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Úvodom
Rok 2005 bol pre nás predovšetkým začiatkom konkrétnej realizácie záverov 5. zjazdu našej organizácie. Zjazd síce nezmenil poslanie ÚNSS, ale na najvyššiu prioritu povýšil obhajobu záujmov nevidiacich a slabozrakých ľudí a podporu účasti čo najširšieho okruhu samotných občanov so zrakovým postihnutím na tomto procese. S prebiehajúcou decentralizáciou sa totiž zásadne rozširujú rozhodujúce právomoci orgánov na regionálnej a lokálnej úrovni, na ktoré sa prenášajú aj kompetencie v sociálnej oblasti významne ovplyvňujúce náš život. Povedomie rozhodujúcich orgánov o potrebách občanov so zdravotným postihnutím je stále nedostatočné a ani neexistujú uspokojivé záväzné pravidlá, ktoré by zaručili, že pri rozhodovaní samo-správnych orgánov nebudú podhodnotené alebo ignorované oprávnené potreby týchto ľudí. Preto nestačí obhajovať naše záujmy len ovplyvňovaním legislatívy, ale musíme hľadať podporu aj medzi poslancami samosprávnych orgánov na všetkých úrovniach. Je potrebné presviedčať, vysvetľovať a získavať podporu na stále väčšom počte miest a úrovní. Aj keď financovanie našich služieb a poradenstva zo strany VÚC bolo v roku 2005 regionálne rovnomernejšie, stále je vo väčšine krajov hlboko pod úrovňou reálnych potrieb. Zvýšiť účinnosť našej obhajoby nám môže pomôcť práve zapojenie čo najširšieho okruhu samotných ľudí so zrakovým postihnutím, ľudí ktorí túto podporu potrebujú. To však nie je možné len prostredníctvom dobrovoľníckej práce. Preto sme začali budovať sekretariáty krajských rád ÚNSS, ktoré by mali podporiť sebaobhajobu a svojpomoc. Žiaľ pre nedostatok peňazí sa nám tento zámer darí realizovať len veľmi ťažko, zatiaľ len na čiastočné a časovo obmedzené úväzky.
Aj keď nadobúda mimoriadny význam obhajoba záujmov na regionálnej a miestnej úrovni, ich obhajoba na centrálnej úrovni, najmä v oblasti legislatívy, nestráca na význame. Po celý minulý rok pokračoval nepriaznivý vývoj prác na inovácii sociálnej legislatívy. Namiesto prebiehajúceho zdokonaľovania súčasného systému prostredníctvom náhrady zákona o sociálnej pomoci novými zákonmi o sociálnych službách a kompenzáciách dôsledkov zdravotného postihnutia pripravovanej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, pokračovala príprava koncepcie sociálnej a dlhodobej starostlivosti z dielne Ministerstva zdravotníctva, ktorá nezískala podporu väčšiny organizácií občanov so zdravotným postihnutím a zainteresovaných odborníkov. Táto situácia viedla až k protestnému zhromaždeniu ľudí so zdravotným postihnutím v Bratislave a ďalších mestách Slovenska 6. decembra 2005, na ktorom sa organizačne i účasťou podieľala aj ÚNSS. Konečne Vláda SR na svojom zasadnutí 14. decembra zrušila uznesenia o prenose kompetencií vo veciach ťažkého zdravotného postihnutia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Ministerstvo zdravotníctva a tiež zrušila uznesenia ukladajúce realizovať koncepciu dlhodobej a sociálnej starostlivosti, čím sa vytvoril priestor na potrebnú inováciu sociálnej legislatívy. K prijatiu tohto rozhodnutia prispelo aj koordinované pôsobenie organizácií občanov so zdravotným postihnutím pod vedením Národnej rady občanov so zdravotným postihnutím. 
Vstupom Slovenska do Európskej únie sa objavujú nové možnosti riešenia problémov občanov so zrakovým postihnutím. Vo vzťahu k týmto občanom presadzuje EÚ politiku vytvárania rovnakých príležitostí a zabezpečenia rovnakého zaobchádzania, na ktorej implementácii sa podieľala aj ÚNSS. Na presadzovanie tejto politiky slúži aj projekt SIZAR - Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie občanov so zrakovým postihnutím - v rámci iniciatívy spoločenstva EQUAL, ktorého vedúcim národným partnerom je práve ÚNSS. Ide o zatiaľ náš historicky najväčší projekt čo do objemu prác, nákladov a zapojenia domácich i zahraničných partnerov, ale aj o najproblémovejší projekt. Všeobecne známa katastrofická situácia spôsobená mnohomesačným meškaním refundácií nákladov projektu a jeho mimoriadnou a neodôvodnene komplikovanou administratívnou náročnosťou nám viaže finančné prostriedky a ľudské kapacity, ktoré nevyhnutne potrebujeme na iné účely. Chceme veriť, že radikálne opatrenia na riešenie uvedenej situácie prijaté ministerkou práce na konci roku 2005 prinesú svoje ovocie aj v roku 2006 a umožnia nám venovať sa viac riešeniu úloh projektu ako administratívnym problémom.
Rok 2005 bol pre nás zvlášť významný aj na medzinárodnom poli. V spolupráci s Európskou úniou nevidiacich a s finančnou podporou Európskej komisie sme usporiadali v Bratislave medzinárodnú konferenciu Views Ahead - Pohľad do budúcnosti - Európska stratégia zamestnanosti z hľadiska ľudí so zrakovým postihnutím, s viac ako 70 zahraničnými účastníkmi z celej Európy a viac ako 50 účastníkmi zo Slovenska. Predovšetkým domáci účastníci získali cenné informácie o moderných spôsoboch zvyšovania zamestnateľnosti a zamestnávania ľudí so zrakovým postihnutím na otvorenom trhu práce. Na základe poverenia Európskou úniou nevidiacich sme programovo zabezpečili vo Vilniuse seminár zameraný na budovanie kapacity organizácií nevidiacich a slabozrakých ľudí v oblasti podpory antidiskriminačnej legislatívy a dobrej praxe vo vzťahu ku všeobecnej európskej výzve za boj proti diskriminácii.
Ďalej sme získali prostriedky z fondu oficiálnej slovenskej zahraničnej pomoci na projekt Braille Literacy, v rámci ktorého sme mohli darovať nevidiacim Srbska a Čiernej Hory 168 slepeckých písacích strojov Tatrapoint. Je to prvá významnejšia zahraničná pomoc nevidiacim sprostredkovaná našou organizáciou. Sme hrdí na to, že aj na  medzinárodnej úrovni sa stávame skutočným partnerom, ktorý nielen prijíma, ale aj dáva, nielen získava skúsenosti, ale aj ich rozdáva.
Po náročnom roku 2005 so sľubnými zmenami tesne pred jeho koncom vstupujeme s  nádejami do roku 2006, roku komunálnych i parlamentných volieb. Veríme, že aj s Vašou pomocou sa podarí prekonať dočasné ťažkosti, urýchliť proces vytvárania rovnakých príležitostí a rovnakého zaobchádzania pre občanov so zrakovým postihnutím a ich začleňovania do spoločnosti.

Ďakujeme za podporu a tešíme sa na spoluprácu. 

Ing. Tatiana Mikulášková	                                          RNDr. Branislav Mamojka, CSc.
    Riaditeľka ÚNSS	                                                               Predseda ÚNSS








Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej len ÚNSS) je občianske združenie, charitatívna a humanitárna organizácia, ktorá združuje nevidiacich a slabozrakých občanov, ich priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich a slabozrakých detí, bez ohľadu na pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, rasový pôvod, národnostný alebo etnický pôvod, zdravotné postihnutie, vek, politickú príslušnosť alebo sexuálnu orientáciu.
Poslanie ÚNSS
Obhajoba záujmov občanov so zrakovým postihnutím zameraná najmä na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia;
aktivizácia občanov so zrakovým postihnutím a vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností a rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia, na rozvoj a uspokojovanie záujmov a potrieb a na prípravu na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti;
všestranné pôsobenie na verejnosť a informovanie o problémoch a schopnostiach občanov so zrakovým postihnutím s cieľom, aby ich spoločnosť vnímala ako svoju prirodzenú súčasť;
poskytovanie sociálneho poradenstva, vykonávanie sociálnej prevencie a sociálnej rehabilitácie a poskytovanie sociálnych a ďalších služieb pre občanov so zrakovým postihnutím.
Organizačná štruktúra ÚNSS

Obr. Organizačná štruktúra ÚNSS

Priority ÚNSS v roku 2004:
	Skvalitňovanie úrovne poskytovania sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie zvyšovaním kvalifikácie odborných pracovníkov a výmenou skúseností,

aktivizácia občanov so zdravotným postihnutím v oblasti obhajoby ich záujmov so zameraním na vytváranie rovnakých príležitostí, zabezpečenie rovnakého zaobchádzania a realizáciu pozitívnych opatrení na prekonávanie a kompenzáciu dôsledkov zrakového postihnutia,
	podpora zamestnateľnosti a zamestnanosti ľudí so zrakovým postihnutím.

