Výročná správa 2007
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Príhovor
ÚNSS
Sociálne poradenstvo a prevencia
SIZAR
CETIS
Prevencia dopravných a architektonických bariér
Výcviková škola pre vodiacich psov
Legislatívne aktivity
Fundraising, komunikácia s verejnosťou a kultúrne aktivity
Spolková činnosť
Finančná správa


Vydavateľ:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Sekulská 1, 842 50 Bratislava
Tel: 02/654 20 844
Fax: 02/654 20 842
E-mail: unss@unss.sk
Internet: www.unss.sk
IČO vydavateľa:
00683876
Foto:
Archív ÚNSS

VÝROČNÁ SPRÁVA 2007

Príhovor

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska vykonáva a podporuje veľmi široký a rôznorodý okruh činností zameraných na prekonávanie dôsledkov poškodenia alebo straty zraku vo všetkých oblastiach života. Venuje sa obhajobe a podpore uplatňovania práv ľudí so zrakovým postihnutím, rozvoju ich schopností a zručností potrebných pre čo najnezávislejší život so zrakovým postihnutím a pre čo najúčinnejšiu sebaobhajobu ako aj službám nevyhnutným pre dôstojný a kvalitný život bez zraku alebo s jeho významným obmedzením. Rok 2007 nebol pre nás len pokračovaním realizácie rozbehnutých činností a projektov. Bol pre nás výnimočným rokom, ktorý vyhlásila Európska únia za Európsky rok rovnosti príležitostí, do ktorého sme vstupovali s nádejou a zámerom urýchliť proces vytvárania rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania pre občanov so zrakovým postihnutím a ich začleňovania do spoločnosti. Veľké nádeje sme vkladali aj do prínosu predpokladaného podpisu a začatia prípravy ratifikácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý  považujeme za mimoriadne užitočný a v medzinárodnom práve najvýznamnejší nástroj na presadzovanie uplatňovania práv ľudí so zrakovým postihnutím.  
Z hľadiska občana s ťažkým zrakovým postihnutím musíme konštatovať, že to nebol príliš úspešný, ale skôr rozporný rok. Hlavným dôvodom pre takéto hodnotenie je Predovšetkým pre  odloženie prijatia dlho očakávaného nového zákona o kompenzácii sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a zákona o sociálnych službách, ktoré mali nahradiť zákon o sociálnej pomoci. Tým sa opäť odložilo riešenie narastajúcich problémov občanov s ťažkým zdravotným postihnutím a ich rodín z dôvodu dlhodobo nevalorizovaných príspevkov na kompenzácie a služby. Jedným z dôsledkov je aj znižovanie prístupnosti osobnej asistencie a opatrovania blízkej osoby, lebo platná úroveň príspevkov sťažuje až znemožňuje získavať osoby ochotné vykonávať tieto služby. Naďalej pretrvávali problémy s financovaním sociálneho poradenstva a najmä sociálnej rehabilitácie zo strany samosprávnych krajov, ktoré mal pomôcť riešiť odložený nový zákon o sociálnych službách. Okrem známeho omeškávania platieb za činnosti vykonávané v rámci projektov, došlo v roku 2007 aj k zmene kritérií na poskytovanie dotácií z rozpočtu MPSVaR, ktoré viedli k prerozdeleniu a k redukcii príspevkov najmä na podporu obhajoby, sebaobhajoby a uplatňovania práv ľudí so zdravotným postihnutím a súvisiace prevádzkové a mzdové náklady. Dotácie z rozpočtu MPSVaR nám v minulých rokoch pomáhali zmierňovať dôsledky nerovnomerného financovania zo strany jednotlivých samosprávnych krajov a podporovať zvyšovanie kvality a odbornosti poskytovaných služieb, čo bolo uvedenou zmenou značne obmedzené. Obávame sa, že na tento nástroj sa budeme môcť spoliehať ešte menej v budúcom roku, lebo nový výnos od dotáciách z rozpočtu MPSVaR nebol zverejnený do konca roku 2007. 

V roku 2007 sa podarilo dosiahnuť aj nesporné úspechy, ktoré však zostávajú v tieni vyššie uvedených problémov. Medzi úspechy, ktoré si najviac ceníme patrí :
	znovu zavedenie povinného nemocenského poistenia pre zamestnancov so zníženou schopnosťou vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, 

obnovenie práva na výplatu vyššieho z oboch dôchodkov pri prechode z invalidného do starobného dôchodku, zavedenie sociálnej dávky čiastočne znižujúcej diskrimináciu detí niektorých rodičov bez nároku na daňový bonus z dôvodu zdravotného postihnutia,
 zrušenie zákonnej možnosti vyplácať nižšiu minimálnu mzdu zamestnancom so zníženou schopnosťou vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40%, 
zavedenie povinnosti zaraďovať do digitálneho televízneho vysielania programy s komentárom pre nevidiacich od júna roku 2009 a prísľub podpory nákupu zariadení potrebných na sprístupnenie digitálnej televízie v čase povinného prechodu z analógového na digitálne televízne vysielanie.

Stále sa potvrdzuje správnosť rozhodnutia povýšiť na najvyššiu prioritu obhajobu záujmov nevidiacich a slabozrakých ľudí a podporu účasti čo najširšieho okruhu samotných občanov so zrakovým postihnutím na tomto procese. Decentralizácia totiž zásadne rozšírila rozhodovacie právomoci orgánov na regionálnej a lokálnej úrovni, na ktoré sa prenášajú aj kompetencie v sociálnej oblasti významne ovplyvňujúce náš život. Z dôvodu krátkosti času, množstva nových úloh a prirodzenej obmeny kompetentných osôb je povedomie rozhodovacích orgánov o potrebách občanov so zrakovým postihnutím stále neuspokojivé. Tiež zatiaľ neexistujú dostatočné záväzné pravidlá, ktoré by zaručili, že pri rozhodovaní samosprávnych orgánov nebudú podhodnotené alebo ignorované oprávnené potreby týchto ľudí. Je potrebné opakovane presviedčať, vysvetľovať a získavať podporu na stále väčšom počte miest a úrovní. Práve Európsky rok rovnosti príležitostí mal ako jeden z cieľov zvyšovanie povedomia širokej i odbornej verejnosti o problematike ľudí so zdravotným postihnutím. Významnou celoeurópskou akciou bola kampaň vyhlásená Európskym fórom zdravotného postihnutia (EDF) na získanie jedného milióna podpisov za európsku legislatívu bez diskriminácie. Nevidiaci a slabozrakí občania prejavili svoj záujem a ochotu obhajovať svoje práva aj účasťou na tejto kampani a prispeli rozhodujúcim spôsobom k získaniu 15 tisíc podpisov na Slovensku, čo o tretinu prekročilo počet potrebných podpisov .
Naše členstvo v Európskej únii nám ponúka nové možnosti riešenia problémov občanov so zdravotným postihnutím. Vo vzťahu k týmto občanom presadzuje EÚ politiku vytvárania rovnosti príležitostí a zabezpečenia rovnakého zaobchádzania, na ktorej implementácii sa podieľa 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 najproblémovejší projekt charakteristický meškaním refundácií a neprimerane komplikovanou administratívou.
 Z Európskej únie k nám prichádzajú dôležité impulzy a záväzné nariadenia v záujme ľudí so zdravotným postihnutím. Je to napríklad nariadenie o právach cestujúcich so zdravotným postihnutím v leteckej doprave, ktoré čiastočne vstúpilo do platnosti v lete 2007, ako aj smernica ukladajúca označovať obaly liekov Braillovým písmom implementovaná do našej legislatívy novelou zákona 140/2003 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach s účinnosťou od 1. júna 2006, na ktorej implementácii sa podieľame formou poradenstva pre farmaceutické firmy. Už od roku 2007 sa zúčastňujeme na príprave konkrétnych opatrení v spolupráci so zodpovednými slovenskými i európskymi inštitúciami, ktoré hneď od prvého dňa prechodu na Euro umožnia nevidiacim a slabozrakým ľuďom narábať s novými bankovkami a mincami na rovnakej úrovni samostatnosti ako sú schopní narábať s dnešnými  slovenskými.
Uvítali sme možnosť zúčastniť sa formou pripomienkovania na príprave Národného strategického referenčného rámca a Operačných programov, ktoré budú spolufinancované z európskych štrukturálnych fondov v rokoch 2007 - 2013. Sústredili sme sa predovšetkým na presadzovanie opatrení zabezpečujúcich efektívne uplatňovanie horizontálnej priority prístupnosti z hľadiska osôb so zdravotným postihnutím, ktorá zakazuje využívanie európskych štrukturálnych fondov na projekty vytvárajúce bariéry pre týchto ľudí a ukladá vytvárať podmienky umožňujúce účasť na realizácii projektov aj osobám so zdravotným postihnutím a ich organizáciám. Veríme, že práve táto priorita pomôže výrazne zlepšiť prístupnosť fyzického a spoločenského prostredia pre ľudí so zdravotným postihnutím a zvýšiť úroveň ich začleňovania do spoločnosti. Je len škoda, že v roku 2007 ešte nebolo možné čerpať z týchto fondov, na čo sme sa spoliehali aj v súvislosti s vyššie uvedenými finančnými problémami.

Po náročnom roku 2007 vstupujeme s viacerými otáznikmi do roku 2008, pre ktorý je charakteristické očakávanie zásadných legislatívnych zmien, ktoré budú určovať podmienky pre náš život ako jednotlivcov so zrakovým postihnutím i pre existenciu a činnosť našej organizácie. Budeme sa musieť sústrediť najmä na tieto úlohy:

- Presadzovanie čo najpriaznivejšieho znenia a urýchleného schválenia zákona o sociálnych službách, zákona o kompenzáciách sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia a novely zákona o službách zamestnanosti, účasť na ich zavádzaní do praxe, vysvetľovanie nových a pozmenených opatrení, prispôsobenie našej organizácie novej legislatíve.
- Presadzovanie zmien legislatívy podporujúcej slobodné a transparentné združovanie občanov a premietnutie nevyhnutných zmien do štruktúry a činnosti ÚNSS.
- Podieľanie sa na urýchlení ratifikácie a implementácie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a implementácie novelizovaného zákona o rovnakom zaobchádzaní a rozvíjanie schopnosti zrakovo postihnutých ľudí uplatňovať svoje práva.
- Hľadanie nových foriem a využívanie projektových schém na financovanie našich činnosti vrátane čerpania prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov a dôsledné sledovanie a presadzovanie uplatňovania horizontálnej priority prístupnosti tak, aby neboli používané štrukturálne fondy na financovanie projektov vytvárajúcich akékoľvek bariéry pre ľudí so zrakovým postihnutím.
- Realizácia opatrení zabezpečujúcich hladký prechod na Euro od 1. januára 2009, aby nevidiaci a slabozrakí ľudia si zachovali svoju nezávislosť aj pri manipulácii s novými platidlami hneď od ich zavedenia.

