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          OČKO  5-6/2021, máj-jún
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
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Qardo, kolky, posilňovňa
Stretneme sa v sobotu 12. júna a budeme hrať o ceny.
10:00 hod. Qardo
13:00 hod. Kolky 
Počas akcie môžete využiť aj našu posilňovňu, ktorú môžete po telefonickej dohode navštíviť aj každý štvrtok. 

Joga smiechu
Beseda, seminár alebo ako sa dnes hovorí workshop.
Budeme mať možnosť naučiť sa Ako si navodiť veselú myseľ a pozitívne vnímanie sveta okolo nás. Sú na to rôzne finesy, nestačí len vtipy rozprávať, ale aj tie môžu byť. Čo všetko sa dá v tomto smere vykonať, nám v piatok 25. júna v našej spoločenskej miestnosti povie inštruktor Jogy smiechu Ľubor Foltán. Nezľaknite sa! Nejde o žiadne telocvičné týranie tela, jogu smiechu môže „cvičiť“ aj človek nepohyblivý. „Nesmejeme sa, pretože sme šťastní, ale sme šťastní, pretože sa smejeme.“  Kto už chce teraz vedieť viac, môže si pozrieť stránku www.jogasmiechu.sk
Začíname o 15:30 hod.na Nedbalovej 17.
 
Športový deň – Memoriál Zlatky Bielickej 2021
Termín: v sobotu 10. júla 2021 
Miesto: SINA Nitra n.o. Nedbalova 17, Nitra
Čas: 9:00 – 17:00 hod.
Akcia je určená zrakovo postihnutým milovníkom pohybu, ich rodinám a priateľom. Súťaže sú vhodné i pre starších.
	Veslársky trenažér – 6 rodových a vekových kategórií 
	Ruské kolky – 1.kat. - nevidiaci alebo s klapkami

                    2.kat. - ostatní (vidím čo vidím) 
	Rovno, rovno, rovno! - súťaž v chôdzi v priamom smere
	Odhad miery

Odhad váhy
	Rátačka mincí 
	Zemiakový petang 
	Kopy na bránu 
	Strely na bránku hokejkou
	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 5,– € zahŕňa. 
	Originálne tričko

Obed
Káva, čaj, minerálka
	Ceny pre prvých troch v každej disciplíne.

Nikoho nepošleme domov, ale organizátorom to zjednodušíte, keď svoju účasť nahlásite do stredy 7. júla 2021 telefonicky na 0911 328922 - p. Držíková.
Tiež nás poteší každý dobrovoľník, ktorý sa vopred prihlási na pomoc pri organizáciou súťaží.

Jednodňový zájazd na Kysuce
V sobotu 31. júla 2021 navštívime Drotárske múzeum v Dlhom poli (okres Čadca), ktoré vybudoval prakticky nevidiaci majster ľudovej umeleckej výroby Juraj Šerík – známy autor drôteného srdca pre Slovensko.
Prezrieme si nielen historickú drotársku dielňu a izbu drotárstva, ale môžeme si nakúpiť unikátne drôtené výrobky vrátane pozlátených i postriebrených šperkov. Juraj Šerík sa bude v ten deň venovať len nám. V Dlhom poli navštívime aj farmu Maroša Medvedíka, kde si zase prídu na svoje milovníci bryndze, žinčice a ovčích i kozích syrov. Na dobrý obed si tiež čas nájdeme. Cena zájazdu je 10,- €. Prihlásiť sa môžete na t. 0911 328922 - p. Držíková, alebo na Memoriáli Zlatky Bielickej, kedy si dohodnete aj úhradu zájazdu vopred.

Úhrada členských príspevkov i prevodom
V posledných dvoch rokoch sme si ich nemali možnosť uhradiť členské príspevky tak, ako sme boli zvyknutí v rokoch predošlých. Osobne si môžete uhradiť členské príspevky na ktorejkoľvek našej akcii, alebo krúžku a po novom dávame možnosť uhradiť členský príspevok aj prevodom na účet ZO ÚNSS Nitra:
IBAN: SK42 7500 0000 0040 2012 9467.
Pripomíname, že v rokoch 2021, 2020 a 2019 bol a je členský príspevok v ZO Nitra 10,-€.
   