Názov organizácie:	Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sídlo organizácie:	Sekulská 1, 842 50 Bratislava
Identifikačné číslo (IČO):	00683876
Organizačná forma:	občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb.
Dátum založenia:	07. apríla 1990	Zložka MV SR:	VVS/1-909/90-32-5

Ústredná rada ÚNSS:
predseda: RNDr. Branislav Mamojka, CSc. (predseda ÚNSS)
prvý podpredseda: Mgr. Terézia Petiová
podpredsedovia: Ing. Milan Měchura, Josef Zbranek
členovia: Milan Antal, PaedDr. Imrich Bartaloš, Marek Buček, Peter Bursa, PhDr. Vladimír Cintula, Mgr. Peter Gieci, Jozef Hlubovič, Renáta Oláhová, Milan Sabovík, Anna Solomošiová Peter Vavro, Alžbeta Vršková, Milota Strončeková, Vincent Jurčišin, Ing. Ján Cesnek

Ústredná kontrolná komisia ÚNSS:
predseda: Mária Zubáková
členovia: Jana Pribulová, Štefan Janeček, Margita Gyorgyová, Edita Križanová

Úrad ÚNSS:
Riaditeľka: Ing. Tatiana Mikulášková (riaditeľka ÚNSS)
Sekulská 1, 842 50 Bratislava
tel.: 02/ 654 20 796, 02/ 654 20 844
fax.: 02/ 654 20 842
e-mail: @unss.sk" unss@unss.sk                                         
Web: www.unss.sk

Krajské strediská ÚNSS:
Krajské stredisko Bratislava
Vedúci: Mgr. Zuzana Janovská
Sekulská 1, 842 50 Bratislava
tel.: 02/ 654 20 798
e-mail: @unss.sk" unss.bratislava@unss.sk
Krajské stredisko Nitra
Vedúci: Mgr. Petra Ajdariová
Čajkovského 2, 949 11 Nitra
tel.: 037/ 741 8115
e-mail: @unss.sk" unss.nitra@unss.sk
Krajské stredisko Banská Bystrica
Vedúci: Bc. Dagmar Filadelfiová
Internátna 10, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/ 413 4201
e-mail: @unss.sk" unss.bystrica@unss.sk
Krajské stredisko Košice
Vedúci: Mgr. Terézia Petiová
Park obrancov mieru 1, 040 01 Košice
tel.: 055/ 632 4715e-mail: @unss.sk" unss.kosice@unss.sk

Krajské stredisko Žilina
Vedúci: Mgr. Jana Peknušová
Karpatská 10, 010 08 Žilina
tel.: 041/ 565 2369
e-mail: @unss.sk" unss.zilina@unss.sk
Krajské stredisko Trenčín
Vedúci: Bc. Anna Vojtechová
Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín
tel.: 032/ 652 33 13
e-mail: @unss.sk" unss.trencin@unss.sk
Krajské stredisko Prešov
Vedúci: Mgr. Jozef Hlubovič
Justičná 15, 080 01 Prešov
tel.: 051/ 772 4421
e-mail: @unss.sk" unss.presov@unss.sk
Krajské stredisko Trnava
Vedúci: Viera Mrenová
Trhová 2, 917 01 Trnava
tel.: 033/ 551 2706
e-mail: @unss.sk" unss.trnava@unss.sk






















Sociálne poradenstvo a prevencia
Zrakovo postihnutý. Mnoho ľudí nevie, koho si má pod týmto pojmom predstaviť. Aký je to človek. Čo dokáže. Nič nevidí? Má bielu palicu...možno vodiaceho psa? Nepracuje? Nevie sa o seba postarať? ... V prvom rade, treba vidieť človeka. Každý z nás je bytosť jedinečná a výrazne individuálna. Práve preto, že človek vníma viac ako 80% všetkých informácií zrakom, nie je zrakové postihnutie „len“ problémom zdravotným, ale ovplyvňuje život človeka vo všetkých smeroch. Zrakové postihnutie v sebe zahŕňa širokú škálu porúch, dôvodov vzniku, času vzniku, prognóz, od úplnej slepoty až po „zahmlené videnie“. Všetky stupne zrakového postihnutia majú však niečo spoločné: spôsobujú v živote človeka a jeho rodiny vážne problémy, ktorých prekonanie je nevyhnutnou podmienkou ku úspešnému, plnohodnotnému a kvalitnému životu v spoločnosti.
Zrakovo postihnutý:
V  tejto kategórii môžeme zrakovo postihnutých ľudí členiť do štyroch skupín, v rámci ktorých existuje široká individuálna variabilita:
Nevidiaci: Je to osoba s úplnou stratou zrakového vnímania, ale tiež osoba ktorá je schopná vnímať zrakom maximálne svetlo, avšak nie je schopná lokalizovať jeho zdroj.
Prakticky nevidiaci: Je to osoba, ktorá má zachované zvyšky zraku tak, že dokáže vnímať svetlo, obrysy a tvary predmetov, ale nedokáže využívať zrak ani s najlepšou možnou korekciou ako dominantný a jediný analyzátor pri práci, orientácii a získavaní informácií.
Slabozraký: Je to osoba, ktorá napriek najlepšej možnej korekcii má problémy s vykonávaním zrakovej práce. Takýto človek má vážne poškodený zrak, ale disponuje jeho užitočnými zvyškami, ktoré sa dajú efektívne využiť.
Osoba s poruchami binokulárneho videnia: Je to osoba s poruchou funkčnej rovnováhy a fyziologickej spolupráce pravého a ľavého oka. Je to vlastne porucha videnia oboma očami a spôsobuje problémy v priestorovom vnímaní.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je subjektom, ktorý ponúka pomoc zrakovo postihnutým ľuďom v riešení ich závažnej situácie. Sociálna pomoc je vykonávaná najmä formou sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a sociálnych služieb. Tieto tri zložky tvoria proces, v ktorom na seba nadväzujú a pôsobia ako jeden celok. Jeho výsledkom je integrovaný a plnohodnotný život zrakovo postihnutého i jeho rodiny. Úspešnosť tohto procesu je závislá nielen na aktivite samotného zrakovo postihnutého človeka, ale aj na participácii jeho blízkeho sociálneho okolia (rodina, priatelia, kolegovia ...) a celej spoločnosti. 
Sociálna pomoc, je vykonávaná v súlade so Zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Je poskytovaná sieťou Krajských stredísk ÚNSS, ktoré sa nachádzajú na celom Slovensku v každom Krajskom meste a Úradom ÚNSS. Sociálna pomoc je poskytovaná zrakovo postihnutým klientom bezplatne, ambulantne na pracoviskách ÚNSS alebo v domácom prostredí klienta.
Čo je sociálne poradenstvo?
Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na vstupnú diagnostiku, teda identifikáciu stavu a rozsahu, potrieb, problémov a obmedzení, ktoré klientovi prináša zrakové postihnutie a tiež zistenie dôsledkov, ktoré z uvedeného vyplývajú. Následne nastupuje navrhnutie optimálneho rehabilitačného plánu a zvolenie vhodných postupov a metód práce. Sociálne poradenstvo v štruktúre personálneho obsadenia Krajského strediska zabezpečujú sociálni pracovníci a regionálni koordinátori rehabilitácie. V roku 2005 bolo na Krajských strediskách vykonaných 9 241 úkonov sociálneho poradenstva.
Obsahom sociálneho poradenstva je:
	poradenstvo pri vyrovnávaní sa s postihnutím

poradenstvo pre osobnú sebestačnosť
sociálno-právne poradenstvo, zamerané na pomoc pri uplatňovaní práv a nárokov vyplývajúcich zo sociálnej legislatívy
poradenstvo pre sociálne prostredie zrakovo postihnutého klienta (rodina, priatelia, spolužiaci, spolupracovníci a pod.)
poradenstvo pre fyzické prostredie zrakovo postihnutého klienta (prispôsobenie bytu a ďalšieho okolia a pod.)
poradenstvo pri uplatnení sa na trhu práce, pri získavaní a pri udržaní si zamestnania
poradenstvo pri výbere kompenzačných a optických pomôcok,
poradenstvo pre používateľov vodiacich psov
poradenstvo pre rodičov detí so zrakovým postihnutím alebo s viacnásobným postihnutím v kombinácii so zrakovým postihnutím
poradenstvo v oblasti vzdelávania (pri výbere integrovaného alebo špeciálneho vzdelávania, predstaviť možnosti vzdelávania)
Čo je sociálna prevencia?
Ide o odbornú činnosť na predchádzanie a na zabraňovanie príčin vzniku, prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu. Sociálna prevencia nie je chápaná v medicínskom zmysle, a teda ako predchádzanie straty alebo poškodenia zraku, ale najmä ako predchádzanie sociálnych dôsledkov, ktoré vyplývajú zo straty zraku. V zmysle zákona sú pri práci so zrakovo postihnutými ľuďmi najčastejšími formami sociálnej prevencie: sociálna rehabilitácia, vyhľadávacia činnosť a organizovanie výchovno-rekreačných táborov.
Čo je sociálna rehabilitácia?
Sociálna rehabilitácia je zameraná na získavanie a rozvoj vedomostí, zručností a návykov, potrebných na prekonávanie dôsledkov straty alebo poškodenia zraku a na zvyšovanie nezávislosti zrakovo postihnutej osoby. V roku 2005 bolo na Krajských strediskách ÚNSS vykonaných 3 889 úkonov sociálnej rehabilitácie. 
Obsahom sociálnej rehabilitácie je:
	Výcvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu (technika pohybu s bielou palicou, pohyb v interiéri, exteriéri, orientácia – analýza priestoru s využitím integrácie zachovaných zmyslov, nácvik chôdze so sprievodcom, techniky bezpečného pohybu bez palice).

