Výročná správa rok 2008

.úvod.
Milí priatelia,
Rok 2008 ubehol rýchlo a my sme si uvedomili, že od založenia „Myslím“-u už
ubehlo 3 roky. Čas plynie rýchlo, opäť sme sa ocitli pred novými výzvami.
Tento rok bol pre nás možno rušnejší, ako ten predchádzajúci. Vyskytli sa nové
nápady a možnosti realizovať ďalšie projekty a s veľkým Elánom sme sa vrhli do
realizácie týchto nápadov. Zároveň nám tieto nové nápady priniesli nová starosti,
pocit zodpovednosti a nové výzvy.
Medzi týmito najvýznamnejšími udalosťami patrila II. Celoslovenská výstava
občanov so sluchovým postihnutím“, pretože sme sa rozhodli podchytiť a ukázať
verejnosti umelecké fotografovanie v celoslovenskom meradle a otvorenie kurzu
posunkového jazyka vo februári v roku 2008.
Nemenej významné je pre nás podchytiť a povzbudzovať mládež k aktívnemu
životu, preto sme pre nich organizovali rôzne workshopy.
Držíte v rukách tretiu výročnú správu OZ „Myslím“. Prajeme Vám, aby ste pri čítaní
dostali inšpiráciu zamyslieť sa nad problémami Nepočujúcich.

Angela Hefty - Zástupca riaditeľa
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.údaje o organizácie.

Názov

Myslím – rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých

Právna forma

občianske združenie

Sídlo

Drotárska cesta 48, Bratislava 811 04

Pobočka

Račianska 155, Bratislava 831 53

IČO

30799813

DIČ

2022137876

Účet

179854486 / 0900

Web

www.myslim.sk

E-mail

myslim@myslim.sk

Mobil

0902 129 233 /SMS/

Skype

www.myslim.sk

ICQ

395427244

Register

MV SR zo dňa 30.12.2008 č.VVSU-900/40-27315
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.ciele a poslanie združenia.
Tím

občianskeho

vysokoškolským

združenia
vzdelaním.

„Myslím“
Venujú

sa

tvoria

traja

výchove

a

mladí

nepočujúci

vzdelávaniu

s

sluchovo

postihnutých detí. Organizáciu založili preto, aby mohli skvalitniť voľnočasové
aktivity a pomáhali rozvíjať osobnosť sluchovo postihnutých detí a dospelých.
Poslaním združenia je svojimi aktivitami upozorňovať predstaviteľov verejného
života i médií na problematiku sluchovo postihnutých, ktorí sa pre svoj handicap
dostávajú na okraj kultúrneho i vzdelávacieho života v spoločnosti. Združenie sa
snaží vzniknuté bariéry búrať, presadzovať a realizovať cieľ združenia na verejnosti
tak, aby sa zvýšila akceptácia sluchovo postihnutých, a to ako osvetovou činnosťou,
tak i vzdelávacími aktivitami, ktoré pomôžu počujúcim vstúpiť do fascinujúceho
sveta komunity nepočujúcich.
Cieľové skupiny:
•

verejnosť, ktorá sa zaujíma o problematiku sluchovo postihnutých,

•

sluchovo postihnuté deti a mládež,

•

sluchovo postihnutí dospelí,

•

odborná verejnosť zaoberajúca sa problematikou sluchovo postihnutých.

.členovia.

BcA. Michal Hefty

riaditeľ

Mgr. Angela Hefty

zástupca riaditeľa

BcA. Ivica Tichá

kontrolór

Matej Kováč

externý pracovník
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.dobrovoľníci.
Mgr. Ján Hefty, Ing. Katarína Oroszová, Jana Kokošková, rodina Hefty, Adam
Kováč, Priska Edlinger, Zuzana Daubnerová – Knapová, Peter Vrťo
.naše činnosti.
1.
V období

od

januára

do

februára

2008

sme

pripravovali

otvorenie

kurzu

posunkového jazyka pre verejnosť, ktoré sme realizovali v prenajatom priestore na
stavebnom fakulte v ulici Radlinského 11.
Na kurz posunkového jazyka sa prihlásili prví 10 záujemcovia.
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2.
Súťažné hry s názvom „Kto je najlepší
tím?“ sa uskutočnilo 18.3. 2008 (prvá časť)
a 1.4. 2008 (druhá časť).
Súťažné hry prebiehali na ZŠ pre sluchovo postihnutých na Drotárskej ceste.
Na podujatí sa zúčastnilo 10 žiakov, ktorí tvorili 5 členné skupiny a navzájom proti
sebe súťažili.
Realizátori

boli

spokojní

s aktívnou

sluchovo postihnutou mládežou, ktorí
sa

snažili

zapájať

do

aktivít.

