Poďakovania
SINA Nitra, n. o. a ÚNSS ZO č. 25 Nitra za finančnú a materiálnu podporu ďakujú:

Mestu Nitra a Mestskému zastupiteľstvu v Nitre,
ďalej:
ALFARENT, s.r.o., Nitra
ANTRE NITRA, s. r. o.
BIBUS, spol. s r.o.
BP Trade, s. r. o., Nitra
COOP Jednota SD Nitra
CORAL, s. r. o., Nitra
DAMIPHARM, s. r. o., Nitra
EKVIA, s. r. o., Nitra
GUSTOSO, s.r.o., Nitra
HYZA, a.s., Topoľčany
CHROMSPEC, s. r. o., Šaľa
Lekáreň Nádej, Nitra
Lekáreň SUNPHARMA, Nitra
Levické mliekárne a.s.
MARTINEX, s.r.o., Nitra
Movos Nitra, s.r.o.
MY – Nitrianske noviny
MUDr. Gabriela Kuníková
MUDr. Ján Vajda, Nitra
MUDr. Kristína Ivanová, Nitra
M+M – Ing. Klára Macegová
ORTOMAG, s. r. o., Nitra
PEKASTROJ – Daniela Kováčová, Nitra
PENAM, a.s., Nitra
Reštaurácia SISI, Nitra
Ropspol., s. r. o., Nitra
Saint-Gobain Glassolutions Nitrasklo,
s.r.o. Nitra
SAMO Nitra, Peter Halamčák
SATEC SK, Nitra
Sezama, s. r. o., Nitra
Stanio, s.r.o., Nitra
STAVEX Nitra, s. r. o.
TITRANS, s.r.o., Nitra
ttc. s.r.o. Nitra
UNIKOV Nitra, s.r.o.
Veľkoobchod papiernictvo
– Edita Butková, Nitra
Vinárske závody, s.r.o, Topoľčianky

SINA Nitra, n.o.
Stredisko integračných aktivít
pre zrakovo a viacnásobne postihnutých ľudí

Nemá všetko farby jasné,
čo je veselé a krásne.
Pod rukami pekne rastie
kominárik - čierne štastie.

Výročná správa 2013

Kominárika vytvorila Eva Vilímová, krúžok Radka
Zveršoval Josef Zbranek

Ďakujeme všetkým,
ktorí podporili našu činnosť poukázaním svojich 2 % z daní,
priateľom, priaznivcom a dobrovoľníkom
za ich pomoc a podporu.

Výkaz o majetku a záväzkoch
Použité skratky:

AST – Aplikovaný stolný tenis
KR – Krajská rada
KS – Krajské stredisko
n. o. – Nezisková organizácia
NS – Nevidiaci a slabozrakí
OZ – Občianske združenie
SNSŠ – Sekcia nevidiacich a slabozrakých športovcov
ŠK – Športový klub
ÚNSS – Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
VZ – Verejná zbierka
ZO – Základná organizácia
ZP – Zdravotne postihnutí

Dňa 31. januára kroky mnohých z nás viedli do synagógy. Nitrianske
centrum dobrovoľníctva spoločne s mestom Nitra udeľovali ocenenia
dobrovoľníkom mesta Nitra za rok 2012 ,,Srdce na dlani“. Medzi dvoma
desiatkami nominovaných bolo aj 6 dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú v
našich organizáciách. Medzi úzku skupinu ocenených, ktorí dostali
Srdce na dlani sa dostal Emil Orel. Čestný diplom si tu prevzali Anna
Vöröšová, Mária Duchoňová, Oľga Držíková a rozhodcovia
aplikovaného stolného tenisu Helena Molnárová a Peter Olájoš.
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Ďakujeme a blahoželáme.
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Výkaz o príjmoch a výdavkoch

SINA Nitra je nezisková organizácia založená za účelom poskytovania
všeobecne prospešných služieb pre nevidiacich a slabozrakých občanov a
občanov s iným zdravotným, najmä kombinovaným postihnutím, so
zameraním na:






poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti
tvorbu, rozvoj, ochranu, obnovu a prezentáciu duchovných hodnôt
ochranu ľudských práv a základných slobôd
vzdelávanie, výchovu a rozvoj telesnej kultúry
služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Identifikačné číslo (IČO):
Organizačná forma:
Zakladateľ:
Dátum registrácie:
Číslo účtu:
Web:
e-mail:

SINA Nitra, n. o.
Nedbalova 540/17, 949 11 Nitra
42052092
Nezisková organizácia podľa zákona č.213/1997 Z. z.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
28. 3. 2006 pod č. VVS/NO-16/2006
0233195910/0900
www.hovoriaciweb.sk
hovoriaciweb@gmail.com

Správna rada SINA Nitra, n. o.:
Predseda: Ing. Milan Měchura
Členovia: Jana Hrnčárová, Eva Vilímová
Dozorná rada:
Predsedníčka: Ing. Edita Križanová
Členovia: Mária Bliscová, Ing. Peter Bujna
Riaditeľ: Josef Zbranek
Tel: 0911 328 921
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Od 1. 10. 2006 sídli SINA Nitra, n. o. v zrekonštruovanej časti budovy na
Nedbalovej ulici 17 v Nitre, kde má v prenájme od Mesta Nitra časť priestorov za
symbolických 0,03 €. Vďaka tejto podpore boli vytvorené podmienky na
materiálne vybavenie priestorov pre organizovanie voľnočasových a
vzdelávacích aktivít.
SINA Nitra má pre klientov k dispozícii klubovňu, resp. zasadačku, športovú,
technickú a dokumentačnú miestnosť, kanceláriu a sociálne zariadenie.
Stredisko je vybavené výpočtovou, kancelárskou a audiovizuálnou technikou,
športovým vybavením a spoločenskými hrami pre nevidiacich.
Od apríla 2011 pôsobí v priestoroch n. o. aj ŠK SNSŠ Scorpioni Nitra. Vďaka
prítomnosti tohto klubu sa tu nachádzajú aj špeciálne stoly na aplikovaný stolný
tenis.

Spolupracovali sme i na realizácii Slávnostného stretnutia organizovaného ÚNSS
dňa 8.11.2013 v Nitrianskej synagóge pri príležitosti založenia
svojho Krajského strediska v Nitre
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Finančná správa k 31. 12. 2013:
PRÍJMY
Z darov a príspevkov
Z podielu zaplatenej dane z príjmov
Z dotácií
Ostatné
Príjmy celkom

VÝDAVKY
Služby
Prevádzková réžia
Dary a príspevky iným subjektom
Ostatné
Výdavky celkom

EUR
166,00
3 645,48
7 100,00
141,34
11 052,82

%
1,50
32,98
64,24
1,28
100,00

EUR
1 061,78
1 335,12
1 080,00
203,20
3 680,10

%
28,85
36,28
29,35
5,52
100,00

Príjimy SINA Nitra n.o. v roku 2013
Z darov a príspevkov

Z podielu zaplatenej dane z príjmov

Z dotácií

Ostatné

1% 2%

Pokračovali tvorivé dielne krúžku Radka, nácviky hudobno-recitačného súboru
Radosť a krúžku scénického tanca Očko, uskutočňovali sa cvičenia krúžku
pohybovej kultúry RELAX a stretnutia zrakovo postihnutých užívateľov PC.
Spoločenské akcie a besedy tu organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska (ďalej len ÚNSS) základná organizácia Nitra. Dve veľké podujatia,
ligové zápasy a tréningy v stredisku organizoval ŠK SNŠS Scorpioni Nitra – Klub
aplikovaného stolného tenisu pre nevidiacich (showdown). Raz mesačne sa u nás
konali tvorivé dielne neformálneho združenia občanov „Artmamy“.

V mesiacoch marec a apríl nás plne zamestnala príprava projektu „Blind friendly
interior“, ktorému venujeme v správe samostatný príspevok.

64%

Okrem prevádzky strediska podporujeme financiami získanými z alokácie 2%
daní sociálne služby a voľnočasové aktivity zabezpečované organizačnými
zložkami ÚNSS a jej zložkami v Nitrianskom kraji.

Výdavky SINA Nitra, n.o. v roku 2013
Prevádzková réžia

Aj v roku 2013 by sa dal život Strediska integračných aktivít pre zrakovo
a viacnásobne postihnutých ľudí SINA Nitra, n. o. charakterizovať rozvojom
dobrovoľníckej práce. Po zrušení pracovných pozícií ešte v roku 2010,
organizačne zabezpečujú všetku činnosť dobrovoľníci. Napriek tomuto faktu sa
darí aktivity zachovať a rozvíjať.

V stredisku n. o. sa uskutočňuje 4 až 6 aktivít týždenne, o ktorých informujeme
členov organizácií mesačníkom Očko. Vedúci krúžkov disponujú kľúčmi od
strediska. Svoje činnosti si môžu pripravovať flexibilne podľa potreby.