Výcvik sebaobsluhy (nácvik vykonávania bežných denných činností, prác v domácnosti – varenie, upratovanie, pranie, osobná hygiena).
Výcvik komunikačných zručností:
	klávesnicové zručnosti,
výučba Braillovho písma,
podpisovanie sa,
rozpoznávanie peňazí.
	Nácvik zrakovej práce s optickými pomôckami.
Nácvik práce s kompenzačnými pomôckami.
Príprava budúcich používateľov vodiacich psov a pomoc používateľom vodiacich psov.
Práca so špeciálnym počítačom a špeciálne upraveným počítačom.
Úprava a prispôsobenie prostredia klienta – bezbariérovosť a bezpečnosť.
Čo sú sociálne služby?
V roku 2005 Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytovala i špecifické úkony opatrovateľskej služby v počte úkonov 2 241. 
Konkrétne ide o činnosti:
	sprievodcovská služba,

predčitateľská služba.
Sociálna pomoc zrakovo postihnutým
Sociálna pomoc je klientom poskytovaná prevažne individuálne podľa ich požiadaviek na pracoviskách Krajských stredísk alebo v domácom prostredí. Aj v roku 2004 bola táto forma najžiadanejšou a najčastejšou formou sociálnej pomoci. Individuálna práca s klientom si vyžaduje dôkladnú a časovo náročnú prípravu i samoštúdium a po ukončení priamej práce s klientom analýzu, evidenciu, ďalšiu intervenciu v prospech klienta i ďalšie nevyhnutné úkony. Sociálna pomoc je poskytovaná i skupinovou formou a to na celoslovenskej alebo regionálnej úrovni.
Porovnanie množstva poskytnutej sociálnej pomoci podľa jednotlivých zložiek v roku 2004 a 2005:
Obr. graf
Uvedený graf nám zobrazuje počty úkonov v jednotlivých zložkách sociálnej pomoci za roky 2004 a 2005 z celého Slovenska. V roku 2005 bol na Krajských strediskách zavedený nový spôsob získavania štatistických údajoch o množstve poskytnutej sociálnej pomoci a počte klientov. Tento nový spôsob nám pomáha získať presnejšie a jednotné údaje za celé Slovensko. V tejto oblasti sa pri práci s klientom sledujú tri úrovne a to počet klientov, počet úkonov vykonaných pri konkrétnej sociálnej pomoci a počet hodín venovaných práci s klientom.
Ako vidieť z grafu, v oblasti sociálneho poradenstva nastal pokles v počte úkonov, naopak v oblasti sociálnej prevencie a služieb nastal nárast. Jedným z možných dôvodov môže byť snaha pracovať s klientmi ako dlhodobými, poskytovať čo možno najviac a kvalitné služby jednému klientovi a venovať čas sociálnej rehabilitácii. Uvedený vývoj hodnotíme ako pozitívny, pretože snahy a aktivity realizované v minulých rokoch začínajú prinášať výsledky, čoho dôkazom je i nárast vykonanej sociálnej rehabilitácie o jednu tretinu.
Prioritami v roku 2005 v oblasti sociálnej pomoci bolo:
zvyšovanie nezávislosti, sebadôvery a podpora aktívneho života občanov so zrakovým postihnutím;
osvojovanie a rozvoj špecifickým vedomostí, zručností a návykov zrakovo postihnutými, ktoré sú nevyhnutné na prekonávanie dôsledkov straty alebo poškodenia zraku a tým podpora sociálnej integrácie, so zameraním na ľudí v produktívnom veku;
rozvoj a podpora schopností, podmieňujúcich zamestnateľnosť zrakovo postihnutých, podpora integrácie zrakovo postihnutých do pracovného prostredia a života;
pomoc a podpora sociálnemu prostrediu zrakovo postihnutého (rodina, priatelia, zamestnávatelia, spolupracovníci, spolužiaci...);
skvalitňovanie úrovne poskytovania sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie zvyšovaním kvalifikácie odborných pracovníkov a výmenou skúseností;
S cieľom naplnenia týchto priorít, sa v roku 2005 uskutočnilo niekoľko regionálnych i celoslovenských aktivít, ktoré realizoval Úrad ÚNSS a Krajské strediská ÚNSS. 
Zvyšovanie kvality práce so zrakovo postihnutým klientom
Systematické školenia zamerané na zvyšovanie odbornej spôsobilosti pre odborných pracovníkov Krajských stredísk ÚNSS.
	Školenia pre sociálnych pracovníkov a regionálnych koordinátorov rehabilitácie, ktoré boli zamerané na:

	skupinovú prácu so zrakovo postihnutým klientom

zrakovú terapiu
	Rekvalifikačný kurz pre inštruktorov priestorovej orientácie a samostatného pohzbu.
Organizovanie rehabilitačných pobytov pre zrakovo postihnutých
Letné integračné tábory pre zrakovo postihnuté deti a mládež z celého Slovenska sa už tradične konajú počas letných prázdnin. Aj v tomto roku malo 24 zrakovo postihnutých detí a ich vidiacich kamarátov možnosť stráviť v dňoch 14.7. – 24.7. zaujímavé a dobrodružné prázdniny v Dubovej pri Modre. V období od 8.8. – 15.8. sa  25 mladých ľudí stretlo na letnom tábore pre zrakovo postihnutú mládež v Tajove, kde prežili mnoho nezabudnuteľných chvíľ. Tento tábor bol realizovaný v spolupráci so Združením nevidiacej a slabozrakej mládeže.
Rekondičný vianočný pobyt pre osamelých starších zrakovo postihnutých je ďalšou už tradičnou pobytovou aktivitou, ktorú organizujú počas Vianočných sviatkov pracovníci krajských stredísk ÚNSS. V roku 2005 sa o strávenie príjemných chvíľ počas Vianoc v dňoch 20. – 27. 12. postaralo pre 46 účastníkov vo Veľkej Lomnici Krajské stredisko v Prešove.
Celoslovenský rekondičný pobyt pre zrakovo postihnutých diabetikov. 19 zrakovo postihnutých ľudí trpiacich ochorením Diabetes-melitus sa zišlo v Duchonke od  5. -10. septembra. Stretli sa tu s odborníkmi, zúčastnili sa prednášok, absolvovali zdravotné vyšetrenia a navzájom si vymenili rady a skúsenosti.
Celoslovenský predvianočný pobyt pre zrakovo postihnutých mladých ľudí bez zamestnenia sa v roku 2005 uskutočnil po prvý krát ako reakcia na nízku zamestnanosť mladých nevidiacich a slabozrakých ľudí s cieľom nachádzať možnosti riešenia, vytvárať podmienky na ich aktivizáciu, vyzdvihnúť silné stránky a posilniť slabšie životné zručnosti, hľadať skutočné príčiny neschopnosti uplatniť sa na trhu práce a navrhnúť individuálne riešenia. Pobyt sa konal v Trenčianskych Tepliciach od 14. - 19. decembra a zúčastnilo sa ho10 mladých ľudí.
































Centrum informačných a technických služieb – CETIS
Centrum technických a informačných služieb - CETIS je špecializované pracovisko ÚNSS, ktorého poslaním je technická podpora vzdelávania, zamestnávania a nezávislého života zrakovo postihnutých ľudí najmä pomocou sprístupňovania informácií a informačných a komunikačných technológií a rozvoja schopností nevidiacich a slabozrakých ľudí potrebných na ich využívanie. CETIS rozvíja najmä tieto činnosti:
	Poradenstvo zamerané na optimálny výber kompenzačných pomôcok, ich efektívne využívanie a na súvisiace úpravy domáceho a pracovného prostredia,

poradenstvo pre využívanie Braillovho písma, jeho tlač, tvorbu reliéfnej grafiky a prepis dokumentov do Braillovho písma, 
poradenstvo zamerané na sprístupňovanie web stránok a elektronických dokumentov pre zrakovo postihnutých používateľov,
poradenstvo pre prevenciu a odstraňovanie architektonických bariér a sprístupňovanie hromadnej dopravy,
používateľské kurzy pre prácu s kompenzačnou výpočtovou technikou, školenie a poradenstvo pre inštruktorov a učiteľov,
pripomienkovanie súvisiacej legislatívy a ďalšia expertízna činnosť,
spolupráca s výrobcami kompenzačnej techniky na vývoji, testovaní a lokalizácii pre slovenské jazykové prostredie,
šírenie informácií o kompenzačných pomôckach a o možnostiach ich využívania v každodennom živote, pri štúdiu, v zamestnaní a poskytovaní služieb.
Aj v roku 2005 sme sa intenzívne venovali sprístupňovaniu informácií na internete a vo forme elektronických dokumentov. S prebiehajúcou informatizáciou spoločnosti a s prípravou verejnej správy na masívne zavedenie elektronickej komunikácie ich význam neustále narastá aj pre nevidiacich a slabozrakých občanov. Na sprístupňovanie obsahu web stránok prostredníctvom projektu „Robme weby lepšie“ sme získali finančnú podporu od Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií. výsledky projektu ako sú odporúčania na tvorbu a používanie prístupných elektronických formulárov a dokumentov vo formáte PDF nájdete na web stránke http://robmewebylepsie.unss.sk. O tejto problematike sme referovali aj na konferencii ITAPA 2005 venovanej informatizácii verejnej správy.
 Začali sme poskytovať farmaceutickým firmám poradenstvo pre popisovanie liekov Braillovým písmom. Túto povinnosť ukladá výrobcom liekov na humánne použitie smernica EU 2004/27.  Napriek tomu, že transpozícia tejto smernice do našej legislatívy sa očakáva až v roku 2006, výrobcovia liekov ju začínajú plniť už dnes. Je to významný krok na ceste k zvyšovaniu samostatnosti nevidiacich ľudí. Spoločne s farmaceutickými firmami sme začali hľadať spôsob ako realizovať aj druhé opatrenie uvedenej smernice - sprístupniť príbalové informačné letáky liekov aj ľuďom so zrakovým postihnutím. Ide o podstatne organizačne a finančne náročnejšie opatrenie a preto jeho implementáciu očakávame až po nadobudnutí platnosti príslušného zákona.
Významne sme pokročili pri riešení medzinárodného projektu „Eurochance - angličtina a nemčina pre ľudí so zrakovým postihnutím“ v rámci EU programu Leonardo da Vinci. Jeho cieľom je vytvorenie e-Learningových kurzov plne prístupných nevidiacim ľuďom, zameraných na doplnenie a zdokonaľovanie jazykových znalostí potrebných pre pracovné a spoločenské uplatnenie. Definitívne výsledky budú bezplatne k dispozícii v apríli 2006 a mali by byť významným príspevkom k zvyšovaniu zamestnateľnosti nevidiacich ľudí.







































