Výročná správa rok 2011

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 a poslanie združenia :

DeafStudio je občianske združenie vzniklo koncom decembra 2008. Členmi
DeafStudio sú mladí Nepočujúci. Venujú sa vzdelávaniu, informovaniu o kultúre komunít
pre 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
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-

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.

Členovia:
Roman Polášek

predseda

Juraj Holéczy

podpredseda

Marek Kanaš

tajomník

Martin Humeňanský

dozorca

Ján Ďurkovič

člen

Zoltán Király

člen

Naše aktivity:
1. Natáčanie rôznych akcií v roku 2011 na celom Slovensku
Natáčali sme rôzne akcie. Najvýznamnejšie natáčania bolo v Michalovciach – 25.
Výročie vzniku ANEPS, v novembri v Trenčíne – 5.ročník športového klubu
nepočujúcich a v decembri sme sa natáčali v Košiciach, kde bola akcia Bedmintonový
turnaj. Po natáčaní v Trenčíne sme dostali od organizácie ŠKN Trenčín ďakovaný list.
Ostatní nám vyjadrili pozitívne ohlasy a plánujú v ďalšom roku 2012 spoluprácu s
nami.
2. Príprava na akciu Poď s nami 2 v Prešove
V novembri sme mali pracovnú poradu kvôli akcii Poď s nami 2 v januári 2012. Tam
sme si rozdelili zodpovednosť za jednotlivé činnosti – futsal, bedminton, bowling,
strava, program zábava, prenájom haly a pod. Prelom novembra a decembra sme
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spustili informácie a propozície cez našu webovú stránku aj sme sa vybavili prenájom
haly pre futsal, bedminton a bowling, objednali sme trofeje pre športy aj sme
pripravili program na zábavu. Akciu Poď s nami 2 pripravovali štyria členovia
z Prešova.
3. Internetová stránka www.deafstudio.net
Celý rok sme sami pripravili rôzne témy pre vysielanie informácií cez
www.deafstudio.net. Táto webová stránka obsahuje zábery v slovenskom posunkovom
jazyku. Na webovú stránku chodí mesačné okolo 2 000 návštevníkov, ale mnohí
Nepočujúci mali pozitívne ohlasy. Stránku DeafStudio v roku 2011 navštívilo 18 989
návštevníkov. Približne o 3 000 návštevníkov viac ako sme mali v roku 2010.
4. Rôzne
Minulý rok sme získali piatich zákazníkov - Súkromnú základnú školu s materskou
školou pre deti s autizmom v Prešove, pre ktorú sme robili DVD – Základy
slovenského posunkového jazyka, p. Guta, pre ktorého sme natočili jeho stretnutie so
spolužiakmi v bývalej základnej škole, p. Šulíkovú, pre ktorú sme natočili stužkovú,
organizáciu Prievidzský spolok nepočujúcich a firmu VIZKOM na webovú stránku.

Finančná správa
V roku 2011 celkový príjem bol
Podrobnejšie informácie sú v tabuľkách.
Výkaz o príjmoch.
Príjmy
Z členských príspevkov
Z mediálneho podujatia
Z projektov Nadačný fond Slovak Telekom
Príjmy celkom

70 €
620,60 €
828 €
1 518,60 €
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Výkaz o výdavkoch.
Výdavky
Materiály

259,73 €

Cestovné

51,81 €

Monitor 7" LCD + clon

305,60 €

Ubytovňa

119,50 €

Webhosting
Software (Adobe CS 5 Master Collection)
Poplatky z VÚB
Výdavky celkom

91,14 €
3 607,20 €
69,15 €
4 504,13 €

Vypracoval : Juraj Holéczy
Prešov, 14.7.2012, © DeafStudio
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