika z našich rúk – Nitra
1.december – Krajská Akadémia ku dňu nevidiacich – Nitra
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Pozvánka pre tvorivých členov ÚNSS
Uplynulo už vyše 10 rokov od doby, kedy sa v Nitre uskutočnilo celoslovenské stretnutie členov tvorivých krúžkov ÚNSS. Vďaka projektu neziskovej organizácie SINA Nitra realizovaného s finančnou podporou  Nitrianskeho samosprávneho kraja organizujeme obdobné stretnutie v Nitre v dňoch 29. 11. až 1. 12. 2018 pod názvom „Vianočná poetika z našich rúk“. Cieľom projektu je stretnutie členov krúžkov ručných prác ÚNSS, vzájomná výmena tvorivých nápadov a postupov ručných prác vhodných pre ľudí so zrakovým postihnutím. Kapacita projektu je 30 účastníkov. Za každú ZO ÚNSS sa môžu zúčastniť 2–3 členovia. V prípade, že sa chcete projektu zúčastniť, kontaktujte predsedu svojej ZO, u ktorého tiež nájdete podrobný program aktivít. 
 
Kalendáre na rok 2019
Na základe požiadavky viacerých členov, budeme aj v tomto roku objednávať kalendáre z SKN v Levoči:
	Kalendár stolový so zväčšeným písmom = 2,– €

Kalendár stolový kombinovaný – zväčšené a Braillovo  písmo = 2,50 €
	Kalendár nástenný kombinovaný s reliéfnymi obrázkami = 4,– €.
Kalendáre si môžete objednať do 25.10.2018 u Eriky Šodorovej na 0911 636421, vyzdvihnúť si ich môžete 1.12. na krajskej Akadémii v Nitre, po tomto termíne na KS v Nitre počas stránkových dní. 

Medzinárodný deň bielej palice
15.október - Svetový deň bielej palice si každoročne v spolupráci s Prezídiom Policajného zboru SR pripomíname dopravno-preventívnou akciou. Jej cieľom je upozorniť na skupinu chodcov so zrakovým postihnutím, ktorých zákon o cestnej premávke špeciálne vymedzuje ako tých, voči ktorým je vodič povinný dbať na zvýšenú opatrnosť. Akcia je zameraná na výchovu vodičov k ohľaduplnosti voči nevidiacim chodcom používajúcim bielu palicu a na štatistické vyhodnocovanie počtu vodičov, ktorí na priechodoch pre chodcov nedali nevidiacim chodcom prednosť. V tomto roku sa do akcie zapojíme v Leviciach, Nitre, Nových Zámkoch, Šali  a Topoľčanoch.

Rekondičný pobyt v Dudinciach
Na pobyt v hoteli Jantár sa prihlásilo k dnešnému dňu 37 záujemcov. Ponúkame ešte niekoľko posledných voľných miest. Pobyt sa koná v dňoch 4. až 10. novembra. S plnou penziou, 10 procedúrami a voľným vstupom do bazéna stojí 171,- €. Osobitný autobus pôjde z Nitry a cestou môžu pristúpiť účastníci v Zlatých Moravciach a Leviciach. Bližšie informácie u Oľgy Držíkovej 0911328922.

Raňajky s...
15.novembra o 8:30 hod. sa v priestoroch SINA Nitra, n.o. na Nedbalovej 17 uskutoční beseda s asistentkou odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR pani Valériou Domarackou na tému „Ako sa nestať obeťou podvodníkov a zlodejov“. 
Viete, čo máte urobiť, keď Vám zavolá Váš príbuzný a telefonicky Vás žiada o peniaze? Viete, ako treba komunikovať s cudzími osobami na ulici, ktoré Vás žiadajú o pomoc? Viete, ako sa zbaviť nepríjemných podomových predajcov? Viete, ako komunikovať so zamestnancami plynární a elektrární, ktorí vám prinesú preplatok až domov?
Viete, na koho sa treba obrátiť, ak sa už stanete obeťou podvodníkov?

