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	OČKO  7-8/2020, júl-august
mesačník pre nevidiacich a slabozrakých Nitrianskeho kraja. S podporou Mesta Nitra vydala SINA Nitra n.o. a KR  ÚNSS Nitra, Nedbalova 540/17, 949 11 Nitra
0911/328 921, 0911/328922, hovoriaciweb@gmail.com

Neprehliadnite krajské ponuky ani pozvánky Vašej Základnej organizácie
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Milí pravidelní odberatelia
Prepáčte, že sme sa odmlčali bez rozlúčenia, ale každý asi pochopil. Pri našom spôsobe posielania informácií to nešlo. Mnohé naše plány sa zrušili, iné sa posúvajú. Pomaly sa teda rozbiehame a tešíme sa na naše stretnutia. Vyberte si z krajskej ponuky...  
Kraj - KR a KS ÚNSS Nitra
Športový deň – Memoriál Zlatky Bielickej 2020
Termín: v sobotu 26.septembra 2020 
Miesto: SINA Nitra n.o. Nedbalova 17, Nitra
Čas: 9:00 – 17:00 hod.
Akciu v tomto roku podporila 
Nadácia ZSE a je určená zrakovo postihnutým milovníkom pohybu a ich priateľom. Program a súťaže sú stále vhodné aj pre starších ľudí: 
	Veslársky trenažér – 4 rodové a vekové kategórie 
	Ruské kolky – 1.kat. - nevidiaci alebo s klapkami

                    2.kat. - ostatní (vidím čo vidím) 
	Rovno,rovno,rovno! - súťaž v chôdzi v priamom smere
	Nitriansky čuchometer - rozpoznávanie vôní s klapkami
	Odhad miery

Odhad váhy
Mincovka – trochu iná ako vlani 
	Zemiakový petang 
	Kopy na bránu 
	Individuálne cvičenie v našej posilňovni
Prihlásiť sa do jednotlivých súťaží môžete až pri registrácii, ale vtedy už buďte rozhodnutí. 
Registrácia účastníkov:  9:00 – 9:45 hod.
Účastnícky poplatok 4,– € uhradíte pri registrácii, v ňom je zahrnuté:  
	Originálne tričko

Obed
Káva, čaj, minerálka
Ceny pre víťazov
Svoju účasť nahláste do stredy 23. septembra 2020 telefonicky na 0911 328922 p. Držíková.
Nikdy sme neprihlásených zábudlivcov neposlali preč. Riskujú však, že sa im ujde len studený obed.  
Či sa nám všetko podarí v plánovanom rozsahu je podmienené nielen pandemickou situáciou ale aj tým,
či sa nám podarí zostaviť taký početný tím dobrovoľníkov, ako vlani. Boli skvelí, bez nich by sme to nezvládli.  

Biela pastelka 2020
Nedáme jej zahynúť. V čase, keď volá o pomoc neziskový, ale aj ziskový sektor, čakajú našu verejnú zbierku zrejme ťažké časy, ale aj ona má právo na svoje miesto pod slnkom. Keď sa nestane nič mimoriadne, v uliciach miest  pravdepodobne nebude toľko dobrovoľníkov ako vlani. Ešte stále sme neuzavreli varianty nových techník zbierania. Potešila nás však pozitívna reakcia ZŠ a SŠ, ktoré sme obtelefonovali v posledných júnových dňoch. 
Hlavným zbierkový dňom bude piatok 18.september.
Na úrade ÚNSS bol vytvorený okrem krízového manažmentu ÚNSS i krízový štáb Bielej pastelky a keď sa situácia trocha uvoľnila, začali sa dobiehať zameškané prípravy. „Aktuálne už máme za sebou aj nahrávanie spotu do rádií či televízie“ - hovorí hlavná koordinátorka zbierky Eliška Fričovská. V ňom vystúpi nielen Adela Vinczeová, ale aj náš obľúbený hlas, herec SND, Robo Roth. Agentúra Promiseo sa rozhodla využiť oboch aj na pripravovanú kampaň v rámci sociálnych sietí. V súčasnej situácii sú pre nás sociálne siete veľmi dôležité a sú tiež záložným plánom, ak by prišla druhá vlna. Vtedy budú ľudia opäť viac doma za počítačom ako v uliciach a my musíme byť videní. Samozrejme s kampaňou v klasických médiách počítame. Dúfam, že sa nám podarí posilniť aj regionálne plochy. Naším cieľom je, aby sme boli všade, nech sa ľuďom dostane Biela pastelka do povedomia a snáď ich to „nakopne“ k pozitívnej akcii. 
Ako budeme pastelkovať v jednotlivých okresoch sa môžete informovať u predsedov svojich ZO. Členov ZO Nitra budeme  informovať v septembrovom Očku a to aj o ďalších formách prispievania. Do tej doby môžete sledovať aktuálne informácie na www.bielapastelka.sk a FB stránkach „Biela pastelka“, „Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska“ a „ÚNSS pre svojich členov“, kde nájdete aj fotky a videá. 