Pri

aktivitách boli vyslovene živí a radi sa
zapájali do športových súťaží.
Väčšina detí vyslovila názor, že to bol
pre nich zaujímavým a informatívnym
zážitkom.
Počas akcii člen občianskeho združenia Michal Hefty natáčal a fotil.
Členka Občianskeho združenia „Myslím“ Ivica Tichá a študentka Jana Kokošková
viedli súťažné hry.
Rozdelenie dobrovoľníckych prác bol dodržaný podľa stanoveného projektu.
Ciele projektu sa naplnili a teší nás, že zúčastnené deti s naplno užili tieto hry.
Upútalo ich hlavne „extremestickejšia“
časť hier akým boli kolobežky.
Čo sa týka technickej stránke projektu,
bol

problém

zabezpečiť

materiály

konkrétne kolobežky. Firma od ktorej
sme

objednali

kolobežky

nedoviezla

tovar ani po niekoľkých mesiacoch preto
po dlhom telefonovaní, keď sa podarilo
skontaktovať firmu nám oznámili, že
tovar nemajú preto nám vrátia peniaze. Po doručení peňazí sme teda hľadali inú
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firmu ktorá nám kolobežky nakoniec dodala. Podarilo sa nám zohnať tieto materiály
až na poslednú minútu.
Ambíciami občianskeho združenia je pokračovať v uskutočnení workshopov v
budúcnosti. Ukázalo sa že ich tieto súťaživé hry motivujú k aktívnejšej činnosti.
Súťažné hry, ktoré sa uskutočnili prostredníctvom Magistrát Bratislavy by sme
chceli opakovať a to z dvoch dôvodov:
- sluchovo postihnutú mládež je potrebné naďalej aktívne zapájať do súťažných hier
najmä ak to oni sami tiež chcú a nepostavia sa k tomu ako pasívnymi členmi svojej
komunity.
-

z tohto

dôvodu

je

potrebné

pomôcť v postupnému

im

„prebúdzaniu

sa“
- mládež treba aktívne motivovať, aby
jednotvárne

sedenie

vystriedalo

v škole

s aktívnym

sa

zapájaním

spoločnej činnosti a zážitkov.

3.
Aktivita "Kto je najlepší tým? II." sa uskutočnilo v termíne 10.6.2008 (prvá časť)
a 17.6.2008 (druhá časť).
Súťažné hry prebiehali na ZŠ pre sluchovo postihnutých na Drotárskej ceste.
Na podujatí sa zúčastnilo 10 žiakov
vo veku 9 – 12 rokov, ktorí tvorili 5
členné

skupiny

a navzájom

proti

sebe súťažili.
Aktívna

sluchovo

postihnutá

mládežou, ktorí sa snažili zapájať do
aktivít. Pri aktivitách boli vyslovene
živí a radi
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sa zapájali do športových súťaží. Každý účastník dostal tričko s farbou príslušnej
skupiny, tak deti dobre vedeli rozlišovať do
ktorej skupiny patria. Charakter súťažných
hier

bol

rozmanití,

deti

súťažili

na

kolobežkách, pomocou lana, s balónikmi
a s rôznymi pomôckami.
Väčšina detí vyslovila názor, že by boli radi
keby sa takéto hry častejšie opakovali.
Počas

akcii

fotil

člen

občianskeho

združenia Michal Hefty.
Členka Občianskeho združenia „Myslím“ Ivica Tichá a študentka Jana Kokošková
viedli súťažné hry.
Rozdelenie dobrovoľníckych prác bol
dodržaný podľa stanoveného projektu.
Ciele projektu sa naplnili a teší nás,
že zúčastnené deti s naplno užili tieto
hry.