Odpovede na všetky tieto otázky a ešte viac sa dozviete na našej besede. Príďte! Vstup zdarma, raňajky na stole 
Základné organizácie informujú
ZO Nitra
13. október – Stretnutie s Qardom a ruskými kolkami, Nitra
11. november - Turnaj v Qarde v SONS Zlín. Záujemci, hláste sa u pani Držíkovej, pravidelné novembrové stretnutie z tohto dôvodu nebude. 

ZO Šahy
2. október - Beseda s náčelníkom Mestskej polície na tému: V Šahách bezpečne a isto
6. november - Beseda na tému : Duševné zdravie
4. december - Vianočné zvyky a obyčaje

ZO Šaľa 
18.október - Posedenie k mesiacu úcty k starším - o 14:00 h. v Klube dôchodcov na Hornej ul. 
- druhá polovica novembra - Posedenie ku Dňu nevidiacich -na túto akciu budú posielať svojim členom osobitnú pozvánku.

ZO Zlaté Moravce
október - posedenie z príležitosti Úcty k starším
19.november - Akadémia  ZO Zl. Moravce
december - Pečenie vianočných koláčov
                 - Výstava vianočných dekorácií
17.december - Vianočné posedenie

Biela pastelka 2018
Máme za sebou hlavný deň verejnej zbierky Biela pastelka, ktorým bol piatok 21. september 2018. Na celom Slovensku sme v tento deň vyzbierali 131 139,62 €. Najvyšší výnos bol tradične v Prešovskom kraji, kde presiahol sumu 24 tisíc eur. K tejto čiastke sa priblížili aj v Bratislavskom kraji. Tretí najvyšší výnos bol u nás v Nitrianskom kraji a to 18 801,35 €. Tu s nami spolupracovalo 121 základných a stredných škôl a 15 firiem, inštitúcií a občianskych skupín. A je to tiež výsledok dobrej vôle tisícov darcov a cca. 600 dobrovoľníkov. Ako to vyzeralo na území jednotlivých ZO nám ukáže nasledujúci prehľad:

Nitra = 10 249,39 €
3 pracovníčky KS ÚNSS, 1 infostánok v nákupnom centre N-Centro, 1 vodiaci pes, 19 členov ZO ÚNSS, 5 áut, 45 škôl a 5 firiem resp. inštitúcií.

Topoľčany = 2 226,13 €
Členovia ZO Nitra s 1 vodiacim psom, s našimi dobrovoľníčkami zo SINA Nitra, s manželmi Tarinovými zo ZO Topoľčany sa zmobilizovali, zaistili spoluprácu so 16 školami a vďaka mimoriadnej pomoci pani prof. Szabovej z Gymnázia 17. novembra prevádzkovali infostánok na pešej zóne.

Šaľa = 1 800,57 €
Štvorica funkcionárov autom predsedu p. Rickera obišla 21 škôl. Ku krásnemu výnosu pomohol aj benefičný koncert konaný 18. septembra v kinosále Domu kultúry. 
Na programe bola klasická vážna hudba v podaní pedagógov a absolventov tamojšej ZUŠ, z ktorých sú dnes renomovaní umelci vystupujúci i v zahraničí. 
Ako to zorganizovali?  Predseda ZO požiadal zástupkyňu riaditeľa ZUŠ pani Dr. Valentovú a tá pomohla. 
Koncert podporili aj sponzori kvetinovými darmi a občerstvením. 


Nové Zámky = 1 062,18 €
6 členov výboru oslovilo 37 škôl, z ktorých pozitívne reagovalo 12, pastelky do škôl rozviezol syn predsedníčky ZO

Komárno = 981,59 €
4 členovia výboru 2 autami rozviezli pastelky do 9 škôl. Veľmi si pochvaľovali  školu v Zemianskej Olči, ktorá mala parádny výnos.