Krajské stredisko ÚNSS Nitra informuje
Od 22.06.2020 na základe Krízového plánu ÚNSS poskytujeme sociálne služby v nasledovnom rozsahu 
	pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky, ambulantnou a terénnou formou, len individuálne po telefonickej dohode
	kontakty: 037/7418115, 0905469649 – Mgr. Ajdariová
	0911636421 – Mgr. Šodorová
	0949272205 – Mgr. Gyürkyová


ZO ÚNSS Nitra
Jednodňový relaxačný pobyt na Ranči Bojná
Pozývame Vás na výlet na Ranč pod Babicou v piatok 28. augusta 2020. Podľa záujmu si tam príde každý na svoje: návštevu zverinca, chytanie rýb, ( aj s asistenciou skúseného rybára ) grilovanie, opekačku, športové vyžitie na ihriskách, posedenie (možno s hudbou, to však záleží na našich hudobníkoch). 
Odchod osobitného autobusu z parkoviska od žel. stanice  v Nitre bude o 8:00 hod., predpokladaný návrat do 18:00 hod. Cesta z Nitry do Bojnej trvá necelú  hodinu. 
Účastnícky poplatok je 5 €, zahŕňa dopravu autobusom a vstup do mini ZOO. Kto sa pustí do rybolovu, musí si ulovenú rybu odkúpiť. Môže si ju nechať pripraviť v reštaurácii, alebo sám ugrilovať či dokonca vyúdiť. Objednať si môžete aj obedové menu v cene 5,50€: 
1. Zelenin. polievka, kuracie soté, ryža
2. Zelenin. polievka, palacinky s džemom
3. Vyprážaný syr, hranolčeky – bez polievky
Menu si objednajte pri prihlasovaní, zaplatíte ho na mieste, možnosť celodenného občerstvenia v bufete. 
Prihlásiť sa a uhradiť účastnícky poplatok je nutné do 20.augusta 2020 osobne u nás na Nedbalovej ul. každý pondelok a štvrtok od 9:00 hod. do 12:00 hod. (ostatné dni a hodiny bez záruky) 0911 328922 p. Držíková. 

Rekondičný pobyt v Dudinciach
Ponúkame posledné 2 izby na pobyt v hoteli Jantár Dudince v dňoch 11. – 16. októbra 2020 za 225 € na osobu + pobytový poplatok 6 €. V cene je zahrnutá plná penzia, 8 procedúr podľa výberu, celodenný voľný vstup do hotelového bazéna a ďalšie drobné benefity. Dopravu z Nitry a späť osobitným autobusom hradí ZO ÚNSS Nitra. Prihlásiť sa môžu členovia ZO Nitra na 0911 328921 p. Zbranek do 31. augusta, potom ponúkneme prípadné voľné miesta členom iných ZO ÚNSS.  

ZO ÚNSS Šahy
8. september – prednáška na tému Opatrovateľstvo a starostlivosť o blízkych
	6. október – prednáška v rámci Úcty k starším 
	3. november – prechádzka šahanským cintorínom s výkladom Hontianskeho múzea
	1. december – rozlúčka s rokom s nádielkou
Bližšie informácie 0948105693 p. Bavlšíková.
ZO ÚNSS Nové Zámky
Rozlúčka s letom na kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch - koncom augusta 
	Hodnotiaca členská schôdza spolu so Slávnostnou Akadémiou a oslavou 30 výročia vzniku ÚNSS 

Bližšie informácie 0915219864 p. Vadkertiová

ZO ÚNSS Levice
Ranč v Čajkove - jazda na koňoch spojená s gulášom - streda 12.augusta 2020. Prihláste sa na tel. čísle 0907 522 970 do 8.8.2020 p. Medveďová

ZO ÚNSS Zlaté Moravce
28.7. výlet - Zubria obora a Pstruhový raj
	V auguste - Kultúrne leto v Topolčiankach
	Koncom septembra alebo začiatkom októbra - výjazdové zasadnutie výboru ZO v Tes. Mlyňanoch. 
	December - Vianočné posedenie 
Bližšie informácie 0949225341 p. Rakovská.

