Kto sme?
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska je
občianske združenie, charitatívna a
humanitárna organizácia, ktorá združuje
nevidiacich a slabozrakých občanov, ich
priaznivcov, priateľov, rodičov nevidiacich a
slabozrakých detí.
Kurz práce s PC

Sociálne poradenstvo na KS ÚNSS:
•
•
•

•

•

•

•
•
•

•

poradenstvo pri vyrovnávaní sa s
postihnutím
poradenstvo pre osobnú sebestačnosť
sociálno-právne poradenstvo zamerané
na pomoc pri uplatňovaní práv a
nárokov vyplývajúcich zo sociálnej
legislatívy
poradenstvo pre sociálne prostredie
zrakovo postihnutého klienta (rodina,
priatelia, spolužiaci, spolupracovníci a
pod.)
poradenstvo pre fyzické prostredie
zrakovo postihnutého klienta
(prispôsobenie bytu a ďalšieho okolia a
pod.)
poradenstvo pri uplatnení sa na trhu
práce, pri získavaní a pri udržaní si
zamestnania
poradenstvo pri výbere kompenzačných
a optických pomôcok
poradenstvo pre používateľov vodiacich
psov
poradenstvo pre rodičov detí so
zrakovým postihnutím alebo s
viacnásobným postihnutím v kombinácii
so zrakovým postihnutím
poradenstvo v oblasti vzdelávania (pri
výbere integrovaného alebo špeciálneho
vzdelávania, predstaviť možnosti
vzdelávania)

Vodiaci pes v postroji
Sociálna rehabilitácia na KS ÚNSS:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

výcvik priestorovej orientácie a
samostatného pohybu (technika pohybu
s bielou palicou)
výcvik sebaobsluhy
výcvik komunikačných zručností
klávesnicové zručnosti (prstoklad)
výučba Braillovho písma
podpisovanie sa
rozpoznávanie peňazí
nácvik zrakovej práce s optickými
pomôckami
nácvik práce s kompenzačnými
pomôckami
príprava budúcich používateľov
vodiacich psov a pomoc používateľom
vodiacich psov
práca s počítačom so špeciálnou
úpravou
úprava a prispôsobenie prostredia
klienta – bezbariérovosť

Výučba práce s optickou pomôckou

Výučba chôdze s bielou palicou

Sociálne služby na KS ÚNSS:
•
•

Sprievodcovská služba
Predčitateľská služba

Kde nás nájdete?
Prešov
Krajské stredisko, Kollárova 11, 08005 Prešov
utorok – streda
8:30 – 15:30h
Bardejov
Dlhý rad 16, 08501 Bardejov
prvá streda v mesiaci
9:00 – 12:00h
Humenné
MsÚ, Kukorelliho 34, 06601 Humenné
prvý, druhý, tretí utorok v mesiaci
8:00 – 13:00h
Levoča
SKN, Štúrova 36, 05401 Levoča
štvrtok
10:00 – 15:00h
Medzilaborce
MsÚ, Mierová 326/4, 06801 Medzilaborce
štvrtý utorok v mesiaci
10:00 – 12:00h
Poprad
Nábr. Jána Pavla II. 439/16, 05801 Poprad
utorok
10:00 – 14:30h
Snina
Klub dôchodcov, Strojárska 2061, 06901 Snina
prvý pondelok v mesiaci
10:00 – 12:00h
Stará Ľubovňa
Dom kultúry, nám. Gen. Štefánika,
06401 Stará Ľubovňa
posledná streda v mesiaci
10:00 – 12:00h

Svidník
Sovietskych hrdinov 200, 08901 Svidník
druhá a štvrtá streda v mesiaci
8:00 – 11:30h
Vranov nad Topľou
Hornozemplínska knižnica, MR Štefánika
875/200,
093 01 Vranov nad Topľou
tretí štvrtok v mesiaci
8:00 – 11:00

Únia nevidiacich
a slabozrakých Slovenska

Organizačné zložky ÚNSS v PSK:
ZO č. 3 Bardejov
ZO č. 12 Humenné
ZO č. 18 Levoča (SKN)
ZO č. 19 Levoča (Obzor)
ZO č. 20 Levoča (RSZP)
ZO č. 28 Poprad
ZO č. 30 Prešov
ZO č. 43 Svidník
ZO č. 46 Stará Ľubovňa
ZO č. 44 Vranov nad Topľou
ZO č. 64 Sabinov
PC klub ÚNSS Prešovského kraja

Krajské stredisko v Prešove
Kollárova 11, Prešov
tel: 051 / 772 44 21
fax: 051 / 758 10 63
č.u. 1253604253/0200
email: unss.presov@unss.sk
www.presov.unss.sk

Základné organizácie a PC klub sídlia na
adresách jednotlivých poradenských centier.
Cieľom základných organizácii ÚNSS je
poskytovať
kultúrno-spoločenské
vyžitie
nevidiacim a slabozrakým a umožniť kontakt
s komunitou ľudí s podobným osudom.

Ako nás nájdete
Ďakujeme:
Ing. Jozef Lenárt TOPREAL

Z autobusovej a železničnej stanice: trolejbus č.38,
smer Sídlisko III, zastávka Nám. mládeže. Prejsť na
druhú stranu cesty pokračovať späť k Lesnému
úradu, za budovou zabočiť doprava ku Kolmanovej
záhrade. Budova KS je v pravo tretí dom.
Z centra mesta autobus č. 15, vystúpiť na zastávke
Stredná lesnícka škola.

