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Vyberte si pesničku alebo zakúpte pomôcku
Pripomíname, že hodnotiacu členskú schôdzu ZO ÚNSS Nitra spojenú s posedením ku Dňu matiek pripravujeme na sobotu 27. apríla v reštaurácii Olympia na Tr. A. Hlinku. Pozvánka Vám príde s aprílovým očkom. Program však treba pripraviť už teraz. Takže, ak si chcete dať zahrať pesničku alebo si ju dokonca s Peťom a Ondrom zaspievať, kontaktujete nás na hore uvedených kontaktoch do pondelka 1. apríla 2019.
Máme prísľub od riaditeľa Tyflocompu, že nám privezú vybrané kompenzačné pomôcky, ktoré nám predstavia a cez tradičnú dvojhodinovú obednú prestávku si ich môžete prezrieť, do vyčerpania zásob aj kúpiť. Dovoz konkrétnej pomôcky si môžete objednať na tel. čísle p.Šodorová – 0911 636 421.   

Stretnutie s Qardom
Qarďáci Vás pozývajú v sobotu 9. marca o 10:00 h. do strediska SINA Nitra n.o., kde bude – ako vždy – dobrá nálada. Keď sa slnko rozohreje, dáme si aj ruské kolky. 

Začali cvičiť jogu
Kto a kde? Naši tanečníci v skupine Očko. Kto má záujem, môže sa pridať, radi Vás medzi sebou privítajú. Bližšie informácie o termínoch cvičení a tréningoch Vám poskytne p. Prokopová na 0903 143 898.

Olovrant s optikou a muzikou
V piatok 15. marca o 13:30 hod. privítame v našom stredisku na Nedbalovej ul. dámy z očnej optiky Focus na Štefánikovej ul. v Nitre. Porozprávajú nám niečo o ochrane a údržbe okuliarov, o čistiacich prostriedkoch k tomu určených, o akciách tejto Slovenskej očnej optiky a dokonca sa môžete objednať na vyšetrenie u nám dobre známeho pána doktora Marka, ktorý v tejto optike ordinuje. K tomu si niečo (budú aj pôstne pokrmy) zahryzneme. Po besede tí, čo sa  kamarátia s hudbou, môžu posedieť s Domovinou pri country.


Pozvánka na Veľkonočný turnaj
Veľkonočný turnaj v Qarde sa uskutoční v sobotu 13. apríla 2019 v spoločenskej miestnosti strediska SINA Nitra, n.o. na Nedbalovej 17. Registrácia účastníkov je od 9.00 hod., otvorenie turnaja o 10.00 hod. Turnaj voľne nadväzuje na predchádzajúce ročníky Slovensko-českého turnaja, ktorý bol organizovaný v decembri, ale termín sa neosvedčil.
Účastnícky poplatok (platí i sprievodca), v ktorom sú zahrnuté obed, káva, minerálka a ceny pre víťazov, je 4 € a platí na mieste. Pousilujeme sa vytvoriť ľudové veľkonočné prostredie, pohodu, budeme však nekompromisní v používaní klapiek prakticky nevidiacimi, slabozrakými a vidiacimi hráčmi. Turnaj je otvorený pre hráčov z celého sveta, pokiaľ sa dokážu s nami dorozumieť.
Pripomíname, že Qardo je spoločenská stolová hra pre nevidiacich. Pravidlá hry sú jednoduché. Ide skôr o relaxáciu, ktorá je však veľmi dobrá na precvičenie hmatu a je nositeľom príjemnej atmosféry a dobrej nálady. Preto pripravíme aj stôl pre skupinu začiatočníkov.
Prihlásiť sa môžete do pondelka 1. apríla 2019, a to mailom na adrese hovoriaciweb@gmail.com, alebo telefonicky na čísle 0911 328921. Kontaktná osoba je p. Zbranek, ktorý vám ochotne poskytne ďalšie informácie o turnaji, hre i popis trasy. Požiadavky na nocľah nám nahláste do piatka 15. marca 2019.


