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      OČKO 1-2/2022  - Január – február 
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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Začíname rok 2022
so želaním najmä pevného zdravia. Ochorení stále pribúda, aj my sa učíme s pandémiou žiť, lepšie povedané existovať. Menia sa postoje zodpovedných, takže presne nevieme čo môžeme a čo nemôžeme. Nechceme žiť ináč ako zvyšok spoločnosti, tak sa stretávame v menších skupinkách v režime OP+. Dúfajme, že s príchodom jari svitne aj na lepšie časy a my budeme môcť  pre vás zorganizovať nejaké pekné akcie. 
Pokiaľ máte konkrétne otázky na našu prevádzku, pýtajte sa na hore uvedených tel. číslach.


Veľkonočný pobyt
Pobyt sa uskutoční  v dňoch 14. (zelený štvrtok) až 19. (utorok) apríla. Na pobyt sme dostali od p. riaditeľky zľavu, jeho cena (5 nocí, 6 dní, plná penzia, 2 procedúry podľa výberu, vstup do bazéna) je 304 € plus kúpeľný poplatok. Dopravu z Nitry do Dudiniec a späť hradí ZO Nitra pre členov ZO Nitra.  Poslední záujemcovia  sa ešte  môžu prihlásiť najneskôr do pondelka 28.februára na tel. 0911 328921- p. Zbranek.
Pobyt v Chorvátsku 
Po minuloročných  dobrých skúsenostiach, že sa to pri dobrej organizácii  dá pekne zvládnuť, sme sa tento  rok rozhodli  pokračovať  a zorganizovať pobyt v hoteli Selce*** v klimatických kúpeľoch  Crikvenickej riviéry. Termín -  3. - 12.júna,  v cene 330 € je zahrnutá doprava, 7x ubytovanie v 2-3 lôžkových izbách (WC, sprcha, TV, wifi, klíma, fén.) 7x polpenzia v hotelovej reštaurácii a ďalšie drobné pozornosti hotela. Ten sa nachádza na promenáde bezprostredne pri mori. Benefitom je slovenská delegátka nám dobre známa Alenka Sitárová, ktorá s nami bude po celú dobu pobytu. Dodáva: „Chránime  finančné prostriedky našich klientov, preto   ich zálohy zostanú na slovenskom účte, aby  v prípade, že keď niektorá   z krajín neumožní cestovanie kvôli  pandémii, sme ich mohli  klientom  operatívne vrátiť.“
Pobyty je možné si objednať aj individuálne v iných termínoch, avšak ceny pobytov v júli a auguste sa pohybujú od 440 do 490 €. Záujemcovia sa môžu hlásiť u p. Oľgy Držíkovej na t. 0911 328922, olga.drzik@gmail.com, ktorá im poskytne aj bližšie informácie.  


Dajte nám svoje tipy
Na čo? Na miesta, ktoré by ste chceli navštíviť, kam by sme si  v priebehu roku mohli zájsť na zájazd. Telefonujte alebo mailujte na hore uvedené kontakty.
Nevidíte na čísla autobusov?
Zadovážte si povelový vysielač VPN 02 ku zvukovému majáku. Ide o kompenzačnú pomôcku, ktorá je na trhu už dlhšie, ale v Nitre sme ju nemali kde použiť. Je využiteľný len so zvukovým majákom, ktorý je umiestnený na dopravnom prostriedku, alebo v budove nad vchodom. Na povel z vysielača maják oznámi názov budovy, opíše trasu v nej, číslo a smer linky MHD.  Zvukový majáčik máme v Nitre na budove Okresného úradu. Očakávali sme ich na novej autobusovej stanici v Nitre. Márne. S príchodom nového dopravcu do Nitry cestujeme autobusmi, ktoré sú majákom vybavené a na povel z vysielača rozprávajú. Vysielač sa dá objednať v  Tyflocompe za 143,- € a možno naň žiadať príspevok od ÚPSVaRu. Výška príspevku sa odvíja od výšky príjmu žiadateľa, max. výška je 100,- €. 

Prosba o 2% z daní
Vďaka tejto pomoci môžeme prevádzkovať naše stredisko na Nedbalovej a organizovať naše akcie. Vlani ich bolo  menej ako pred pandémiou. Napriek tomu sme prispeli na Memoriál Zlatky Bielickej, na dva pobyty a zájazdy. Veľmi nás teší, že sa nám  podarilo obnoviť program Tyflotaxi – bezplatné poukážky na jazdy priniesli do života 40 našich členov výdatnú pomoc. Daňový úrad  poslal zoznam daňovníkov, ktorí nám vlani darovali 2% z daní. Niektoré mená vieme priradiť do okruhu rodín a priateľov našich členov, ale nie všetkých. Naše poďakovanie však patrí všetkým, ktorí pomohli. Blíži sa opäť termín podávania daňových priznaní a my Vás prosíme o oslovenie Vašich príbuzných a známych, aby nám poukázali 2% z daní z príjmu za rok 2021. 
Ako postupovať:
Pribalili sme tlačivá „Potvrdenie o zaplatení dane“ a „Vyhlásenie o poukázaní 2%“. Tie sú určené len ľuďom, ktorým podáva Daňové priznanie zamestnávateľ. Zamestnanec musí zamestnávateľa do 15. februára požiadať o ročné zúčtovanie preddavkov na daň, v ktorom vyznačí, že chce poukázať 2% a nechá si vystaviť potvrdenie o zaplatení dane. Vyplnené a potvrdené Vyhlásenie vieme na Daňový úrad za daňovníka podať aj my. Potrebujeme k tomu však  vyplnené potvrdenie o zaplatení dane a podpis na vyhlásení. Následne toto doručíme na príslušný daňový úrad. Kto má aj iné príjmy a podáva si daňové priznanie sám, ďalej živnostník alebo firma, tieto tlačivá nepotrebujú. Potrebujú len údaje o nás (sú vo vyhlásení), ktoré vpíšu do svojho daňového priznania. 
Zdaňovanie príjmov z osobnej asistencie 2021
Aktuálnu podrobnú informáciu nájdete na webovej stránke www.unss.sk v sekciách „poradňa/novinky v legislatíve“ a „Aktuálne“ pod názvom „Zdaňovanie príjmov z výkonu činnosti osobnej asistencie za rok 2021. Pokiaľ nemáte internet, obráťte sa počas pracovných dní telefonicky na pracovníčky KS ÚNSS Nitra. 
Smútočné oznámenie
Dňa 24. 12. 2021 nás vo veku 67 po ťažkej chorobe  navždy opustil zakladajúci člen ÚNSS Milan Andráška. V našom hnutí bol organizovaný už od roku 1972. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Očko 1-2/2022 – spracoval Josef Zbranek