Vážené dámy a páni, členovia, pracovníci a dobrovoľníci ÚNSS, priatelia a spolupracovníci, predstavitelia samosprávy, štátnej správy a firiem, všetci, ktorí ste sa podieľali na činnosti ÚNSS, spolupracovali s nami a podporili naše snaženia, prijmite naše úprimné poďakovanie za pomoc pri vytváraní lepších podmienok pre život ľudí so zrakovým postihnutím. Veríme, že na vašu pomoc a podporu sa ÚNSS bude môcť spoliehať aj naďalej.


Ing. Tatiana Winterová				RNDr. Branislav Mamojka
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.
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, 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 Winterová (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. Miroslava Luptáková
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 4715
e-mail: @unss.sk" unss.kosice@unss.sk

Krajské stredisko Žilina
Vedúci: Bc. Erika Kanátová
Karpatská 10, 010 08 Žilina
tel.: 041/ 565 2369
e-mail: @unss.sk" unss.zilina@unss.sk

Krajské stredisko Trenčín
Vedúci: Jana Pavlovičová
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
Zrak je významný analyzátor. Zrakom človek vníma viac ako 80% všetkých informácií. Jeho strata alebo vážne poškodenie vedie ku vzniku mnohých komplikácií a problémov. Vyrovnať sa s touto stratou alebo poškodením, naučiť sa prekonávať dôsledky z toho vyplývajúce, je pre zrakovo postihnutého, ale i pre jeho rodinu, priateľov, či kolegov, náročné. Zároveň je to však nevyhnutný predpoklad k integrovanému, plnohodnotnému a kvalitnému životu v spoločnosti. 
Zrakovo postihnutý človek 
Zrakových postihnutí, príčin vzniku, diagnóz a prognóz je veľmi veľa. Avšak môžeme hovoriť o určitej klasifikácii, v rámci ktorých existuje ďalšia široká individuálna variabilita. A preto hovoríme o:
Nevidiacich: Sú to osoby s úplnou stratou zrakového vnímania, ale tiež osoby ktoré sú schopné vnímať zrakom maximálne svetlo, avšak nie sú schopné lokalizovať jeho zdroj.
Prakticky nevidiacich: Sú to osoby, ktoré majú zachované zvyšky zraku tak, že dokážu vnímať svetlo, obrysy a tvary predmetov, ale nedokážu využívať zrak ani s najlepšou možnou korekciou ako dominantný a jediný analyzátor pri práci, orientácii a získavaní informácií.
Slabozrakých: Osoby, ktoré napriek najlepšej možnej korekcii majú problémy s vykonávaním zrakovej práce. Takíto ľudia majú vážne poškodený zrak, ale disponujú jeho užitočnými zvyškami, ktoré sa dajú efektívne využiť.
Osobách s poruchami binokulárneho videnia: Sú to osoby 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 práve tým subjektom, ktorý ponúka pomoc zrakovo postihnutým v riešení tejto závažnej situácie. Sociálna pomoc, ktorú poskytuje ÚNSS Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ľuďom, ktorí stratili zrak, alebo ktorých zrak je vážne poškodený, je vykonávaná najmä 
formou sociálneho poradenstva, 
sociálnej prevencie, 
sociálnych služieb. 
Tieto tri zložky tvoria proces, v ktorom na seba nadväzujú a pôsobia ako jeden celok. Výsledkom tohto procesu je integrovaný a plnohodnotný život zrakovo postihnutého i jeho rodiny. Jeho úspešnosť 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, ktorú ÚNSS vykonáva Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je vykonávaná v súlade so Zákonom č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci. Poskytuje ju 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.
Sociálne poradenstvo
Sociálne poradenstvo zohráva v procese pomoci zrakovo postihnutým veľmi dôležité miesto. Je to odborná činnosť zameraná na vstupnú diagnostiku, teda identifikáciu stavu a rozsahu potrieb, problémov a obmedzení, ktoré klientovi prináša zrakové postihnutie a tiež zisteniu dôsledkov, ktoré z uvedeného vyplývajú. Následne nastupuje navrhnutie optimálneho rehabilitačného plánu a zvolenie vhodných postupov a metód práce. ÚNSS  v roku 2007 uskutočňovala v rámci sociálneho poradenstva pre občanov so zrakovým postihnutím výcvik sociálno-komunikačných zručností vo vzťahu k zamestnávaniu. Naši vyškolení pracovnici pomohli zrakovo postihnutým ľuďom v oblastiach ako sebaprezentácia, komunikácia na pracovisku,  hľadanie inzerátov a pracovných ponúk, písanie životopisu a  príprava na pohovor so zamestnávateľom. Sociálne poradenstvo v štruktúre personálneho obsadenia Krajského strediska zabezpečujú sociálni pracovníci a regionálni koordinátori rehabilitácie. 
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)
Sociálna prevencia
Odborná 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.
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. 
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.
Sociálne služby
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytuje pre zrakovo postihnutých dve špecifické sociálne služby a to:
	sprievodcovskú službu,

predčitateľskú službu.
Sociálna pomoc zrakovo postihnutým
Sociálna pomoc je klientom poskytovaná prevažne individuálne. Podľa požiadaviek klienta poskytujeme pomoc dochádzkovo a to na pracoviskách Krajských stredísk alebo v domácom prostredí. 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. Skupinové formy sú výhodné prevažne v oblasti vyrovnávania sa s postihnutím, motivácie pre ďalšiu aktivitu, stretávania s inými ľuďmi.
I v roku 2007 bol najväčší záujem zo strany klientov o poskytovanie sociálneho poradenstva a to sociálno-právneho a výber a nácvik práce s optickými a kompenzačnými pomôckami. V roku 2007 sme podporovali i poradenstvo pri hľadaní práce a nácvik zručností potrebných pre nájdenie práce ako sociálna komunikácia, orientácia a mobilita, podpora samostatnosti a získavania informácií. Významný rozvoj sme zaznamenali v záujme o výcvik práce s výpočtovou technikou. V nasledujúcej tabuľke a grafe uvádzame počty klientov, úkonov a hodín, ktorým sa venovali odborní pracovníci Krajských stredísk v rámci sociálneho poradenstva, sociálnej prevencie a sociálnych služieb. Uvedené údaje v tomto členení sú získané z celého Slovenska.

Rok 2006
Počet klientov
Počet úkonov
Počet hodín
Sociálne poradenstvo
3062
8667
9470
Sociálna rehabilitácia
1049
3457
5863
Sociálne služby
268
2451
14509
SPOLU:
3305
14575
29842

Rok 2007
Počet klientov
Počet úkonov
Počet hodín
Sociálne poradenstvo
2548
6760
7529
Sociálna rehabilitácia
1062
3104
5802
Sociálne služby
173
2183
2843
SPOLU:
2773
12047
16174


Počet klientov
Počet úkonov
Počet hodín
Rok 2006
3305
14575
29842
Rok 2007
2773
12047
16174


Počet klientov, ktorým bola v roku 2007 poskytnutá sociálna pomoc bol 2 773 klientov. V roku 2007 bolo priamej práci s klientom venovaných 16 174 hodín. 


Zvyšovanie kvality práce so zrakovo postihnutým klientom v roku 2007
Jednou z dôležitých úloh je každoročné zvyšovanie kvality poskytovanej sociálnej pomoci na celom Slovensku. 

V roku 2007 sme realizovali niekoľko aktivít s týmto cieľom: 
systematické semináre zamerané na zvyšovanie odbornej spôsobilosti pre     odborných pracovníkov Krajských stredísk ÚNSS
Celoslovenské stretnutia rehabilitačných inštruktorov (marec 2007, október 2007) Cieľ seminárov: zvýšiť kvalitu poskytovania sociálneho poradenstva, vykonávania sociálnej prevencie (sociálnej rehabilitácie) a sociálnych služieb. Semináre tohto typu sú veľmi prínosné pre rehabilitačných inštruktorov, pretože si môžu vymieňať skúsenosti.
Seminár celoslovenské stretnutie vedúcich pracovníkov krajských stredísk (november 2007). Cieľ seminára: zvýšiť kvalitu poskytovania sociálneho poradenstva, vykonávania sociálnej prevencie (sociálnej rehabilitácie) a sociálnych služieb. 
Odborné stáže pracovníkov Krajských stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska a supervízne aktivity. V priebehu roku 2007 sa uskutočnili odborné stáže pre rehabilitačných inštruktorov - poradcov a regionálnych koordinátorov sociálnej rehabilitácie - poradcov, ktorých cieľom bolo učiť sa priamym pozorovaním svojich skúsenejších kolegov z iných krajských stredísk pri priamej práci s klientmi. Supervízne aktivity sa realizovali skupinovou i individuálnou formou na jednotlivých krajských strediskách a taktiež skupinovou formou na celoslovenských stretnutiach pracovníkov krajských stredísk. 

Overovanie jednotného systému dokumentácie.  V roku 2007 sme overovali vo všetkých regiónoch systém dokumentácie, ktorý bol zavedený v roku 2006 s cieľom zvýšenia kvality poskytovania sociálnej pomoci a jednotného sledovania poskytnutej sociálnej pomoci na Slovensku. Stále sa dopracúva a vylepšuje informačný systém. 