Upútalo

ich

hlavne

„extremestickejšia“ časť hier akým boli
kolobežky.
Z technickej stránky sme vedeli zabezpečiť všetky potrebné materiály.
Súťažné hry, ktoré sa uskutočnili prostredníctvom Magistrát Bratislavy by sme
chceli opakovať
ich

motivovať

pretože je dôležité
neustále

k aktívnej

zmysluplnej činnosti. Musia sa dostať
do pohybu, stráviť čas na vzduchu
pretože je to pre nich tiež súčasťou
športovej
Taktiež

a hygienickej
musia

získať

výchovy.
skúsenosti

z iných oblastí voľnočasových aktivít.
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4.
Projekt Integrované vzdelávanie posunkového jazyka pre počujúcich sa
podarilo udržať podľa

pôvodného

plánu.
Cieľovú

skupinu

s letákmi

na

sme

oslovovali

vysokých

a publikovaním

školách

výziev

internetovej

stránke.

záujemcovia

nás

na
Niektorí

našli

podľa

výsledkov hľadania internetu.
So záujemcami kurzu posunkového
jazyka sme komunikovali prostredníctvom e-mailov a SMS správ, SKYPE a ICQ
chatový program.
V januári sme spracovali prihlášky.
Vo februári 2008 sme začali vyučovanie 1.fázy posunkového jazyka.
Podľa počtu záujemcov sa vytvorilo 3 skupín. Ich výučba prebiehala nasledovne:
□ 1. modul A

□ 1. modul B

(Po, St 15,30 – 17,00 h)

(Po, St 17,15 – 18,45 h)

□ 1. modul C
(Po, St 19,00 – 20,30 h)

V marci 2008 sme začali realizovať vyučovanie 2.fázy posunkového jazyka.
Podľa počtu záujemcov sa vytvorili
skupiny:
□ 1. modul E
(Ut, Št 17,15 – 18,45 h)
Vyučovanie
prebiehal

jednotlivých
vždy

2x

skupín
v týždni

v uvedenom vyučovacom čase.
Počet vyučovacích hodín pre každú
skupinu bol 70 hodín / semester.
Tento počet bol dodržaný.
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V júli sme organizovali letné intenzívne kurzy, na ktoré sa prihlásilo celkovo 8
študentov. Týždenne trvajúce intenzívne kurzy sme realizovali v nasledovnom
období:
30. 6. - 4. 7. 2008 (9.00 – 12.00)
7. 7. - 11. 7. 2008 (9.00 – 12.00)
Z našich cieľov sa naplnilo očakávanie získať záujemcov na kurz posunkového
jazyka ako úplne „neznáma“ organizácia (pre intaktnú populáciu). Teší nás, že sa
kurz stal obľúbeným a veľa našich „prváčikov“ pokračuje v tomto jesennom polroku
v učení sa posunkového jazyka. Záujemcovia sa tiež snažili čo najviac dozvedieť
nielen o samotnom učivu, ale aj kultúre a živote Nepočujúcich.
Teší nás, že sa nám darilo s výučbou od začiatku, bez prekážok. Niektorí
záujemcovia sa plánujú zaoberať s posunkovým jazykom v budúcnosti hlbšie.
Medzi plánmi občianskeho združenia bolo čím viacej rozšíriť tento kurz. Vzhľadom
na úspech v prvom polroku 2008 sme sa presťahovali do väčších priestorov, kam sa
zmestí viacej záujemcov. Snažíme sa tak nielen skvalitniť naše služby ale aj dodať
príjemní pocit našim klientom.
5.
V apríli a máji Divadlo Tiché iskry spolupracovali s
členmi z Myslím-u pri príprave nového predstavenia
„Osud kocky“, ktorá sa odohrala premiéru dňa 23.
mája 2008 v Divadelnom ústave

- Štúdio 12

v Bratislave. Predstavenie priniesli veľké úspechy
a ohlasy. Potom v jesennom období sa zopakovalo
predstavenie.
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6.
V období

od

januára

do

júna

sme

pripravovali a realizovali druhý krát
výstavu „2. výstava a súťaž fotografií
občanov
Slovenska

sluchovo
a

postihnutých
Čiech“

zo

Finančné

prostriedky sme získali od z nadačného
fondu

T-Mobile

Nadácii

Slovensko,

Pontis,

a.s.

