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                     OČKO 9/2019  - september
mesačník pre nevidiacich a slabozrakých Nitrianskeho regiónu. S podporou Mesta Nitra vydala SINA Nitra n.o. a ZO ÚNSS Nitra, Nedbalova 540/17, 949 11 Nitra 
0911/328921, 0911/328922, hovoriaciweb@gmail.com
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Rozlúčili sme sa...
Ako blesk z čistého neba nás zasiahla správa o úmrtí našej dlhoročnej členky ZO ÚNSS, pokladníčky, vedúcej krúžku Očko  a bývalej pracovníčky KS ÚNSS Evy Prokopovej. Zomrela po ťažkej chorobe 12. augusta 2019 vo veku 45 rokov. S Evkou sme sa rozlúčili na cintoríne v Bábe 14. augusta 2019. Nedávno v rozhlasovej relácii venovanej vojnovým hrdinom zaznela myšlienka: „Keby sme na nich zabudli, zomreli by druhý raz.“ Nezabudneme.
V posledných augustový dňoch sme sa rozlúčili s najstaršou členkou ZO ÚNSS Nitra pani Annou Bírovou z Lužianok, ktorá odišla vo veku nedožitých 95 rokov.  
Česť Vašej pamiatke. 
Biela pastelka opäť s Adelou
V tomto roku sa biela pastelka stáva plnoletou. Ako ste už možno počuli z rádia, pripravujeme už 18. ročník tejto celonárodnej verejnej zbierky. Ambasádorkou je opäť obľúbená moderátorka Adela Vinczeová. 

Ďalší umelci podporia Bielu pastelku
V Bratislave pripravila ÚNSS veľké poďakovanie darcom za 18 rokov podpory. Všetko bude prebiehať na námestí Eurovea, pred sochou M. R. Štefánika. Okrem informačných stánkov, ktoré sa zamerajú na osvetovú činnosť, bude od obeda pódium patriť hudobným hviezdam. O sprievodné slovo sa postará tandem Adela Vinczeová a „náš hlas“. Kto ním je zatiaľ zostane pre vás prekvapením. Úspešnej dvojici bude ešte sekundovať obľúbený moderátor Dodo Kuriľák. A kto vystúpi na podporu Bielej pastelky? Skupina Fragile, raper Opak, speváčky Sima Martausová a Veronika Strapková, skupina Korben Dallas. 
My z Nitry sa môžeme hrdiť tým, že celý program bude otvárať dvojica Peter Bažík a Peter Zbranek.  

Hlavný zbierkový deň - 20.september 2019
V stovkách slovenských mies a obcí bude niekoľko tisíc dobrovoľníkov v tričkách so zbierkovým logom 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 už 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, v Topoľčanoch pred Gymnáziom 17. Novembra a v Šali na Hlavnom námestí. 

Ako budeme “pastelkovať” v Nitre
V našom stánku v OC Centro si budete môcť od 10:00 hod. do 17:00 hod. vyskúšať pomôcky, aj spoločenské hry pre nevidiacich. 
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, hláste sa na Krajskom stredisku v Nitre (Mgr. Erika Šodorová - 0911636421). 
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 20.9.2019 do pokladničiek Bielej pastelky v uliciach miest a obcí Slovenska, 
	zaslaním darcovskej SMS správy v hodnote 2 € na číslo 820 v sieti Orange, Telekom a O2
	on-line darom cez darcovský portál DARUJME.SK 
priamym vkladom na účet zbierky  
SK23 1111  0000 0014 3025 8006
	registráciou v systéme prieskumov verejnej mienky Talk Online Panel a pripisovaním získaných bodov v prospech Bielej pastelky
príspevkom cez službu Viamo, vďaka ktorej majú klienti Tatra banky, VÚB banky možnosť prispieť veľmi jednoducho zo svojho mobilu pomocou aplikácie Viamo

	do stacionárnych pokladničiek umiestnených v spolupracujúcich inštitúciách až do 31.decembra 2019
	aj na našom Krajskom stredisku na Nedbalovej ul. v Nitre, príp. na našich akciách avizovaných v mesačníku OČKO.                                  
Mgr. Erika Šodorová

Rekondičný pobyt v Dudinciach
Napriek tomu, že na rekondičný pobyt v hoteli Jantár v dňoch 12. – 18. októbra 2019 je prihlásených  38 ľudí,  máme ešte dve voľné izby. Škoda nevyužiť, keď zabezpečujeme aj dopravu. Môžete sa teda hlásiť u Josefa Zbraneka na t.č. 0911328921.