Organizovanie rehabilitačných pobytov pre zrakovo postihnutých v roku 2007
     V roku 2007 sa uskutočnilo niekoľko rôznych pobytov určených pre osoby so zrakovým postihnutím a ich rodinných príslušníkov s cieľom zvýšiť ich kvalitu života: 
Rekondičný vianočný pobyt pre osamelých starších zrakovo postihnutých
Vianočný pobyt sa v roku 2007 realizoval v termíne od 20. do 27. decembra. Pobyt organizačne a personálne zastrešovalo krajské stredisko  v Bratislave. Pobyt sa konal v hoteli Hydrostav Píla – Častá a zúčastnilo sa ho celkovo 40 účastníkov. Účastníci sa počas pobytu venovali rôznym činnostiam, ktoré priamo súvisia s vianočnými sviatkami. 
Celoslovenský rehabilitačný pobyt pre zrakovo postihnutých diabetikov 
Celoslovenský rehabilitačný pobyt pre zrakovo postihnutých diabetikov sa uskutočnil v termíne od 26. do 31. augusta 2007. Miestom realizácie bol hotel Pančava v Makove. Tohto pobytu sa celkovo zúčastnilo 29 účastníkov z celého územia Slovenska. Program pobytu mal informačný, ale aj praktický charakter. 
Celoslovenské pobyty pre rodinných príslušníkov zrakovo postihnutých
Pre rodiny so zrakovo postihnutým dieťaťom sa v roku 2007 v termíne od 9. do 11. novembra pripravila „víkendovka“ v Častej (Detská misia-Papiernička). Pobytu sa celkovo zúčastnilo 17 účastníkov. Program pobytu bol zostavený tak, aby sa dosiahli nasledovné ciele: zosieťovanie zúčastnených rodín, informovanie o činnosti a službách krajského strediska ako aj zabezpečenie výmeny skúseností a hľadanie foriem zmysluplného trávenia voľného času rodičov i detí. 
Letný integračný tábor pre zrakovo postihnuté deti
Letný tábor pre deti so zrakovým postihnutím sa uskutočnil na chate Relax v Súľove, a to v termíne od 14. do 27. júla 2007. Tábora sa zúčastnilo celkovo 33 detí, z ktorých bolo 21 so zrakovým postihnutím a 12 bez zrakového postihnutia. Program sa niesol v duchu slávnej knihy Harry Potter a za jeho realizáciu zodpovedalo 10 inštruktorov. Zdravotnú starostlivosť mala na starosti kvalifikovaná zdravotníčka.
V rámci tábora sa uskutočnilo niekoľko aktivít a dobrodružných hier prostredníctvom ktorých si deti rozvíjali komunikačné zručnosti, zlepšovali sa v jemnej ako i v hrubej motorike. Počas tábora bol priestor aj na množstvo športových a pohybových hier ako aj na výlety, diskusie a aktivity či už skupinového alebo individuálneho charakteru, aktivity orientované na zlepšenie poznávania prírody a rastlín pomocou všetkých zmyslov, aktivity na  naučenie orientácie v prírode za pomoci dlhej bielej palice a sluchu. 
Letný integračný tábor pre zrakovo postihnutú mládež
V dňoch 16. až 23. júla 2007 sa konal v obci Nemecká Letný integračný tábor pre mládež so zrakovým postihnutím. Ubytovanie bolo tentoraz netradičné, formou stanov s drevenými podsadami vo vodáckom kempe Adventuriocamp. 
Tábora sa zúčastnilo 6 mladých ľudí so zrakovým postihnutím a 2 bez postihnutia, 4 inštruktori. 
Vzhľadom na ciele (skvalitnenie sebaobsluhy a orientácie) veľkú časť programu tvorila samotná príprava jedál, ktorá sa diala spoločne s účastníkmi. Ostatné časti programu boli vyplnené športovými aktivitami (napr. jazda na koni, splavovanie rieky) a výletmi (návšteva Bystrianskej jaskyne, návšteva letného kúpaliska v Podbrezovej). 

Ostatné aktivity v roku 2007
V roku 2007 boli Krajské strediská ÚNSS zaradené do rôznych projektov menšieho i väčšieho rozsahu, na regionálnej i celoslovenskej úrovni, ktorých aktivity boli zamerané na ľudí so zrakovým postihnutím
ÚNSS v rámci svojich aktivít spolupracuje s rôznymi organizáciami s cieľom zvýšenia povedomia o problematike zrakového postihnutia - prezentácie, prednášky a besedy pre žiakov a študentov škôl, pre očných lekárov, diabetológov, zariadenia sociálnych služieb, knižnice, firmy, dopravné podniky ...

Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí


SIZAR je projekt, ktorý realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ako vedúci partner od roku 2005. Je jedným z najväčších projektov v histórii ÚNSS a je venovaný podpore zamestnateľnosti a zamestnávania ľudí so zrakovým postihnutím. Projekt je realizovaný v rámci Iniciatívy spoločenstva EQUAL. Je to program financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. V rámci projektu sme vytvorili partnerstvo, ktorého zloženie je nasledovné:
Vedúci partner:
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
(riadenie, monitoring a hodnotenie projektu, realizácia, 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)
Inštitút pre výskum práce a rodiny (IVPR)
(realizácia výskumov)

Medzi najdôležitejšie aktivity, ktoré sa realizovali v roku 2007 v rámci projektu SIZAR patria tieto: 
Zrealizovanie výskumu 
Inštitút pre výskum práce a rodiny ako člen národného rozvojového partnerstva projektu IS Equal „Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí“ a   zodpovedný za výskumné aktivity projektu, realizoval  v letných mesiacoch 2007 dva aplikované empirické  výskumy zamerané na zisťovanie: 
1. ústretovosti zamestnávateľov k zamestnávaniu občanov so zdravotným postihnutím vrátane občanov so zrakovým postihnutím  
2. senzitívnosti služieb poskytovaných verejnými službami zamestnanosti (úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny ) k zrakovo postihnutým klientom. 
Bezplatné tréningy sociálno-komunikačných zručností pre ľudí so zrakovým postihnutím 
V roku 2007 sa uskutočnili na východnom, strednom a západnom Slovensku tréningy sociálno-komunikačných zručností pre ľudí so zrakovým postihnutím. Tréningy pripravovali vyškolení zástupcovia z krajských stredísk ÚNSS. Išlo o intenzívne pobytové kurzy  pre zrakovo postihnutých uchádzačov  o zamestnanie. Kurzy boli zamerané na zvyšovanie kompetencií potrebných pre získanie/udržanie si zamestnania (verbálna, neverbálna komunikácia, asertivita, empatia, písanie životopisu a motivačného listu, vyhľadávanie a identifikácia pracovných ponúk...)
Realizácia integrovaných vzdelávacích kurzov 
Počas roku 2007 sa realizovali vzdelávacie integrované kurzy „Začínam podnikať“ a kurzy  „Telemarketing“. Tieto kurzy boli sprístupnené občanom so zrakovým postihnutím. Kurzy v spolupráci s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizovala Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, ktorá je partnerom v projekte SIZAR.  V roku 2007 sa uskutočnil kurz  „Začínam podnikať“ v Prešove. Kurz  „Telemarketing“ sa realizoval v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Prešove. 
Nadnárodná spolupráca
Dôležitou súčasťou projektu tvorí aj nadnárodné partnerstvo, ktorého súčasťou sú organizácie z Českej republiky, Poľska a Veľkej Británie. Cieľovou skupinou partnerov v projekte sú občania so zrakovým postihnutím.  Nadnárodná kooperácia plní dôležitú funkciu z hľadiska výmeny skúseností, podnetných informácii, postupov práce, metód  z oblasti zamestnávania ľudí so zrakovým postihnutím. 

Naši zamestnaní klienti!
Cieľom projektu je vytvorenie komplexného systému poradenských a tréningových služieb, ktorý umožní plynulejší a jednoduchší vstup zrakovo postihnutých ľudí na trh práce. Od začiatku roku 2006 sme zaradili do projektu 119 ľudí so zrakovým postihnutím z celého Slovenska. Najvyššia intenzita práce s klientmi a najvyššia úspešnosť v zamestnávaní bola zaznamenaná v prvom a v druhom štvrťroku 2007. Krajské strediská Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska poskytli sociálnu pomoc od januára 2006 do decembra 2007 v Bratislavskom kraji 66 klientom sociálnu pomoc  či už v oblasti poradenstva, sociálnej rehabilitácie alebo sociálnych služieb, v Bansko-Bystrickom kraji 24 klientom, v Prešovskom kraji 18 klientom, v ostatných krajoch 11 klientom v priebehu projektu.  Centrum technických a informačných služieb ÚNSS uskutočnilo kurzy počítačových zručností, ktorých sa zúčastnilo 19 klientov v priebehu projektu. Agentúra podporovaného zamestnávania v priebehu projektu pracovala so 45 klientmi v regiónoch BA, BB, PO v oblasti podporovaného zamestnávania. Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania realizovala integrované vzdelávacie kurzy „Začínam podnikať“ a „Telemarketing“ v regiónoch BA, BB, PO pre 25 klientov. V rámci projektu SIZAR sa podarilo zamestnať občanov so zrakovým postihnutím ako  masérov, právnikov, recepčné, predavačky, účtovník, pomocný pracovník, dokladač tovaru, asistentka, kľúčiar, učiteľky.  
Sociálne poradenstvo a prevencia sú dominantným nástrojom priamej pomoci ľuďom so zrakovým postihnutím. Preto im prikladáme mimoriadny význam a snažíme sa ich obsahy a formy prispôsobovať potrebám klientov a zmenám, ktoré vyplývajú z legislatívy, aktuálnej sociálnej a ekonomickej situácie spoločnosti, či nastavenia trhu práce. Chceme, aby sme v rámci procesu práce s klientom prinášali riešenia, ktoré budú efektívne, adresné a v konečnom dôsledku budú naozaj posilňovať integráciu klienta do sociálnych vzťahov, zamestnania ale aj vzdelávacieho procesu.

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 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.


V roku 2007 sme pokračovali v realizácii a zdokonaľovaní kurzov práce na PC pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. Spolupracovali sme na realizácii projektu SIZAR – Systém integrovaného zamestnávania a rekvalifikácie nevidiacich a slabozrakých ľudí, kde sme zabezpečovali výcvik účastníkov pre prácu na PC a úpravu študijných materiálov do prístupných formátov a podieľali sa na sprístupňovaní vzdelávacieho procesu a prostredia. Počas trvania projektu SIZAR bolo v rámci projektu vyškolených 19 používateľov v základnom kurze práce s počítačom a 15 používateľov v kurzoch práce s textovým a tabuľkovým editorom. V rámci projektu SIZAR sme zároveň v roku 2007 realizovali dve školenia – Školenie inštruktorov IT a Školenie pre pokročilých používateľov JAWSu a MAGICu.
Školenie inštruktorov IT
Školenie inštruktorov IT sa uskutočnilo na Krajskom stredisku ÚNSS v Košiciach a bolo zamerané na výcvik inštruktorov práce s PC a asistenčnou technológiou. Tí budú následne po doškolení viesť kurzy práce s PC pre zrakovo postihnutých klientov na krajských strediskách ÚNSS. Na školení sa prebrali kurzy základov práce s počítačom a asistenčnou technikou (JAWS a MAGIC), základy práce s textovým editorom a práca s internetom. Školenia sa zúčastnilo 9 ľudí, z toho dvaja lektori a sedem inštruktorov práce s PC.
Školenie pre pokročilých používateľov JAWSu a MAGICu
Toto školenie sa uskutočnilo na Donovaloch v penzióne Zornička. Školenie prebiehalo formou workshopov a otvorených diskusných skupín. Bolo určené pre inštruktorov práce s PC a pokročilých používateľov JAWSu a MAGICu s cieľom priblížiť cieľovej skupine špecifické oblasti používania informačných technológií zrakovo postihnutými používateľmi. Školenia sa zúčastnilo 17 účastníkov.