klub

v

darcov

z Komunitnej nadácie Bratislavy a z grantu Ministerstva kultúry.
Naše ciele sa naplnili, teší nás, že na takom lukratívnom mieste sme mohli
uskutočniť výstavu. Pričom na začiatku boli veľké problémy pretože žiadna galéria
nechcela

poskytnúť

priestor

v uvedenom čase.
Časový plán prípravy a uskutočnenia
výstavy

digitálnych

sluchovo

postihnutých

fotografii
sa

nám

podarilo dodržať podľa pôvodného
plánu. Do uzávierky našej výstavy sa
prihlásilo 23 sluchovo postihnutých
ľudí a vystavovali sme 120 fotografii. Od firmy „Everestfoto“ sme získali zľavu na
vyhotovenie fotografii. Získali sme aj ďalšie sponzorské dary nasledovne: od firmy
„Megafoto“ sme získali fotoaparát pre víťaza
najlepšej

fotografie.

Časopis

„Digirevue“

daroval pre 5 osôb ročné predplatné svojho
časopisu.

Firma

Zoner

darovala

5

softvérových programov, ktoré napomáhajú
spracovanie fotografii.
Priestor na výstavu nám zabezpečila
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Ekonomická Univerzita vo svojom EKOklube na Konventnej ulici v Bratislave.
V apríli a máji členovia občianskeho združenia „Myslím“ s jednou vysokoškolskou
študentkou - dobrovoľníčkou sme zhotovili výstavné panely.
5. júna sme umiestnili a pripevnili fotografie. Oficiálne otvorenie výstavy sa konalo
6. júna 2008, ktoré bolo spojené s vyhodnotením fotografií, s krátkou prednáškou
riaditeľa občianskeho združenia. K dispozícii bolo občerstvenie, ktoré nám pripravili
zamestnanci

Ekoklubu.

Tieto

výdavky sme hradili z 2% dane.
Veľmi dobre sa vydarilo oficiálne
otvorenie výstavy. V predpoludní 5
členná hodnotiaca komisia rozhodla
v 4 kategóriách: najlepšie
fotografie - ľudia, príroda, umelecké
fotografie, udalosti. V 5. kategórie
rozhodli

celkove

za

najlepšiu

fotografiu zo všetkých.
Na vernisáž organizátori pripravili krátky program, počas ktorej sa uskutočnila
prezentácia fotografa Sirotu, ktorý bol zároveň aj členom hodnotiacej komisie. Po
prezentácii Nepočujúci členovia Divadla Tiché iskry predviedli krátke predstavenie
Teplo verzus chlad, ktorá vznikla na
základe improvizácie interpretov pod
odborným
vedúceho

vedením
Peťa

svetoznámej

Vrťa

skladby

umeleckého
na

motívy

hudobného

skladateľa A. Vivaldiho pod názvom
Štyri ročné obdobia. Ceny odovzdala
známa herečka Jana Hubinská. So
svojou prítomnosťou poctivo výstavu
aj bývalý minister zahraničných vecí Eduard Kukan.
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Na premiéru prišlo 30 sluchovo postihnutých občanov, tento počet je primeraný.
Silná stránka projektu je, že ho vymysleli a uskutočnili len sluchovo postihnutí
a intaktná populácia sa na ňom nepodieľala. Druhou silnou stránkou je, že sa
podarilo komunikovať s médiami ktorý túto akciu zverejnili v tlači. Samotná
komunita sluchovo postihnutých s touto cestou tiež mohla spoznať umelecké
aktivity sluchovo postihnutých, tentoraz aj zo Českej republiky.
Komisiu tvorili: Stanislav Lubina - sluchovo postihnutý výtvarník, Peter Sirota
fotograf - počujúci, Matej Kováč – nepočujúci fotograf, Marie Basovníková - česká
nepočujúca fotografka, Daniela Pořízková – česká nepočujúca fotografka. Vernisáž
moderovali Peter Vrťo (nepočujúci herec) a Zuzana Daubnerová (nepočujúca
herečka). Okrem darček od sponzorov sme darovali výhercom malú sošku
s postavičkou fotografa, členom komisie sme darovali malú sošku vo forme sudcu.
Prítomní ľudia jednoznačne vyslovili radosť nad organizovaním výstavy, a vyslovili
názor, že by sa to mohlo opakovať každý rok. Aj výhercovia boli milo prekvapení
s nečakanými

odmenami.

