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Pozvánka na Slávnostnú akadémiu v prílohe
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Pozvánka na prezentáciu
Krajské stredisko ÚNSS Nitra a spoločnosť Tyflocomp Vás pozývajú na prezentáciu nových kompenzačných pomôcok,
ktorá sa uskutoční 14.11.2019 o 9:00 hod. v SINA Nitra,n.o. na Nedbalovej ul.v Nitre. Budete si môcť pozrieť a vyskúšať najnovšie prenosné elektronické lupy:
i-loview 13  – Nová televízna lupa s troma režimami  zväčšenia (na čítanie, na pozeranie do diaľky a na zväčšovanie odfotených predlôh) od 1,2x-50x v živom náhľade, pri fotkách až do zväčšenia 150x.
Stolová, ľahko prenosná lupa, ktorá sa ľahko skladá. Váha 3,91 kg.
Snow 12 – Nová elektronická prenosná lupa v kompaktnom dizajne s dotykovým displejom a uhlopriečkou 12". Ponúka zväčšenie do 19x. Váha 0,96 kg, výdrž batérie do 3 hodín.
Lupa je vybavená doplnkovou funkciou OCR a prevodom textu na reč. Súčasťou vybavenia lupy je aj ľahko prenosný sklopný stojan.
Acesight – elektronické hlavové okuliare pre slabozrakých a prakticky nevidiacich. Tento druh pomôcky uvoľní užívateľovi ruky, ale zachová možnosť kvalitného zväčšenia do diaľky aj na blízko. Vhodná pre použitie na doma pre pozeranie televízie, výborná pre študentov, aby vedeli rozpoznať tvár každého spolužiaka a zároveň  dobre vidieť aj  na tabuľu. Zaujímavé pre pracujúcich, aby mohli pohodlne pracovať s rôznou papierovou dokumentáciou či bez stresu sa pohybovať v neznámych pracovných priestoroch. Má dobré zorné pole 45°. Kamera 8 MP,  zväčšenie 1,1x – 15x, možnosť zmeny farieb. 

Na veľkú noc do Jantáru v Dudinciach
Kedy? Od 9. do 13. apríla 2020. Cenu ešte v hoteli nemali stanovenú, ale pobyt je už teraz takmer celý vypredaný. My už máme voľných len niekoľko miest, záujemcovia sa môžu hlásiť na tel. 0911 328 921 p. Zbranek.   

Kalendáre a časopisy na rok 2020
I v tomto roku budeme hromadne 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, téma Hodiny = 4,–€
	Cirkevný = 1,-€
Kalendáre si môžete objednať do 18.11.2019 u Eriky Šodorovej na 0911 636421. 
Na KS ÚNSS Vám pracovníčky pomôžu s objednávkou časopisov ÚNSS (Dúha) a z SKN Levoča. 
  
Chceme aj vlastný kalendár
Budúci rok slávime 30. výročie založenia ÚNSS. Pri tejto príležitosti by sme radi vydali vlastný kalendár so zväčšeným písmom ako SKN s tými najkrajšími fotkami z našich akcií, ktoré sa zachovali. Nechceme, aby bol drahší, ako ten levočský. Držte nám palce, nech to stihneme! Ďalšie informácie v nasledujúcom vydaní OČKA.

Deň Bielej palice
ÚNSS v spolupráci s Prezídiom PZ SR organizovala už po 10. raz dopravno-bezpečnostnú akciu ku dňu Bielej palice (15. október). Cieľom akcie je upozorniť vodičov na dodržiavania zákona o cestnej premávke 8/2009 Z.z., ktorý o.i. garantuje človeku s bielou palicou, že po správnej signalizácii sa vodiči musia k týmto chodcom správať so zvýšenou opatrnosťou. V utorok 15. októbra sme na Slovensku boli na 54 prechodoch bez svetelnej signalizácie, kde prechádzal figurant s bielou palicou a na bezpečnosť dohliadal spolupracovník - štatista. V meste Nitra sme boli na jednom priechode na Tr. A. Hlinku a z 226 áut nezastavilo až 73, takmer jedna tretina. Upozornite, prosím, doma a vo svojom okolí vodičov na význam bielej palice, možno sa polepšíme. Ďalšie info https://unss.sk/aktuality/2019/co-odhalil-den-bielej-palice-2019.php" https://unss.sk/aktuality/2019/co-odhalil-den-bielej-palice-2019.php. 
   

Stretli sme sa s Vinczeovcami
Adelu a Viktora sme u nás na Nedbalovej privítali v stredu 30. októbra. Všetko sa dohodlo v priebehu jedného týždňa, pozvánky sme tým pádom nestihli. Zišli sme sa tam 53 členovia ZO z nitrianskeho kraja a riadne sme si ich prítomnosť užili, sú to skvelí a bezprostrední ľudia. Odpovedali na naše zvedavé otázky a tiež sa dozvedeli niečo o nás. Veľká vďaka Eve Knézlovej, ktorá pre všetkých napiekla štrúdlu.
Pozor na strieborné palice
Na trhu sa objavila strieborná slepecká palica, ktorá však neplní funkcie klasickej – bielej slepeckej palice. Varujeme  nevidiacich pred zakúpením tejto „striebornej“ slepeckej palice. V prípade použitia inej ako bielej palice vás nebude chrániť ustanovenie cestného zákona a vodič vás nemusí považovať za nevidiaceho. Pokiaľ máte o bielu palicu záujem, obráťte sa na pracovníčky KS ÚNSS Nitra, pomôžu vám ju vybaviť. Ďalšie info na https://unss.sk/aktuality/2019/strieborna-slepecka-palica-varovanie.php" https://unss.sk/aktuality/2019/strieborna-slepecka-palica-varovanie.php. 
Príďte si zacvičiť
Rehabilitačné cvičenie vedie bývalá fyzioterapeutka a naša členka Štefánia Dianová. Cvičenia sú koncipované tak, aby vyhovovali všetkým ľuďom bez rozdielu veku a kondície. Cvičí sa u nás na Nedbalovej každý utorok o 15:30 hod. 

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. 
Tréningy aplikovaného stolného tenisu – pondelky a piatky nepravidelne 
Očko 11/2019 – spracoval Josef Zbranek