Spolupráca so slovenskou kanceláriou ECDL
V spolupráci s kanceláriou ECDL sme pripravili podmienky na absolvovanie testov pre získanie ECDL aj pre nevidiacich a slabozrakých ľudí. V programe ECDL sa overuje počítačová gramotnosť pomocou medzinárodne uznávanej štandardizovanej metodiky, ktorá buduje na dôkladne definovanom okruhu vyžadovaných vedomostí a zručností štruktúrovanom do niekoľkých tematických oblastí. Študenta programu ECDL sprevádza medzinárodne uznávaný doklad Index ECDL.

Elektronická komunikácia pre zrakovo postihnutých
S postupným prechodom verejnej správy na masívne zavedenie elektronickej komunikácie neustále narastá potreba možnosti nevidiacich a slabozrakých občanov samostatne sa zúčastňovať na tejto komunikácii. Prístupná elektronická štátna správa a samospráva v spojení s elektronickým podpisom po prvý raz v histórii môže vytvoriť ľuďom so zrakovým postihnutím rovnaké príležitosti pre rovnoprávne, slobodné a nezávislé konanie v občianskom, pracovnom i súkromnom živote, umožniť im komunikovať priamo z bytu, samostatne sa oboznámiť s dokumentom, vykonať potrebné transakcie a potvrdiť pravosť dokumentu a oprávnenosť transakcií elektronickým podpisom bez ohľadu na ich zrakové obmedzenia.

Sprístupňovanie internetových stránok
Naďalej sme sa intenzívne venovali poradenstvu pre sprístupňovanie web stránok a informácií na internete a vo forme elektronických dokumentov a tak sa podieľali na implementácii zákona o informačných systémoch verejnej správy a príslušných štandardov prístupnosti. Tradične vyhodnocujeme prístupnosť web stránok samosprávy pre súťaž Zlatý erb, v roku 2007 ich bolo 75. Táto súťaž má mimoriadny motivačný vplyv, čo sa prejavuje systematickým zvyšovaním úrovne prístupnosti web stránok samosprávnych krajov, miest a obcí. Viac informácií sa môžete dozvedieť na internetovej stránke http://blindfriendly.sk.

Poradenstvo farmaceutickým spoločnostiam
Už systematicky poskytujeme farmaceutickým firmám poradenstvo pre popisovanie liekov Braillovým písmom. Túto povinnosť ukladá výrobcom liekov na humánne použitie zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch  a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. júna 2006.


Realizované projekty
Eurochance2
Nadviazali sme na úspešný medzinárodný projekt „Eurochance - angličtina a nemčina pre ľudí so zrakovým postihnutím“ (http://eurochance.brailcom.org) v rámci EU programu Leonardo da Vinci a začali sme riešiť nový projekt Eurochance2 zameraný na prípravu kurzov taliančiny a španielčiny. Jeho cieľom je vytvorenie e-Learningových kurzov plne prístupných nevidiacim ľuďom, zameraných na doplnenie a zdokonaľovanie jazykových znalostí potrebných pre pracovné a spoločenské uplatnenie.

IKT ako vstupná brána do vedeckého vzdelávania nevidiacich ľudí a ľudí s poruchami zraku
Začali sme tiež spolupracovať na medzinárodnom projekte „IKT ako vstupná brána do vedeckého vzdelávania nevidiacich ľudí a ľudí s poruchami zraku“, ktorého cieľom je vývoj software a metodiky na sprístupnenie vedeckých informácií potrebných pre vzdelávanie až na univerzitnej úrovni. Projekt je pilotne zameraný na chémiu.

Digitálne vysielanie na Slovensku
Úspešne sme predkladali pripomienky k  návrhu zákona o digitálnom vysielaní a k ďalším predpisom súvisiacim so stratégiou prechodu z analógového TV vysielania na digitálne, ktoré má zásadný význam pre prístupnosť digitálnej televízie ľuďom so zrakovým postihnutím. Digitálna televízia je pre občanov budúci dominantný interaktívny komunikačný prostriedok, bez prístupnosti ktorého by došlo k podstatnému zvýšeniu informačnej bariéry a informačnej segregácie ľudí so zrakovým postihnutím.

Prechod na Euro
Spolupráca na príprave programu prechodu na Euro z hľadiska nevidiacich a slabozrakých ľudí tak, aby hneď od zavedenia európskej meny do slovenskej praxe ju mohli používať minimálne na rovnakej úrovni samostatnosti ako dnešnú menu a plne využívať výhody a prednosti jednotnej európskej meny. Program bude obsahovať sprístupnenie informačných materiálov, zabezpečenie šablón na rozpoznávanie bankoviek a mincí, a školenie na ich používanie.

Prevencia dopravných a architektonických bariér

Aktivity: 

1. Poradenstvo pre odborníkov pri zapracovávaní debarierizačných požiadaviek do konkrétnych architektonických návrhov, projektov a realizácii stavby (najmä stavby komunikácií a dopravných stavieb, občianske stavby).
2. Vedenie seminárov venovaných identifikácii architektonických bariér, teoretickým východiskám opatrení, praktickým a najčastejším chybám a nedostatkom v aplikácii debarierizačných opatrení. Semináre sú určené projektantom a architektom, investorom a stavebným firmám, predstaviteľom miest a obcí, odborom životného prostredia, úsekom stavebného poriadku, stavebným a špeciálnym stavebným úradom.
3. Metodická činnosť, ktorej ťažiskom je vytváranie zrozumiteľného a prehľadného výkladu vyhlášky 532/2002 Z.z. – najmä grafického a schematického vyjadrenia jednotlivých pravidiel.
4. Sprístupňovanie témy debarierizácie verejnosti s cieľom zvýšiť informovanosť o problematike architektonických bariér pre zrakovo postihnuté osoby. Poukazujeme na možnosti odstraňovania bariér v prostredí, ktoré neraz nevyžadujú rozsiahle investície  ale často len ochotu spolupracovať a príslušné know – how.

Veľkú časť našej práce v roku 2007  predstavovala poradenská práca pre odborníkov z oblasti stavebníctva a to formou konzultácií, posudzovania projektovej dokumentácie a vydávania odporúčaní pre najrôznejšie stavebné projekty pripravované na území a v okolí mesta Bratislavy. Za významný úspech v tejto oblasti považujeme naštartovanie spolupráce so všetkými stavebnými úradmi v jednotlivých mestských častiach Bratislavy, pretože práve táto spolupráca nám zabezpečuje účasť na všetkých dôležitých stavebných konaniach v meste.
Výrazný pokrok sme zaznamenali aj v spolupráci so železnicami SR, výsledkom rokovaní bolo vydanie internej smernice, ktorá upravuje kladenie reliéfnych pásov pre zrakovo postihnuté osoby na nástupištiach tak, aby to zodpovedalo ich potrebám a možnostiam. 
Realizovali sme dva projekty debarierizácie inštitúcií – a to debarierizáciu budovy Košického samosprávneho kraja a debarierizačnú štúdiu pre Kontaktné miesta zákazníka Východoslovenskej energetiky. 
V spolupráci s Telekomunikačným úradom SR sme sa podieľali na kampani rozšírenia digitálnych hlasových majákov. Majáky sa nám zatiaľ podarilo presadiť napríklad na trnavskej železničnej stanici a v ďalších plánovaných projektoch ŽSR, plánuje sa celoplošné vybavenie Úradov práce rodiny a sociálnych vecí majákmi a tiež sme dosiahli, že ovládače majákov zaradilo MPRSV do zoznamu kompenzačných pomôcok pre zrakovo postihnutých. 
V uplynulom roku sme pripravili aj niekoľko školení týkajúcich sa problematiky architektonických a dopravných bariér – za všetky spomenieme aspoň školenie regionálnych inštruktorov priestorovej orientácie ÚNSS, školenie predsedov krajských rád v Banskej Bystrici a tiež napríklad školenie určené odbornej verejnosti organizované v spolupráci s mestom Levoča.
V neposlednom rade sme sa venovali aj problematike implementácie nariadenia EÚ 1107/2006 o právach osôb so zdravotným postihnutím v leteckej doprave, ktorá vstúpi do platnosti 26.júla 2008. Okrem rokovania so zástupcami letísk, leteckých prepravcov a ďalších zainteresovaných inštitúcií na Ministerstve dopravy pôšt a telekomunikácií, sme sa snažili túto problematiku priblížiť aj samotným zdravotne postihnutým prostredníctvom zástupcom jednotlivých organizácií združených v NROZP. 
Cieľom nášho oddelenia v nasledujúcom období je najmä rozšíriť naše aktivity na väčšiu časť Slovenska – ako v oblasti poradenstva profesionálom a účasti na stavebných konaniach, tak aj v oblasti informovania a sprístupňovania problematiky debarierizačných opatrení a ich využívania samotným zrakovo postihnutým.