Ambíciami

občianskeho

združenia

je

pokračovať

v uskutočnení výstavou v budúcnosti a to s nielen s fotografickou tematikou.
7.
Od januára do júna sme dokončili

projekt „Stop pasivite, zelená aktivite“,

ktorý sme začali realizovať ešte v roku 2007 Finančné prostriedky sme získali
od Hodina deťom.
Z krátkodobých cieľov sa nám naplnili
nasledovné:


motivovať

deti,

aby

sa

odvážne

prezentovali svojimi vlastnými názormi,


podarilo

sa

nám

posilňovať

bezbariérovú komunikáciu


rozvíjať zostávajúce zmysly, tvorivosť, asertivitu, vedomostí a techniky
potrebné v medziľudských vzťahoch,
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iniciovať

vyjadrovanie

sluchovo

postihnutých

detí

o

svojich

pocitoch,

myšlienkach, názoroch, postojoch


obohacovať a rozvíjať výrazové prostriedky sluchovo postihnutých detí
využiteľné v sociálnej komunikácii.



Prostredníctvom hier sa nám podarilo poskytnúť zážitkové učenie

Z dlhodobých cieľov sa nám naplnili nasledovné:
-

viacej sa snažili vyjadrovať o svojich myšlienkach a názoroch,

-

oveľa

viacej sa

snažili komunikovať

vyjadrovať s rôznymi verbálnymi

prostriedkami ako aj rečou, posunkovým jazykom,
-

prostredníctvom zážitkových hier sa
nám podarilo obohacovať výrazové
prostriedky,

ktoré

využili

pri

sociálnej komunikácii
-

samostatne

sa

naučili

vyjadrovať

bez pýtania o svojich pocitoch
Z organizačnej stránky sa nevyskytli väčšie
problémy alebo nezhodli. Medzi lektormi
vládla dobrá spolupráca a práve preto sme si ich vybrali na uskutočnenie týchto
workshopov, pretože sme verili v ich odbornej pôsobivosti.
Celkovým prínosom pre deti bolo poskytnutie zážitkového učenia, zmysluplného
strávenia času v svojej komunite, ktorý sa odlišoval od bežných. Tým sa poskytla
pre

nich

aj

motivácia

v budúcnosti

sa

zúčastniť na podobnej akcie.
Problém, ktorý sa vyskytol počas trvania
projektu

bol nasledovný: na

jednotlivých

stretnutiach sa nezúčastnilo toľko detí koľko
sme

vyžiadali.

niektorých

Dôvodom

detí

a tiež

bolo

ochorenie

nedostatočná

organizácia zo strany školy - na vopred dohodnutý termín našich aktivít si jedno jedno dieťa odviezli na iné aktivity.
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Najpodstatnejšie skúsenosti pre občianske združenie bola dlhodobá spolupráca
s určitou skupinou: neustále sme sa
museli snažiť o ich motivovanie, aby
dokázali udržať svoju pozornosť. Museli
sme im pri každej príležitosti dôkladne
vysvetliť akým cieľom robíme určité hry,
bez vysvetlenia a presvedčivosti by to
nešlo hladko.
V budúcnosti by bolo potrebné realizovať a pokračovať v uskutočnení workshopov
v oblasti dramatickej výchovy, pretože takéto dlhodobé stretnutia by vlastne
potreboval každý žiak špeciálnych škôl pre sluchovo postihnutých. Či budeme
realizovať podobné, záleží predovšetkým na našom čase, pretože naše občianske
združenie je momentálne dosť zaneprázdnené a nestíhame pridávať aj ďalšie
aktivity.
8.
Počas trvania projektu "Ukážme krásu posunkového jazyka!" sa v termíne v júli
a auguste

sa

objavilo

na

uliciach

Bratislavy

billboardy,

propagujúc

kurz

posunkového jazyka.
Z našich cieľov sa podarilo naplniť
nasledovné:
- motivovali sme laickú verejnosť, aby
sa

zamysleli

na

komunitou

Nepočujúcich
-

zvýšili

sme

záujem

o kurz

posunkového jazyka
-

zvýšili

záujem

a

informovanosť

o vzdelávacích možnostiach posunkového jazyka
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Priebeh našich aktivít hodnotíme ako pozitívne, skoro všetko prebiehalo podľa
našich očakávaní. Vyskytla sa prekážka pri hľadaní sponzorov vo vylepovaní
a tlačení billboardov, ktoré sme napokon
vedeli vyriešiť.
Medzi naše aktivity naďalej patria činnosti
prekonávania komunikačnej bariéry medzi
počujúcimi

a Nepočujúcimi.