33%

Služby

Editoriál

Dary a príspevky iným subjektom

Ostatné

6%

Josef Zbranek
riaditeľ n. o.

29%
29%

Ing. Milan Měchura
predseda správnej rady n. o.

36%

Zostatok finančných prostriedkov k 31. 12. 2013:
Hotovosť
Bankový účet
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19,47 €
8682,27 €
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Servis pre občianske združenia
ÚNSS ako zakladateľ n. o. a jej organizačné zložky sú hlavnými užívateľmi strediska
SINA Nitra, n. o.
Konajú sa tu zasadnutia krajských a okresných riadiacich a kontrolných orgánov
ÚNSS, spracováva sa tu a archivuje ich dokumentácia, prebieha tu príprava
všetkých a realizácia väčšiny podujatí a aktivít ZO ÚNSS č. 25 Nitra, koná sa tu živá
klubová činnosť. Stredisko bezplatne sprístupňujeme aj iným registrovaným či
neformálnym združeniam občanov.
Projekt „Interiér priateľský k nevidiacim“

Na jar 2013 dostala SINA Nitra ponuku uchádzať sa o grant z projektovej výzvy
nadácie NATO Charity Bazaar v Bruseli, ktorá je zameraná na podporu malých
neziskových organizácií z členských a partnerských krajín aliancie NATO.

Takto sa súťaží v písaní Braillovho písma

a takto sa hľadajú chyby v napísanom texte

Po ankete medzi funkcionármi a klientmi n.o,, správna rada n.o. schválila zo
šiestich námetov ideu, ktorá po spracovaní do projektu dostala názov „Blind
friendly Interior“. Počas apríla sa podarilo projekt spracovať do finálnej podoby
a zaslať do Bruselu. Veľkú zásluhu na tom majú aj traja prekladatelia do
angličtiny Marián Horanič, Jana Bombaci a Eva Barániková – z toho prví dvaja
urobili preklady ako dobrovoľníci.
Pri projektoch tohto typu poteší i správa, že projekt splnil všetky kritéria a
bude zaradený medzi 33 európskych, ktoré sa môžu uchádzať o podporu.
Ďalšie správy však už priniesli opodstatnenú radosť. Projekt sa umiestnil na
5. mieste, čím sa dostal tak medzi 17, ktoré boli podporené, ten náš v plnej
výške 7.100 €.
Gabriela Dolná a my

skupina Domovina na Jankovom vŕšku
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nevidiacu reprezentantku n.o.
prizvali aj do súťažného tímu

výstavka krúžku Radka
v Krajskej knižnici K. Kmeťka

Peter Vašek
na slávnostnej akadémii ku Dňu nevidiacich 11

Ďalšie podujatia v roku 2013
28. január

–

„Pánu bohu chrbtom“ – beseda s katolíckym kňazom
Štefanom Vicenom
9. február – Fašiangové posedenie ZO ÚNSS č. 25 Nitra
11. marec – Stretnutie s hluchoslepým kňazom Cyrilom Axelrodom
15. apríl
– Raňajky s herečkou Gabrielou Dolnou
10. – 12. máj – Majstrovstvá SR v aplikovanom stolnom tenise
15. máj
– Elektronická evidencia členov, výmena členských kariet a ochrana
osobných údajov – školenie funkcionárov ÚNSS
25. máj
– Slávnostné posedenie ku Dňu matiek
3. jún
– Kurz keramiky
7. – 9. jún – Medzinárodný turnaj v aplikovanom stolnom tenise NS
10. jún
– Beseda – Poistné produkty pre zdravotne postihnutých
15. jún
– Krajské kolo súťaže v čítaní a písaní Braillovho písma
24. jún
– Raňajky s očným lekárom MUDr. Štefanom Markom
24. august – Oslavy SNP na Jankovom Vŕšku – spolupráca n.o.
s 1. Lions clubom Bratislava – zabezpečenie kultúrneho
programu v rámci Československej súťaže vo varení gulášu
29. august – Rozlúčka s prázdninami - Zájazd na Oravu
spojený s jazdou na tanku
26. september – Infostánok VZ ÚNSS Biela pastelka
14. - 20. október – Rekondičný pobyt v hoteli Jantár Dudince
18. – 19. november – „Nevidíme očami, ale srdcom“
výstava krúžku Radka v Krajskej knižnici K. Kmeťka
23. november - Slávnostná akadémia ku dňu nevidiacich
9. december – Raňajky s Ing. Arch. Vladimírom Libantom
31. december – Silvester 2013 – pre členov ÚNSS a ich rodinných príslušníkov

