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Údaje o organizácii

Názov

DeafStudio

Právna forma

občianske združenie

Sídlo

Solivarská 1423/2, Prešov

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

Členovia DeafStudio
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Členovia DeafStudio
Marek Kanaš

predseda

Katarína Vrábľová

sekretárka

Pavel Škrabák

člen výboru

Martin Humeňanský

dozorca

Ciele a poslanie združenia
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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.

Finančná správa
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Finančná správa
SÚVAHA
Účet

Názov

Aktíva

211

Pokladnica

136,00

221

Bankové účty

94,00

428

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých
rokov

- 469,00

431

Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

185,00

479

Ostatné záväzky

496,00
230,00

Pasíva

212,00

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT K 31.12.2016
Účet

Názov

501

Spotreba materiálu

807,00

518

Ostatné služby

1783,00

SPOLU

Náklady

2590,00

Účet

Názov

662

Prijaté príspevky od iných organizácií

353,00

664

Prijaté členské príspevky

120,00

SPOLU

Výnosy

473,00

Hospodársky výsledok

18,00

Správa o činnosti za rok 2016
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Správa o činnosti za rok 2016
SPRÁVY PRE NEPOČUJÚCICH
Tím DeafStudio sa snažil vytvárať video správ pre našu
internetovú televíziu DeafStudio. Avšak spravili iba do
konca januára 2016 a pozastavili sa táto činnosť bola
pozastavená z dôvodu z pracovnej zaneprázdnenosti členov tímu.

PROJEKT „ ROZPRÁVKY PRE DETI V SLOVENSKOM POSUNKOVOM JAZYKU
Nadácia Slovenskej sporiteľne nám finančne podporili k výrobe DVD „Rozprávky pre deti
v slovenskom posunkovom jazyku“, ktoré nahrali občianske
združenie DeafStudio.
DVD obsahuje štyri video – rozprávky, ktoré sú určené pre
Nepočujúcim, ale aj počujúcim deťom, ktorí sa týmto
spôsobom môžu naučiť posunky, aby zlepšili komunikáciu so
svojimi deťmi a spoznali kultúru a svet Nepočujúcich.
Zoznam rozprávok: Vlk a sedem kozliatok, O medovníkovej
chalúpke, O veľkej repe a Škaredé kačiatko.

POĎAKOVANIE PATRÍ NADÁCIE
SLOVENSKEJ SPORITEĽNE
-

finančná podpora na výrobu DVD „Rozprávky pre deti v slovenskom
posunkovom jazyku“

Informácie o občianskom združení
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DeafStudio o.z.
Solivarská 1423/2
080 05 Prešov
Slovensko
www.deafstudio.net

Marek Kanaš
Predseda DeafStudio o.z.