Taktiež

v budúcnosti pokračujeme v organizovaní
kurzu posunkového jazyka patrí to medzi
dlhodobé činnosti našej organizácie.
9.
V období od polovici augusta do polovici septembra
2008 sme sa presťahovali na väčší priestor na
Račianskej ulici 155 a sme pripravovali otvorenie
kurzu fotografovania pre Nepočujúcich.
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10.
Projekt "Vzdelávanie posunkového jazyka pre klientov" sa uskutočnil podľa
časového plánu prípravy a uskutočnenia kurzu posunkového sa nám podarilo
dodržať podľa pôvodného plánu. Do uzávierky našej prihlášky sa prihlásilo 24
ľudí.
Počas augusta sme spracovali prihlášky
klientom a rozdelili ich do skupín podľa
vlastného želania. Koncom augusta sme
zaobstarali

materiály

potrebné

na

realizáciu projektu. Koncom augusta sa
naše občianske presťahovalo do nových
a väčších priestorov na račiansku ulicu,
a tri kancelárske miestnosti sme maľovali pomocou 3 dobrovoľných aktivistov. Ich
dobrovoľníčka aktivita pomohlo pozitívne realizovať tento projekt.
V septembri sa začalo vyučovanie posunkového jazyka.
Klienti navštevovali pravidelne kurz, podľa časového rozsahu presne tak ako sme to
určili v projekte. Kurzy prebiehali do konca januára a prvý februárový týždeň sme
realizovali skúšky na ktorom všetci klienti dobre dopadli. Väčšina klientov sa
rozhodla v tomto štúdiu pokračovať.
Z našich cieľov sa v každom prípade
podarilo splniť nasledovné:
- kurz posunkového jazyka sme zahájili
s pravidelným rozvrhom
- zoznámili sme klientov s kultúrnymi
hodnotami nepočujúcej komunity
- počas kurzu sme pravidelne motivovali
klientov, aby prekonávali zábrany voči nepočujúcim osobám
- počas kurzu klienti pravidelne zaujímali a pýtali na život a o problémy, ktoré
musia sluchovo postihnutí prekonať
- počas celého kurzu sme rozvíjali vizuálne vnímanie, pohyb rúk a vizuálnu
komunikáciu klientov kurzu posunkového jazyka
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- zvýšili sme informovanosť a záujem o kultúrnych a vzdelávacích možnostiach
sluchovo postihnutých
- informovali sme

účastníkov na uvedomenie si skutočnosti, že sami sa musia

podieľať na odbúravaní bariér vo vzťahu k ostatnými spoluobčanom
Tieto dosiahnuté ciele a výsledky sme spätne overili na skúškach na konci kurzu vo
februári.
Výsledkom projektu je absolvovanie kurzu posunkového jazyka 21 mladých ľudí,
ktorých ambíciami je pokračovať v tomto kurze. Ich otvorenosť voči komunite
Nepočujúcich dokazuje aj množstvo otázok, ktoré nám položili počas kurzu. Počas
kurzu sme očakávali aj ich aktívnu účasť na učivu a zapájali sme ich do rôznych
hier.
Pred Vianocami sme uskutočnili pre nich večernú
besiedku spolu s mladými Nepočujúcimi, aby sa tieto
dva rôzne svety stretli a navzájom sa spoznali. Bolo to
pre nich príjemne strávený večer kde hlavné menu
bola vianočná kapustnica.

11.
Školenie a workshop "Fotíme krajinu":
Prvý

workshop

fotíme

krajinu

sa

uskutočnilo

októbra

2008

v penzióne

pri Liptovskom Jána. Prvý deň prichádzali účastníci samostatne do penziónu, kde
po večere lektor kurzu Peter Sirota prednášal svoju prvú lekciu.
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Druhý deň ráno sme sa vydali s fotoaparátmi do hôr,
neďaleko Liptovského Jána, išli sme pešo.