Výcviková škola 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. 
Prvý vrh šteniat výcvikovej školy
3.januára priletela z Austrálie, v doprovode našej cvičiteľky, chovná sučka, čierna labradorka Bronny. Naša škola ju získala kúpou od austrálskej školy pre vodiacich psov vo Viktórii, kde bola po dohode s našou školou napárená s vybraným psom.  Po pozitívnom teste na graviditu, bola Bronny  prepravená na palube lietadla rakúskych aerolínií v čase povolenom pre prepravu gravidných zvierat.
28.januára sa narodilo sedem zdravých šteniat, ktoré boli tetované značkou výcvikovej školy – VP 1 až 7. Ako každý prvý vrh dostali všetky šteniatka svoje mená začínajúce písmenom „A“. Vo vrhu boli dve žlté sučky, dvaja žltí a traja čierny psíkovia.
Výchova a výcvik
Okrem už spomenutých sedem vlastných šteniat škola  získala na základe priateľskej spolupráce ďaľšie dve šteňatá z Írskej  výcvikovej školy. Boli to dvaja bratia Macy a Magan a sú to krížence labradora a zlatého retrievera. Toto kríženie z prvej línie (na potomkoch takéhoto kríženia sa ďalej nechová) sú všeobecne veľmi obľúbené a majú vysokú úspešnosť ako vodiace psi.
Rok 2007 škola začínala s ôsmimi psami rôzneho veku. K tomuto počtu pribudlo sedem vlastných a dve írske, teda spolu 17 psov.
4 psi boli počas roka vyradený z výchovy a dvaja z výcviku, z toho dvaja zo zdravotných dôvodov a štyria pre nevyhovujúcu povahu.
Školenia a semináre
V roku 2007 sme organizovali tradičné stretnutia vychovávateľov a pracovníkov školy zamerané na pravidelné kontroly zvierat, týkajúce sa zdravotného stavu, psychického a fyzického vývinu a preverenia prípadného výskytu povahových anomálií.
Pre nových žiadateľov o vodiaceho psa škola zorganizovala päť školení , z toho dve skupinové a tri individuálne.
Akreditované kurzy
V roku 2007 sme zahájili prvý kurz pre cvičiteľov vodiacich psov, akreditovaný Ministerstvom školstva SR v roku 2006. Vzdelávacieho kurzu: „Cvičiteľ vodiacich psov“ sa zúčastňuje 7 záujemcov a kurzu: „Inštruktor mobility s vodiacim psom“ , čo je nadstavbou na prvý kurz, sa zúčastňuje 5 uchádzačov. Kurz pokračuje teoretickou aj praktickou časťou aj v roku 2008.
Propagačné aktivity
Propagačnú činnosť sme odštartovali na sviatok zamilovaných 14.2.2007. Tento deň si vybrala spoločnosť  SAD na oficiálne premenovanie na „Slovak Lines“. Pri tejto príležitosti sa konala predvádzacia akcia v budove autobusovej stanice. Ďalšie predvádzacie akcie sa konali pre Zoodom (predajňa potrieb pre zvieratá), pre Lion´s klub Bratislava-Pressburg, ktorí mali medzinárodné stretnutie členov a priateľov hnutia Lion a už tradične sme sa zúčastnili predvádzacej akcie pre nevidiacu a slabozrakú mládež, ktorú organizuje Mestská knižnica v čitárni „Červený rak“.
V rámci mediálnych výstupov boli publikované články v časopise Markíza, Humanita , v novinách Istropolitan a v Zdravotníckych novinách. Zúčastnili sme sa jednej reportáže v rádiu Rock FM a jednej relácie v Slovenskej televízii.
Ako po iné roky aj tento rok  prebiehala verejná zbierka „Biela pastelka“, kde sme našich zverencov predviedli verejnosti. Pokračovala aj zbierka na podporu výchovy a výcviku vodiacich psov formou pokladničiek v tvare vodiacich psov, ktoré sú umiestnené po celom Slovensku vo verných budovách. Koncom roka sme sa zapojili do zbierkovej aktivity, ktorú každoročne poriada vo svojich obchodných priestoroch spoločnosť Tesco v spolupráci so Slovenskou humanitnou radou. Táto Vianočná zbierka je známa pod názvom „Pomôžte spolu s nami“.
 Pokračovanie má aj tradícia vydávania zvukového magazínu „Vodiaci pes“.
Veľmi milou aktivitou v roku 2007 bolo pre nás „Trhovisko neziskových organizácií“, ktoré usporiadala  Nadácia Pontis v spolupráci so spoločnosťou Tesco, ČSOB a ďalšími sponzormi.
Trhovisko je verejnou prezentáciou jednotlivých neziskových organizácií, ktoré majú priestor a možnosť kreatívne predviesť svoju činnosť a jej výsledky. Súčasťou akcie bolo vyhlásenie tej zúčastnenej organizácie, ktorá získala za svoju prezentáciu najviac sympatizantov z radov verejnosti. V roku 2007 sme to boli my. Vďaka tomu sme získali aj finančnú podporu od sponzora celej akcie, ČSOB.
V roku 2007 sa nám podarilo za podpory spoločností Tesco, Slovak lines a Royal Canin vydať stolový kalendár výhradne s fotografiami psov, ktorí boli v programe výcvikovej školy.
Spolupráca
V rámci Medzinárodnej Federácie škôl pre výcvik vodiacich psov spolupracujeme so školami v Írsku, odkiaľ máme dve šteňatá, priateľské vzťahy udržiavame aj so školou vo Švajčiarsku, kde nám kolegovia umožnili páriť našu chovnú sučku s ich chovným psom a v rámci dobrej spolupráce bola dohodnutá ďalšia sučka z Austrálie, ktorá má predpoklady stať sa chovnou.
V rámci tejto spolupráce sme mali v apríli návštevu so zahraničia. Navštívili nás pán Ron Colombo s manželkou z Malty, ktorí by chceli
vo svojej vlasti uviesť do praxe vodiacich psov. Prišli sa pozrieť na našu prácu a ako konzultanta si pozvali pána Alana Brooksa, ktorý je známou osobnosťou medzi výcvikovými školami pre vodiacich psov.
Zaujímavé bolo vidieť tohto „profesionála“ ako pracuje s našimi psami. Išlo im to výborne.  Pre našich psov nezrozumiteľnú angličtinu, nahradila jeho zrozumiteľná neverbálna komunikácia.
 „Ja a moje štvornohé oči“
...takto sa volal projekt, ktorý bol v roku 2006 schválený „Nadáciou otvorenej spoločnosti“ (OSF) a úspešne realizovaný. Projekt bol zameraný na skvalitnenie práce zrakovo postihnutého klienta so svojim vodiacim psom. V roku 2007 sme na tento projekt nadviazali a všetci záujemcovia z radov klientov , pracovníci školy a naši dobrovoľníci sa zišli na druhom ročníku Stretnutia držiteľov vodiacich psov.

Legislatívne aktivity

Do roku 2007 sme vstupovali s nádejou na zmeny reštriktívnych ustanovení vo viacerých zákonoch voči občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. Očakávali sme schválenie zákona o kompenzácii dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, zákona o sociálnych službách a zmeny v zákone o sociálnom poistení. Naše očakávania sa splnili len čiastočne.

Do plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007 sa podarilo z plánu na rok 2008 presunúť prerokovanie zákona o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia a zákona o sociálnych službách. Od začiatku roku sa na MPSVaR SR začalo opäť intenzívne pracovať na konečnom znení oboch zákonov. Na príprave sa podieľala i ÚNSS, pripravili sme niekoľko písomných stanovísk a uskutočnilo sa niekoľko rokovaní na pôde MPSVaR, predovšetkým k zákonu o sociálnych službách. O to viac nás nepríjemne prekvapilo rozhodnutie MPSVaR nepredložiť návrhy zákonov na rokovanie vlády SR a presunúť ich do roku 2008. Ako dôvod presunu uviedlo MPSVaR mimo iného potrebu poskytnúť primeraný časový priestor osobitne  pre samosprávu na prípravu  na plnenie úloh, ktoré jej zverí zákon o sociálnych službách, a to po personálnej, materiálno-technickej a finančnej stránke. Okrem toho pripravovaný návrh zákona o kompenzácii sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia predpokladá zvýšené nároky na štátny rozpočet a návrh zákona o sociálnych službách si vyžaduje nielen zvýšené nároky na štátny rozpočet, ale aj na rozpočty miest a obcí, ktoré pri ich plánovaní neboli zohľadnené. Vzhľadom na odkladanie prijatia nových zákonov sme viac krát žiadali novelizovať zákon o sociálnej pomoci tak, aby boli riešené aspoň najnaliehavejšie potreby spôsobené meniacimi sa ekonomickými podmienkami a zastavené zhoršovanie situácie ľudí so zdravotným postihnutím, najmä v oblasti poskytovania dávok, osobnej asistencie a služieb. Žiaľ, neboli sme úspešní a musíme si počkať na nové zákony. 

Intenzívne sme sa snažili o viaceré zmeny v zákone o sociálnom poistení, ktoré boli schválené v predchádzajúcom roku. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorej ustanovenia začnú platiť od roku 2008,  priniesla v konečnom dôsledku pozitíva i negatíva. Zárobkovo činné invalidné osoby s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % už nie sú vylúčené z okruhu osôb, na ktoré sa vzťahuje povinné nemocenské poistenie. Úpravou ustanovení o priznávaní starobného dôchodku poberateľom invalidného dôchodku už nemôže dôjsť k situácii, aby sa im po dosiahnutí dôchodkového veku výška poberaného dôchodku znížila. Po dosiahnutí dôchodkového veku nárok na invalidný dôchodok nezaniká a pri súbehu nároku na starobný dôchodok a invalidný dôchodok sa bude vyplácať ten dôchodok, ktorý je vyšší. Za negatívnu považujeme skutočnosť, že invalidné osoby už nie sú na účely starobného poistenia povinne dôchodkovo poistené a Sociálna poisťovňa za nich už neodvádza príspevky z fondu invalidného poistenia do fondu starobného poistenia. Rovnako sociálna poisťovňa už nebude odvádzať príspevky za invalidné osoby do systému starobného dôchodkového sporenia. Invalidné osoby s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % budú opäť odvádzať poistné na invalidné poistenie, i keď platenie tohto poistného už nemôže ovplyvniť výšku poberaného invalidného dôchodku.

V októbri 2007 schválila NR SR novelu zákona o prídavku na dieťa, ktorou sa zavádza nová štátna sociálna dávka – príplatok k prídavku na dieťa. Príplatok nahradzuje penzistom daňový bonus, na ktorý si nemôžu uplatniť nárok, pretože nevykonávajú zárobkovú činnosť. Zavedenie takéhoto príspevku pre poberateľov invalidného dôchodku s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % po schválení daňového bonusu pre zárobkovo činné osoby v zákone o dani z príjmu presadzovala od roku 2004  Národná rada občanov so zdravotným postihnutím. V rámci pripomienkového konania a schvaľovania znenia novely zákona v NR SR sme Navrhovali poskytovanie príplatku k prídavku na dieťa vo výške daňového bonusu, táto požiadavka nebola akceptovaná. Napriek tomu, tento výsledok považujeme za náš významný úspech v boji proti diskriminácii na základe zdravotného postihnutia.

Ďalším úspechom boja proti diskriminácii je nový zákon o minimálnej mzde. Tento zákon už neobsahuje diskriminačné ustanovenia o znížení minimálnej mzdy na 75 %, alebo 50 % minimálnej mzdy zamestnanca, pokiaľ je zamestnanec poberateľom čiastočného invalidného dôchodku alebo poberateľom invalidného dôchodku. Už nie je možné znižovať minimálnu mzdu na základe zdravotného postihnutia.

V priebehu roku sa začala pripravovať novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá by mala výrazným spôsobom posilniť aktívnu politiku podpory zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Pri predkladaní návrhov sme uplatnili poznatky z projektu Národnej rady OZP „Rovnosť príležitostí občanov so zdravotným postihnutím a sociálne partnerstvá pre monitoring a odstraňovanie diskriminačných fenoménov  na trhu práce“, realizovanom v roku 2006. 

Do zákona o digitálnom vysielaní programových služieb sa podarilo presadiť povinnosť pre digitálnych televíznych vysielateľov zaraďovať do vysielania programy s komentárom pre nevidiacich. Od júna 2009 budú verejnoprávne televízie povinné zaraďovať do svojho vysielania 20%  a súkromné televízie 3% takýchto programov. 