Ako to bude s doplatkami za lieky
Od 1. januára 2022 bude limit spoluúčasti doplatkov na lieky pre držiteľov preukazu ŤZP, invalidných a starobných  dôchodcov, ak neprekročia stanovenú hranicu príjmu,  vo výške 0 eur. Preložené do bežnej reči to znamená,  že títo ľudia nebudú doplácať za lieky, pokiaľ súčet  ich príjmov zo závislej činnosti (mzdy a iné zárobky) a suma poberaného starobného alebo invalidného dôchodku v príslušnom kvartáli neprevýši sumu 180 % priemernej mesačnej mzdy v SR. Tu pozor na prípadný omyl! porovnáva sa kvartál s jedným mesiacom. Uveďme si príklad: Vo IV. Kvartáli 2020 dosiahla priemerná mzda na Slovensku výšku 1245,- €. 180% z tejto čiastky predstavuje sumu 2 241,-€.  Kto z nás to má? Túto sumu musíme však vydeliť počtom mesiacov v kvartáli, čiže tromi a dostávame mesačnú hranicu  príjmu 747,--€. A taký to príjem tí šťastnejší z nás už majú. Kto  bude mať menej - nedopláca, kto tú čiastku presiahne, bude za lieky doplácať, ale maximálne 12 €. Ďalším limitom je čiastka 30 €, ale to zrejme nikomu z našej ZO nehrozí. Aká bude priemerná mzda v čase, keď zákon nadobudne účinnosť, ešte nikto nevie. Deti do 6 rokov už majú túto výhodu od 1. mája 2021, v ich prípade sa príjem samozrejme neskúma, žiadny nemajú. Do príjmov sa pre tento účel nezarátavajú vdovské a sirotské  dôchodky, samozrejme i príspevky na kompenzáciu. To je však len stručný a zjednodušený výťah z článku Ing. Milana Měchuru, ktorý nájdete na www.unss.sk v sekcii aktuálne pod hore uvedeným titulkom. 

Rekondičný pobyt v Dudinciach
Pobyt v hoteli Jantár máme rezervovaný na 12. až 17. októbra teda 6 dní, 5 nocí. Cena pobytu, ktorý zahŕňa aj 5 procedúr, celodenný voľný vstup do hotelového bazéna, posilňovne a a ďalšie benefity je 230,- €. Dopravu z Nitry a späť osobitným autobusom hradí ZO. Prihlásiť sa môžu členovia ZO Nitra na 0911 328921 u p. Zbraneka  do 31. augusta, potom ponúkneme prípadné voľné miesta členom iných ZO ÚNSS.

Spomíname
1. mája nás navždy opustil pán Emil Orel len pár mesiacov po odchode svojej ženy Estery. Posledné roky života trávili spolu v DSS na Železničiarskej ul. V Nitre. Pod jeho vedením sa konali rekondičné pobyty v Kremnici, zabezpečoval prezencie na našich členských schôdzach, niekoľko rokov zasielal v mene organizácie blahoželania našim jubilantom. Aktívne sa zúčastňoval na Bielej pastelke. Na svet sa pozeral s úsmevom. Mal zbierku vtipov a rôznych žartov, vystrihoval si ich z novín  a nimi obohacoval naše stretnutia. 
„Emil, nezabudneme na Teba, česť Tvojej pamiatke.“ 
   

Krajské stredisko ÚNSS Nitra informuje
- Odborní pracovníci poskytujú sociálne služby osobne, telefonicky, písomne a elektronicky, ambulantnou aj terénnou formou, individuálne aj skupinovo
- Z dôvodu predchádzania možnému hromadeniu klientov na poradenských miestach, je potrebné, aby každý klient bol vopred objednaný na konkrétny dátum a čas. Toto opatrenie platí pre všetky poradenské miesta.
- V prípade, že klient/sprevádzajúca osoba príde na poradenské miesto bez predchádzajúceho objednania, odborný pracovník môže poskytnúť sociálnu službu, ak sa aktuálne v priestoroch neposkytujú sociálne služby inému klientovi alebo objedná klienta na iný konkrétny dátum a čas. 
- Podmienkou poskytnutia každej sociálnej služby zo strany klienta/sprevádzajúcej osoby je prekrytie horných dýchacích ciest.
- Neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek problémov súvisiacich so zrakovým postihnutím, či aktuálnou krízovou situáciou súvisiacou s COVID-19:
Mgr. Petra Ajdariová – 0905 469 649 
Mgr. Janka Dobrotková – 0949 272 205 
Mgr. Erika Šodorová – 0911 636 421


Zapojte sa do klubových aktivít v SINA Nitra n.o.
Po dlhšom čase opäť rozbieham činnosť našich krúžkov:
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 5-6/2021 – spracoval Josef Zbranek  