Výcviková škola pre vodiacich psov
Výcviková škola pre vodiacich psov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytuje kompletný tyflokynologický servis klientom na celom území Slovenskej republiky. Výcvik vodiacich psov realizuje podľa medzinárodných štandardov, platných pre všetkých členov Medzinárodnej federácie škôl pre výcvik vodiacich psov so sídlom vo Veľkej Británii. Naša škola je jej plnoprávnym členom od roku 2000. 
Výcviková škola sídli v budove ÚNSS na Sekulskej ulici č.1 v Bratislave - Karlovej Vsi. Na výcvik využíva záhradu areálu, kde je vybudovaná cvičná drahá s prvkami, potrebnými pre výcvik vodiaceho psa, ako sú schody, chodníky, či zebrou označený prechod pre chodcov. Vo fáze výchovy šteňaťa, ktorá predchádza samotný výcvik, nám pomáhajú dobrovoľníci, ktorí majú zverené šteňa ubytované u seba a zabezpečujú jeho zdravý psychický a fyzický vývoj a taktiež úplnú socializáciu. Dosiahnutú úroveň požadovaných výkonov preverujú pravidelné spoločné stretnutia a precvičovania pod vedením skúseného cvičiteľa. 
Výchova a výcvik vodiacich psov v roku 2005
Nakoľko Výcviková škola pre vodiacich psov v súčasnosti nedisponuje vlastným chovom,  získava šteniatka nákupom od vybraných chovateľov, väčšinou plemena labradorský retriever. Rok 2005 začínala s pätnástimi psami v rôznom veku, počas roka nakúpila sedem šteniat a jedného ročného psa z Austrálie. Výcvik úspešne ukončili štyria psi a následne boli odovzdaní klientom. Išlo o tri sučky labradorského retrievera a jednu sučku nemeckého ovčiaka. Dve sučky labradora boli po čase zo zdravotných dôvodov z práce vyradené. Pre nevhodné povahy bolo vyradených osem psov. Do roku 2006 prešlo jedenásť psov.
Školiace aktivity
Pravidelné pracovné stretnutia zabezpečujú dodržiavanie metodiky práce vychovávateľov a cvičiteľov. Na stretnutiach riešime všetky praktické problémy našich zvierat počas výchovy a výcviku a zároveň tak zabezpečujeme lepšiu informovanosť v rámci celej problematiky. V roku 2005 sme zorganizovali tiež dve školenia pre žiadateľov o vodiaceho psa.
Propagačné aktivity
Počas roka 2005 navštívili členovia našej školy so psami päť krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.  Návštevy boli spojené s verejnými prezentáciami práce vodiacich psov, s cieľom zvýšiť informovanosť verejnosti o výchove a výcviku vodiacich psov a o ich prínose pre ľudí so zrakovým postihnutím. Naša škola sa na pozvanie Úradu sociálnych veci, práce a rodiny zúčastnila na seminári, zameranom na zlepšenie informovanosti pracovníkov príslušných úradov.
V roku 2005 začala Výcviková škola vydávať vlastný nástenný kalendár v spolupráci s grafikom Miroslavom Uhrikom a spoločnosťou Tesco Stores SR, a.s., taktiež pokračovala celoročná zbierka na podporu výcviku vodiacich psov. 
Výcviková škola naďalej vydáva magazín Vodiaci pes v zvukovej podobe, ako aj v čiernotlači. 

Spolupráca
Výcviková škola absolvovala v roku 2005 prvý audit v rámci členstva v Medzinárodnej federácii škôl pre vodiacich psov, a to s pozitívnym hodnotením. Pokračovala spolupráca s Austrálskou školou Guide Dogs Victoria, ktorá nám umožnila kúpu ročného psa z vlastného chovu. Vďaka pomoci zahraničných Slovákov, ako aj ostatných sponzorov sa nám podarilo finančne zabezpečiť kúpu chovnej sučky z Austrálie, na Slovensko bude dopravená v roku 2006. 
Nadviazali sme tiež kontakt s Ecole des Chiens Guides D´Aveugles du Midi -výcvikovou školou vo Francúzku, a budeme sa snažiť získať psa z ich vlastného chovu.





































Legislatívne aktivity
Starostlivosť o zdravotne postihnutých občanov sa vrátila na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Rok 2005 sa niesol v znamení snahy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky preniesť koncepciu dlhodobej starostlivosti o starších a zdravotne postihnutých občanov do legislatívnej podoby, ale i v znamení snahy zástupcov občanov so zdravotným postihnutím tento proces zastaviť. Občania so zdravotným postihnutím boli nakoniec úspešnejší.
Počas celého roka pokračovali na Ministerstve zdravotníctva SR práce na novom systéme starostlivosti o starších a ťažko zdravotne postihnutých občanov. Úsilie zástupcov občanov so zdravotným postihnutím tento proces zastaviť vyvrcholilo 17. mája 2005 prijatím uznesenia, ktorým rada vlády pre problematiku občanov so zdravotným postihnutím požiadala vládu SR o zmenu jej pôvodného uznesenia z roku 2004, o vyňatie problematiky kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia zo zákona o dlhodobej starostlivosti a o jej riešenie samostatným zákonom o kompenzáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Napriek prijatiu tohto nesúhlasného uznesenia vláda SR dňa 29. júna 2005 prerokovala a schválila návrh legislatívneho zámeru zákona o dlhodobej starostlivosti a podpore integrácie osôb so zdravotným postihnutím. Súčasne uložila Ministerstvu zdravotníctva SR pripraviť urýchlene na schválenie príslušný návrh zákona.       
Zmenu v tomto procese priniesla až výmena na poste ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, keď v októbri 2005 Ľudovíta Kaníka nahradila Iveta Radičová. Na návrh ministerky po predchádzajúcom rokovaní s ministrom zdravotníctva Rudolfom Zajacom, vláda SR dňa 14. decembra 2005 svojim uznesením č. 1011/2005 zrušila viacero svojich predchádzajúcich uznesení z rokov 2004 a 2005, vrátila riešenie problematiky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím z Ministerstva zdravotníctva  späť do kompetencie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a zaviazala ministerku pripraviť a predložiť do Národnej rady po schválení vládou SR zákon o sociálnych službách a zákon o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia. Okrem iniciatívy samotnej ministerky zmene stanoviska vlády SR napomohlo takmer jednotné stanovisko občianskych združení občanov so zdravotným postihnutím vyjadrené mimo iného i na protestnom zhromaždení v Bratislave dňa 6. decembra 2005 a prednesenom i na stretnutí s ministerkou v ten istý deň. Nič na tom už nezmenila skutočnosť, že Ministerstvo zdravotníctva urýchlene predložilo do pripomienkového konania návrh zákona o dlhodobej starostlivosti a podpore integrácie osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Po schválení vyššie uvedeného uznesenia Ministerstvo zdravotníctva návrh zákona z pripomienkového konania stiahlo. 
Odmietavé stanovisko občanov so zdravotným postihnutím vyplývalo z nesúhlasu s presunom kompetencií z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na Ministerstvo zdravotníctva, nesúhlasili sme s presunom rozhodovania o kompenzáciách zo špecializovanej štátnej správy (úrady práce, sociálnych vecí a rodiny) na zdravotné poisťovne, mali sme obavy z nadradenia zdravotnej starostlivosti nad sociálnym aspektom pri posudzovaní potrieb kompenzácie zdravotného postihnutia, nesúhlasili sme s financovaním sociálnych služieb, kompenzácií a ošetrovateľskej starostlivosti z jedného spoločného integrovaného účtu, s nadradením dodržiavania finančných limitov nad potrebami občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, so zriadením oddelených rozsiahlych špecializovaných posudkových tímov pri zdravotných poisťovniach, atď.
Od decembra 2005 začalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny intenzívne pracovať na dokončení návrhu zákona o sociálnych službách a návrhu zákona o podpore integrácie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, aby tieto normy mohli byť schválené ešte v tomto volebnom období s predpokladanou účinnosťou od 1. januára 2007. 
Od 1. januára 2005 nadobudla účinnosť séria nových zdravotníckych zákonov. V priebehu roku sa ukázala potreba ich viacnásobnej novelizácie. Sústredili sme sa na doriešenie platenia poistného na zdravotné poistenie osobnými asistentmi občanov s ťažkým zdravotným postihnutím, pretože reálne hrozila likvidácia osobnej asistencie z dôvodu neúmerného zaťaženia osobných asistentov odvodmi na zdravotné poistenie. Výsledkom je, že od 1. januára 2006 osobní asistenti občanov s ťažkým zdravotným postihnutím z príjmu za výkon osobnej asistencie poistné na zdravotné poistenie neplatia. 
Naša snaha o ďalšie zmiernenie reštriktívnych opatrení, presadených do zákona o sociálnej pomoci koncom roku 2002, nebola úspešná. Poslanci Národnej rady SR nepodporili ani zvýšenie odmeny pre osobných asistentov, ani zvýšenie hranice príjmu na trojnásobok sumy životného minima, po dosiahnutí ktorej sa peňažné príspevky na kompenzáciu niektorých zvýšených výdavkov už nevyplácajú.     
Dlho pripravovanú novelu zákona o sociálnom poistení, ktorá mala mimo iného priniesť navýšenie percentuálnych hodnôt miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť u mnohých diagnóz (vrátane ohodnotenia jednotlivých stupňov slabozrakosti) v prílohe č. 4 a tým s konečnou platnosťou doriešiť negatívne dopady zvýšenia hranice pre uznanie občana za invalidného (z 33 % na 40 %), resp. zvýšenia hranice, od ktorej sa už suma invalidného dôchodku nekráti podľa percenta miery poklesu (zo 66 % na 70 %), ministerka prekvapujúco v rámci 2. čítania vo výboroch NR SR stiahla z parlamentu. 
V  roku 2006 nás čaká intenzívna práca na návrhu zákona o sociálnych službách, na návrhu zákona o podpore integrácie občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a na presadení našich pripomienok k avizovanej veľkej novele zákona o sociálnom poistení. 










Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí
V roku 2005 začala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska realizovať jeden z najväčších projektov vo svojej histórii, projekt s názvom Sizar – Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí. Projekt je realizovaný v rámci Iniciatívy spoločenstva EQUAL, ktorá je financovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Implementačným orgánom tejto iniciatívy na Slovensku je Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR prostredníctvom Riadiaceho orgánu Iniciatívy spoločenstva EQUAL a Národnej podpornej štruktúry pre EQUAL. V rámci tejto iniciatívy bolo na Slovensku schválených a rozbehnutých 101 projektov.