Naďalej budeme sledovať plnenie stratégie prechodu na digitálne televízne vysielanie, ktorá  obsahuje úlohu podporiť dostupnosť potrebných používateľských zariadení ľuďom so zdravotným postihnutím. Bez prístupu k digitálnej televízii by sa totiž podstatne zhoršil prístup ľudí so zdravotným postihnutím k informáciám.

Uvítali sme pripravovaný vládny návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám legislatívne upravujúci právo na podávanie žiadostí a poskytovanie informácií v prístupných formátoch pre osoby so zmyslovým postihnutím, teda aj v Braillovom písme pre nevidiacich ľudí. Ide o realizáciu mnoho rokov presadzovanej úlohy Národného programu rozvoja životných podmienok občanov so zdravotným postihnutím. Dúfame, že tento návrh sa nestane zámienkou i pre schválenie ustanovení, všeobecne obmedzujúcich prístup k informáciám, čoho sa obáva väčšina mimovládnych organizácií. 

Viac ako nepríjemným prekvapením bol na konci tohto roku návrh zákona o spolkoch, ktorý by mal nahradiť zákon o združovaní občanov. Ak by bol návrh zákona schválený v navrhovanom znení, znamenalo by to likvidáciu väčšiny mimovládných organizácií, vrátane organizácií občanov so zdravotným postihnutím. Stačí uviesť len jedno z mnohých negatívnych ustanovení: Podľa predloženého návrhu by sme nesmeli vykonávať žiadne činnosti, ktoré vykonávajú iné druhy organizácií vrátane neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, ktoré vykonávajú prakticky všetko, čo teraz vykonáva aj ÚNSS. Proti tomuto návrhu sa zdvihla  vlna odporu mimovládnych organizácií i jednotlivcov a začali už rokovania s predstaviteľmi vlády o možných zmenách návrhu. 

 V roku 2008 sa sústredíme predovšetkým na ovplyvnenie konečného znenia zákona o kompenzácii ťažkého zdravotného postihnutia a  zákona o sociálnych službách, ktoré by mali byť po viacerých odkladoch schválené v tomto roku a na zmeny v zákone o službách zamestnanosti. Spolu s ďaľšími mimovládnymi organizáciami sa budeme usilovať o stiahnutie návrhu zákona o spolkoch z legislatívneho procesu alebo o jeho podstatnú zmenu.


Fundraising , komunikácia s verejnosťou a kultúrne aktivity
2% z daní z príjmov fyzických a právnických osôb
2% z daní z príjmov fyzických a právnických osôb patria k dôležitým formám financovania činnosti ÚNSS. Výsledkom kampane, ktorú sme realizovali v roku 2007 je suma 3 970 900,- Sk. Tieto financie nám umožnia účinnejšiu a rozsiahlejšiu pomoc pre všetkých zrakovo postihnutých ľudí, ktorí o ňu prejavia záujem. 
Verejná zbierka Biela pastelka
V roku 2007 sa už po šiesty krát konala verejná zbierka Biela pastelka. Jej cieľom je uľahčovať ľuďom, ktorí stratili zrak, ich návrat do života v spoločnosti. Konala sa v období od 10.9.2007 do 31.12.2007. O zbierke informovala rozsiahla mediálna kampaň, ktorá prebiehala v dvoch vlnách a to  od 10.9.2007 do 5.10.2007 a od 20.11.2007 do 21.12.2007. 
Biela pastelka je symbolom neviditeľných línií, symbolom života bez zraku a farebné plochy, na ktoré možno nakresliť obrázok aj bielou farbou, predstavujú možnosti riešenia ťažkej situácie ľudí so zrakovým postihnutím. 
Dňa 26.9.2007 tímy dobrovoľníkov ponúkali okoloidúcim informačný letáčik a drevené pastelky za 20 Sk a prípadný dobrovoľný príspevok. V Bratislave a niektorých ďalších mestách sa konali sprievodné podujatia.
Do zbierky Biela pastelka bolo možné prispieť:
	kúpou bielej pastelky za 20 Sk, 

zaslaním darcovskej SMS-ky v hodnote 30 Sk na číslo 820 v sieti Orange Slovensko a T-Mobile Slovensko (operátori odviedli na účet zbierky celú sumu a samotné zaslanie správy nespoplatňovali), 
vložením peňažného daru na účet 4030016212/3100 vedený v Ľudovej banke.
Výsledok verejnej zbierky Biela pastelka v roku 2006
Počet predaných pasteliek: 95 674 ks
Počet prijatých SMS správ: 6 962 SMS
Hrubý výnos zbierky: 2 398 789,- 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 a návrat do spoločnosti, 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
Verejná zbierka na podporu výcviku vodiacich psov prebiehala celoročne od 1.1.2007 do 31.12.2007. Verejnosť do nej mohla prispieť vložením finančného daru do niektorej z päťdesiatich pokladníc s maketami vodiacich psov, ktoré boli umiestnené na rôznych verejných priestranstvách po celom Slovensku.
Hrubý výnos zbierky: 415 575,- Sk
Čistý výnos zbierky: 362 157,- Sk
Na základe uznesenia Ústrednej rady ÚNSS použijeme 50% čistého výnosu 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. 50% čistého výnosu je určených na poskytovanie sociálneho poradenstva a vykonávanie sociálnej prevencie pre zrakovo postihnutých občanov na regionálnej a lokálnej úrovni.
Kultúrne aktivity pre ľudí so zrakovým postihnutím
Možnosť kultúrneho vyžitia, ale aj samotnej aktívnej participácie na kultúrnom živote spoločnosti vytvára nevyhnutnú sociálnu nadstavbu, ktorá veľa napovie o kvalite života jednotlivca žijúceho v tejto spoločnosti. Bez preháňania môžeme povedať, že v súčasnosti je množstvo kultúrnych aktivít a umeleckých foriem pre zrakovo postihnutých neprístupných a zatiaľ neexistujú mechanizmy, ktoré by systematicky pracovali na ich sprístupňovaní. Máme na mysli predovšetkým film a divadlo, ktoré bez vhodných podporných alebo asistenčných opatrení zostávajú mnohokrát na okraji záujmu ľudí so zrakovým postihnutím.
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa snaží o podporu a rozvoj kultúrneho života ľudí so zrakovým postihnutím, a to predovšetkým presadzovaním legislatívnych zmien, ktoré by zabezpečovali a určovali nástroje na kontinuálne sprístupňovanie jednotlivých umeleckých foriem. 
Okrem toho realizujeme niekoľko kultúrnych podujatí, ktoré sú určené ľuďom so zrakovým postihnutím alebo umeleckou formou zobrazujú život a príbehy ľudí so zrakovým postihnutím. V roku 2007 sme zorganizovali tieto hlavné kultúrne podujatia:
Hudobná prehliadka nevidiacich a slabozrakých interpretov
Prehliadka má za cieľ priblížiť verejnosti hudobné schopnosti a zručnosti ľudí so zrakovým postihnutím. Verejné vystúpenie sa uskutočnilo 1. decembra 2007 v Divadle Alexandra Duchnoviča a zúčastnilo sa jej 32 interpretov, z ktorých väčšina má zrakové postihnutie. 
Súťaž v písaní a čítaní braillovho písma
Zámerom súťaže je posilniť pozíciu braillovho písma ako dôležitého nástroja gramotnosti zrakovo postihnutých a posilniť ich kompetencie v jeho používaní. Braillovo písmo je pre mnohých zrakovo postihnutých jediným nástrojom, pomocou ktorého sú schopní prijímať a sprostredkovať informácie. Základnou štruktúrou súťaže bola realizácia ôsmich regionálnych kôl a jedného finálového kola, ktorého sa zúčastnili víťazi jednotlivých regionálnych kôl. Finálové kolo bolo realizované v dňoch 16. a 17. novembra 2007 v priestoroch Univerzitnej knižnice v Bratislave. 
Fotografická súťaž Cesta svetla 2007
Našou snahou je prostredníctvom fotografickej výstavy zvýšiť citlivosť intaktnej populácie smerom k akceptácii zrakovo postihnutých ako bežnej súčasti našej spoločnosti. Fotografie sú výsledkov súťaže, ktorá je otvorená pre všetkých fotografov. Výstavy s témou zraku boli realizované vo viacerých mestách Slovenska a sme radi, že sa nám darí postupne zavádzať tradíciu podobných výstav, a že do súťaže sa nám každoročne prihlási aj niekoľko autorov so zrakovým postihnutím. V roku 2007 sa do súťaže prihlásilo 23 autorov spolu s 92 fotografiami.

Všetky kultúrne podujatia boli realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Spolková činnosť
Základným prvkom každého občianskeho združenia je jeho členská základňa. ÚNSS má v súčasnosti 5.507 členov, ktorí sú organizovaní v 69 základných organizáciách pôsobiacich na celom území SR. Činnosť týchto organizácií koordinuje 8 krajských rád. 
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 2007 pripravili nižšie organizačné zložky ÚNSS na celom území SR vyše 459 podujatí za účasti viac než 12 500 osôb. 
Vo všetkých krajoch SR pracovali v roku 2007 sekretári krajských rád ÚNSS. Ich hlavným poslaním bolo poskytnúť spolkovej činnosti  profesionálnu podporu a pomoc, hlavne na krajskej úrovni. Ich činnosť bola financovaná z výnosov zo zbierkových aktivít ÚNSS.
Formy pomoci ÚNSS nižším organizačným zložkám a členom ÚNSS
Celá činnosť ÚNSS je orientovaná na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom. 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 2007 podporila grantová komisia ÚNSS 20 realizovaných  projektov sumou 172.300,– Sk: 

Interný spravodajca DÚHA
DÚHA (dvojmesačník ÚNSS o hlavných aktivitách) má za sebou už 7 rokov existencie. V písomnej a elektronickej forme je rozosielaný 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. 
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 2007 tu svoju dovolenku v ôsmich týždňových turnusoch strávilo 162 rekreantov. 
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AKTÍVA v tis. Sk                                                     ASSETS in thousands EUR
Účtovné obdobie
Účtovné obdobie

2007
2006

Sk
EUR
Sk
EUR
A.
DLHODOBÝ MAJETOK
        17 827    
          531    
        18 113    
          524    
1.
DLHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETOK
              10    
              0    
              32    
              1    
2.
DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK
        17 617    
          524    
        17 881    
          517    
3.
FINAČNÉ INVESTÍCIE
             200    
              6    
             200    
              6    
B.
OBEŽNÝ MAJETOK
        21 018    
          625    
        19 620    
          567    
1.
ZÁSOBY
              97    
              3    
                6    
              0    
2.
DLHODOBÉ POHĽADÁVKY
                 -    
              -    
                 -    
              -    
3.
KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY
             512    
            15    
             683    
            20    
4.
FINANČNÝ MAJETOK
        15 746    
          469    
        16 572    
          479    
5.
PRECHODNÉ ÚČTY AKTÍV
          4 663    
          139    
          2 359    
            68    
AKTÍVA celkom
        38 845    
       1 156    
        37 733    
       1 091    

