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Údaje o organizácii

Názov

DeafStudio

Právna forma

občianske združenie

Sídlo

Jarková 4

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
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Členovia DeafStudio

Marek Kanaš

predseda

Katarína Vrábľová

sekretárka

Pavel Škrabák

člen výboru

Martin Humeňanský

dozorca
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Ciele a poslanie združenia
DeafStudio je občianske združenie, ktoré vzniklo koncom decembra 2008.
Členmi DeafStudio sú mladí Nepočujúci. Venujú sa vzdelávaniu, informovaniu
o kultúre komunít nepočujúcich.

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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Finančná správa
SÚVAHA
Účet

Názov

Aktíva

211

Pokladnica

158,00

221

Bankové účty

54,00

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia

428

Pasíva

- 469,00

minulých rokov

431

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

185,00

479

Ostatné záväzky

496,00
212,00

212,00

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2015
Účet

Názov

501

Spotreba materiálu

229,00

518

Ostatné služby

740,00

549

Iné ostatné náklady

26,00

SPOLU

Náklady

995,00

Účet

Názov

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

15,00

663

Prijaté príspevky od fyzických osôb

320,00

664

Prijaté členské príspevky

22,00

665

Príspevky z podielu zaplatenej dane

224,00

691

Dotácie

SPOLU

Hospodársky výsledok

Výnosy

600,00
1 181,00

186,00
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Správa o činnosti za rok 2015

SPRÁVY PRE NEPOČUJÚCICH
Od septembra 2015 tím DeafStudio pokračoval
vo vytváraní video správ pre našu internetovú
televíziu DeafStudio. Od januára do septembra
táto činnosť bola pozastavená z dôvodu rekonštrukcie vnútorného systému
DeafStudio ako aj z pracovnej zaneprázdnenosti členov tímu.

PREDNÁŠKA PRE NEPOČUJÚCICH
V dňoch 24. - 25. septembra 2015 občianske
združenie DeafStudio vďaka dotácii poskytnutej
mestom Prešov si pripravilo prednášku s názvom
Kultúra. Zúčastnení boli iba pozvaní hostia.
Prednášateľom bol pán Jaroslav Cehlárik z Trnavy, ktorý pracuje ako riaditeľ
Úradu Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých. Prednáška bola zameraná na
sociálne služby – tlmočnícke služby, sociálne poradenstvo a sociálnu
rehabilitáciu. Pán Cehlárik je úplne nepočujúci a je prvým riaditeľom úradu
Slovenska. Sme hrdí, že prijal naše pozvanie v téme: „Ako odbúravať
komunikačnú bariéru pre nepočujúcich a zabezpečiť im aktívnu účasť
v kultúrnom a spoločenskom živote“.
Na prednášku prišlo 11 ľudí a niektorí pozvaní neprišli. Najväčším pozitívnom
tejto prednášky bol malý prvý krok k spolupráci s mestom Prešov s oddelením
sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých, ktoré nám poskytlo viac
informácií. Chceme sa poďakovať pánovi Cehlárikovi za prednášku a jeho
tlmočníkovi, ktorý prekladal z posunkového jazyka do slovenského jazyka pre
zúčastnených. A chceme sa poďakovať aj tím, ktorí prišli na prednášku.
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BÝVALÝ PREDSEDA ROMAN POLÁŠEK NÁM DAROVAL TENTO OBRAZ

Všetci členovia a bývalí členovia DeafStudio, ďakujeme za činnosť v DeafStudio!

POĎAKOVANIE PATRÍ SPONZOROVI VIZKOM
-

200€ na osvetlenie

INTERNETOVÁ STRÁNKA WWW.DEAFSTUDIO.NET
Celý rok sme pripravovali rôzne témy pre vysielanie cez www.deafstudio.net.
Od januára do mája sme mali prestávku, pretože prebiehala údržba našej
stránky aj z pracovnej zaneprázdnenosti členov
tímu. Táto webová stránka obsahuje zábery
v slovenskom posunkovom jazyku. Na webovú
stránku chodí mesačne okolo 600 návštevníkov a
mnohí Nepočujúci mali pozitívne ohlasy. Posledné 2 roky však počet
návštevníkov klesol z dôvodu údržby stránky. Stránku DeafStudio v roku 2015
navštívilo 8 579 návštevníkov. Najvyšší počet návštevníkov bol v mesiaci jún,
kedy stránku navštívilo 1 532 návštevníkov. Najnižší bol v mesiaci január, kedy
stránku navštívilo iba 210 návštevníkov.
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Informácie o občianskom združení
DeafStudio o.z.
Jarková 4
080 01 Prešov
Slovensko
www.deafstudio.net

Marek Kanaš
Predseda DeafStudio o.z.

