EGYÉB SZERVEZETEK
Irodánk címe:
Javasoljuk az alábbi szervezetek,
intézmények honlapjait is:

Budapest V. ker.

Kézenfogva Alapítvány: www.kezenfogva.hu
Látásvizsgáló, Tanácsadó és Korai Fejlesztő:
www.latasvizsgalo.hu
Hallásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság:
www.nagyothallo.info.hu/ohszrb.html

HA GYERMEKE LÁTÁS- ÉS

Mozgásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság:
www.mozgasvizsgalo.hu
Vakok Óvodája és Iskolája, Siketvak Tagozat:
www.vakisk.hu/tagozatok/siketvak-tagozat/
Budapesti Korai Fejlesztő Központ:
www.koraifejleszto.hu
Dévény Anna Alapítvány:
www.deveny.hu
A kiadványt, valamint a szülői mentorhálózat létrehozását az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. támogatta (41322.sz. pályázat).

HALLÁSSÉRÜLT…
Székhely: 1146 Budapest,
Ajtósi Dürer sor 39.

A Siketvakok Országos Egyesületének

Iroda: 1053 Budapest,

információs lapja az érzékszervi sérült

Múzeum krt. 3., 2/1

gyermekek ellátásáról

Tel./ fax: 06-1-361-2007
Email: siketvakok@gmail.com
Honlap: www.siketvak.hu
Számlaszám: K&H Bank Rt.
10409015-90117325
Örömmel és köszönettel fogadjuk esetleges
támogatását, illetve adója 1%-ának felajánlását!

Irodánk: 1053 Budapest,
Múzeum krt. 3., 2/1
Tel.: 06-1-361-2007
Email: siketvakok@gmail.com
Honlap: www.siketvak.hu

Adószám: 18061031 - 1 – 42

A LÁTÁS- ÉS HALLÁSSÉRÜLÉSRŐL

Az egyidejűleg fennálló, súlyos fokú látás- és hallássérülés egy ritka probléma gyermekeknél, előfordulási aránya kb. 1 : 29 000. A kettős probléma együttes fennállását gyakran siketvakságnak nevezzük,
függetlenül a látás- és hallássérülés pontos mértékétől.
A veleszületett siketvakság hátterében számos különböző ok állhat. Több tucat, általában ritka szindróma vezethet siketvaksághoz (pl. CHARGE szindróma, az egyik leggyakoribb kiváltó ok), ugyanakkor a kettős sérülés gyakran a születéskor fellépő
komplikációk, károsodások következménye.
A pontos októl függetlenül, a látás- és hallássérülés
mindig sok bizonytalansággal jár. Az egészségügyi
ellátást követően hamar felmerülnek az alábbi kérdések:








Hogyan kommunikáljunk a gyerekünkkel,
hogyan értheti meg, amit mondani akarunk
neki?
Mit érzékel a körülötte lévő világból? Hogyan
taníthatjuk róla?
Hogyan tud majd ő kommunikálni másokkal?
Milyen intézmények, iskolák állnak majd a
rendelkezésére? Hova fordulhatunk tanácsért, segítségért?
Milyen segédeszközök lehetnek hatékonyak?

Úgy gondoljuk, hogy a fenti kérdések megválaszolhatók, és tehetünk azért, hogy a látás- és hallássérült gyermek is teljes életet éljen. Az alábbi szolgáltatásokkal támogatjuk a siketvak gyermeket nevelő
szülőket.

TANÁCSADÁS

Amennyiben úgy érzi, hogy gyermeke nem fejlődik
megfelelő ütemben, vegye igénybe tanácsadás szolgáltatásunkat.
Egyesületünk munkatársa, Királyhidi Dorottya sokéves tapasztalattal rendelkezik a siketvak gyermekek
gyógypedagógiai fejlesztése terén. Díjmentes tanácsadással segíti a hozzánk forduló szülőket a gyermek
nevelése, fejlesztése és különösen a vele folytatott
kommunikáció során felmerülő kérdések kapcsán.
Látás- és hallássérülés esetén kiemelt terület a kommunikációs fejlesztés. Míg a látássérülés nem akadályozza a beszédértést, kettős probléma esetén a hagyományos kommunikációs módszerek átalakításra
szorulnak. A tanácsadás segíthet a leginkább megfelelő kommunikációs módszer kiválasztásában és gyakorlásában.

SZÜLŐI MENTORHÁLÓZAT

Ha felmerül a gyanúja annak, hogy gyermeke látás–
és hallássérült, siketvak gyermeket nevelő szülőkből álló mentorhálózatunk is várja a megkereséseket.
A mentorhálózat célja, hogy az érintettek olyan személyekkel találkozhassanak és beszélhessenek a
gyermekeket érintő témákról, akik maguk is hasonló helyzetben vannak vagy voltak már korábban.
Mentoraink szívesen találkoznak a hozzánk forduló
szülőkkel, és tanácsokkal, javaslatokkal segítik őket,
megosztják saját tapasztalataikat és a náluk felmerült problémák megoldásait.
Ha a személyes találkozó bármilyen okból nem megvalósítható, akkor is feliratkozhat a szülők levelezőlistájára, ahol hasznos információkról olvashat vagy
kérdéseket tehet fel.

Királyhidi Dorottya (gyógypedagógus)
Tel.: +36 30 482 80 85

A szülőkkel a következő személyeken keresztül veheti fel a kapcsolatot:

Email: kiralyhidi.dorottya@siketvakrehab.hu
Királyhidi Dorottya (gyógypedagógus):
Tel.: +36 30 482 80 85
Email: kiralyhidi.dorottya@siketvakrehab.hu

Boncz Ádám (pszichológus):
Tel.: +36 20 571 09 32
Email: boncz.adam@siketvakrehab.hu