Zlaté Moravce = 929,14 €
5 členov ZO, 1 auto a 5 škôl

Levice = 915,00 €
2 členky ZO, 6 škôl a dopravný prostriedok pešibus

Šahy = 637,35 €
3 funkcionári a 7 škôl 

Verejnú zbierku môžete podporiť až do konca roka zaslaním SMS s ľubovoľným textom v hodnote 2 € na číslo 820 v sieti operátorov Orange, Telekom a O2. 

Osobne môžete prispieť do pokladničky na KS Nitra, ktorú tiež budeme mať k dispozícii na akciách ZO Nitra a na krajskej Akadémii ku Dňu nevidiacich. 

Ďakujeme za pomoc pri organizovaní zbierky všetkým zúčastneným členom ÚNSS, dobrovoľníkom, aj prispievateľom. 





Poradenské dni KS ÚNSS Nitra
Nitra, KS ÚNSS, Nedbalova 540/17: pondelok 8:00 – 12:00, štvrtok 8:00 – 15:00 hod., 037/7418115, unss.nitra@unss.sk" unss.nitra@unss.sk

Šaľa, Nemocničná 1: prvý pondelok v mesiaci 8:30 – 12:00 hod. – len po telefonickej dohode

Nové Zámky, Radničná 3: prvý piatok v mesiaci 8:30– 12:30h.

Zlaté Moravce, Denné centrum, Mojmírova 6: druhý pondelok v mesiaci 9:00 – 12:00 hod.

Topoľčany, Pribinova 14: prvý pondelok v mesiaci 9:00 – 13:00 hod.

Komárno, v KNIŽNICI JÓZSEFA SZINNYEIHO, na Palatínovej ul. 8., druhý utorok v mesiaci v čase od 8:30 do 13:00 hod. - zmena miesta až do odvolania

Levice, Poľná 6, Kancelária SČK, 1. Posch.: prvá streda v mesiaci 8:00 – 12:00 hod.

Šahy, J. Kráľa 5: prvý utorok v mesiaci 9:30 – 13:00 hod.

Kontakty na pracovníčky KS ÚNSS Nitra
Mgr. Petra Ajdariová, vedúca KS, 0905 469649 - poradenstvo v mestách Nitra a Šaľa
Mgr. Erika Šodorová 0911 636421 - poradenstvo v mestách Nitra, Topoľčany, Levice, Zlaté Moravce
Mgr. Martina Ivaničová 0949 272 205 - poradenstvo v mestách Nitra, Komárno, Nové Zámky a Šahy

Zapojte sa do klubových aktivít

Nitra
Hudobno-recitačný súbor RADOSŤ – každý pondelok resp. utorok o 9:30 hod.
Krúžok ručných prác RADKA – každý štvrtok o 9:30 hod.
Tanečný súbor OČKO – každý utorok o 15:30 hod.
Aplikovaný stolný tenis – piatky nepravidene

Nové Zámky
Tvorivé dielne  Hanka – 2. a 4. streda v mesiaci o 9:00 hod.
Klub varenia Kuchárik – prvá streda v mesiaci o 9:00 hod.
Klubovňa ZO ÚNSS, Radničná 3, Nové Zámky.

Zlaté Moravce
Krúžok ručných prác RUKY V POHYBE
Krúžok varenia a pečenia  MAŠKRTNÍČEK 
- každý pondelok o 9:00 hod. v klube Dôchodcov na Mojmírovej 6.

Radi spievate a nemáte s kým?
Obľubujete ručné práce a drobnú tvorivosť?
Chýba Vám pohyb?
Radi by ste získali dobrých priateľov?
Zrakovo postihnutí speváci, tanečníci, „tvorivé včielky“ i športovci radi medzi sebou privítajú každého z Vás. Hláste sa u predsedu/predsedníčky svojej ZO.



Očko 10-11/2018 spracovali Josef Zbranek a Erika Šodorová