Nemáte na doplatok na kompenzačnú pomôcku?
Pre tento účel zriadila ÚNSS Fond individuálneho darcovstva ako jeden z fondov verejnej zbierky Biela pastelka, ktorý je určený výhradne pre tento účel, čiže len na dofinancovanie doplatku na nákup kompenzačných pomôcok, ktoré schvaľuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ÚPSVaR). Ide o nenávratný finančný príspevok na zmiernenie dôsledkov zrakového postihnutia klientov a členov ÚNSS. Na príspevok z fondu nie je právny nárok. Pri posudzovaní všetkých žiadostí bude rozhodujúci priamy vplyv na kvalitu života a zvýšenie samostatnosti jednotlivca so zrakovým postihnutím.
Kto môže žiadať o nenávratný finančný príspevok z fondu?
Žiadateľom musí byť nevidiaca alebo slabozraká osoba, ktorá je klientom, alebo členom ÚNSS, rodič alebo zákonný zástupca tejto osoby.
Aké dokumenty treba doložiť?
a) Vyplnený formulár „Žiadosť o poskytnutie príspevku“ vrátane uvedenia účelu a odôvodnenia poskytnutia a odporúčania vedúceho príslušného krajského strediska ÚNSS.
b) Doložená kópia žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky predkladanej na ÚPSVR (využitie finančného príspevku z fondu individuálneho darcovstva bude následne podmienené schválením žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky zo strany ÚPSVR a doložením rozhodnutia z ÚPSVR).
c) Podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov.
Postup:
a) Záujemca musí kontaktovať Krajské stredisko ÚNSS,
b) s pracovníčkou KS vyplní formulár Žiadosti a doloží požadované prílohy (kópia žiadosti o peňažný príspevok na kúpu pomôcky podanej na ÚPSVR).
c) Požiada vedúcu KS o vyplnenie odporúčania, ktoré je súčasťou žiadosti
d) Zaslať skompletizovanú elektronickú i vytlačenú podpísanú verziu žiadosti na adresu Úradu ÚNSS.
O priznaní príspevku rozhoduje komisia menovaná Ústrednou radou ÚNSS. (Dúha 1/2019 krátené)

Dobrý servis
„Be My Eyes“ je bezplatná aplikácia spájajúca nevidiacich a slabozrakých ľudí s dobrovoľníkmi, ktorí chcú pomáhať. Stávajú sa tak ich očami, keď potrebujú pomôcť s navigáciou každodenného života.
Prepožičaný zrak
Potreby sú rôzne – od výberu prísad pri varení, párovaní ponožiek až po užitie správneho lieku. Momentálne aplikáciu používa viac než 116-tisíc nevidiacich a slabozrakých. Zaujímavé je, že dobrovoľníkov je niekoľkonásobne viac. Ich počet sa už blíži k 2 miliónom, pochádzajú zo 150 krajín a hovoria 180 jazykmi. Toľko štatistika. Skúsenosť tvorcov aplikácie však hovorí o tom, že pomoc po telefóne poskytujú najmä ľudia počas obedňajšej pauzy. Keďže sa dobrovoľníci nachádzajú po celom svete, v akúkoľvek hodinu nájdete na druhom konci niekoho, kto má čas práve na vás. Potom stačí už len povedať, čo potrebujete, nastaviť kameru a požadovaný predmet a nechať sa navigovať. Čaro aplikácie Be My Eyes je v tom, že nikdy neviete, komu a kam sa dovoláte. Môže vám to zdvihnúť niekto v Holandsku, Austrálii či vo Francúzsku.  To však iba v prípade, keď chcete komunikovať v angličtine.
Ako začať
Nemusíte mať obavu, na výber je viac jazykov, vrátane slovenčiny i češtiny. Ale poďme pekne po poriadku. Aplikácia je dostupná tak pre iOS, ako aj pre Android. Po jej stiahnutí do mobilného telefónu sa vás v prvom kroku spýta, či ste „nevidiaci alebo zrakovo postihnutý“ či „vidiaci dobrovoľník“. Po kliknutí na prvú možnosť nasleduje užívateľsky priateľská registrácia, po ktorej vám na mail príde potvrdzujúci link, ktorý je potrebné potvrdiť. Potom v aplikácii zadáte preferovaný jazyk a už môžete volať. Prvý dobrovoľník, ktorý zareaguje na výzvu je spojený s užívateľom prostredníctvom videohovoru na spätnú kameru jeho smartfónu. Nevidiaci užívateľ a dobrovoľník môžu komunikovať prostredníctvom zvukového prenosu a vyriešiť tak daný problém. Vytvára sa tak silná komunita používateľov, ktorá pomáha aj postihnutým ľuďom viesť plnohodnotný život. Dĺžka hovoru nie je limitovaná, rovnako ani počet hovorov. V celosvetovom meradle je priemerná dĺžka čakania na spojenie s vidiacim dobrovoľníkom 30 sekúnd.
TOP 10 bežných využití aplikácie Be My Eyes                         1. hľadanie stratených alebo zapadnutých vecí        
2. opis obrázkov, malieb a iných umeleckých diel   
3. určenie alebo opis farieb                                            4. čítanie štítkov                                                                         5. riešenie problémov s počítačom                                             6. nákup v obchode                                                          7. zistenie doby trvanlivosti na potravinách                
8. oboznámenie sa s nový prostredím alebo navigácia na novom mieste                                            
9. rozoznávanie nových predmetov                                         10. zistenie príchodov a odchodov dopravných prostriedkov.			 (Dúha 1/2019 krátené)  
                                                                        