Qardo až 21. septembra
Prečo až tretiu sobotu? Viacerí protagonisti budú totiž na rekreácii v Taliansku. Ponuka na túto rekreáciu prišla po vydaní marcového Očka a prihlášky museli byť odovzdané ešte pred vydaním aprílového. Ponuka teda išla len ústnym podaním. Odpovedáme tým na otázky viacerých členov, prečo o rekreácii nevedeli. Vidíte, ako je dôležité chodiť na Qardo resp. zúčastniť sa na akciách? 

Výhodný paušál od spoločnosti Slovak Telekom
Pre osoby so zrakovým postihnutím ponúka Slovak Telekom aj paušál Áno L. Program obsahuje neobmedzené volania, SMS a MMS do všetkých sietí na Slovensku aj v Európe a 10GB dát. Bežná cena je 30€. Pre osoby so zrakovým postihnutím sa cena znižuje na 12€ mesačne. K paušálu si môžete vziať aj mobilný telefón Samsung J5 2018 za 1€ mesačne. Jeho súčasťou je aj aplikácia CORVUS. 
Postup pri aktivácii paušálu je rovnaký, ako pri aktivácii informačnej služby 1181, (viď nasledujúci príspevok). Cena aplikácií CORVUS sa pohybuje od 260 do 320 €. A hoci je možné získať na ňu príspevok od ÚPSVaR, jej kúpa cez hore uvedený paušál je viac ako zaujímavá.
Dúha 4/2019, upravené

Informačná služba 1181 zdarma
Samozrejme nie pre každého, len pre účastníkov so zrakovým postihnutím.
Okrem informácií o telefónnych číslach je možné získať i ďalšie informácie z nasledujúcich okruhov:
-  cestovné poriadky; vlaky, autobusy, MHD, lietadlá
-  otváracie hodiny úradov, pôšt, bánk, poisťovní
-  ordinačné hodiny lekárov
-  ubytovanie; možnosti ubytovania na celom Slovensku
-  kultúra; programy televízie, kín a divadiel, rôzne kultúrne a spoločenské podujatia
-  reality; predaj, kúpa a prenájom nehnuteľností
-  rekreácia; horské strediská, lanové dráhy, turistické trasy, snehové správy z lyžiarskych stredísk, hrady, zámky, prírodné zaujímavosti
-  výherné čísla pre tipujúcich
-  pracovné príležitosti; ponuka voľných pracovných miest
-  informácie o zjazdnosti ciest, navigácia po telefóne 
   a množstvo ďalších informácií z internetu, ktoré nie sú v rozpore s dobrými mravmi. 
Volanie na informačnú službu 1181 je bežne spoplatnené sumou 1,30 eur za minútu hovoru z pevnej linky. Služba je poskytovaná v nonstop prevádzke. V rámci jedného volania zákazníka na službu 1181 je počet poskytnutých informácií limitovaný na 5. 
Zľava platí pre volania z pevnej siete Telekom. Podmienky poskytnutia zľavy sú uvedené na web stránke spoločnosti Slovak Telekom a v Cenníku pre hlasové služby (najmä bod 1.6) 
Ako aktivovať zľavu?
Nevyhnutné je osobne navštíviť kontaktné miesto Telekomu a požiadať o aktiváciu zľavy na volania na univerzálnu hlasovú informačnú službu 1181 z dôvodu zrakového postihnutia užívateľa telefónnej linky. 100 % zľavu je možné aktivovať len k zriadenej pevnej telefónnej linke, ktorá je zriadená na meno zrakovo postihnutého užívateľa. Pri podaní žiadosti je potrebné predložiť občiansky preukaz a preukaz fyzickej osoby s ŤZP, resp. s ŤZP s červeným pásom, žiadosť postačuje podať ústne. Na zadnej strane preukazu ŤZP musí byť vyznačený druh postihnutia „Nevidiaci – Blind“. Percentuálna miera postihnutia sa v poznámke na zadnej strane preukazu neuvádza. Skutočnosť, že osoba má mieru funkčnej poruchy minimálne 50 % je daná tým, že je držiteľom preukazu fyzickej osoby s ŤZP. Pokiaľ na zadnej strane preukazu nie je druh postihnutia „Nevidiaci – Blind“ vyznačený, predloží žiadateľ na kontaktnom mieste Telekomu komplexný posudok, z ktorého je zrejmé, že ide o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím z dôvodu zrakového postihnutia. 
Milan Měchura – Dúha 4/2019, krátené