Lektor

samostatne vyberal objekty fotenia, ktoré boli v súlade
s témami

o ktorých vysvetľoval predchádzajúci večer.

Často sme sa zastavovali, nastavili fotoaparáty na
stojanoch, lektor nám vysvetlil aké technické parametre
by mala mať fotografia a prečo.
Vrátili sme sa na obed, a po obede sme uskutočnili
analýzu fotografií každého. Lektor sám prezeral všetky
fotografie

a hodnotil

ich,

ktoré

sú

lepšie

a prečo

poprípade čo by sa malo zmeniť
a kedy by bola fotografia dobrá.
Večer

nasledoval

oddych

pre

účastníkov, voľne sme diskutovali
o fotografovaní.
Tretí deň sme sa znova vybrali na
čistinke pri penzióne fotografovať.
Teraz sme zvolili inú cestu. Keďže
bolo

mrazivé

počasie,

príroda

skrásnela a námet na fotografiu sa našlo pomerne veľa. PO obede sme znova
zhodnotili fotografie.
Prvý workshop sme hodnotili ako veľmi dobrý a najviac nám prialo aj počasie
napriek tomu, že v jesennom období sa už preukáže smutnejšia tvár prírody
a pochmúrne počasie.
Druhý workshop fotíme krajinu sa uskutoční v termíne 15-17. januára 2009.
12.
Divadelné predstavenie „Popolvár“ sa pripravovali občianske združenie PRO-VIDA
v spolupráci Myslím – rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých a so
19

Slovenským národným divadlom /SND/. Cieľom
predstavenie bolo pre nepočujúce deti zo celého
Slovenska. Priniesla im veľký zážitok, ktorý dosiahol
obrovský úspech. Preto s organizáciou sme sa
rozhodli, že budeme naďalej spolupracovať v novom
roku ďalšie predstavenie.

13.
Kurzy fotografovania s názvom „Foťme Bratislavu očami nepočujúcich“ sa
uskutočnilo pre prvú skupiny od októbra 2008 do decembra 2008 a uskutočnilo
druhú skupinu od novembra 2008 do januára 2009.
Členovia

občianskeho združenia

spolu

naplánovali aktivít fotokurzu

koncom

augusta. Rozčlenil sa rozvrh fotokurzu a obsah výučby členovia občianskeho
združenia uskutočnili propagáciu fotokurzu. Zverejnili výzvy a články v časopisoch
zaoberajúc sa problematikou sluchovo postihnutých. Na kultúrnom podujatí
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sluchovo postihnutých členovia občianskeho združenia rozdávali letáky propagujúc
s tým fotokurz.
Koncom septembra sme spracovali
prihlášky fotokurzu.
Počas trvania celého kurzu každý
týždeň sa uskutočnila 1 prednáška
kurzu

fotografovania

pre

obe

skupiny.
To znamená, že sa celkovo uskutoční
12

hodín

prednášok

-

stretnutí.

Každý mesiac sa takisto uskutoční
jeden 2 hodinový blok práce v exteriéri, t.j. celkom sa uskutoční 6 hodín práce v
exteriéroch. Prvá skupina chodila vždy vo štvrtok od 16.00 hodiny a druhá skupina
v pondelok od 18.00 hodiny. V prvej aj v druhej skupine boli 4-4 účastníci.
Dôvodom vytvorenia dvoch skupín bol fakt, že niektorí záujemcovia nemohli sa
zúčastniť v jednom stanovenom termíne zo školských a pracovných dôvodov.
Témy kurzu prebiehali presne tak ako sme to stanovili v projekte.
Každý mesiac raz, sa taktiež uskutočnila práca v exteriéri.
Z cieľov projektu sa naplnili nasledovné:
-

bola dobrá spolupráca medzi
lektorom a účastníkmi kurzu,

-

účastníci kurzu sa snažili aj
medzi sebou spolupracovať,

-

podľa
kurzu

výpovedí
sme

postupne
špecifickejšie

účastníkov

zachytili,

že

naberajú
vedomosti

v oblasti fotografovania
Z technickej stránky sme vedeli zabezpečiť všetky potrebné materiály potrebné
k realizácii kurzu fotografovania.
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Ambíciami