Vedúci partner: 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
úlohy za oblasť sociálnej pomoci – poradenstvo, rehabilitácia, počítačová gramotnosť

Členovia rozvojového partnerstva:
Agentúra podporovaného zamestnávania (APZ)
úlohy za oblasť služieb zamestnanosti - podporovaného zamestnávania
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NADSME)
realizácia štandardných rekvalifikačných kurzov – sprístupnenie pre ZP
Stredisko pre štúdium práce a rodiny (SŠPR)
realizácia výskumov
Myšlienka SIZAR
Cieľom projektu je prostredníctvom zainteresovaných partnerov projektu vytvoriť komplexný systém poradenských a tréningových programov a služieb pre skupinu zrakovo postihnutých uchádzačov o zamestnanie. Vytvorenie tohto systému spolupráce má za cieľ znížiť závislosť zrakovo postihnutých ľudí na pomoci iných osôb pri úkonoch podmieňujúcich zamestnateľnosť, zvýšiť ich prispôsobivosť požiadavkám trhu práce najmä získaním počítačovej gramotnosti a poskytnúť im podporu pre naštartovanie a úspešný rozvoj pracovnej kariéry. S podporou tohto systému sa podstatne rozšíria ich možnosti absolvovať bežné rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy a uplatniť sa v integrovanom zamestnaní alebo vlastnom podnikaním. Súčasťou projektu je i realizácia výskumov.
Ako vznikol SIZAR?
Myšlienka projektu SIZAR vznikla ešte v roku 2004, kedy bola vypracovaná a odovzdaná na schválenie jeho prvá verzia, ktorá bola zo strany Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR podporená. 7.marca 2005 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a tak mohla začať realizácia projektu SIZAR, ktorá potrvá tri roky a teda do 7.3.2008. Prvá fáza tohto projektu, ktorá bola fázou podrobného dopracovania jednotlivých aktivít a finančných plánov, dotvorenia národného partnerstva, nájdenia nadnárodných partnerov a spoločného plánu práce a schválenia dopracovaného projektu bola ukončená v auguste 2005. Od tohto momentu prebieha realizačná fáza projektu.
Čo sa podarilo zrealizovať v roku 2005?
V roku 2005 sa rozbehla realizácia takmer všetkých 11 aktivít projektu. Začali sa pripravovať metodiky pre prácu so zrakovo postihnutým uchádzačom o zamestnanie, profily zrakovo postihnutých uchádzačov o zamestnanie, nové tréningové programy, školenia inštruktorov IT, jednotlivé kurzy IT a ich akreditácia, začala sa práca s klientami - uchádzačmi o zamestnanie, začali sa sprístupňovať rekvalifikačné kurzy, pripravili sa dotazníky pre prvý výskum, zrealizovali sa stretnutia nadnárodných partnerov, pripravil sa dizajn projektu a rozbehla sa príprava internetovej stránky projektu www.sizar-vision.sk.
S akými problémami sme sa stretli pri realizácii projektu SIZAR?
Spustenie projektov v rámci Iniciatívy spoločenstva EQUAL narazilo na mnoho problémov súvisiacich hlavne s administráciou a spôsobom ich financovania. V prípravnej fáze projektu bolo potrebné vybojovať financovanie prostredníctvom zálohových platieb pre mimovládne organizácie. V ďalších fázach nastúpili problémy s podpisovaním dodatkov zmlúv, podávaním žiadostí o zálohové platby a refundácie. Neujasnené a stále sa meniace podmienky Riadiaceho orgánu, organizačný chaos a nekompetentnosť pracovníkov, neúplné a chybné usmernenia, opakované vracanie žiadostí a predlžovanie termínov spôsobilo, že mnoho partnerstiev (vrátane SIZARu) dostalo prvé finančné prostriedky (a stále nie všetky) na realizáciu projektov až v decembri 2005! Teda deväť mesiacov po podpise zmluvy! Uvedené skutočnosti spôsobili posun realizácie niektorých plánovaných aktivít, neprimerané zaťaženie kapacít realizátorov i administrátorov, nečerpanie finančných prostriedkov podľa finančných plánov a ohrozenie i niektorých ďalších aktivít organizácií zapojených do projektov v rámci Iniciatívy spoločenstva EQUAL. Preto dúfame, že realizácia myšlienky ktorú sme naštartovali, nebude i naďalej ohrozovaná a že energia všetkých účastníkov tohto projektu (realizátorov i samotných zrakovo postihnutých), prinesie výsledky v ktoré dúfame.

















Spolková činnosť
Základným prvkom každého občianskeho združenia je jeho členská základňa. ÚNSS má v súčasnosti 6.650 členov, ktorí sú organizovaní v 69 základných organizáciách pôsobiacich na celom území SR. Činnosť týchto organizácií koordinuje 8 krajských rád. Pri ÚNSS pôsobia aj 3 kluby s celoštátnou pôsobnosťou, ktoré organizujú držiteľov vodiacich psov, masérov a užívateľov výpočtovej techniky. 
Aktivity týchto  organizačných zložiek sú zabezpečované svojpomocne dobrovoľnými funkcionármi. Ich prvoradým poslaním je obhajoba záujmov nevidiacich a slabozrakých občanov a vytváranie podmienok pre zvyšovanie ich samostatnosti, integráciu do spoločnosti – všestranné zvyšovanie kvality ich života.  
Za týmto účelom pripravujú organizačné zložky ÚNSS  podujatia orientované na vzdelávanie, podporu sociálnej rehabilitácie,  aktívne trávenie voľného času a prezentačné akcie pre zrakovo postihnutých ľudí a pre verejnosť. V roku 2005 pripravili nižšie organizačné zložky ÚNSS na celom území SR vyše 350 podujatí za účasti viac než 11 200 osôb. 
V šiestich krajoch začali v roku 2005 svoju činnosť sekretariáty krajských rád ÚNSS s cieľom poskytnúť spolkovej činnosti  profesionálnu podporu. Budovanie sekretariátov však prebieha so značnými ťažkosťami prameniacimi s nedostatku finančných prostriedkov na ich existenciu, takže zatiaľ pracovali len v provizórnych podmienkach a to z hľadiska priestorového, materiálne-technického i personálneho. 
Ďalšou formou profesionálnej podpory  obhajoby záujmov a integrácie nevidiacich a slabozrakých je zriaďovanie stredísk integračných aktivít. Tieto strediská by mali byť vybavené na organizovanie rôznych druhov skupinovej práce v oblasti sociálnej rehabilitácie, vzdelávania a klubových činností. Ústredná rada ÚNSS v decembri 2005 rozhodla o založení prvého strediska – neziskovej organizácie SINA Nitra n.o. 
Formy pomoci ÚNSS nižším organizačným zložkám a členom ÚNSS
Celá činnosť ÚNSS je orientovaná na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom a základným organizáciám, v ktorých sú registrovaní. Okrem tých foriem starostlivosti o zrakovo postihnutých ľudí, ktorým sú venované samostatné kapitoly Výročnej správy, poskytuje ÚNSS ďalšie formy podpory:
Základným organizáciám ÚNSS: 
	disponovanie s vybratými členskými príspevkami,

poukazovanie podielov z verejných zbierok,
interný grantový program, 
vydávanie interného spravodajcu DÚHA,
organizovanie školení pre funkcionárov.
Členom ÚNSS:
	poskytovanie bezúročných pôžičiek, 

organizovanie rekreácií.
Interný grantový program
ÚNSS má zriadený interný grantový fond, cieľom ktorého je motivácia organizačných zložiek ÚNSS k aktívnej a prospešnej činnosti formou adresných finančných dotácií. V roku 2005 podporila grantová komisia ÚNSS 20 realizovaných  projektov sumou 126 212,– Sk. Za všetky uvádzame: 
	Krúžok šikovných rúk a sebaobslužných činností – Základná organizácia Nové Zámky;