Nulový lístok (ako) na zavolanie
Železničná spoločnosť Slovensko zabezpečuje od 17. novembra 2014 na základe rozhodnutia Vlády SR bezplatnú prepravu aj pre poberateľov akéhokoľvek dôchodku. Stačí sa zaregistrovať do systému ZSSK, získať preukaz a pred cestou vlakom, kde „nulák“ platí, si zadovážiť cestovný lístok. Nulový cestovný lístok vám vydajú v pokladni železničnej stanice, vo vlaku (bez prirážky len v prípade, že sa na nástupnej stanici lístky nepredávajú) alebo vám ho pošlú v SMS správe. Znie to jednoducho a veru to aj jednoduché je! Pracovníkom nonstop kontaktného centra 18 188 (hovory sa účtujú podľa aktuálneho cenníka vášho operátora) nahlásite požadovaný vlak, typ lístka, registračné číslo preukazu ŽSSK a číslo mobilného telefónu. Následne vám príde informačná správa, ktorú treba do desiatich minút potvrdiť prázdnou SMS. Ak nemôžete odoslať prázdnu, postačí jedna medzera. Cena spätnej správy je 80 centov, spätná SMS za lístok s miestenkou vás bude stáť 1,20 €. Do mobilu tak dostanete SMS lístok, ktorým sa spolu s preukazom ŽSSK a ZŤP/ZŤP-S preukážete sprievodcovi vo vlaku. Lístok do mobilu možno kúpiť do akejkoľvek cieľovej stanice (aj na cestu s prestupom), a to najskôr 60 dní pred odchodom. Túto službu môžete využiť v sieťach Orange, Slovak Telekom, O2 Slovakia a SWAN Mobile - 4ka, u zahraničných operátorov nie. Pozor! Preposlaný lístok nie je platný. 
Dušana Blašková, Dúha 4/2019

PS.: Časopis Dúha v e-mailovej a Braillovskej forme je zdarma, v písomnej forme len za poštovné. Nájdete v ňom množstvo obdobne zaujímavých správ. 

Postrehy z našich letných akcií
Veľkomoravský deň – v sobotu 6. júla sme privítali priateľov zo SONS Vsetín, vlani sme navštívili ich veľkolepú Valašskú olympiádu. Ani oni sa u nás nenudili. Po vzájomnom srdečnom predstavení sa sme si zahrali ruské kolky, vypočuli si zaujímavú historickú prednášku Ing. arch. Vladimíra Libanta a zaspievali si so skupinou Domovina. Naše obrovské ĎAKUJEME patrí našej členke Eve Knézlovej, ktorá nezištne napiekla pre všetkých takmer stovku lokší, len sa po nich zaprášilo. 
Memoriál Zlatky Bielickej sa konal 13.júla 2019, svojou návštevou nás poctil Zlatkin syn Ivan s manželkou. Vnímame tento 4. ročník ako najvydarenejší zo všetkých. Pri tom sme mali rekordných 8 disciplín a všetko sme stihli načas s úsmevom a bez stresov. Prečo? Vďaka našim členom a ich rodinným príslušníkom. Spoločne sme zostavili tím 24 dobrovoľníkov. Ďakujeme, boli ste úžasní. Myslím, že všetci sme si to užili. Svoj odkaz rozhýbať ľudí Zlatka napĺňa, aj keď nie je medzi nami.
10. augusta sme si stihli zahrať aj Qardo. 
Zájazd na Moravu – 24.8. sa 41 našich členov a priateľov vybralo na návštevu Luhačovíc a  Buchlovíc. V kúpeľnom meste sme ochutnali viacero prameňov, v Buchloviciach sme si prešli zámok aj pozoruhodný zámocký park a všetko sme ukončili posedením vo vínnom sklípku v Blatničke.  

Zapojte sa do klubových aktivít v SINA Nitra, n.o.
Skúšky skupiny RADOSŤ - Každý pondelok o 9:30 h.
Tvorivé dielne krúžku RADKA - Každý štvrtok o 9:30 h. 
Krúžok Očko sa po prázdninách prvý raz stretne v utorok 17. septembra o 15:30 h. – príďte sa pod vedením rehabilitačnej sestry rozhýbať
Tréningy aplikovaného stolného tenisu – pondelky a piatky nepravidelne 

Očko 9/2019 – spracoval Josef Zbranek