občianskeho

združenia

je

pokračovať

v uskutočnení

kurzu

fotografovania v roku 2009, keďže chceme naďalej podporovať fotografické umenie
sluchovo postihnutých.
14.
Dňa 20.10.2008 v miestnosti Pálffyho paláca na Zámockej ulici v Bratislave Angela
Hefty prezentovala organizáciu o projekte „Naučme sa prstovú abecedu...“,
ktoré sme získali granty z Klubu darcov – Komunitná nadácia Bratislavy. V roku
2009 sa budeme venovať pri príprave prstovú abecedu na leták.
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.úspešné projekty.
V roku 2008 nás schválili 9 projektov prostrdníctvom Nadácie Pontis – T-mobile,
Magistrátu Bratislavy SR, Nadácie Pontis – Accenture, Nadácia SPP, Magistrátu
Bratislavy SR, KNB – Klub darcov, Nadácia Pontis – T-mobile.
Aktivita

"Kto

je

najlepší

tým?

II."

vzniklo

finančnou

podporou:

Projekt "Integrované vzdelávanie posunkového jazyka pre mladých ľudí" sa

uskutočnil vďaka podpore z nadačného fondu T-Mobile Slovensko, a.s. v Nadácii
Pontis.

Projekt "Ukážme krásu posunkového jazyka!" sa uskutočnil vďaka z nadačného
fondu „Fond rozvoja sociálnych služieb v Bratislave“ v Komunitnej nadácie
Bratislava:

Školenie a workshop "Fotíme krajinu" vzniklo finančnou podporou:

Projekt "Vzdelávanie posunkového jazyka pre klientov" sa uskutočnil vďaka
podpore z nadačného fondu Nadácia SPP:
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Projekt "Výstava a súťaž digitálnych fotografií sluchovo postihnutých" sa
uskutočnil vďaka podpore grantu z Ministerstva kultúry SR:

Projekt "Foťme očami Nepočujúcich" vzniklo finančnou podporou:

Projekt "Fotenie očami Nepočujúcich" sa uskutočnil vďaka podpore z nadačného
fondu T-Mobile Slovensko, a.s. v Nadácii Pontis.

Projekt "Naučme sa prstovú abecedu..." sa uskutočnil vďaka daru Klubu darcov
v Komunitnej nadácie Bratislava a spoločnostiam Konto Orange a ČSOB Finančná
skupina.

.prispeli nás.
Webová doména a hosting "www.myslim.sk" a www.nepocujuci.sk znovu podporilo:
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Ocenenie najlepších fotografií vzniklo podporou:

Poskytnutie výstavného priestoru "2. výstava a súťaž fotografií občanov sluchovo
postihnutých zo Slovenska a Čiech" vzniklo podporou:

Výroba fotografií za výhodné ceny poskytla firma:

Realizovanie billboardu vzniklo podporou:

.finančná správa.
V roku 2008 celkový príjem bol 722 721 SKK / 23 990 €.
Podrobnejšie informácie je v tabuľkách.

Konverzný kurz - 1 € = 30.126 SKK
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Výkaz o príjmoch a výdavkoch.
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Výkaz o majetku a záväzkoch.
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.záver.
Dúfame, že naša práca, snaha, odbúravať bariéry medzi nepočujúcimi a počujúcimi,
prispieva k postupnému pre hodnoteniu Nepočujúcich intaktnou spoločnosťou.
Taktiež dúfame, že naša snaha povzbudzovať nepočujúcu mládež k aktívnej činnosti
prispieva k zvyšovaniu ich sebahodnotenia a k zlepšeniu morálky.
Našich cieľov je oveľa viac ako sa to dá realizovať za jeden rok. Veríme však, že
postupne ako plynu roky si môžme ciele dávať na vždy vyšší a vyšší stupeň.
Na záver sa chceme srdečne poďakovať svojim dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli
Janke Kokoškovej a spolupracovníkom Zuzke Daubnerovej, Petrovi Vrťovi z Divadla
„Tiché iskry“.
Vypracovali: Angela Hefty, Michal Hefty
Bratislava, 25.10.2009
© Myslím – rozvoj myslenia nielen pre sluchovo postihnutých
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