ZO ÚNSS Šaľa
24.7.2020 - Športový deň pri Váhu – občerstvenie na lodi
	28.7.2020 - Dunajská Streda – kúpalisko
13.8.2020 - zájazd Bratislava – loďou na Devín
Bližšie informácie 0940794702 p. Ricker.

ZO ÚNSS Komárno
V jednu augustovú sobotu (22.8. alebo 29.8.) ste všetci pozvaní do Komárna na ranč. O 12:30 sa zídeme v N-café na terase, odkiaľ sa súkromnými autami alebo taxíkmi (podľa situácie) presunieme do Jazdiarne do Novej Osady. Tu si budete môcť zajazdiť na koni (veľmi priateľskom a trpezlivom exemplári) a pri dobrej nálade si opečieme to, čo si prinesieme. Rozídeme sa okolo 16-17.hod.
Bližšie informácie 0908326313 Eka Balašková.

Poradenstvo

Diskriminácia vekom zrušená
Presne povedané - v zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ŤZP stratili účinnosť vekové obmedzenia, kedy sa tieto príspevky nepriznávali deťom do 6 roku veku a ľuďom starším nad 65 rokov. Stalo  sa tak na základe Nálezu Ústavného súdu SR. Márne dlhoročné úsilie zástupcov organizácií ZP presvedčiť kompetentných ministrov, poslancov a štátnych úradníkov vyvrcholilo podaním podnetu verejnou ochrankyňou práv za tesnej spolupráce s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím na Ústavný SR z dôvodu rozporu napadnutých ustanovení zákona s Ústavou SR a medzinárodnými záväzkami SR, ako je najmä dohovor OSN o právach osôb so ZP. NR SR musí do šiestich mesiacoch od zverejnenia nálezu zákon upraviť tak, aby už neobsahoval tieto diskriminujúce ustanovenia a bol daný do súladu s nálezom.
V praxi to v prípade osobnej asistencie znamená, že od 20. mája 2020, kedy bol nález Ústavného súdu zverejnený v Zbierke zákonov,  nemôžu úrady práce zamietnuť žiadosť o priznanie peňažného príspevku na osobnú asistenciu z dôvodu, že žiadateľ nedosiahol vek 6 rokov, resp. žiadateľ dovŕšil vek 65 rokov a pred dosiahnutím tohto veku príspevok na osobnú asistenciu nepoberal.
Milan Měchura - krátené
Corvus s množstvom užitočných noviniek
možnosť rozpoznávať bankovky 90 svetových mien, 
katalóg informácií o liekoch, výživových doplnkoch a zdravotníckych pomôckach – rýchlo a pohodlne
hlasovú navigáciu šitú na mieru nevidiacim, 
podrobné informácie o počasí   z novej schémy presnejších dát 
inteligentnejšia verzia čítača obrazovky – jednoduchšia obsluha, ktorá napr. preskočí nepodstatné informácie

Telekom opäť podporí nevidiacich
V minulom roku spustil Telekom špeciálny paušál pre nevidiacich so smartfónom Samsung Galaxy J5 s predinštalovaným Corvusom. Záujem prekonal aj tie najoptimistickejšie očakávania – po niekoľkých mesiacoch  bol mobil vypredaný. Operátor sa rozhodol v podpore nevidiacich pokračovať, ešte atraktívnejšou ponukou. Obmenil pôvodne ponúkaný dotovaný paušál ÁNO L za nový T Ideál 32, ktorý v sebe okrem neobmedzených volaní do všetkých sietí a SMS správ skrýva až 12 GB dát, čo je o pätinu viac než doteraz. Mesačný poplatok pre NS ostáva nezmenený t.j. 12 €. Veľkým pozitívom je aj ponúkaný prístupný smartfón. Nevidiaci si dnes môžu od Telekomu zadovážiť Samsung Galaxy Xcover 4s k uvedenému paušálu len za mesačný doplatok 2 € (+ 9 € jednorazová počiatočná akontácia). 
Viac v časopise ÚNSS Dúha alebo na stránke www.corvuskit.sk, Roman Martinovič, Stopka, n. o., - krátené.
Očko 7-8/202 – spracoval Josef Zbranek  