PC REVUE, INFO REVUE, DIGI REVUE – rozširovanie časopisov v digitálnej forme pre nevidiacich – Základná organizácia Bratislava 1;
Jóga – relaxačno-pohybové cvičenia pre zrakovo postihnutých – Základná organizácia Banská Bystrica;
Hrou k poznaniu (podpora integrácie nevidiacich a slabozrakých detí v základných školách) – Základná organizácia Čadca.
Interný spravodajca DÚHA
DÚHA (dvojmesačník ÚNSS o hlavných aktivitách) má za sebou už 5 rokov existencie. V písomnej a elektronickej forme je rozosielaná všetkým organizačným zložkám a pracoviskám ÚNSS. Informuje o podujatiach, projektoch, rozhodnutiach riadiacich orgánov, novinkách z oblasti sociálno-právnej legislatívy, kompenzačných pomôckach a prináša i metodické pokyny pre organizačné zabezpečenie aktivít ÚNSS. 
Poskytovanie bezúročných pôžičiek 
Základ pôžičkového fondu ÚNSS tvorí časť výnosov ešte predvojnových zbierok slepeckých organizácií. Každý zrakovo postihnutý člen ÚNSS môže po 2 rokoch členstva požiadať o poskytnutie bezúročnej pôžičky do výšky 8 000,– Sk na preklenutie prechodných finančných problémov. V roku 2005 pridelila osobitná komisia 33 pôžičiek v celkovej výške 261 tisíc Sk. V dôsledku skutočnosti, že mnoho nevidiacich a slabozrakých ľudí má vážne problémy s hmotným zabezpečením svojej existencie, snaží sa ÚNSS v posledných rokoch imanie fondu v rámci svojich obmedzených možností zvyšovať.
Organizovanie rekreácií
V snahe poskytnúť pre svojich členov a ich rodinných príslušníkov rekreáciu v peknom prostredí za dostupnú cenu vytvorila ÚNSS kumuláciou služieb vlastný produkt v rekreačnom zariadením Dukla v Bojniciach. V priebehu júla a augusta 2005 tu svoju dovolenku v siedmich týždňových turnusoch strávilo 110 rekreantov. 
Hudobná prehliadka zrakovo postihnutých interpretov
Na konci roka 2005 sa v priestoroch Strediska internátnej prípravy Železníc slovenskej republiky, v dňoch 8. až 11. decembra uskutočnila Celoštátna prehliadka zrakovo postihnutých interpretov v speve a hre na hudobný nástroj. Na jej príprave spolupracovala ÚNSS so Združením nevidiacej a slabozrakej mládeže, Štátnym konzervatóriom v Žiline a Základnou umeleckou školou v Žiline. Účastníci svoje umelecké výkony prezentovali v dvoch kategóriách – ľudová hudba a moderná hudba. Okrem toho sa zúčastnili na tematických seminároch pod vedením profesionálnej lektorky. Výkony jednotlivých účastníkov posudzovala odborná porota a poskytovala k nim spätnú väzbu. Následne vybrala tých najlepších na účinkovanie v záverečnom slávnostnom programe, ktorý sa uskutočnil v Žiline v dome umenia Fatra.
Z činnosti nižších organizačných zložiek ÚNSS
Letný detský tábor v Martine
Oblastné stredisko ÚNSS Martin v spolupráci s tunajšou základnou organizáciou zorganizovalo už po šiesty raz letný pobyt pre 12 nevidiacich a slabozrakých detí zo Žilinského kraja a Základnej školy internátnej pre nevidiacich v Levoči. Tábor sa konal od 13. do 19. augusta 2005 v Martine, časť Podháj. Z pestrého programu mali u detí najväčší úspech tradičná návšteva múzea železničnej techniky a deň hier, ktorý pre nich pripravili martinskí hasiči. 
Sečovce 2005
Pod týmto názvom zorganizovala Základná organizácia Trebišov v dňoch 7. – 8. októbra v Sečovciach už  9. ročník otvorenej krajskej prehliadky nevidiacich a slabozrakých spevákov a hudobníkov. Podujatia, ktoré malo v minulosti celoštátny charakter, sa zúčastnili takmer dve desiatky interpretov nielen z Košického kraja, ale aj z Prešova, Źiaru nad Hronom a Trnavy. Okrem rozvoja amatérskej umeleckej tvorby a zvyšovania interpretačnej úrovne, má toto podujatie napomáhať aj zvyšovaniu istoty a sebadôvery nevidiacich ľudí pri vystupovaní na verejnosti. 
Benefičný koncert v Žiline a Lučenci 
Pri príležitosti IV. výročia založenia Lions klubu Žilina sa dňa 23. marca 2005 v Dome umenia Fatra v  Žiline uskutočnil Veľkonočný benefičný koncert na podporu ÚNSS. Protagonistami koncertu boli Slovenský komorný orchester Žilina, Žilinský miešaný zbor, organistka B. Sunavská a ukrajinská sopranistka N. Melnik. Lions klub Žilina poskytol z výťažku koncertu materiálnu pomoc Krajskému stredisku ÚNSS Žilina v hodnote 23 500,– Sk. 
Dva benefičné koncerty v jeden deň  zorganizovala dňa 25. novembra Základná organizácia ÚNSS Lučenec. Účinkujúcimi boli žiaci cirkevnej školy Don Bosqua v Lučenci a takmer 10-tisícový výťažok, spolu ďalšími darmi, využijú nevidiaci a slabozrakí v Lučenci na kúpu PC zostavy. 
Krása z nití rozvitá 
Ústav informácií a prognóz školstva Bratislava - Múzeum špeciálneho školstva Levoča, v spolupráci s krúžkom ručných prác Radka, ktorý pracuje pri Základnej organizácii ÚNSS Nitra, pripravili pod vedením viacnásobnej medailistky svetových abilympiád Evy Vilímovej výstavu ručných prác. Výstava sa stretla u verejnosti s veľkou odozvou a v dňoch 13. septembra až 12. októbra 2005 si ju prezrelo niekoľko stoviek návštevníkov.  
Divadlo nevidiacim  
Dlhoročnú tradíciu má spolupráca Krajskej rady ÚNSS Bratislava s Divadlom Pavla Országha Hviezdoslava, ktoré  pri príležitosti Dňa  nevidiacich ÚNSS poskytuje za symbolickú cenu kapacitu celého divadla na jedno predstavenie. 30. novembra 2005 si mohli zrakovo postihnutí členovia ÚNSS spoločne s našimi podporovateľmi a partnermi pozrieť hru Jane Bowlesovej Dom nad oceánom. 
































Fundraising a komunikácia s verejnosťou
Únia nevidiacich a slabozrakých ďakuje všetkým organizáciám aj jednotlivcom, ktorí podporili jej činnosť a umožnili jej tak pracovať v prospech ľudí so zrakovým postihnutím.
2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb
Aj v roku 2005 sa Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska uchádzala o podiel z 2% dane z príjmov fyzických a právnických osôb a pri tejto príležitosti vydala informačný leták.  Jednotlivci a právnické osoby podporili činnosť ÚNSS asignáciou 2% v celkovej sume 2 241 421 Sk. Tieto financie využijeme na skvalitňovanie života ľudí so zrakovým postihnutím v roku 2006. Ďakujeme!
V roku 2005 sme finančné prostriedky, ktoré sme získali z kampane 2% v predchádzajúcom roku, využili takto:

824 876,00 Sk
Poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie v jednotlivých regiónoch SR
	poradenstvo pri vyrovnávaní sa so zrakovým postihnutím a začleňovaní sa do normálneho života

výcvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu s bielou palicou
nácvik vykonávania bežných činností – varenie, upratovanie, osobná hygiena
výučba Braillovho písma, klávesnicových zručností, podpisovanie sa, rozoznávanie peňazí
nácvik práce s optickými a kompenzačnými pomôckami

151 457,00 Sk
vzdelávacie aktivity pre odborných pracovníkov krajských stredísk ÚNSS zamerané na zvyšovanie kvality práce so zrakovo postihnutým klientom
3 celoslovenské školenia:
	školenie „Skupinová práca so zrakovo postihnutým klientom“

Školenie zrakovej terapie
Rekvalifikačný kurz priestorovej orientácie a samostatného pohybu
Regionálne školenie:
	Školenie sociálnych a komunikačných zručností

187 305,00 Sk

Dokončenie rekonštrukcie prvého komplexného strediska starostlivosti o zrak – Domu aktívneho videnia v Košiciach
560 616,00 Sk
aktivizácia ľudí so zrakovým postihnutím, vytváranie podmienok na rozvoj vlastných zručností a rozširovanie znalostí potrebných na prekonávanie dôsledkov zrakového postihnutia
	podpora 8 krajských rád a 68 základných organizácií, ktoré združujú 6800 zrakovo postihnutých ľudí, s cieľom rozvíjať integračné aktivity a spolkovú činnosť a tým pomáhať nevidiacim a slabozrakým občanom začleniť sa do spoločnosti

vytvorenie pozícií tzv. sekretárov v každom kraji SR, s cieľom zlepšovať sebaobhajobu nevidiacich a slabozrakých ľudí v jednotlivých regiónoch
293 282,00 Sk
podpora nižších organizačných zložiek s cieľom uspokojovať potreby ľudí so zrakovým postihnutím a  
pripravovať ich na plnohodnotný a integrovaný život a prácu v spoločnosti
	priama podpora krajských rád a základných organizácií ÚNSS

podpora projektov krajských rád a základných organizácií na základe grantového programu – v roku 2005 sme podporili viac než dvadsať projektov samotných zrakovo postihnutých ľudí, medzi inými výtvarné dielne, krúžky šikovných rúk a viaceré vzdelávacie aktivity
94 983,00 Sk
informovanie verejnosti o problémoch a schopnostiach občanov so zrakovým postihnutím
	náklady súvisiace s kampaňou 2%

aktivity public relations
135 000, 00 Sk

náklady na audit účtovnej závierky a výročnej správy (táto povinnosť vyplýva zo zákona)
Biela pastelka
V roku 2005 sme celoslovenskú verejnú zbierku Biela pastelka organizovali už po štvrtýkrát. Jej cieľom je pomáhať nevidiacim a slabozrakým ľuďom vyrovnať sa so zrakovým postihnutím, uľahčiť im prekonávanie ťažkostí a prekážok, ktoré so sebou strata alebo výrazné zhoršenie zraku prináša, pomáhať im opäť nájsť cestu do spoločnosti a viesť kvalitný život.
Zbierka Biela pastelka sa konala od 17. októbra do 15. novembra 2005. V prvý deň zbierky, ponúkali tímy dobrovoľníkov v uliciach viac než 100 miest a obcí biele pastelky za 20 Sk a dobrovoľný príspevok. Dobrovoľníci, ktorí sa pohybovali vo dvojiciach alebo v trojiciach, mali oblečené tričko s logom zbierky Biela pastelka a okrem pasteliek ľuďom rozdávali aj informačný letáčik. V tento deň v niektorých krajských mestách stáli infostánky a konali sa sprievodné podujatia.
Do verejnej zbierky Biela pastelka bolo možné prispieť:
	kúpou bielej pastelky,

