
REHABILITÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSAINK: 
1053 Budapest, Múzeum krt 3. 

Elemi rehabilitáció: 
 funkcionális látásvizsgálat 
 pedagógiai hallásvizsgálat, hallókészülékkel 

kapcsolatos tanácsadás 
 hallásfejlesztés 
 látástréning 
 tájékozódás- és közlekedéstanítás 
 felkészítés a mindennapos tevékenységek 

elsajátítására 
 Braille írás, olvasás oktatása 
 új kommunikációs technikák tanítása 
 pszichológiai segítségnyújtás 
 a speciális számítástechnikai eszközök 

használatának tanítása 
 
Foglalkozási rehabilitáció: 

 a munkahely megtartása 
 a munkavállalás érdekében 

 

 
 

Szolgáltatásaink: 

 Hirdetési újságok, internetes álláshirdetések, 
munkáltatóktól, munkaügyi központoktól 
beérkező állásajánlatok listái  

 Látássérülteket segítő technikai 
segédeszközök, használatával történő 
álláskeresés 

 Önéletrajz írás motivációs levél készítése, a 
meglévő kommunikációs készségekhez 
mérten 

 Álláskereső csoport 

 Munkahely megtartási támogatás, a 
munkáltató és munkavállaló harmonikus 
együttműködése érdekében /környezeti és 
kommunikációs akadálymentesítés, a 
munkáltató tájékoztatása a kettős sérülésből 
fakadó sajátosságokról 

 

 

Bővebb felvilágosítást és tájékoztatás nyújt:  

Kedves Éda - ügyvezető 
                           kedveseda@siketvakrehab.hu 

 
 

 

 

 

 

 
 

Amennyiben szükséges, 
kísérést biztosítunk, vagy részletes tájékoztatást 

nyújtunk a megközelítési útvonalakról és a 
közlekedési eszközökről. 

 
 

Örömmel és köszönettel fogadjuk esetleges 
támogatását, felajánlását! 

 
Adószám: 18061031 - 1 – 42 

 
 
 

SIKETVAKOK ORSZÁGOS 

EGYESÜLETE 

Székhely: 1146 Budapest, 

Ajtósi Dürer sor 39. 

Iroda: 1053 Budapest, 

Múzeum krt 3 

Tel./ fax: 06-1-361-2007 

Email: info@siketvakrehab.hu 

Honlap: www.siketvak.hu 

Számlaszám: K&H Bank Rt. 

10409015-90117325 

Adószám: 18061031 - 1 – 42 

 

 

 



A SIKETVAKOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE 
 

1994-ben jött létre az alábbi célokkal: 
 

 a siketvak gyermekek, felnőttek és családjuk 
megsegítése, érdekvédelmük 

 a siketvak személyek társadalomba történő 
beilleszkedésének támogatása 

 a siketvaksággal, mint önálló 
fogyatékossággal kapcsolatban a társadalom 
szemléletformálása 

 közreműködés a siketvak állapot 
megelőzésében 
 

Siketvaknak tekinthető személyek, akiknek 
egyidejűleg fennálló látás- és hallássérülés 
következtében kialakult kettős fogyatékossága nem 
teszi lehetővé a látássérülteknél, illetve a 
hallássérülteknél kialakított oktatási módszerek és 
megsegítési módok teljes körű alkalmazását.  

Egyesületi tagjaink érdekében: 
 

 információt és jogi szolgáltatást nyújtunk 
 kapcsolatot tartunk az érintettekkel és 

családtagjaikkal 
 tanácsadás a kisgyermekes szülőknek, más 

szervezetek, intézmények szakembereinek 
 szabadidős programok, nyári táborok, 

egyesületi találkozók szervezése 
 klubfoglalkozásaink: kézműves-, Usher – klub, 

sportfoglalkozások 
 a Szemfüles újság és Hírlevelünk terjesztése 

 
 
Az egyesületi munka minél hatékonyabb működése 
érdekében szívesen fogadjuk az önkéntes segítőket! 
 

Részletes információt nyújt az egyesületről: 
Bodó Zoltán – koordinációs munkatárs 

Tel.: +3630/480 9185 
 

HOGYAN KOMMUNIKÁLHATUNK A SIKETVAK 
SZEMÉLYEKKEL? 

 
 jelnyelv segítségével 
 siketek ujj ábécéjének tenyérbe jelölésével  
 nyomtatott nagybetűk tenyérbe írásával  
 Braille ábécé kézbe írásával  

 
 

 

 
 

 „kéz a kézbe” történő jeleléssel 
 Lorm ábécé betűrendszerével  
 szájról olvasás útján 
 Tadoma módszerrel, ami a beszélő 

szájmozgásának letapintásán alapszik  
 
 
 

 
 

 

KOMMUNIKÁCIÓS SEGÍTŐ SZOLGÁLAT 
 

 
 
                 1053 Budapest Múzeum krt 3 

Tel.: +36/1/361-2007 
Email: info@siketvakrehab.hu 

Honlap: www.siketvak.hu 
 

Munkatársaink: 
 

Ambrus Adrienn–jelnyelvi tolmács  
Tel.:+3620/960-7483 

 
Győrffy Ildikó –jelnyelvi tolmács 

 
 

Vidákovich Viktória – kommunikációs- és személyi 
segtő 

Tel.: +3620/960-7409 
  

 
 

SZEMÉLYI SEGÍTŐ- ÉS KÍSÉRŐ SZOLGÁLAT 
 

Magánszemély ingyenesen kérhet segítséget: 
 ügyeinek intézéséhez 
 önálló életvitelének megkönnyítéséhez 
 egészségügyi ellátása során 
 szabadidős programokhoz 

 
Katona Eszter - személyi segítő és önkéntes 

koordinátor 
Tel.:+3630/443-7532 