Čo je obsahom projektu? Spoločenská miestnosť Strediska Integračných aktivít
SINA Nitra n.o. bude vybavená na zákazku vyrobeným nábytkom prispôsobeným
potrebám nevidiacich ľudí. Konkrétne ide o 8 skríň s posuvnými dverami bez hrán, 8
podobne prispôsobených stolov, 32 stoličiek. Nová kuchynská linka poslúži aj
pracovníčkam KS ÚNSS Nitra k výcviku sebaobsluhy.
Zvláštnosťou projektu je zriadenie stálej hmatovej expozície miniatúr známych
slovenských a svetových stavieb.

V pondelok 27. januára 2014 sa v Staff Centre NATO v Bruseli uskutočnila... o
tom však až v budúcoročnej správe.
Dlhodobé opakované aktivity
Krúžok ručných prác Radka
v minulom roku odovzdala p. Eva Vilímová zo zdravotných dôvodov vedenie
krúžku p. Oľge Fúskovej. Najväčšími udalosťami bola skromná oslava 18. výročia
trvania krúžku, 1-dňový kurz keramiky pod vedením študentky s medzinárodnými
skúsenosťami sl. Šiškovej a výstavka prác v Krajskej knižnici K. Kmeťka 18.19.11.2013. V krúžku pôsobí 9 aktívnych členov.

ručná fotosyntéza

Cyril Axelrod
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--- a tu je výsledok
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Hudobno-recitačný súbor Radosť
Členovia krúžku nacvičovali 2-krát mesačne pod organizačným vedením p. Márie
Duchoňovej. V hodnotenom období absolvovala skupina Radosť vyše 20 skúšok a 8
vystúpení v Domovoch sociálnej starostlivosti. Najväčšou udalosťou bola októbrová
prehliadka amatérskej umeleckej tvorby Zdvihnime oponu v Prešove.

Krúžok telesnej kultúry RELAX
- pôsobil pri ZO ÚNSS Nitra pod vedením Zlatice Bielickej, má za sebou už piaty
rok činnosti. Hlavnou náplňou bolo cvičenie na fit-loptách, ktorého sa
zúčastňovalo raz do týždňa 2 až 5 členov.
Tréning práce s PC
- pod vedením skúseného užívateľa PC Bc. Juraja Danka sa tréningy presunuli
do domáceho prostredia 5 NS užívateľov.
Krúžok scénického tanca Očko
- desiatka tanečníkov pod vedením p. Zlatice Bielickej a Mgr. Evy Prokopovej
dosiahla významný úspech na celoštátnej prehliadke Pohyb bez bariér v máji v
Bratislave s choreografiou Môj deň. Medzi viacerými vystúpeniami na
spoločenských akciách dominuje účasť na festivale Dni Európy v Maďarskom
Szarvasi v auguste, kedy Očko bolo súčasťou delegácie ÚNSS.

Aplikovaný stolný tenis

Aplikovaný stolný tenis
Prevádzkovateľom tohto športu je v našej n.o. ŠK SNSŠ Scorpioni Nitra, jeho
predsedníčkou je Ľudmila Šišáková. Okrem pravidelných piatkových tréningov
klub odohral v stredisku počas víkendov aj 8 domácich ligových zápasov so
súpermi z Bratislavy, Šale, Žiliny, Levoče a Košíc a zorganizoval veľký
medzinárodný turnaj. Priestory strediska a vybavenie škorpiónov využil aj klub
ŠK Duslo Šaľa k usporiadaniu majstrovstiev Slovenska.
„Artmamy“ - tvorivé dielne Eriky Šodorovej
- každú prvú sobotu v mesiaci sa u nás stretáva neformálne združenie žien,
zväčša mamičiek na materskej dovolenke, zaujímajúcich sa najmä o ručné
práce, ktoré sa zoznámili cez internet. Stretnutia tejto 30-člennej skupiny
organizuje bývalá riaditeľka n. o., po ktorej sme aktivitu aj pomenovali.
Mesačník OČKO
o aktivitách organizovaných v stredisku informujeme prostredníctvom mesačníka
Očko, ktorý distribuujeme elektronicky a v písomnej forme v Braillovom písme a
zväčšenej tlači v náklade 150 až 200 kusov poštou i osobne.
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krúžok Očko na dňoch Európy v maďarskom Szarvasi
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