PASÍVA v tis. Sk                                                   LIABILITIES in thousands EUR
Účtovné obdobie
Účtovné obdobie

2007
2006

Sk
EUR
Sk
EUR
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA STÁLYCH A OBEŽNÝCH AKTÍV
        30 265    
          901    
        30 676    
          887    
1.
FONDY ORGANIZÁCIE
        30 653    
          912    
        29 063    
          841    
2.
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA
-            388    
-           12    
          1 613    
            47    
B.
CUDZIE ZDROJE
          8 580    
          255    
          7 057    
          204    
1.
REZERVY ZÁKONNÉ
                 -    
              -    
                 -    
              -    
2.
DLHODOBÉ ZÁVAZKY
             615    
            18    
             211    
              6    
3.
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY
          1 859    
            55    
          1 747    
            51    
4.
BANKOVÉ  VÝPOMOCI A POŽIČKY
                1    
              0    
                 -    
              -    
5.
PRECHODNÉ ÚČTY PASIVNÉ
          6 105    
          182    
          5 099    
          147    
PASÍVA celkom
        38 845    
       1 156    
        37 733    
       1 091    

Číslo skupiny
NÁKLADY v tis. Sk                                  COST in thousands EUR
rok 2007
rok 2006






Sk
EUR
Sk
EUR
50
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY
      1 863    
          55    
     1 890    
        55    
51
SLUŽBY
      8 801    
        262    
     7 892    
      228    
52
OSOBNÉ NÁKLADY
    13 353    
        397    
   12 706    
      368    
53
DANE A POPLATKY
           53    
           2    
         82    
          2    
54
OSTATNÉ NÁKLADY
         471    
          14    
        428    
        12    
55
ODPISY, PREDANÝ MAJETOK, REZERVY
      3 062    
          91    
     2 481    
        72    
56
POSKYTNUTÉ PRÍSPEVKY
      1 383    
          41    
     1 453    
        42    
NÁKLADY celkom
    28 986    
        863    
   26 932    
      779    

Číslo skupiny
VÝNOSY v tis. Sk                                             REVENUES in thousands EUR
rok 2007
rok 2006






Sk
EUR
Sk
EUR
60
TRŽBY ZA VLASNÉ VÝKONY A TOVAR
      2 123    
          63    
     1 159    
        34    
61
ZMENA STAVU VLASTNEJ VÝROBY
             -    
            -    
            -    
          -    
62
AKTIVÁCIA
             -    
            -    
            -    
          -    
64
OSTATNÉ VÝNOSY
         243    
           7    
        187    
          5    
65
TRŽBY Z PREDAJA MAJETKU, REZERVY
         577    
          17    
        183    
          5    
66
PRIJATÉ PRÍSPEVKY
      8 603    
        256    
     8 424    
      244    
69
PREVÁDZKOVÉ DOTÁCIE
    15 657    
        466    
   16 367    
      473    
VÝNOSY celkom
    27 203    
        810    
   26 320    
      761    

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA pred ZDANENÍM
-     1 783    
-         53    
-       612    
-       18    
591
Daň z príjmov        
         196    
           6    
         49    
          1    
595
Dodatočné odvody dane z príjmov         
             -    
            -    
            -    
          -    
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA po ZDANENÍ
-     1 979    
-         59    
-       661    
-       19    

Finančná správa k 31.12.2007

Analýza majetku a zdrojov krytia majetku ÚNSS

Majetok Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ďalej len „ÚNSS“) bol v roku 2007 vo výške 38.845 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2006 kedy dosiahol výšku 37.733 tis. Sk, sa zvýšil o 1.112 tis. Sk. Zvýšenie stavu majetku bolo spôsobené predovšetkým zvýšením stavu zásob v roku 2007 (97 tis. Sk) oproti roku 2006 (6 tis. Sk) o 91 tis. Sk a zvýšením stavu prechodných účtov aktív v roku 2007 (4.663 tis. Sk) oproti roku 2006 (2.359 tis. Sk) o 2.304 tis. Sk.

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

Ukazovateľ
2006
2007
Absolútna odchýlka
% 2006
% 2007
Relatívna odchýlka
Index rastu (poklesu)
Dlhodobý majetok
18 113
17 827
- 286
48,00
45,89
- 2,11
0,9842
Obežný majetok
19 620
21 018
+ 1 398
52,00
54,11
2,11
1,0713
Spolu:
37 733
38 845
+ 1 112
100,00
100,00
0,00
-

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že dlhodobý majetok v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 poklesov o 286 tis. Sk. Na poklese dlhodobého majetku sa najviac podieľal dlhodobý hmotný majetok, ktorý poklesol v roku 2007  v porovnaní s rokom 2006 o 264 tis. Sk a dlhodobý nehmotný majetok, ktorý poklesol v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 o 22 tis. Sk
Podľa indexu rastu dlhodobý majetok v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 bol 0,9842 krát nižší.

Obežný majetok v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 vzrástol o 1.398 tis. Sk. Na tomto raste sa najviac podieľal rast zásob a rast prechodných účtov aktív. Zásoby v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 vzrástli o 91 tis. Sk, prechodné účty aktív vzrástli o 2.304 tis. Sk. 
Podľa indexu rastu obežný majetok v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006 bol 1,0713 krát vyšší.

Ako z tabuľky č. 1 vyplýva, kým v roku 2006 predstavoval podiel dlhodobého majetku na celkovom majetku 48,00 %, tak v roku 2007 to bolo 45,89 %. A kým podiel obežného majetku na celkovom majetku bol v roku 2006 52,00 %, tak v roku 2007 to bolo 54,11 %.

Vlastné imanie ÚNSS sa v porovnaní s rokom 2006 znížilo o 411 tis. Sk. Vlastné imanie bolo v roku 2007 vo výške 30.265 tis. Sk, kým v roku 2006 bol stav vlastného imania 30.676 tis. Sk. Zníženie stavu vlastného imania bolo spôsobené predovšetkým znížením  výsledku hospodárenia v roku 2007 (- 388 tis. Sk) oproti roku 2006 (1.613 tis. Sk) o 2.001 tis. Sk.

Cudzie zdroje ÚNSS sa v porovnaní s rokom 2006 zvýšili o 1.523 tis. Sk. Cudzie zdroje boli v roku 2007 vo výške 8.580 tis. Sk, kým v roku 2006 bol stav cudzích zdrojov 7.057 tis. Sk. Nárast cudzích zdrojov bol spôsobený predovšetkým zvýšením prechodných účtov pasívnych v roku 2007 (6.105 tis. Sk) oproti roku 2006 (5.099 tis. Sk) o 1.006 tis. Sk a zvýšením dlhodobých záväzkov v roku 2007 (615 tis. Sk) oproti roku 2006 (211 tis. Sk) o 404 tis. Sk.

Na zvýšení majetku sa podieľali:
vlastné imanie vo výške 	-  411 tis. Sk
cudzie zdroje vo výške 	1.523 tis. Sk

Spolu 			1.112 tis. Sk,
čo medziročne predstavuje celkové zvýšenie majetku ÚNSS.

Nakoľko absolútne zvýšenie vlastného imania nemá dostatočnú vypovedaciu schopnosť, je potrebné posúdiť vzťah vlastného imania a cudzích zdrojov za roky 2007 a 2006. 

rok 2006: vlastné imanie/ cudzie zdroje = 30.676 tis. Sk/ 7.057 tis. Sk = 4,35
rok 2007: vlastné imanie/ cudzie zdroje = 30.265 tis. Sk/ 8.580 tis. Sk = 3,53
	
Z uvedeného vyplýva, že v roku 2006 bolo vlastné imanie 4,35 krát väčšie ako cudzie zdroje. V roku 2007 bolo vlastné imanie 3,53 krát väčšie ako cudzie zdroje. 

Z pomeru vlastného imania a cudzích zdrojov v rokoch 2006 a 2007 vyplýva, že cudzie zdroje rástli rýchlejšie ako vlastné imanie. 
Najväčší vplyv na zníženie vlastného imania v roku 2007 oproti roku 2006 o 411 tis. Sk malo zníženie výsledku hospodárenia (v roku 2006 1.613 tis. Sk a v roku 2007 - 388 tis. Sk). 
Najväčší vplyv na zvýšenie cudzích zdrojov v roku 2007 oproti roku 2006 o 1.523 tis. Sk malo zvýšenie stavu prechodných účtov pasív o 1.006 tis. Sk v roku 2007 v porovnaní s rokom 2006.

II. Analýza zdrojov financovania majetku ÚNSS

II.1. Ukazovateľ finančnej samostatnosti ÚNSS

U1 = (vlastné imanie/majetok)*100

rok 2006: U1 = (30.676 tis. Sk / 37.733 tis. Sk)*100 = 81,30 %
rok 2007: U1 = (30.265 tis. Sk / 38.845 tis. Sk)*100 = 77,91 % 

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 2006 bola ÚNSS schopná pokryť svoje potreby (prostriedky) vlastnými zdrojmi na 81,30 % a v roku 2007 na 77,91 %, čo medziročne predstavuje pokles o 1,04 %.

Tabuľka č. 2.  Ukazovateľ finančnej samostatnosti ÚNSS (v %)

Ukazovateľ/Rok
2004
2005
2006
2007
Ukazovateľ finančnej samostatnosti
96,64
88,02
81,30
77,91
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Z hľadiska analýzy ukazovateľa finančnej samostatnosti v rokoch 2004 až 2007 vyplýva, že podiel vlastného imania na majetku ÚNSS dlhodobo klesá. Kým v roku 2004 predstavoval 96,64 % podiel vlastného imania na majetku ÚNSS, tak v roku 2007 to bol len 77,91 % podiel, čo predstavuje pokles až o 18,73 %.

II.2. Ukazovateľ zadĺženosti ÚNSS

U2 = (cudzie zdroje/majetok)*100

rok 2006 U2 = (7.057 tis. Sk / 37.733 tis. Sk)*100 = 18,70 %
rok 2007 U2 = (8.580 tis. Sk / 38.845 tis. Sk)*100 = 22,09 %

Na základe posúdenia ukazovateľa zadĺženosti, prostredníctvom ktorého sa posudzuje  do akej miery ÚNSS pokrýva svoje potreby (prostriedky) cudzími zdrojmi, môžeme skonštatovať, že v roku 2006 ÚNSS pokrývala svoje potreby (prostriedky) cudzími zdrojmi na 18,70 % a v roku 2007 na 22,09 %, čo medziročne predstavuje rast o 3,39 %.