zaslaním ľubovoľnej SMS správy v cene 20 Sk na číslo 820 v sieti Orange Slovensko (operátor odviedol na účet zbierky celú sumu a samotné zaslanie SMS nespoplatňoval),
vložením finančného daru na účet zbierky 4030016212/3100.
Počas zbierky sa predalo 77 488 bielych pasteliek. Hrubý výnos tvorí suma 1 818 970 Sk, z toho čistý výnos 1 546 125 Sk. 35% čistého výnosu použijeme na poradenstvo pre tých, ktorí stratili zrak a snažia sa s touto ťažkou situáciou vyrovnať, ako aj na realizáciu kurzov, počas ktorých nevidiaci a slabozrakí ľudia získavajú zručnosti nevyhnutné pre každodenný život, t.j.  bezpečná chôdza s bielou palicou, čítanie a písanie Braillovho písma a sebaobslužné činnosti ako varenie, upratovanie, osobná hygiena a podobne. Zvyšok, teda 65% použijeme na  projektové programy samotných nevidiacich a slabozrakých ľudí, na ich aktivizáciu a vzdelávanie, na rozvoj spolkovej činnosti a na krízovú pomoc zrakovo postihnutým ľuďom.
Verejná zbierka na podporu výcviku vodiacich psov
V období od 1. januára 2005 do 31.decembra 2005 prebiehala verejná zbierka na podporu výcviku vodiacich psov pre nevidiacich občanov a na podporu ťažko zrakovo postihnutých občanov.
Počas trvania zbierky verejnosť prispievala dobrovoľnými príspevkami do uzavretých pokladničiek označených maketou vodiaceho psa. Počas celého roka sa do pokladničiek, ktoré boli rozmiestnené po celom Slovensku, vyzbieralo 445 817 Sk, z toho čistý výnos tvorí sumu  385 829 Sk. Päťdesiat percent použijeme na nákup, výchovu a výcvik vodiacich psov, zaškolenie žiadateľov a držiteľov vodiacich psov, precvičovanie vodiacich psov vo výkone a tyflokynologický servis pre držiteľov vodiacich psov. Zvyšných päťdesiat percent je určených na poskytovanie sociálneho poradenstva a vykonávanie sociálnej rehabilitácie pre zrakovo postihnutých ľudí na území celého Slovenska na regionálnej a lokálnej úrovni.
Cesta svetla 2005
V roku 2005 sa uskutočnil druhý ročník fotografickej súťaže Cesta svetla, ktorú organizuje ÚNSS v spolupráci s časopisom Fototip. Témou súťaže bol svet ľudí s ťažkým zrakovým postihnutím. Autori, ktorí sa do nej zapojili, nazreli do tohto sveta a pokúsili sa predstaviť ho pomocou svojich prác širokej verejnosti. Súťaž prebiehala v troch kategóriách, farebná, čiernobiela a digitálna fotografia. Zúčastnilo sa 14 autorov s 33 prácami. Fotografie vyhodnotila odborná porota a z najlepších sme v novembri, mesiaci fotografie, zostavili výstavu v nákupnom centre AVION Shopping Park, Bratislava. 
Cieľom výstavy bolo pootvoriť prostredníctvom fotografií dvere do sveta zrakovo postihnutých ľudí, a podnietiť návštevníkov k pozastaveniu a zamysleniu sa nad rozmanitosťou života. Cesta svetla rozprávala o zrakovom postihnutí cez umenie, ktoré hovorí univerzálnym jazykom zrozumiteľným pre každého. S cieľom dotknúť sa čo najširšieho okruhu ľudí bude výstava Cesta svetla v roku 2006 predstavená verejnosti v krajských mestách SR.











Finančná správa
 

I. Analýza majetku
	
Majetok Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej len „ÚNSS“) bol v roku 2005 vo výške 36.862 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2004 kedy dosiahol výšku 36.928 tis. Sk, sa znížil o 66 tis. Sk. Zníženie stavu majetku bolo spôsobené predovšetkým znížením stavu finančného majetku v roku 2005 (15.532 tis. Sk) oproti roku 2004 (17.927 tis. Sk) o 2.395 tis. Sk.

	Vlastné imanie ÚNSS sa v porovnaní s rokom 2004 znížilo o 2.820 tis. Sk. Vlastné imanie bolo v roku 2005 vo výške 32.868 tis. Sk, kým v roku 2004 bol stav vlastného imania 35.688 tis. Sk. Zníženie stavu vlastného imania bolo spôsobené predovšetkým znížením výsledku hospodárenia v roku 2005 (5.857 tis. Sk) oproti roku 2004 (9.180 tis. Sk) o 3.323 tis. Sk.

	Cudzie zdroje ÚNSS sa v porovnaní s rokom 2004 zvýšili o 2.754 tis. Sk. Cudzie zdroje boli v roku 2005 vo výške 3.994 tis. Sk, kým v roku 2004 bol stav cudzích zdrojov 1.240 tis. Sk. Nárast cudzích zdrojov bol spôsobený predovšetkým zvýšením prechodných účtov pasívnych v roku 2005 (2.490 tis. Sk) oproti roku 2004 (56 tis. Sk) o 2.434 tis. Sk.

	Na znížení majetku  sa podieľali:
	vlastné imanie vo výške 	2.820 tis. Sk,

cudzie zdroje vo výške 		2.754 tis. Sk

Spolu	66 tis. Sk, čo predstavuje celkové zníženie majetku ÚNSS.		

Nakoľko absolútne zníženie vlastného imania nemá dostatočnú vypovedaciu schopnosť, je potrebné posúdiť vzťah vlastného imania a cudzích zdrojov za roky 2005 a 2004. 

rok 2004: vlastné imanie/ cudzie zdroje = 35.688 tis. Sk/ 1.240 tis. Sk = 27,87
rok 2005: vlastné imanie/ cudzie zdroje = 32.868 tis. Sk/ 3.994 tis. Sk = 8,23
Z uvedeného vyplýva, že v roku 2004 bolo vlastné imanie 28,78 krát väčšie ako cudzie zdroje. V roku 2005 bolo vlastné imanie 8,23 krát väčšie ako cudzie zdroje. 

Cudzie zdroje rástli rýchlejšie ako vlastné imanie. Tento jav bol spôsobený v rámci vlastného imania predovšetkým znížením výsledku hospodárenia (v roku 2004 9.180 tis. Sk a v roku 2005 5.857 tis. Sk). Najväčší vplyv na zvýšenie cudzích zdrojov v roku 2005 oproti roku 2004 o 2.754 tis. Sk malo zvýšenie stavu prechodných účtov aktív o 2.434 tis. Sk v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004.


Tabuľka č. 1.  Štruktúra majetku (v tis. Sk)

Ukazovateľ
2004
2005
Absolútna odchýlka
% 2004
% 2005
Relatívna odchýlka
Index rastu (poklesu)
Dlhodobý majetok
18 284
19 565
+ 1 281
49,51
53,08
+ 3,57
1,0701
Obežný majetok
18 644
17  297
- 1 347
50,49
46,92
- 3,57
0,9278
Spolu
36 928
36 862
- 66
100
100
0
1,9979

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že dlhodobý majetok v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004 vzrástol o 1.281 tis. Sk. Na raste dlhodobého majetku sa najviac podieľal dlhodobý hmotný majetok, ktorý vzrástol v roku 2005  v porovnaní s rokom 2004 o 1.258 tis. Sk a rast dlhodobého finančného majetku, ktorý v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004 vzrástol o 200 tis. Sk. 
Podľa indexu rastu dlhodobý majetok v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004 bol 1,0701 krát vyšší.

Naopak obežný majetok v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004 klesol o 1.347 tis. Sk. Na tomto poklese sa najviac podieľal pokles finančného majetku a rast prechodných účtov aktív. Kým finančný majetok v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004 klesol o 2.395 tis. Sk, prechodné účty aktív vzrástli o 1.109 tis. Sk. 
Podľa indexu poklesu obežný majetok v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004 bol 0,9278 krát nižší.

Ako z tabuľky č. 1 vyplýva v roku 2004 predstavoval podiel dlhodobého majetku na celkovom majetku 49,51 %, tak v roku 2005 to bolo 53,08 %. Podiel obežného majetku na celkovom majetku v roku 2004 bol 50,49 %, tak v roku 2005 to bolo 46,92 %.

II. Analýza zdrojov majetku (zdrojov financovania)

II.1. Ukazovateľ finančnej samostatnosti

U1 = (vlastné imanie/majetok)*100

rok 2004: U1 = (35.688 tis. Sk / 36.928 tis. Sk)*100 = 96,64 % 
rok 2005: U1 = (32.868 tis. Sk / 36.862 tis. Sk)*100 = 89,16 % 

Na základe posúdenia ukazovateľa finančnej samostatnosti, prostredníctvom ktorého sa posudzuje  do akej miery je ÚNSS schopná pokryť svoje potreby (prostriedky) vlastnými zdrojmi, môžeme skonštatovať, že v roku 2004 bola ÚNSS schopná pokryť svoje potreby (prostriedky) vlastnými zdrojmi na 96,64 % a v roku 2005 na 89,16 %, čo medziročne predstavuje pokles o 7,48 %.



II.2. Ukazovateľ zadĺženosti

U2 = (cudzie zdroje/majetok)*100

rok 2004: U2 = (1.240 tis. Sk / 36.928 tis. Sk)*100 = 3,36 %

rok 2005: U2 = (3.994 tis. Sk / 36.862 tis. Sk)*100 = 10,84 %

Na základe posúdenia ukazovateľa zadĺženosti, prostredníctvom ktorého sa posudzuje  do akej miery ÚNSS pokrýva svoje potreby (prostriedky) cudzími zdrojmi, môžeme skonštatovať, že v roku 2004 ÚNSS pokrývala svoje potreby (prostriedky) cudzími zdrojmi na 3,36 % a v roku 2005 na 10,84 %, čo medziročne predstavuje rast o 7,48 %.

II.3. Ukazovatele likvidity

Okamžitá likvidita (likvidita I. stupňa)
	
	Okamžitá likvidita = finančný majetok / krátkodobé záväzky

rok 2004: okamžitá likvidita = 17.927 tis. Sk / 1.073 tis. Sk = 16,71

rok 2005: okamžitá likvidita = 15.532 tis. Sk / 1.237 tis. Sk = 12,56

Okamžitá likvidita v roku 2005 dosahuje 12,56, to znamená, že na 1 Sk krátkodobých záväzkov pripadá 12,56 Sk finančného majetku ÚNSS. Na základe analýzy tohto ukazovateľa môžeme tvrdiť, že ÚNSS viaže pomerne vysoké objemy prostriedkov v najlikvidnejšom majetku, čo nie je veľmi účelné. Efektívnejšie by bolo  znížiť dosiahnutý pomer medzi hodnotou krátkodobých záväzkov a hodnotou finančných účtov.

V porovnaní s rokom 2004 však okamžitá likvidita klesla, čo je možné považovať za pozitívny výsledok.

