Výročná správa rok 2010

Údaje organizácie
Názov

DeafStudio

Právna forma

Občianske združenie

Sídlo

Sibírska 6960/30

IČO

42086051

DIČ

2022744207

Účet

2553775956/0200

Web

www.deafstudio.net

Email

info@deafstudio.net

Register

MV SR zo dňa 23.12.2008 č. VVS/1-900/90-32606

Ciele združenia
1. Cieľom DeafStudio je
-

zachovanie kultúrnych hodnôt nepočujúcich i počujúcich

-

podpora vzdelávania členov, sympatizantov i verejnosti

-

odovzdávanie a získavanie skúsenosti a informácií v obore

-

uspokojovanie umeleckých túžob členov

-

sebarealizovanie umeleckého rastu členov

-

objavovanie nových umeleckých zámerov

-

vytvorenie konfrontačného prostredia – zdroje inšpirácie

-

vytvorenie technického zázemia – zaistenie výpomoci

2. Predmetom realizácie cieľov združenia je
-

uskutočňovanie výchovnej a vzdelávacej činnosti, poradenskej a konzultačnej činnosti,
kultúrno-osvetovej činnosti,

-

zvyšovanie informovanosti, odbornej úrovne občanov, rodičov, študentov, detí a
verejnosti prostredníctvom organizovania:
1. kurzov, seminárov, prednášok, konferencií a workshopov,
2. praktických stretnutí, športovo-rekreačnej činnosti,
3. spolupráce s pedagógmi a študentmi vzdelávacích inštitúcii.
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Členovia
Roman Polášek - predseda
Juraj Holéczy - podpredseda
Marek Kanaš - tajomník
Martin Humeňanský - dozorca
Zoltán Király - grafik
Michal Mihálek - kameraman
Ján Ďurkovič – člen

Naše činnosti
 Premietali sme nášho filmu Legenda o Nepočujúcich v rôznych miest - Trenčín, Kremnica,
Praha, Zlín, Brno, Bratislava, Prešov, Nitra, Prievidza a Nove Zámky. Uvideli celkom 624
divákov.

 Počas jar a leto sme pripravili na projekte - Nadačný Fond Slovak Telekom – téma tohto
projektu je Internetová televízia pre nepočujúcich. Ciele projektu:
 zvýšenie kvantity informácií o svete nepočujúcich pre mladých nepočujúcich,
 zvýšenie kvality informácií o svete nepočujúcich prostredníctvom SPJ a skrytých
titulkov pre mladých nepočujúcich,
 poukázanie na možnosť mladých nepočujúcich pracovníkov podieľať sa na tvorbe
a riadenie internetovej televízie,
 minimalizovanie informačnej bariéry u mladých nepočujúcich.
 pri vyššej spomenutej východiskovej situácii tento projekt napomôže mladým
nepočujúcim podieľať sa na tvorbe internetovej televízie.

 Pred koncom leta sme sa pripravili na veľkú akciu „Poď s nami“, dôvodom je pokrstenie
nášho DVD – Legenda o Nepočujúcich. Táto akcia boli nielen večerný program, ale aj ranný
šport – bowling a bedminton. Vybavili sme priestore na zábavu, bowling a bedminton. Od
rána do obeda sa hrali bedminton v hale ZŠ Bernolákova. Tam prišlo 14 športovcov,
zodpovednosť program bedminton bol Juraj Holéczy a Marek Kanaš. Poobede sa hrali
bowling na Jazdeckú ulicu, zodpovednosť bol Martin Humeňanský. Tam prišlo 53 ľudí, to
bolo viac ako sme predpokladali. Po skončení bowling všetci šli do reštaurácie Soraya pri
hotel Šariš a tam sa uskutočnili večernú zábavu v tom je vyhodnotenie. Na zábavu prišlo
146 ľudí. Celkový výsledok bolo očakávateľný.
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Úspešné projekty
V roku 2010 nám schválil jeden projekt
Realizácie informatívnosti vzniklo podporou:

Poďakovanie fyzickými osobami

Stanislav Gut, Magdaléna Polášková, Mária Kolarčíkova, Pavel Škrabák, Matej Vahovský.
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Finančná správa
V roku 2010 celkový príjem bol 5 399,77 €
Podrobnejšie informácie sú v tabuľkách.
Výkaz o príjmoch.

Príjmy
Z členských príspevkov
Z organizovania podujatí
Z mediálneho podujatia
Z projektov Nadačný fond Slovak Telekom
Príjmy celkom

70 €
1 763,77 €
250 €
3 314 €
5 397,77 €

Výkaz o výdavkoch.
Výdavky
Materiály

1 594,57 €

Cestovné

218,39 €

Prenájom kina

164,69 €

Ubytovňa
Kamera
Webhosting
Software (Adobe Dreamweaver)

84,28 €
332,08 €
90,38 €
584,29 €

Preklad SK - CZ

55,60 €

Poplatky z VÚB

70,74 €

Výdavky celkom

3 195,02 €

Vypracoval: Juraj Holéczy
Prešov, 11.7.2011, © DeafStudio
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