Tabuľka č. 2.  Ukazovateľ zadĺženosti ÚNSS (v %)

Ukazovateľ/Rok
2004
2005
2006
2007
Ukazovateľ zadĺženosti
3,36
11,98
18,70
22,09
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Z hľadiska analýzy ukazovateľa zadĺženosti v rokoch 2004 až 2007 vyplýva, že podiel cudzích zdrojov na majetku ÚNSS dlhodobo rastie. Kým v roku 2004 predstavoval 3,36 % podiel cudzích zdrojov na majetku ÚNSS, tak v roku 2007 to bol už 22,09 % podiel, čo predstavuje nárast až o 18,73 %.

II.3. Ukazovatele likvidity

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

rok 2006: okamžitá likvidita = 16.572 tis. Sk / 1.747 tis. Sk =   9,49
rok 2007: okamžitá likvidita = 15.746 tis. Sk / 1.859 tis. Sk =  8,47 

Okamžitá likvidita v roku 2007 dosahuje 8,47, to znamená, že na 1 Sk krátkodobých záväzkov pripadá 8,47 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. 

Avšak na základe analýzy vývoja okamžitej likvidity ÚNSS v rokoch 2004 až 2007, vzhľadom na jej každoročný pokles, môžeme skonštatovať, že jej vývoj je pozitívny. 

Bežná likvidita (likvidita II. stupňa)
Bežná likvidita = (finančný majetok + krátkodobé pohľadávky – pohľadávky po lehote splatnosti)  /  krátkodobé záväzky

rok 2006: bežná likvidita = (16.572 tis. Sk +  683 tis. Sk – 57 tis. Sk) / 1.747 tis. Sk = 9,84
rok 2007: bežná likvidita = (15.746 tis. Sk +  512 tis. Sk – 59 tis. Sk) / 1.859 tis. Sk = 8,71

Bežná likvidita v roku 2007 dosahuje 8,71, to znamená, že na 1 Sk krátkodobých záväzkov pripadá 8,71 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.

Avšak na základe analýzy vývoja bežnej likvidity ÚNSS v rokoch 2004 až 2007, vzhľadom na jej každoročný pokles, môžeme skonštatovať, že jej vývoj je pozitívny. 

Celková likvidita (likvidita III. stupňa)
Celková likvidita = obežný majetok / krátkodobé záväzky

rok 2006: celková likvidita = 19.620 tis. Sk / 1.747 tis. Sk = 11,23
rok 2007: celková likvidita = 21.018 tis. Sk / 1.859 tis. Sk = 11,30

Celková likvidita v roku 2007 dosahuje 11,30, to znamená, že na 1 Sk krátkodobých záväzkov pripadá 11,30  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.





Tabuľka č. 2. Ukazovatele likvidity ÚNSS
Ukazovateľ
rok 2004
rok 2005
rok 2006
rok 2007
Okamžitá likvidita
16,71
12,56
9,49
8,47
Bežná likvidita
17,24
12,97
9,84
8,71
Celková likvidita
17,38
13,98
11,23
11,30
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Ako z tabuľky č. 2. vyplýva, okamžitá, bežná i celková likvidita v rokoch 2004 až 2007 dlhodobá klesá, čo môžeme považovať za pozitívny výsledok.

III. Analýza podielu prijatých príspevkov a dotácií na prevádzku na výnosoch ÚNSS
IIIa. Analýza podielu prijatých príspevkov na výnosoch ÚNSS 

Prijaté príspevky ÚNSS v roku 2007 tvorili predovšetkým prijaté príspevky od organizačných zložiek, prijaté príspevky z prostriedkov Úradov práce, mestských úradov, nadácií, právnických osôb, zahraničných zdrojov, fyzických osôb (verejných zbierok ÚNSS), prijatých členských príspevkov a z podielu zaplatenej dane.

Podiel prijatých príspevkov na celkových výnosoch = (prijaté príspevky / celkové výnosy) * 100

rok 2006: (8.424 tis. Sk/ 26.320 tis. Sk) * 100 =  32,00 %
rok 2007: (8.603 tis. Sk/ 27.203 tis. Sk) * 100 =  31,63 %

Kým podiel prijatých príspevkov na celkových výnosoch ÚNSS predstavoval v roku 2006 32,00 %, tak v roku 2007 to bolo 31,63 %, čo predstavuje medziročný pokles o 0,37 %.

IIIb. Podiel  dotácií na prevádzku na výnosoch ÚNSS 

Prijaté dotácie ÚNSS v roku 2007 tvorili predovšetkým prijaté príspevky z prostriedkov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstva kultúry SR a Vyšších územných celkov.

Podiel dotácií na prevádzku na celkových výnosoch = (dotácie na prevádzku / celkové výnosy) * 100

rok 2006: (16.637 tis. Sk/ 26.320 tis. Sk) * 100 = 63,21 %
rok 2007: (15.657 tis. Sk/ 27.203 tis. Sk) * 100 = 57,56 %

Kým podiel dotácií na prevádzku na celkových výnosoch ÚNSS predstavoval v roku 2006 63,21 %, tak v roku 2007 to bolo 57,56 %, čo predstavuje medziročný pokles o 5,65 %.


IIIc. Podiel prijatých príspevkov a dotácií na prevádzku na výnosoch ÚNSS

Podiel prijatých príspevkov a dotácií na prevádzku na celkových výnosoch = (prijaté príspevky a dotácie na prevádzku / celkové výnosy) * 100

rok 2006: (24.791 tis. Sk/ 26.320 tis. Sk) * 100 = 94,19 %
rok 2007: (24.260 tis. Sk/ 27.203 tis. Sk) * 100 = 89,18 %

Kým podiel prijatých príspevkov  a dotácií na prevádzku na celkových výnosoch ÚNSS predstavoval v roku 2006 94,19 %, tak v roku 2007 to bolo 89,18 %, čo predstavuje medziročný pokles o 5,01 %.
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Podiel prijatých príspevkov a dotácií na prevádzku na celkových výnosoch ÚNSS vyjadruje absolútnu závislosť ÚNSS na prijatých príspevkoch a dotáciách na prevádzku, nakoľko v oboch spomínaných rokoch predstavoval ich podiel na celkových výnosoch viac ako 89 %.

Prijaté príspevky v tis. Sk (najvýznamnejší darcovia a donori)
Príspevky a dary
Finančný objem
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
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750
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625
Trnavský samosprávny kraj
1500
Žilinský samosprávny kraj
500
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Audit účtovnej závierky za rok 2007

Výrok audítora: 
„Uskutočnil som audit pripojenej účtovnej závierky za Vaše občianske združenie za rok 2007, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2007, súvisiaci výkaz ziskov a strát za rok, ktorý sa k uvedenému dátumu skončil a poznámky.
Zodpovednosť vedenia občianskeho združenia za účtovnú závierku
Vedenie občianskeho združenia je zodpovedné za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zahŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.
Zodpovednosť audítora
Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe auditu. Audit som uskutočnil v súlade so Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.
Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v účtovnej jednotke, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.
Som presvedčený, že audítorské dôkazy, ktoré som získal, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre môj názor.
Názor
Podľa môjho názoru účtovná závierka poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu Občianskeho združenia ÚNSS Bratislava k 31.decembru 2007, na výsledky jej hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so Zákonom o účtovníctve.“
Košice, 10. apríla 2008 
Ing. Štefan Adamišin, zodpovedný audítor, Licencia SKAU 852

Ďakujeme štátnej správe: 
Ministerstvo, práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ministerstvo kultúry SR
Ministerstvo financií 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, mestská časť Košice – Západ, mestská časť Košice – sídlisko KVP, mesto Žilina, mesto Trenčín, mesto Prešov, mesto Trnava, mesto Partizánske, mesto Vranov nad Topľou

Ďakujeme ostatným podporovateľom:
Európsky sociálny fond
Komunitná nadácia Prešov
Jezuitskí dobrovoľníci
Lions Club Bratislava Pressburg
Lions Club Bratislava Istropolis
Lions Club Žilina
Lions Club Banská Bystrica
Lions Club Prešov
Lions Club Košice
Nadácia Pontis
Nadácia Slovenskej sporiteľne
Slovenská knižnica pre nevidiacich M Hrebendu
Slovenská kynologická jednota
Slovenská národná knižnica
Slovenské národné divadlo

Ďakujeme všetkým sponzorom a partnerom:
Air Liquide Welding Central Europe, s.r.o.
Agrokomplex – výstavnictvo Nitra
Agentúra Tempo, s.r.o.
Amylum Slovakia, spol. s r. o. 
Askin & Co., s.r.o.
Bibus Sk, s.r.o.
C.E.N., s.r.o. 
Cesty Nitra, a.s.
Československá obchodní banka, a.s.
Decodom, spol.s r.o.
Direct Parcel Distribution Sk, s.r.o.
Doprastav, a.s.
DOAS, a.s.
Ematech- technológie, s.r.o.
ESET, s.r.o.
EUROFINN, spol s.r.o.
Eurogabions, s.r.o.
Eurovia – Cesty, a.s.
Festap, s.r.o.
Gamota, a.s.
Gobako, s.r.o.
Gtech Slovakia Corporation
Güde, s.r.o.
Güde Slovakia, s.r.o.
HVB Bank Slovakia, a.s.
Inžinierske stavby, a.s.
Kurta, spol.s r.o.
Media Haus, s.r.o.
Mesačník Fototip
Meteor Slovensko, s.r.o.
Media Sro, s.r.o.
M.F.Team, s.r.o.
Microsoft Slovakia, s.r.o.
Model obaly, s.r.o
Orange Slovensko, a.s.
Osram Slovakia, a.s.
Profesia, s.r.o.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Plazma Media SK, a.s.
Provident Financial, s.r.o.
Schiedel Slovensko, s.r.o.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Stavex Nitra, s.r.o.
Tatra banka, a.s.
T-mobile Slovensko, a.s.
Tesco Stores SR, a.s.
TV Tip, a.s.
UniCredit Bank, a.s.
UniCredit Leasing, a.s.
UPC Slovensko, s.r.o.
Venisko, s.r.o.
Volksbank Slovensko, a.s.
Východoslovenska energetika, a.s.
ZIPP Bratislava, spol.s r.o.

Ďakujeme všetkým donorom a podporovateľom, ktorí sa podporou ÚNSS spolupodieľali na skvalitňovaní života ľudí so zrakovým postihnutím.

Ďakujeme všetkým jednotlivcom a spoločnostiam, ktoré poukázali 2 % dane z príjmu fyzických a právnických osôb za rok 2006 v prospech Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 

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 vidiacich psov. 

Ďakujeme všetkým priateľom a priaznivcom Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska za ich pomoc a podporu.