Bežná likvidita (likvidita II. stupňa)

	Bežná likvidita = (finančný majetok + krátkodobé pohľadávky – pohľadávky po lehote splatnosti)  /  krátkodobé záväzky
rok 2004: bežná likvidita = (17.927 tis. Sk + 632 tis. Sk – 57 tis. Sk) / 1.073 tis. Sk = 17,24
rok 2005: bežná likvidita = (15.532 tis. Sk + 572 tis. Sk – 57 tis. Sk) / 1.237 tis. Sk = 12,97

Bežná likvidita v roku 2005 dosahuje 12,97, to znamená, že na 1 Sk krátkodobých záväzkov pripadá 12,97 Sk finančného majetku a krátkodobých pohľadávok ÚNSS. Na základe analýzy tohto ukazovateľa môžeme tvrdiť, že ÚNSS v súčasnosti viaže pomerne vysoké objemy prostriedkov v tomto pomerne vysoko likvidnom majetku, čo nie je veľmi účelné. Efektívnejšie by bolo znížiť dosiahnutý pomer medzi hodnotou krátkodobých záväzkov a hodnotou finančných účtov a krátkodobých pohľadávok.

V porovnaní s rokom 2004 však okamžitá likvidita klesla, čo je možné považovať za pozitívny výsledok.

Celková likvidita (likvidita III. stupňa)

	Celková likvidita = obežný majetok / krátkodobé záväzky

rok 2004: celková likvidita = 18.644 tis. Sk / 1.073 tis. Sk = 17,38

rok 2005: celková likvidita = 17.297 tis. Sk / 1.237 tis. Sk = 13,98

Celková likvidita dosahuje 13,98, to znamená, že na 1 Sk krátkodobých záväzkov pripadá 13,98  Sk finančného majetku podniku, krátkodobých pohľadávok a zásob. Na základe analýzy tohto ukazovateľa môžeme tvrdiť, že ÚNSS v  súčasnosti viaže pomerne vysoké objemy prostriedkov v likvidnom majetku, čo nie je veľmi účelné. Bolo by efektívnejšie znížiť dosiahnutý pomer medzi hodnotou krátkodobých záväzkov a hodnotou finančných účtov a krátkodobých pohľadávok.

V porovnaní s rokom 2004 však celková likvidita klesla, čo je možné považovať za pozitívny výsledok.

Tabuľka č. 2. Ukazovatele likvidity

Ukazovateľ
rok 2004
rok 2005
Okamžitá likvidita
16,71
12,56
Bežná likvidita
17,24
12,97
Celková likvidita
17,38
13,98

Ako z tabuľky č. 2. vyplýva, okamžitá, bežná i celková likvidita v roku 2005 v porovnaní s rokom 2004 klesla, čo môžeme považovať za pozitívny výsledok.

Prijaté príspevky v tis. Sk (najvýznamnejší darcovia a donori)

Príspevky a dary
Finančný objem
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
6630
Ministerstvo kultúry SR
180
Banskobystrický samosprávny kraj
826
Košický samosprávny kraj
1250
Bratislavský samosprávny kraj
1000
Nitriansky samosprávny kraj
850
Prešovský samosprávny kraj
376
Trenčiansky samosprávny kraj
625
Trnavský samosprávny kraj
1384
Žilinský samosprávny kraj
500


Audit účtovnej závierky za rok 2005

Audit účtovnej závierky za rok 2005 ku dňu zostavenia výročnej správy sa do zostavenia výročnej správy za rok 2005 neuskutočnil. Je naplánovaný na obdobie júla 2005. 

Z dôvodu, že vo výročnej správe za rok 2004 nebol uverejnený výrok audítora týkajúci sa auditu účtovnej závierky za rok 2004 (uskutočnil sa v decembri 2004, teda po termíne zostavenia výročnej správy za rok 2004), výrok audítora, ktorý sa týka auditu účtovnej závierky za rok 2004, je súčasťou tejto výročnej správy. 
Výrok audítora: 
„Uskutočnil som audit pripojenej účtovnej závierky za Vaše občianske združenie za rok 2004, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2004, súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky. V účtovnom období, ktoré predchádzalo môjmu auditu nebol vykonaný audit účtovnej závierky. Za uvedenú účtovnú závierku je zodpovedné vedenie Úradu ÚNSS. Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe vykonaného auditu
Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi ISA. Podľa týchto štandardov mám audit naplánovať a vykonať tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahŕňa overenie dôkazov, ktoré dokladujú sumy a iné údaje uvedené v účtovnej závierke, na základe testov. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie použitých účtovných princípov a zhodnotenie významných odhadov, ktoré uskutočnil manažment, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku. Som presvedčený, že vykonaný audit poskytol objektívny základ pre môj výrok.
Podľa môjho názoru účtovná závierka vyjadruje verný a pravdivý obraz o finančnej situácii občianskeho združenia k 31. 12. 2004 a výsledkoch jeho hospodárenia za rok, ktorý sa skončil k uvedenému dátumu, v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve.
								V Košiciach 17. decembra 2005
								Ing. Štefan Adamišin v.r. 
								zodpovedný audítor
								Licencia SKAU 852.“




Ďakujeme
Ďakujeme všetkým donorom a podporovateľom, ktorí sa podporou ÚNSS spolupodieľali na skvalitňovaní života ľudí so zrakovým postihnutím.
Ďakujeme štátnej správe
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo školstva SR
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií
Ministerstvo zahraničných vecí SR
Ďakujeme samospráve
Banskobystrický samosprávny kraj 
Bratislavský samosprávny kraj
Košický samosprávny kraj
Nitriansky samosprávny kraj
Prešovský samosprávny kraj
Trenčiansky samosprávny kraj
Trnavský samosprávny kraj
Žilinský samosprávny kraj

mesto Bratislava – mestská časť Karlova Ves, mesto Nitra, mesto Banská Bystrica, mesto Košice, mesto Žilina, mesto Trenčín, mesto Prešov, mesto Trnava
Ďakujeme ostatným podporovateľom
Európska komisia, zastúpenie v SR, Bratislava
Rotary International Distrikt
Rotary klub Banská Bystrica 
Lions Club Internetional
Divadlo P.O.Hviezdoslava, Bratislava
Slovenská kynologická jednota, Bratislava
Slovenská národná knižnica, Martin
Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu, Levoča
Nadácia na podporu občianskych aktivít, Bratislava
Slovenská humanitná rada
Európsky sociálny fond
Štátna vedecká knižnica
Ďakujeme všetkým sponzorom a partnerom
Apple Pie, s.r.o., Bratislava
ESET, s.r.o., Bratislava
Ľudová banka, a.s., Bratislava
Microsoft Slovakia, s.r.o., Bratislava
Orange Slovensko, a.s., Bratislava
UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava
mesačník Fototip
denník Sme
týždenník Slovenka
STV
televízia TA3
Slovenský rozhlas
Rádio Expres
Zoznam, s.r.o.
Rádio Twist
Rádio B1
Rádio Nai
Recar, a.s
Akzent, s.r.o. 
euroAWK
Nubium
Tesco Stores SR, a.s., Bratislava
Model obaly, s.r.o., Martin
Trenkwalder technologies, spol. s.r.o., Bratislava
Verlag Dahofer, s.r.o., Bratislava
Nadácia U.S. Steel, Košice
Fond sociálneho rozvoja
Commerc Service s.r.o
Ivanko Ján,
FUTUREPLAST  s.r.o.
Kronospan s.r.o.
Prelika a.s.
Gamo, a.s.
Coca-cola Beverages Slovakia, s.r.o., Bratislava
Nitrasklo, a.s., Nitra
Flaga slovplyn, s.r.o., Pezinok
A.L.I., zásielkový predaj CD, Bratislava
Roffelzen Slovekia, s.r.o., Nitra
SPP, a.s.
Opavia – Lu, s.r.o.
Billa, s.r.o.
COOP Jednota Slovensko, s.d.
Ahold Retail Slovakia, k.s.
Ševt, a.s., Bratislava
Toplimo, Bratislava


Ďakujeme všetkým jednotlivcom a spoločnostiam, ktoré poukázali 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb za rok 2004 v prospech Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Zvlášť ďakujeme týmto subjektom:
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Bratislava
CAC Leasing Slovakia, a.s., Bratislava
Schiedel Slovensko, s.r.o., Zamarovce
Tatra banka, a.s., Bratislava
STABILIT, s.r.o., Nové mesto nad Váhom
Citibank (Slovakia), a.s., Bratislava
GUDE SLOVAKIA, s.r.o., Modra
ORTOMAG, s.r.o., Nitra
Chromspec - Slovakia s.r.o., Nitra
Práčovne a čistiarne, s.r.o., Nitra
V.I. Trade s.r.o., Nitra
BC Torsion spol. s.r.o., Brezová pod Bradlom
BEGE s.r.o., Brezová pod Bradlom
CORAL, s.r.o., Nitra
EKVIA, s.r.o., Nitra
INA SKALICA, s.r.o., Skalica
Techklima s.r.o., Nové mesto nad Váhom

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska za ich  obetavú prácu.
Ďakujeme všetkým ľuďom, ktorí preukázali solidaritu s nevidiacimi a slabozrakými spoluobčanmi vo verejnej zbierke Biela pastelka a zbierke na podporu výcviku vodiacich psov.
Ďakujeme všetkým priateľom a priaznivcom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska za ich pomoc a podporu.

Inzerát
Tyflocomp, s.r.o.
Distribučné stredisko pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých

Ponúka:
	pomôcky na orientáciu,

pomôcky na písanie bodového písma,
pomôcky na sebaobsluhu,
výpočtovú techniku,
špeciálne upravené počítače
	 s hlasovým výstupom,
 s hmatovým výstupom,
 so zväčšeným zobrazovaním,
	špeciálne počítače
tlačiarne
	 čiernotlačové a farebné,
 na bodové písmo,
	optické a televízne čítacie lupy,
pomôcky na voľný čas, hry a hračky.

Spôsob distribúcie:
Priamy predaj
	Štvrtok 9:00 – 12:00 a 13:00 – 17:30 hod.
	Piatok 9:00 – 14:00 hod.
Zásielková služba
Predaj na dobierku
Špeciálne pomôcky na objednávku

Predajňa
Tyflocomp, s.r.o.
Sekulská 1, 842 50 Bratislava
Tel.: 02/65420 796, 654024 897
Fax: 02/65420 842
E-mail: tyflocomp@tyflocomp.sk
www.tyflocomp.sk