Zdaňovanie príjmov z osobnej asistencie za rok 2018
Aktuálnu podrobnú informáciu a popis postupu pri zdaňovaní príjmu z činnosti osobnej asistencie nájdu záujemcovia  na webovej stránke www.unss.sk, a to v sekcii „Poradňa/Novinky v legislatíve“ pod názvom „Zdaňovanie príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2018". Odkaz bude zverejnený i na úvodnej stránke. 
Postup je k dispozícii i na krajských strediskách ÚNSS, obráťte sa počas poradenských dní na pracovníčky KS ÚNSS. 						Milan Měchura

Presťahovali sme psa
Nie živého, ale pokladničku s maketou, ktorú spravujeme v rámci verejnej zbierky 4-nohé oči a to z divadla Andreja Bagara do bistra Bearded Brothers (U bradatých bratov) na Nábr. Mládeže v Nitre. Pripomíname, že ZO Nitra spravuje ešte pokladničku v Starom divadle K. Spišáka a v Starom Biskupskom Hostinci. KS v Nitre má v kraji 6 pokladníc, z toho v Nitre v Bille na Klokočine a v kine Cinemax v NC MAX. Krajská rada, ktorá má zatiaľ pokladničku v Krajskej Knižnici hľadá nové miesto
so štedrejšími návštevníkmi. Pokiaľ máte dobrý tip, volajte pani Držíkovú na 0911 328922.

Ďakujeme
Všetkým z Vás, ktorí ste vypočuli naše prosby v prvom dvojčísle Očka a pracujete na získaní 2% daní pre našu organizáciu. 

Úhrada členských príspevkov
Členovia ZO Nitra si môžu uhradiť členské príspevky z minulého roka vo výške 5€ a príspevok na rok 2019 vo výške 10 € na každej akcii, ktorú organizujeme, príp. v iné dni po telefonickej dohode s p. Držíkovou – 0911328922.

Zapojte sa do klubových aktivít v SINA Nitra, n.o.
Skúšky skupiny súboru RADOSŤ - Každý pondelok o 9:30 hod.
Tvorivé dielne krúžku RADKA - Každý štvrtok o 9:30 hod.
Tréningy tanečného súboru OČKO - Každý utorok 15:30 hod.
Tréningy aplikovaného stolného tenisu – Piatky nepravidelne

Očko 3/2019 – spracoval Josef Zbranek

