Výročná správa rok 2009

.úvod.

Milí priatelia, počujúci a nepočujúci
Držíte v rukách výročnú správu za rok 2009. Tento rok bol pre nás významný v napredovaní
kurzov slovenského posunkového jazyka, v čom sme sa snažili vytvárať nové materiály, učebne
pomôcky pre záujemcov nášho kurzu.
So záujemcami kurzu slovenského posunkového jazyka majú aj naši lektori hodnotné skúsenosti
a pekné zážitky. Je zaujímavé sledovať ako sa študenti kurzu učia vnímať jazyk vizuálnou cestou
a učia sa myslieť v tomto jazyku.
V roku 2009 bola pre nás najväčším zážitkom 3. výstava a súťaž fotografií občanov sluchovo
postihnutých Slovenska, Česka a Maďarska. Na oficiálnom otvorení výstavy sa zišlo veľmi veľa
nepočujúcich, ktorí prezentovali silnú kultúrnu identitu komunity Nepočujúcich. Bol to pre nás
veľmi silný zážitok a dobrý pocit, že aj nepočujúci dokážu vytvárať fotografie a zaujať svojou
umeleckou tvorbou a takej istej úrovni ako počujúci.
Prajem si, aby aj ďalšie aktivity v budúcom roku boli podobne úspešné ako tato výstava v roku
2009: hodnotná, pekná a bezbariérová.

V mene OZ Myslím
Angela Hefty – zástupca riaditeľa

.údaje 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 30.12.2005 č.VVS/1-900/90-27315

.ciele a poslanie združenia.
Tím občianskeho združenia „Myslím“ tvoria traja mladí nepočujúci s vysokoškolským vzdelaním.
Venujú sa výchove a vzdelávaniu 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

.naše činnosti.
A. Kurzy slovenského posunkového jazyka
Po celý rok sa konali 3 etapy kurzov slovenského posunkového jazyka:
1. etapa – jarný semester – 70 hodín (2x týždenne po 2 vyučovacie hodiny),
2. etapa – letný intenzívny kurz – v júli a v auguste – 15 hodín (5x v týždni po 4 vyučovacie
hodiny),
3. etapa – jesenný semester - 70 hodín (2x týždenne po 2 vyučovacie hodiny).
Realizáciou jedného projektu Integrované vzdelávanie posunkového jazyka pre
počujúcich sa podarilo udržať podľa pôvodného plánu v miestnosti na Račianskej ulici 155.
Cieľovú skupinu sme oslovovali s letákmi na vysokých školách a publikovaním výziev na
internetovej stránke. Niektorí záujemcovia nás našli podľa výsledkov hľadania internetu. So
záujemcami kurzu slovenského posunkového jazyka sme komunikovali prostredníctvom e-mailov
a SMS správ, SKYPE a ICQ chatový program.
Z našich cieľov sa naplnilo očakávanie získať záujemcov na kurzy slovenského posunkového
jazyka ako „neznáma“ organizácia (pre intaktnú populáciu). Teší nás, že sa kurz stal obľúbeným a
veľa našich „prváčikov“ pokračuje v učení sa posunkového jazyka. Záujemcovia sa tiež snažili čo
najviac dozvedieť nielen o samotnom učive, ale aj kultúre a živote Nepočujúcich.
B. Prstová abeceda
Cieľom prvého projektu „Tvorba prstovej abecedy na DVD ako vzdelávacia pomôcka
pre nepočujúce deti“ bolo vytvorenie vzdelávacieho materiálu prstovej abecedy pre žiakov
základných škôl so sluchovým postihnutím v Bratislave. Prstová abeceda by mala byť zrealizovaná
vo forme DVD nosiča. Žiaľ, projekt sa ešte nedokončil, hľadá sa programátor pre DVD.
Cieľom

druhého

projektu

„Naučme

sa

prstovú

abecedu“

bolo

zrealizovanie

vzdelávacieho materiálu pre podporu prekonávania komunikačnej bariéry medzi Nepočujúcimi
a počujúcimi prostredníctvom letákov prstovej abecedy.

.naše činnosti.

C. III. ročník výstavy a súťaže digitálnych fotografií osôb s poruchou sluchu
Výstava sa uskutočnila v júni 2009. Časový plán
prípravy a uskutočnenia výstavy digitálnych fotografií
osôb s poruchou sluchu sa nám podarilo dodržať podľa
pôvodného plánu. Do uzávierky našej výstavy sa prihlásilo
23 osôb s poruchou sluchu a vystavovali sme 120
fotografií. Do súťaže sa zapojili 3 štáty – Slovensko, Česko
a Maďarsko.

