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Biela pastelka 2018
Tento rok vstupujeme už do 17-teho ročníka verejnej zbierky Biela pastelka. Ambasádorkou je skvelá moderátorka Adela Vinczeová. 
Niekoľko tisíc dobrovoľníkov v tričkách Bielej pastelky bude v stovkách miest a obcí na Slovensku ponúkať občanom biele pastelky za dobrovoľný príspevok. 
Na www.bielapastelka.sk a FB stránkach „Biela pastelka“, „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“ a „ÚNSS pre svojich členov“ nájdete fotky, videá a množstvo ďalších zaujímavých informácií. Reklamná kampaň v médiách beží. 
ÚNSS zriaďuje aj v tomto roku propagačné stánky s bielymi pastelkami a so všetkým, čo k nim patrí - v našom kraji nás nájdete v Nitre v OC N-Centro na Chrenovej  a v Topoľčanoch pred Gymnáziom 17. novembra.

Hlavný zbierkový deň - 21.september 2018

Ako budeme “pastelkovať” v Nitre
V našom stánku v OC Centro si budete môcť od 10:00 hod. do 17:00 hod. vyskúšať optické a kompenzačné pomôcky, spoločenské hry pre nevidiacich, prejsť trasu s bielou palicou a s klapkami na očiach. 
V meste sa budú naši dobrovoľníci s pokladničkami a pastelkami pohybovať na frekventovaných miestach, žiaci a študenti budú „pastelkovať“  vo svojich školách. 
Ak nám chcete pomôcť ako dobrovoľníci, či už v stánku, alebo v predajnom tíme v uliciach, hláste sa na Krajskom stredisku (Mgr. Petra Ajdariová - tel. 0905469649). 
Uvítame aj pomoc dopravy pasteliek do škôl v obciach v okrese Nitra a zabezpečenie umiestnenia stacionárnej pokladničky vo firme, či v obchode do decembra t.r. alebo aj na kratšiu dobu. Ďakujeme za každú Vašu pomoc.

Ako môžete prispieť:
príspevkom 21.9.2018 do pokladničiek Bielej pastelky v uliciach miest a obcí
zaslaním darcovskej SMS správy v hodnote 2 € na číslo 820 vo všetkých mobilných sieťach
on-line darom cez darcovský portál DARUJME.SK 
priamym vkladom na účet zbierky  
SK23 1111  0000 0014 3025 8006
	príspevkom cez službu Viamo, vďaka ktorej majú klienti Tatra banky, VÚB banky možnosť prispieť veľmi jednoducho zo svojho mobilu pomocou aplikácie Viamo
	príspevkom do stacionárnych pokladničiek v spolupracujúcich inštitúciách – aj na našom stredisku na Nedbalovej ul. v Nitre, príp. na našich akciách avizovaných v  mesačníku OČKO


Rekondičný pobyt v Dudinciach
O rekondičný pobyt v hoteli Jantár Dudince v dňoch 4.-10. novembra 2018 ste prejavili veľký záujem a počet rezervovaných miest máme už naplnený. V prípade, že sa nám ešte niekto prihlási, budeme ho evidovať ako náhradníka. Náhradníci sa môžu hlásiť u p. Oľgy Držíkovej 0911328922.
Bližšie informácie o pobyte nájdete v minulom vydaní mesačníka OČKO. 

Postrehy z našich letných akcií
QARDO - 11.8. sa u nás zišlo 16 duší, túžiacich po zábave, po milej spoločnosti, po skvelej atmosfére. Presne toto ponúkla spomínaná sobota. Bolo že to rozruchu pri hre qarda, nadšený pokrik sa niesol z dvora od kolkov, keď padla deviatka, smiechu a dobrej nálade nebolo konca-kraja. Čerešničkou na torte boli znamenité mojito nápoje, miešané našou aktivačnou Majkou. Popoludní sme sa rozišli šťastní a bohatší o pár pekných hodín pohody. Tí, čo mali ešte dosť energie, si večer o 19.hod. dali stretko pri výbornom jedle, chutných nápojoch a lahodných tónoch klavíra Peťa Zbranka vo bistre Bearded Brothers.
Výlet na Moravu – 16.8. nás doviezol malý autobus do pekného kempu v Rožnove pod Radhoštěm, kde nás čakali útulné chatky v prírodnom prostredí. Ubytovali sme sa a v rámci voľného popoludnia sa niektorí poplahočili v bazéne, iní sa vybrali za dominantami Rožnova (známy skanzen, rozhľadňa...), ďalší zmapovali mesto a okolie. Večer patril družnej zábave a opekačke pri táboráku za sprievodu gitary Vladka Patráša. 
V piatok ráno sme sa presunuli do Lhotky nad Bečvou, kde sa konala „Valašská olympiáda“. Na miestnom ihrisku sa to
len tak hemžilo množstvom účastníkov. Každý účastník pri zápise vyfasoval veľké plátené štartovné číslo a balíček s maškrtkami. Za výdatnej pomoci slniečka (pieklo, ako keby ho za to vo valutách platili) sme sa presúvali od stanovišťa k stanovišťu. Súťažilo sa v rôznych disciplínach: odhad dĺžky 1 meter, odhad váhy 1 kg zemiakov, 5 striel loptičkami hokejkou do ozvučenej bránky, 5 striel futbalovou loptou do ozvučenej bránky, prejdenie trasy v priamom smere s čo najmenším vychýlením, jazda na duplexe (dvojbicykel) na čas, orientáciu s bielou palicou v priestore, sebaobslužné disciplíny (vybranie určenej sumy z pripravených mincí, priradenie správnych viečok k zaváracím pohárom, spárovanie štyroch topánok). Súťažilo a bavilo sa ostošesť. Všetko samozrejme s čiernymi klapkami na očiach. Víťazi jednotlivých disciplín boli odmenení medovníkovými medailami. Aj naši účastníci olympiády si hrdo odnášali bronzové, strieborné, ba aj zlaté.
Atmosféra bola fantastická! Každý si mohol pochutiť na vynikajúcich moravských frgáloch (tradičné moravské koláče tvarohové, hruškové, makové, lekvárové),guláši a moravskej kyselici (kapustová polievka na moravský spôsob). Dokonca bola aj zmrzlina a tombola.
Najväčší záujem v rámci prezentácie elektronických kompenzačných pomôcok bol o odskúšanie okuliarov s čítačkou – mini kamera pripevnená na bočnom ramene okuliarov je schopná prečítať text, rozoznať bankovky.
Sečovce – 24.8. sa hudobná skupina Radosť zúčastnila 17. ročníka prehliadky hudobnej tvorby nevidiacich a slabozrakých interpretov v Sečovciach. 22.8. sme odcestovali s dobrou náladou a odhodlaním, že bez problémov absolvujeme dlhú cestu do Košíc a potom v Sečovciach podáme čo najlepší hudobný výkon. Vo štvrtok ráno sme sa presunuli z Košíc do Sečoviec, kde nás Jožko Tutko srdečne privítal a po 2 rokoch sme sa stretli znovu s mnohými priateľmi. Absolvovali sme niekoľko technických skúšok a v piatok sme sa s plným nasadením predviedli na slávnostnej prehliadke, kde nás odmenili opakovaným potleskom. 
Očko 9/2018 – spracovala Erika Šodorová a Oľga Držíková