Z našich cieľov sa v každom prípade podarilo urobiť výstavu na úrovni. Na premiéru prišlo
80 osôb s poruchou sluchu, tento počet je vysoký.
Silná stránka projektu je, že ho vymysleli a uskutočnili len
nepočujúci, ktorý sa podaril uskutočniť na veľmi vysokej
úrovni. Možnosť pracovať

samostatne s objektívom dodáva

hrdosť a odvahu Nepočujúcim tvoriť. Táto výstava bola dobrá
možnosť prezentovať svoje fotografie verejnosti. Občianske
združenie „Myslím“ sa takto snaží podporiť vlastné umelecké aktivity osôb s poruchou sluchu,
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predstaviť širokej verejnosti umelecké aktivity osôb s poruchou sluchu. Samotná komunita
Nepočujúcich s touto cestou tiež mohla spoznať umelecké aktivity Nepočujúcich aj zo Českej
republiky a Maďarska.
D. Fotenie očami Nepočujúcich
Kurz fotografovania sa uskutočnil od marca 2009 do júna 2009. Kurz fotografovania prebiehal
v priestore „Myslím“ na Račianskej ulici v Bratislave. Prihlásili sa 4 záujemcovia na tento kurz.
Fotokurz navštevovali s cieľom prehĺbiť a oboznámiť sa s fotografickým umením. Kurz
navštevovali záujmom a skúšku na konci kurzu absolvovali všetci úspešne.

.spolupráca.
V septembri sa konala akcia Medzinárodný deň Nepočujúcich v Lučenci, ktorý usporiadalo
Krajské centrum Asociácie Nepočujúcich Slovenska. V rámci tejto akcie sa uskutočnila výstava
fotografií z júna 2009. Na tejto akcii „Myslím“ spolupracoval s Krajským centrom Asociácie
Nepočujúcich Slovenska vo Zvolene.
V novembri a v decembri sa na pódiu predstavilo zopár divadelných
predstavení „Tichý plač ľalie“. Účinkovali profesionálni nepočujúci herci
z občianskeho združenia Divadlo Tiché iskry. Divadlo Tiché iskry
spolupracovali s členmi OZ „Myslím“ pri príprave nového predstavenia
„Tichý plač ľalie“.

.úspešné projekty.
V roku 2009 nám schválili 4 projekty.
Interaktívne kurzy slovenského posunkového jazyka pre verejnosť boli organizované
za finančnej podpory Mestskej časti Bratislava – Rača.
Projekt 3. ročník výstavy a súťaže digitálnych fotografií osôb
s poruchou sluchu sa uskutočnil vďaka podpore Ministerstva
kultúry SR.
Projekt Fotenie očami Nepočujúcich sa uskutočnil vďaka podpore z nadačného fondu TMobile Slovensko, a.s. v Nadácii Pontis.

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

.prispeli nám.
Darca Ing. arch. Andrej Petrek (starosta Starého mesta) daroval finančnú čiastku na
podporu projektu „Tvorba prstovej abecedy na DVD ako vzdelávacia pomôcka pre nepočujúce
deti“.
Na akciu 3. ročník výstavy a súťaže digitálnych fotografií osôb s poruchou sluchu sme od firmy
Everestfoto získali zľavu na vyhotovenie fotografií. Ďalšie sponzorské dary nasledovne: od
firmy Megafoto sme získali statív na fotoaparát pre víťaza najlepšej fotografie. Časopis
Digirevue daroval pre 5 osôb ročné predplatné svojho časopisu. Občianske združenie Provida darovalo kompletnú súpravu profesionálneho fotoaparátu. Firma Zoner darovala 5
softvérových programov, ktoré napomáhajú spracovanie fotografií. Ďalšími darcami pre ocenenie
najlepších fotografií boli Darian s.r.o. a Leo.

Nápoje a občerstvenie na vernisáž "3. výstava a súťaž fotografií občanov sluchovo postihnutých
Slovenska, Česka a Maďarska" nám darovali od firmy Catering group s.r.o. a Kofola a.s.

Realizácia interiérnych panelov MHD (autobusy a električky) v Bratislave sa uskutočnila vďaka
podpore BigMedia, spol. s.r.o.

.obetavé právnické osoby.
Priestor na výstavu nám zabezpečila Ekonomická Univerzita vo svojom EKO klube na
Konventnej ulici v Bratislave.

Paušálne predplatné mobilného volania, posielania SMS a internet na 2 roky vzniklo vďaka
podpore T-Mobile Slovensko, a.s.

Webové domény a hostingy www.myslim.sk a www.nepocujuci.sk vzniklo podporou EXO
TECHNOLOGIES, spol. s.r.o.

.poďakovanie fyzickým osobám.
...dobrým ľudom, ktorí nás podporili a pomáhali z vlastných síl a teplých sŕdc:
Mgr. Ján Hefty, Ing. Katarína Oroszová, rodina Hefty, Matej Kováč, Erika Dobišová,
Adam Kováč, Lucia Zeinová, PaedDr. Roman Vojtechovský, Bc.Veronika Holubová,
Ing. Juraj Šimon

.finančná správa.
V roku 2009 celkový príjem bol 26 946,57 € / 811 792,40 SKK
Podrobnejšie informácie je v tabuľkách.
Výkaz o príjmoch a výdavkoch.

.finančná správa.
Výkaz o majetku a záväzkoch.

Konverzný kurz - 1 € = 30.126 SKK

.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 môžeme ciele dávať na vždy vyšší a vyšší stupeň.

Vypracovali: Michal Hefty, Angela Hefty, Roman Vojtechovský
Bratislava, 25.5.2010, © Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich

