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Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 
Az egyeb szervezet megnevezese: Siketvakok Orszagos Egyesiilete 
az egyeb szervezet cime: 1146 Budapest, Ajtosi Diirer sor 39. 

K E T T O S K O N Y W I T E L T V E Z E T O E G Y E B S Z E R V E Z E T E K KOZHASZNU 
E G Y S Z E R U S I T E T T E V E S BESZAMOLOJANAK M E R L E G E 

2014.ev 

eFt'ban 
S.sz A tetel megnevezese Elozo ev Korr Targyev 

a b c d e 
1. A. Befektetett eszkozok 630 0 575 
2. 1. I M M A T E R I A L I S J A \ ' A K 71 0 
3. 11. TARGYl E S Z K O Z O K 559 575 
4. 111. B E F E K T E T E T T PENZUGYI E S Z K O Z O K 

5. IV. B E F E K T E T E T T E S Z K O Z O K E R T E K H E L Y E S B I T E S E 

6. B. Forgoeszkozok 11 957 19 918 
7. 1. K E S Z L E T E K 

8. 11. K O V E T E L E S E K 954 255 
9. 111. E R T E K P A P I R O K 

10. IV. P E N Z E S Z K O Z O K 11 003 19 663 
11. c . Aktiv idobeU elhatarolasok 0 0 
12. ESZKOZOK (AKTiVAK) O S S Z E S E N 12 587 20 493 
13. D . Sajat toke 5 985 6 194 
14. I . J E G Y Z E T T T O K E 

15. 11. T0KEVALT0Z .4 .S /EREUMEm' 5 582 5 985 
16. 111. L E K O T O T T T A R T A L E K 

17. IV. E R T E K E L E S I T A R T A L E K 

18. V Targyevi eredmeny kozhasznu tevekenysegbol 403 209 
19. V I Targyevi eredmeny vallalkoz. tevekenysegbol 
20. E. Celtartalekok 687 
21. F . Kotelezettsegek 1 815 1661 
22. 11. H O S S Z U L E J A R A T U K O T E L E Z E T T S E C X E K 

23. 111. R O V I D L E J A R A T U K O T E L E Z E T T S E G E K 1 815 1 661 
24. G. Passziv idobeli elhatarolasok 4 787 11 951 
25. F O R R A S O K (PASSZiVAK) 12 587 20 493 

Budapest, 2015. majus 20. 
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Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 
Az egyeb szervezet megnevezese: Siketvakok Orszagos Egyesiilete 
az egyeb szervezet cime: 1146 Budapest, Ajtosi Diirer sor 39. 

K E T T O S K O N Y W I T E L T V E Z E T O E G Y E B S Z E R V E Z E T E K K O Z H A S Z N U 
E G Y S Z E R U S I T E T T E V E S B E S Z A M O L O J A N A K E R E D M E N Y K I M U T A T A S A 

2014. ev 

eFt-ban 
S.sz A tetel megnevezese Elozo ev Korr Targyev 

a b c d e 
1. A Osszes kozhasznii tevekenyseg bevetele 5 7 0 9 5 7 5 8 1 2 
2. 1 Kozhasznu celu miikodesre kapott tamogatas 24 929 23 479 
3. a alapitotol 
4. b kozponti koltsegvetestol 23 773 22 075 
5. c helyi onkormanyzattol 250 400 
6. d egyeb, ebbol 1% 906 1 004 
7. 2 Palyazati uton elnyert tamogatas 19 634 28 206 
8. 3 Kozhasznu tevekenysegbol szarmazo bevetel 6 753 20 300 
9. 4 Tagdijbol szarmazo bevetel 82 73 

10. 5 Egyeb bevetel 5 463 3 553 
6 Penziigyi miiveletek bevetele 234 201 

11. B Vallalkozasi tevekenyseg bevetele 120 2 0 0 0 
12. C Osszes bevetel ( A + B ) 5 7 2 1 5 7 7 8 1 2 
13. D Kozhasznu tevekenyseg raforditasai 5 6 8 1 2 7 7 6 0 3 
14. 1 Anyagjellegii raforditasok 12 659 30 692 
15. 2 Szemelyi jellegu raforditasok 42 366 43 702 
16. 3 Ertekcsokkenesi leiras 951 1 633 
17. 4 Egyeb raforditasok 745 1 537 
18. 5 Penziigyi mviveletek raforditasai 91 39 
19. 6 Rendkiviili raforditasok 
20. E Vallalkozasi tevekenyseg raforditasai 
21. 1 Anyagjellegu raforditasok 
22. 2 Szemelyi jellegii raforditasok 
23. 3 Ertekcsokkenesi leiras 
24. 4 Egyeb raforditasok 
25. 5 Penziigyi miiveletek raforditasai 
26. 6 Rendkiviili raforditasok 
27. F Osszes raforditas 56 812 77 603 
28. G Adozas elotti eredmeny 
29. H Adofizetesi kotelezettseg 
30. 1 Targyevi vallalkozasi eredmeny (G^H) 
31. J Targyevi kozhasznu eredmeny (A-D) 403 209 
32. Targyevi eredmeny ( I + J ) 4 0 3 2 0 9 
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Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 
Az egyeb szervezet megnevezese: Siketvakok Orszagos Egyesiilete 
az egyeb szervezet cime: 1146 Budapest, Ajtosi Diirer sor 39. 

K E T T O S K O N Y W I T E L T V E Z E T O E G Y E B S Z E R V E Z E T E K KOZHASZNU 
E G Y S Z E R U S I T E T T E V E S BESZAMOLOJANAK E R E D M E N Y K I M U T A T A S A 

2014. ev 

TAJEKOZTATO ADATOK 

eFt-ban 
S.sz A tetel megnevezese Elozo ev Targyev 

33 A Szemelyi jellegii raforditasok 42 366 43 702 
34 1 Berkoltseg 31 095 31 356 
35 Ebbol: megbizasi dijak 4 726 4 656 
36 Ebbol: tiszteletdijak 
37 2 Szemelyi jellegii egyeb kifizetesek 2 428 3 507 
38 3 Berjarulekok 8 843 8 839 
39 B A szervezet altal nyii jtott tamogatasok 484 704 

40 

Ebbol: A korm.rend 15§ (5) bekezdese szerint 
kotelezettsegkent elszamolt es tovabbutalt, illetve atadott 
tamogatas 

472 

Budapest, 2015. majus 20. 
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1. A szervezet alapadatai

2.

a.) Számviteli beszámoló

b.) A költségvetési támogatás felhasználása

c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

d.) A cél szerinti juttatások kimutatása

e.)

1. A szervezet alapadatai

Elnevezés: Siketvakok Országos Egyesülete

Képviselő: Gangl Tamás - elnök

Kedves Éda - ügyvezető

Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.

Telephely: 1053 Budapest, Múzeum krt. 3.

Levelezési cím: 1053 Budapest, Múzeum krt. 3.

Adószám: 18061031-1-42

Közhasznúsági fokozat: Közhasznú

Nyilvántartásba vételi

végzés száma, kelte: Fővárosi Bíróság Pk.60.467/1994.04.06.

Közhasznú besorolás kelte:

Nyilvántartási száma: 5796

Az egyesület önálló szervezeti egységei:

 - Érdekvédelmi és információs szolgáltatás

 - Foglalkozási rehabilitáció és 

 - Elemi rehabilitáció

TARTALOM

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormányzattól, 

a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok táruslásától és mindezek

szerveitől kapott támogatás mértéke

2000.06.15

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 0240 lajstromszámon az Egyesület

székhelyét már a 2007. február 16-i alaptanúsítvánnyal akkreditált foglalkoztatóvá nyilvánította. A

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Akkreditációs Főosztály alaptansítványa alapján az Egyesület

1053 Budapest, Múzeum krt. 3. sz. alatti telephelye is akkreditált foglalkoztató (lajstromszám: 2216-01). A

tanúsítványok 2017. február 17. napjáig érvényesek.
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2. a.) Számviteli beszámoló:

A beszámoló

nyomtatványokat tartalmazza a melléklet szerint.

Az Egyesület 2009. január 1-től tért át a kettős könyvvitelre.

2. b.) A költségvetési támogatás felhasználása

Az Egyesület 2014. évben az alábbi címzett fejezeti támogatásban részesült:

Emberi Erőforrás Minisztérium

Szerződés száma: 2961-1/2014.

eFt-ban

2014 21 000 2014 21 000

21 000 21 000

Emberi Erőforrás Minisztérium

Jelnyelvi tolmácsok speciális kommunikációs továbbképzése

Szerződés száma: 47953/2014

A támogatás időszaka: 2014.10.01. - 2015.06.30.

eFt-ban

2014 3 000 2014 1 075

3 000 1 075

Az 1.925 eFt halasztott bevételként szerepel a beszámolóban.

FelhasználásTámogatás kiutalása

közhasznú egyszerűsített éves beszámolót készít.

a 224/2000. (XII.19.) Korm.rendelet 4. és 5. sz. melléklete szeinti nyomtatvánnyal azonos

tartalmú

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának 

mérlege

Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának 

eredménylevezetése

A számvitelről szóló 2000. évi C. Törvény, a 224/2000 (XII.19.) Korm.rendelet alapján az

Egyesület a kettős könyvviteli adataiból összeállított

Támogatás kiutalása Felhasználás
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2. c.) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

eFt-ban

Immateriális javak Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték

Nyitó 2 809 2 738 71

Növekedés 283 354 71

Csökkenés

Záró 3 092 3 092 0

Tárgyi eszközök Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték

Nyitó 22 589 22 030 559

Növekedés 1 295 1 279 -16

Csökkenés

Záró 23 884 23 309 575

Befektetett eszk Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték

Nyitó 25 398 24 768 630

Növekedés 1 578 1 633 55

Csökkenés 0 0

Záró 26 976 26 401 575

2014. évben értékhatár alatti beszerzés: 952 eFt

2014. évben értékhatár feletti beszerzés: 626 eFt

Összesen: 1 578 eFt

eFt-ban

Követelések Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás

Bérleti díj kaució 250 0 0 250 0

Munkavállalókkal szemben 130 0 130 0 -130

Adótúlfizetések 20 0 20 0 -20

Vevők/Szállítók 120 0 120 0 -120

Adott előleg 0 5 0 5 5

Pályázati elszámolásból köv 434 0 434 0 -434

Összesen 954 5 704 255 -699

eFt-ban

Aktív időbeli elhatárolás Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás

2014-ben számlázott bev 0 0 0 0 0

Halasztott ráfordítások 0 0 0 0 0

Összesen 0 0 0 0 0

eFt-ban

Kötelezettségek Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás

Szállítói tartozások 6 136 6 136 130

Adótartozások (dec.munkabér) 1 475 1 525 1 475 1 525 50

Pályázatok visszaf.köt 304 0 304 0 -304

Jövedelem elsz számla 30 0 30 0 -30

Visszajáró részvételi díjak 0 0 0 0 0

Egyéb kötelezettség 0 0 0 0 0

Összesen 1 815 1 661 1 815 1 661 -154
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eFt-ban

Passzív időbeli elhatár. Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Változás

Bevételek elhatárolása 2 841 3 949 2 841 3 949 1 108

Költségek elhatárolása 77 63 77 63 -14

Halasztott bevételek 1 869 8 626 1 870 7 939 6 070

Összesen 4 787 12 638 4 788 11 951 7 164

Halasztott bevétel részletezése

eFt-ban

Áthúzódó pályázatokra 2014-ben kiutalt, 2015-ben még felhasználható összeg 7 358

2014. évi 1% SZJA-ból még felhasználható tartalékolt összeg 6

Pályázati támogatásból beszerzett, értékhatár feletti eszközök nettó értéke 575

Összesen: 7 939

eFt-ban

Pénzeszközök változása Nyitó Záró

Pénztár 344 199 -145

Valutapénztár 0 0 0

Elszámolási betétszámla 3 149 3 951 802

Vagyoni biztosíték 510 513 3

7 000 15 000 8 000

Összesen 11 003 19 663 8 660

Pénzeszköz változás eFt-ban: 8 660

Cash-flow 

eFt-ban

Megnevezés Nyitó Záró

Közhasznú tevékenység eredménye 209

Tárgyévi értékcsökkenési leírás 1 633

687 687

Szállítói kötelezettség változás 6 136 130

Egyéb kötelezettség változás 1 809 1 525 -284

Passzív időbeli elhatárolások változása 4 787 11 951 7 164

Vevőkövetelés változása 120 0 120

Egyéb követelés változása 834 255 579

Aktív időbeli elhatárolások változása 0 0 0

Tárgyévi eszközbeszerzések -1 578

8 660

Pénzeszközök változása

Éven belüli betétszámla

Céltartalék képzés

Pénzeszköz változás
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eFt-ban

Eredménykimutatás

Bevételek: 77 812

(ebből) Közhasznú tevékenység bevétele 75 812

Költségvetési támogatás 23 079

Központi alapoktól kapott támogatás 5 413

Pályázati úton elnyert támogatások 22 793

Minisztériumi pályázatok 21 839

Nonprofit szervezetektől kapott támogatás 954

Önkormányzatoktól kapott támogatás 400

Tagdíjból származó bevétel 73

Egyéb bevételek 23 853

Közhasznú tevékenység támogatása 3 272

Közhasznú tevékenység egyéb bevétele 18 441

Egyéb bevételek 34

630

1 476

201

2 000

Ráfordítások 77 603

Közhasznú tevékenység ráfordítása 77 603

Anyagjellegű ráfordítások 30 692

Személyi jellegű ráfordítások 43 702

Értékcsökkenési leírás 1 633

Egyéb ráfordítások 1 537

Pénzügyi műveletek ráfordításai 39

Közhasznú tevékenység eredménye 209

Értékhatár feletti eszközök elhatárolt bevét visszavezetés

Előző évi halasztott bevét felhasználása

Pénzügyi műveletek bevétele

Vállalkozási tevékenység bevétele
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eFt-ban

Közhasznú tevékenység bevételeinek részletezése

75 812

28 492

EMMI Címzett költségvetési támogatás 21 000

EMMI jelnyelvi tolmácsok továbbképzése 1 075

SZJA 1% 1 004

Központi alapok támogatása

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 5 413

Minisztériumi pályázatok 21 839

AMSZ-2013 2 656

AMSZ-2014 8 145

LSER-2013 391

LSER-2014 10 647

Nonprofit szervezetek pályázati támogatásai 954

FSZK 41322/17 954

Önkormányzatoktól kapott támogatások 400

Zugló Önkormányzata 200

Visegrád Önkormányzata 200

Egyéb bevételek

Tagdíjból származó bevétel 73 73

Közhasznú tevékenység támogatása 3 272

Cég,magánszemély támogatása 198

Perkins School For the Blind 1 869

TEMPUS Közalapítvány 955

Lions Klub 150

OTP Bank Nyrt 100

Közhasznú tevékenység egyéb bevétele 18 441

Táborozásra befizetések 18 291

Jelnyelvi tolmácsok továbbképzése 150

Egyéb bevételek 2 140

Kerekítési különbözet 5

Követelések visszaírt értékvesztése 6

Egyéb bevételek 23

Értékhatár feletti eszközök visszavez. 630

Előző évi halasztott bevétel visszavez. 1 476

Pénzügyi műveletek bevételei 201

Kapott kamat 115

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 86

Vállalkozási tevékenység összesen 2 000

Szerencsejáték Rt
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eFt-ban

Költségek és ráfordítások részletezése 77 603

Anyagköltség 2 634

Alapanyag klubfoglalkozáshoz 67

Működés rezsiköltsége 1 242

Nyomtatvány, Irodaszer 475

Szakkönyv, újság előfizetés 32

Egyéb anyagköltség 468

Segédeszközök 350

Költség átterhelések (tel, utiköltség) 86 86

Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 27 143

Szállítási költség 14

Iroda bérleti díj 3 000

Szoftver bérleti díj 262

Karbantartási, szerelési költségek 62

Hirdetés, reklám, propaganda 332

Oktatás, továbbképzés költségei 91

Utazási és kiküldetési költségek 345

Utazás, szállás ktg külföldi rendezvények 1 795

Postaköltség 103

Telefonköltség Mobil 616

Telefonköltség Vezetékes 155

Internetköltség 204

Részvételi díj és egyéb ktg rendezvényen 97

Táborozás költsége (felnőtt) 18 297

Szabadidős programok 138

Pályázati programokhoz kapcs szolg 144

Rehabilitációs oktatás, tanácsadás 355

Szoftver szakértői szolg, honlap karbant 208

Rendszerhasználati díjak (Weblap, admin) 44

Egészségügyi szolgáltatások 80

Egyéb szakértői díjak 595

Egyéb igénybe vett szolgáltatások 206

Egyéb szolgáltatások 829

Hatósági, igazgatási, szolg díjak, illetékek 40

Pénzügyi bef., szolg díjak 515

Biztosítási díj 274

Tagdíjak

Személyi jellegű ráfordítások 43 702

Bérköltség 26 700

Bruttó megbízási díj 4 656

Bruttó betegszabadság 245

Étkezési utalvány 1 218

Távolsági bérlet 211

Bérlet dolgozó részére 1 260

Reprezentációs ktg. 65

Táppénz hozzájárulás 4

Szem jell. egyéb kif. után fiz. SZJA 503

Szociális hozzájárulási adó 8 335

EHO (béren kívüli jutt) 505
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eFt-ban

Értékcsökkenési leírás 1 633

Értékhatár feletti eszközök ért.csökk 776

Értékhatár alatti eszközök ért.csökk. 857

Egyéb ráfordítások 1 537

Bírság, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék 1

Adott támogatás (magánszemély) 704

Céltartalék képzés 687

Egyéb ráford., kerekítés, pályázati elszám 2

Fizetett tagdíjak 143

Pénzügyi műveletek ráfordításai 39

Árfolyam különbözet 39

2. d.) A cél szerinti támogatások kimutatása

2. e.)

FRF-C/0186-1/2014. támogatási szerződés

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Költségvetési előirányzatból biztosított bértámogatás

eFt-ban

2014 5 413 2014 5 413

5 413 5 413

Egyszeri támogatás

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal., Magyar Államkincstár

Költségvetési előirányzatból biztosított egyszeri támogatás

eFt-ban

2014 458 2014 0

458 0

A 458 eFt összegű támogatás halasztott bevételként szerepel a beszámolóban.

Támogatás kiutalása Felhasználás

A beszámoló könyvvizsgálattal nincs alátámasztva

FelhasználásTámogatás kiutalása

Az Egyesületnek 2014. évben 2.000.000,- Ft bevétele származott a Szerencsejáték Zrt-től. A Szerencsejáték

Zrt-vel kötött együttműködési megállapodás szerint a Szerencsejáték Zrt és a Siketvakok Országos

Egyesülete közösen tevékenykednek a "Balaton" sorsjegy népszerűsítése, eladásának ösztönzése, valamint

a sorsjegyhez köthető értékek és üzenetek (a fogyatékossághoz kapcsolódó pozitív szemléletformálás,

társadalmi tudatosítás, segítségnyújtás) megfogalmazása érdekében. 

Az egyesület 2014. évben közhasznú tevékenysége keretében 704 eFt pénzbeli támogatást

nyújtott tagjai részére.

A központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok

társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértéke:
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LSER2013

Vakok Állami Intézete

Időtartam: 2013.01.01 - 2014.01.31-ig. A pályázat összege: 9.618.000,- Ft

eFt-ban

2013 9 227 2013 9 037

2014 391 2014 581

9 618 9 618

LSER-2014

Vakok Állami Intézete

Időtartam: 2014.02.01 - 2015.03.31-ig. A pályázat összege: 14.583.600,- Ft

eFt-ban

2014 14 584 2014 10 647

2015 3 937

14 584 14 584

A 3.937 eFt halasztott bevételként szerepel a beszámolóban.

AMSZ-2013

Pályázat összege: 11.600.536,- Ft Időtartam: 2013.04.01. - 2014.03.31-ig

eFt-ban

2013 8 488 2013 7 998

2014 2 656 2014 2 656

11 144 10 654

A 490 eFt fel nem használt összeg visszautalásra került.

AMSZ-2014

Pályázat összege: 11.521.613,- Ft Időtartam: 2014.04.01. - 2015.03.31-ig

eFt-ban

2014 8 502 2014 8 145

8 502 8 145

A 357 eFt halasztott bevételként szerepel a beszámolóban.

az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával, a Vakok Állami Intézete képviseletében

lebonyolított "Elemi rehabilitációs szolgáltatások biztosítása látássérült személyek számára"

című pályázat

Támogatás kiutalása Felhasználás

Felhasználás

az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával, a Vakok Állami Intézete képviseletében

lebonyolított "Elemi rehabilitációs szolgáltatások biztosítása látássérült személyek számára"

című pályázat

Támogatás kiutalása

Támogatás kiutalása Felhasználás

Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja program támogatása

Zala Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Látássérültek Foglalkozási Rehabilitációja program támogatása

Támogatás kiutalása Felhasználás
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FSZK 41322/17

eFt-ban

2013 0 2013 69

2014 1 023 2014 954

1 023 1 023

Önkormányzati támogatások

Zugló Önkormányzata 1-61997/2014

Támogatás összege: 200.000 Ft

eFt-ban

2014 200 2014 200

200 200

Visegrád Önkormányzata 139/2014

Támogatás összege: 200.000 Ft

eFt-ban

2014 200 2014 200

200 200

Közhasznú tevékenység egyéb bevétele:

Jelnyelvi tolmácsok speciális kommunikációs továbbképzése

Saját forrás

eFt-ban

2014 2 145 2014 150

2 145 150

Az 1.995 eFt halasztott bevételként szerepel a beszámolóban.

Befizetések Felhasználás

Támogatás kiutalása Felhasználás

A Visegrádon megrendezésre került nemzetközi siketvak tábor támogatása 

Támogatás kiutalása Felhasználás

A Visegrádon megrendezésre került nemzetközi siketvak tábor támogatása 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft "Szülősegítő

szolgáltatások támogatása" címen nyújtott támogatás

Szerződés száma: 2828/2013, Szerződés összege: 1.023.214,- Ft

Időtartam: 2013.09.01. - 2014.04.30

Támogatás kiutalása Felhasználás
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Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről 

 
                                                                (2014) 
 
Siketvakoknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek látás- és hallássérülése olyan 
súlyos mértékű, hogy nem teszi lehetővé a látás-, illetve a hallássérülteknél alkalmazott 
módszerek segítségével kialakított kommunikáció alkalmazását. A siketvak kifejezés nem 
feltétlenül jelenti azt, hogy valaki teljesen siket és teljesen vak, hanem ide soroljuk azokat a 
halmozottan  sérült személyeket is, akiknek ugyan van látás- vagy hallásmaradványuk, de 
oktatásuk és fejlesztésük, életvitelük megsegítése csak a két sérülés együttes jelenlétének 
figyelembevételével képzelhető el.  

Hazánkban a 2011-es népszámlálási adatainak tükrében, mindegy 3260 személy vallotta 
magát siketvaknak és 12 685 azoknak a száma akik egyidejűleg élnek valamilyen fokú látás 
és hallássérültséggel. A Siketvakok Országos Egyesülete a siketvak gyermekek, felnőttek 
és családjuk megsegítése érdekében alakult meg 1994-ben. 

Az egyesület tevékenységének célja:  
 

 a siketvak gyermekek, felnőttek és családjuk megsegítése, érdekvédelmük,  
 a siketvak személyek sajátos állapotából eredő problémák megoldásában való 

részvétel, a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése   
 a siketvaksággal, mint önálló fogyatékossággal kapcsolatban a társadalom 

szemléletformálása, 
 közreműködés a siketvak állapot megelőzésében. 

 az egyesület a siketvak személyekkel foglalkozó szakemberek érdekképviseltét is 
felvállalja. 

  
A Siketvakok Országos Egyesülete - hazánkban egyedülálló szervezetként foglalkozik 
siketvak személyek rehabilitációjával, kommunikációs akadálymentesítésével és 
érdekvédelmével. 
 
 

I. Az egyesület szervezeti működését három egység keretében végzi: 
  

 Érdekvédelmi és Információs  iroda - érdekvédelem     

 Kommunikációs segítő szolgálat működtetése a siketvak személyek 
számára kialakított speciális kommunikáció átadásának érdekében   

 Elemi és foglalkozási rehabilitációs részleg  
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Személyi feltételek:  
 
Az egyesület vezetősége: 
 
 
Gangl Tamás és Királyhidi Dorottya  továbbra is betöltik az elnöki illetve főtitkári pozíciójukat.  
A siketvak gyermekek és családjuk érdekképviseletét Simon Dániel a fiatal felnőtt illetve idős 
korosztály érdekvédelmét pedig Lenkainé Vajda Viktória és Soltész Miklós vezetőségi tag 
látja el. 
 
A felügyelő bizottság élére a közgyűlés határozata alapján Péter Zsigmond került. A 
bizottsági feladatait továbbra is ellátja Papakosztandisz Mária és Flaskó Sándor. 
 
Az egyesület munkaszervezetének élén továbbra is Kedves Éda ügyvezető látja el a 
mindennapi munka hatékony irányítását, valamint gyakorolja az ellenőrzés utasítás jogkörét 
ezen felül osztott munkáltatói jogokat lát el Királyhidi Dorottya főtitkárral. 
 
 
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Akkreditációs Főosztály alaptanúsítványa 
alapján az Egyesület 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. sz. alatti telephelye is  akkreditált 
foglalkoztató (lajstromszám: 2216-01).A  2013.-as évtől az új akkreditációs eljárás 
értelmében szervezetünk tanúsítványának száma 0282-01 
 
 
 
Az egyesület személyi állomány 2014-ben 
 
Érdekvédelemi részleg: 
 
5 fő megváltozott munkaképességű személy (jogász, rehabilitációs mentor, informatikus, 
adminisztrátor, takarító), 3 fő személyi és kommunikációs segítő 
 
Elemi rehabilitáció: 
 
2 fő gyógypedagógus, 1 fő informatikus (megbízásos jogviszonyban), 1 fő szociális munkás 
megbízásos jogviszonyban 
 
Foglalkozási rehabilitáció 
 
2 fő foglakozási tanácsadó, 1 fő pszichológus 
 
 
Működési irányítás 
 
1 fő ügyvezető, 2 fő pénzügyi munkatárs 
 
Összesen 15 főállású és 2 fő megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott kollega 
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I. Érdekvédelmi tevékenység 

 

Az alábbiakban szeretnénk megemlíteni azokat a főbb eseményeket melyek szervezetünk 

részvételével illetve lebonyolításával valósultak meg a 2014-es év során: 

 

A 2014-es évben ünnepelte szervezetünk fennállásának 20. évfordulóját mely jeles 

alkalomból a következő események kerültek megrendezésre: 

 

- 20. jubileumi ünnepség lebonyolítása és Csend c. darab bemutatója, 2014. június 27. 

(Honlapunkon közzé tettük az esemény részleteit) 

- 15. ERCW (Eurpoean Rehabilitation and Cultural Week) megrendezése és 

lebonyolítása egyesületünk által Visegrádon, augusztus 25-31 között. Amely 

nemzetközi viszonylatban 170 fő résztvevőt eredményezett. Meghívásunknak eleget 

tett Dr. Kósa Ádám MEP és Dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő is. (A 

program részleteiről honlapunkon adtunk tájékoztatást. Ugyan itt a galériában fotók is 

megtekinthetőek mely az esemény során készültek). 

- Nemzetközi konferenciaprogram lebonyolítása – Veleszületetten siketvak és 

halmozottan sérült- látássérült emberek jövőképe Magyarországon címmel november 

21.-én. (Honlapunkon a konferenciaprogram videói megtekinthetőek) 

 

Mindezeken túl egy két éves programsorozatot zártunk 2014 júniusában, Barcelonában. A 

Grundtvig élethosszig tanulás program  projekt  záró konferenciája keretében 11 ország 

képviseletében köztük döntéshozók, politikusok előtt prezentáltuk programunk nemzetközi 

eredményeit. A publikációban az ENSZ egyezmény bizonyos területeinek felülvizsgálata 

történt meg 32 ország részvételével mely az Európában élő siketvakok hozzáférhetőségét 

vizsgálta . A tanulmány a továbbiakban lobby anyagként szolgál mely az európai 

döntéshozók elé került Dr Kósa Ádám MEP ajánlásával. 

 

 

2014 decemberében az EMMI megbízásából a 2009-es magyar jelnyelvről és a magyar 

jelnyelv használatáról szóló törvényi kötelezettségnek eleget téve mely szerint 2015-től 

országos lefedettséggel biztosítani szükséges siketvak személyek számára tolmácsolást ,  

elkezdtük végzett jelnyelvi tolmácsok számára a Tolmácsolás siketvak személyek számára 

90 órás képzésünk lebonyolítását. 

 

Érdekvédelmi tevékenységünk fontos elemének tekintjük a különböző konzultációs 

testületekben való részvételünket mely felületeken folyamatos lobby tevékenységet 

folytatunk hazai és nemzetközi színtereken is, a szervezetünk által képviselt látás és 

hallássérültek  szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésének jogaiért. 

 

Jelenleg szervezetünk tagja a következő szervezeteknek, testületeknek 

 

- Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa 

- Országos Fogyatékosságügyi Tanács 

- FSZK konzultációs testülete 

- European Deafblind Network 

- European Deafblind Union 
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Szervezetünk érdekérvényesítő tevékenysége eredményeként tekint arra, hogy bizonyos 

szolgáltatások, programok megvalósulhattak. Ilyen példaként említve a 2008 óta 

folyamatosan működő látássérültek elemi rehabilitációs programja, melyhez csatlakozva 

siketvak személyek is részesülhetnek szervezetünk lebonyolításában rehabilitációs 

fejlesztésekben,valamint ezt követően foglalkozási rehabilitációs programban, mely 

elsősorban a nyílt munkaerő piaci elhelyezkedést célozza. Az országos lefedettségű 

megfelelő minőségű szolgáltatáshoz való hozzáférés kialakításán a mai napig dolgozunk. 

 

Szervezetünk jelenleg az alábbi egységekből épül fel: 

 

- Érdekvédelmi tevékenység, (melynek része a személyi és kommunikációs segítő 

szolgálat és a siketvak gyermek és családjaik segítését célzó programunk, a jogi 

segítségnyújtás, tájékoztató érzékenyítő programok, egyesületi lap megjelentetése, 

közösségi programok megszervezése és megváltozott munkavállalók foglalkoztatása) 

- Elemi rehabilitáció biztosítása látás és hallássérült személyek számára 

- Foglalkozási rehabilitáció biztosítása látássérült és siketvak személyek számára 

 

 

Egyesületi lapunk szerkesztése és kiadása  egy négy órás munkaviszonyban foglalkoztatott 

megváltozott munkaképességű kolléga alkalmazásával valósult meg 3 havonta. Terjesztése 

jelentős hozzárendelhető forrás hiánya okán főleg elektronikus úton történik honlapunkon 

közösségi oldalunkon. Azoknak a tagjaink számára, akik nem rendelkeznek internetes 

hozzáféréssel braille nyomtatással, illetve gyengénlátók számára is olvasható verzióban 

kérésre, előállítjuk és hozzáférhetővé tesszük.( megközelítőleg alkalmanként 40-50 

példányszámban) Ennek költségeit számoljuk el jelen forrás terhére. Mindezek mellett 

társegyesületek részére is eljuttatjuk további terjesztés céljából. Kiadványunkat 2009 óta 

jelentetjük meg mely össz példányszámait elektronikusan elérhetővé tettük/tesszük 

honlapunkon a www.siketvak.hu oldal kiadványok cikkek menüpont alatt. Tagjaink 

visszajelzéseire építve nagyon hasznos tájékozódási/informálódási felületet biztosítva ezzel. 

 

Jogi segítségnyújtás igénybevételére szervezetünknél  tagjaink számára jelenleg heti 10 

órában van lehetőség mely költségeit jelen forrás terhére csak részben áll módunkban 

elszámolni. A rendelkezésre álló forrás és időkeret terhére a szolgáltatást megközelítőleg 

heti jelleggel 2-3 fő tudja igénybe venni. 

 

Szabadidős programjaink részét képezik a különböző klubdélutánok/ közösségi találkozók 

megszervezése. Ezek a programok havi két alkalommal kerülnek megrendezésre különböző 

tematikák alapján. Szerveződnek az évkör alkalmai alapján mely alkalmat teremt ezek 

közösségi feldolgozására, valamint konkrét kültéri programok lebonyolítására, pl kirándulás, 

múzeum látogatások stb. Mindezek mellett előadókat is hívunk klubjainkra amennyiben a 

tagságot valamely téma érinti pl usher kutatás. Évi egy alkalommal nyári tábor 

lebonyolítására és megszervezésére is sor kerül különböző belföldi helyszíneken. A 2014.-es 

évben szervezetünk bonyolította le a már említett európai siketvak találkozót több mint 170 

fő részvételével.  

Mindezek mellett érintett tagunk is szervez a közösség számára szabadidős programokat, pl 

farsangi bál, „lámpás klubok” A klubnapokon készült fotógalériát megtekinthetik a 

www.siketvak.hu galéria/fotók menüpont alatt. Egy-egy klub alkalmon 30/ 40 fő vesz részt. 

http://www.siketvak.hu/
http://www.siketvak.hu/
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Érzékenyítő programok, előadások, felkutatás 

 

Szervezetünk az V. kerületi Esélyek háza, valamint a XVII. kerület Rákosmente 

Önkormányzat felkérésére a helyi középiskolások számára érzékenyítő előadássorozatot 

szervezett. A programsorozatban 8 középiskola vett részt. Ezen kívül folyamatosan 

szervezünk társegyesületek Siketek és Nagyothallók MVGYOSZ tagszervezetekkel szűrő 

vizsgálatokat, mely célja hogy az egyszeresen sérültek körében megjelenő látás/hallás 

problémákra reagáljunk, tájékoztatást adjuk elérhető szolgáltatásokról, lehetőségekről. 

A tavalyi évben harmadik alkalommal vettünk részt a SZIGET fesztivál Ability sátrában 

érzékenyítő/tájékoztató feladatokkal, mely évről évre sok érdeklődőt vonz.  

Mindezeken kívül lehetőség szerint folyamatosan jelen vagyunk pl a SOTE szemészeti 

klinika referálóján ahol orvosok részére tartunk előadást a rehabilitációs programjainkról, 

illetve folyamatosan terjesztjük kiadványainkat is. 

Sajnos munkatársaink száma kevés jelenleg mindössze 15 fő és kapacitásaik is 

konkrét feladatkörök köré épülnek, így mind a felkutatás, érzékenyítés, plusz 

feladatként vállalt tevékenység. 

Mindezek ellenére nagyon fontos és hangsúlyos tevékenység, hiszen még kapacitásaink 

hiányában is évi 100 – 150 fő új potenciális érintettel találkozunk akiket igyekszünk 

szolgáltatási rendszerünkbe vonni. 

 

 

II. Személyi és kommunikációs segítő szolgáltatás biztosítása 

 

Jelen program keretei között 3 főállású kollega alkalmazását biztosítjuk. Programjaink 

kiterjednek az egyesület tagsági jogviszonyában álló látás és hallássérült személyek 

kísérésére, kommunikációs akadálymentesítésük biztosítására valamint a megváltozott 

munkavállalóink támogatására. Szolgáltatásaikat az erre a célra megfogalmazott 

szolgáltatási szabályzat biztosítja. A szabályzat tartalmazza a szolgáltatás nyújtásának 

területeit és megrendelésének feltételeit. 

 

A leggyakoribb esetekben az egyesület által szervezett szabadidős és kulturális 

programokra, rehabilitációs szolgáltatások igénybevételére, egészségügyi vizsgálatokra és 

egyéb ügyintézésre igénylik tagjaink munkatársaink segítségét. 

 

Az alábbi táblázat az igénybevevők számát életkori megoszlását a szolgáltatás területeit és 

az esemény típusát tartalmazzák. 
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2014 évi statisztika 

 

    18 – 60 év közöttiek                60 év felettiek 

Szolgáltatást 

igénybevevők 

száma: 

100 55 

Alkalmak 

száma: 

252 126 

Igénybevett 

munkaórák 

száma: 

962 óra 35 perc  396 óra 50perc  

Esemény 

típusai: 

rehabilitáció: 102 

egészségügy: 36 

önálló életvitel tám.: 24 

rendezvény: 20 

oktatás: 3 

hivatali ügyintézés: 7 

egyéni igény: 18 

szabadidős tevékenység: 42 

egészségügy: 22 

önálló életvitel tám.: 25 

rendezvény: 12 

oktatás: 21 

szabadidős tevékenység: 1 

egyéni igény: 31 

rehabilitáció:11 

hivatali ügyintézés: 3 

Kommunikác

iós 

akadálymente

sítés: 

175 óra 30 perc 65 óra 35 perc 
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II. Veleszületetten siketvak gyermekek és fiatalok érdekében végzett tevékenység 

 

Egyesületünk egyik kiemelten fontos tevékenysége a veleszületetten siketvak személyek, 

családjaik és a velük foglakozó szakemberek megsegítése.  

Tapasztalatunk szerint szakmai munkánk ezen a területen is maximálisan hiánypótló, hiszen 

egyesületünkön kívül más szervezet nem foglakozik átfogóan a veleszületetten siketvak 

gyermekek és felnőttek megsegítésével. Bár minimális forrást tudtunk erre a területre 

csoportosítani, mégis mindent megtettünk annak érdekében, hogy munkánk a lehető 

leghatékonyabb legyen. Programunkat azért terjesztettük ki a veleszületetten siketvak 

személyek teljes körére, mert egyre több család keres meg minket nagykorúvá vált 

gyermeke ügyében. Az intézmények esetében is egyre gyakrabban kerülnek elő olyan 

nagykorú fiatalok, akik elmúltak 18 évesek, és a lakóotthoni ellátásuk során szembesülnek, a 

leginkább kommunikációs nehézségekkel. A korai fejlesztés, az óvodai ellátás és az iskolai 

ellátás részben megoldott, de a felnőttek ellátása területén szinte semmilyen szolgáltatás 

nem érhető el. A veleszületetten siketvak felnőttek ellátórendszerének kialakítása úgy véljük 

nagy mértékben hasonló problémákkal küzd, mint általában a súlyosan halmozottan sérültek 

problémái. 

 

Munkánk során az alábbi területekre koncentráltunk: 

1. Veleszületetten siketvak személyek felkutatása, információnyújtás 

2. Szülők érdekérvényesítő kompetenciáinak növelése  

3. Társadalmi szemléletformálás a veleszületetten siketvak személyek megsegítésének 

egyedi, minden más fogyatékossági csoporttól eltérő fejlesztési és megsegítési 

szükségleteiről 

4. Családban élő siketvak gyermekek és felnőttek és családtagjaik, elsősorban szakmai 

megsegítése 

5. Intézményben élő veleszületetten siketvak személyek és a velük foglakozó 

szakemberek megsegítése 

6. Támogatott lakhatás előkészítése veleszületetten siketvak személyek számára 

 

Veleszületetten siketvak személyek felkutatása, információnyújtás 

 

Az információnyújtás területén igyekeztünk egy hatékonyabb módszert kitalálni annál, mint 

hogy csak egyes személyeknek nyújtsunk információt. 

Ennek érdekében egyesületünk működtet egy zárt levelezőlistát, webes fórumot szülők 

számára, melyet a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft pályázati 

támogatásából alakítottunk ki. Ezen a fórumon a szülők oszthatják meg tapasztalataikat, 

tehetik fel kérdéseiket az őket érintő kérdésekkel kapcsolatosan. A levelezőlistán a szülőkön 

kívül egyesületünk szociális munkása, pszichológusa, gyógypedagógusa, kommunikációs és 

személyi segítő munkatársa segít az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolásában. A 

levelezőlistára folyamatosan küldjük az új meghívókat azok számára, akikkel kapcsolatba 

kerül egyesületünk.  

Egyesületünk 216 veleszületetten siketvak személy családjával, illetve állami 

gondozottak esetében intézményével tartjuk a kapcsolatot.  
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A felkutatásra kapacitás hiányában külön programot nem tudtunk indítani az évben. 

Elsősorban a már működő szakmai kapcsolatainkon keresztül és a szülők 

kapcsolatrendszere segítségével találkozunk új esetekkel. A felkutatási programunk 

legfontosabb eleme, hogy minden esetben azonnal tudjunk hasznos, célirányos, egyedi 

problémákat érintő szakmai válaszokat adni. Ezekre sokszor a levelezőlistára való 

bekapcsolódás is lehetőséget teremt. 

 
Szülők érdekérvényesítő kompetenciáinak növelése 

 

Minden olyan kérdésben, mely a szülőket is érintheti, a fórumon keresztül kérünk 

javaslatokat, jogszabályi változások előkészítése, vagy kezdeményezése terén. Az egyesület 

vezetőségi tagjai között egy siketvak gyermeket nevelő szülő is van, éppen azért, hogy 

ennek a csoportnak az érdekeit is képviselni tudja egyesületünk. 

 

Társadalmi szemléletformálás a veleszületetten siketvak személyek megsegítésének 

egyedi, minden más fogyatékossági csoporttól eltérő fejlesztési és megsegítési 

szükségleteiről 

 

Ebben a témában egyesületünk novemberben egy országos szakmai konferenciát 

szervezett: „Veleszületetten siketvak személyek lehetőségei Magyarországon” címmel. A 

konferenciára külföldi előadók és érdeklődők is érkeztek. A Szlovéniából, Horvátországból, 

Romániából, Szerbiából érkezett vendégeink jelezték nemzetközi projektek indításának 

igényét, hiszen sok tekintetben hasonlóak a problémáink. Elmondható, hogy Magyarország 

sok tekintetben sokkal előrébb tart a veleszületetten siketvak személyek ellátása területén. 

Mind a jogszabályi környezet, mind az ellátórendszer sok olyan elemet tartalmaz, mely 

példaértékű a közép-kelet európai régióban. Az egységes irányelvek ezen szintű 

átgondolása, része lehet új európai uniós projektek beindításának is. Ezek megvalósulása a 

következő időszakban kezdődik el, melynek hatékonysága szintén a humán erőforrásunk 

erősítésének szükségességét is megköveteli. 

A konferencián átfogó képet nyújtottunk a több, mint száz érdeklődő számára. Sajnálatosan 

a Minisztériumból nem tudtak egyéb elfoglaltságaik miatt eljönni a meghívott előadók, de 

ezen a konferencián is egyértelműen megfogalmazódott az igény a résztvevők részéről, 

hogy a siketvak személyek ügye mellett, a súlyosan halmozottan sérültek ellátásának 

helyzete is hasonló helyzetben van. Ezen a területen is szükséges összefogáson alapuló, 

szakmai fejlesztések beindítása.   

Egyesületünk ebben az évben több esélyegyenlőségi érzékenyítési programon vett részt, 

melyen minden esetben szólunk azokról az emberekről is, akik siketvakon születnek. 

 

 

Családban élő siketvak gyermekek és családtagjaik, elsősorban szakmai megsegítése 

Minden családdal egyedi megsegítési terv alapján kezdjük el a közös munkát. 

Szinte mindenki általános tájékoztatást vár tőlünk a szociális juttatásokról, a fejlesztési 

lehetőségekről, s abban kérnek tanácsot, hogy segítsünk eligazodni a rengetegféle (főleg 

Budapesten és környékén) felkínált fejlesztő lehetőség között. Gyakori igény egy olyan 

egyéni fejlesztési terv kidolgozása a gyermekek részére, mely a mindennapokban nyújt 

segítséget.  
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Gyakori nehézség a családok számára, hogy a fejlesztések során tanácsokat kapnak, hogy 

hogyan fejleszthetik gyermekük, látását, hallását, mozgását, de azt sehol nem mondják el 

nekik, hogy konkrétan általában mit, hogyan tegyenek a gyermekükkel, hogyan 

kommunikáljanak vele, hogyan tölthetik el tartalmasan a mindennapokat. Gyakori az a 

probléma is, hogy a fejlesztések nagy része a szülők bevonása nélkül történik, így ők maguk 

nem láthatnak mintát a gyermekükkel való foglalkozás, kommunikáció terén. 

Az egyéni fejlesztési terv kidolgozása előtt, minden szakemberrel felvesszük a kapcsolatot, 

aki a gyermekkel foglakozik annak érdekében, hogy kialakuljon az egységes szakmai 

szemlélet, amely képes együttműködve küzdeni a gyermekek fejlődéséért. Egyeztetjük 

fejlesztési céljainkat és módszertani kérdésekben is, ahol ez indokoltnak tűnik, kialakítjuk az 

együttműködést.  

Az idei évben egyesületünk  szülőcsoportot indított, ahol lehetőség van a jelnyelv és a 

taktilis jelnyelv elsajátítására. A szülőcsoportban, a tanulás mellett a szülők gyakran egyéni 

problémáikat is meg tudják osztani egymással, kifejezetten örülnek a sorstársi közösséggel 

való együttlétnek. Ezeken az alkalmakon jelenleg 11 család tagjai vesznek részt. Ez a 

konkrét célirányos csoport indítása sokkal hatékonyabbnak bizonyult, mint a változó 

tematikájú szülőtalálkozók szervezése. A szülők sokkal aktívabbak, érdeklődőbbek, mint 

korábban szervezett szülőtalálkozóinkon. Mindezek mellett zárt szülői levelezőlista is 

működik ahol különböző problémákat információkat oszthatnak meg egymással a családok 

munkatársaink koordinációja mellett. A levelezőlistán jelenleg 27 család tagjai szerepelnek. 

 

Bentlakásos intézményben élő siketvak gyermekek és a velük foglakozó szakemberek 

megsegítése 

A családban élő gyermekekhez hasonlóan történik a munka. Itt is fő cél az egységes 

szakmai szemlélet kialakítása. Minden esetben, ha igény van rá, segítünk a veleszületetten 

siketvak személy (sok esetben felnőtt) egyéni fejlesztésének kialakításában, a vele foglakozó 

munkatársak felkészítésében. Általánosan elmondható probléma, hogy az oktatási 

intézményekből felnőtt ellátórendszerbe érkező személyek átvezetése nem történik meg.  

Sok esetben még rövid jellemzés sem áll rendelkezésére az intézményeknek, melynek egyik 

oka, hogy nem automatikusan kerülnek be a fiatalok a felnőtt ellátórendszerbe, hanem sok 

esetben néhány évet otthon töltenek, így nem alakulhat ki az a szakmai kapcsolat, mely az 

átvezetést biztosíthatná.  Az egyéni fejlesztési terv lényege, hogy nem egyszerűen a 

siketvak személy számára ideális fejlesztési célokat fogalmazzuk meg, hanem kidolgozzuk 

az adott intézmény lehetőségeihez mért megvalósítási tervet is. Így ugyan nem minden 

esetben a legoptimálisabb fejlesztés valósul meg, de legalább céljaink a realitáson és nem 

az idealizmuson alapulnak. 

A projekt során összegyűjtött tapasztalataink alapján tervezzük képzési programjainkat is a 

jövőben, amelyek segíthetik a bentlakásos intézményekben dolgozó munkatársakat, a 

veleszületetten siketvak személyekkel végzett munkájuk során. Intézmények melyekkel az 

év során intenzív kapcsolatban álltunk: 

 

- Kisléta Ápoló-gondozó Otthon 

- Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság 

- Csillagház Általános Iskola - Budapest 

- Vas Megyei Szakosított Otthon 

- Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézmény Általános Iskola, Óvoda 
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Támogatott lakhatás előkészítése veleszületetten siketvak személyek számára 

 

Évről évre egyre nagyobb igény mutatkozik a szülők részéről arra, hogy az oktatás 

befejezése utáni szolgáltatások kialakításában és a támogatott lakhatás beindításával 

segítsük a veleszületetten siketvak fiatalokat és családjaikat.  

Az elmúlt években már elkezdtük az egyeztetéseket a Minisztériummal és a 2014-es évben 

megtaláltuk a XVII. kerületi Önkormányzat képviselőit, akik nyitottak kerületükben egy ilyen 

jellegű beruházás támogatására. Megtaláltuk azt az ingatlant, melyet erre a célra fel tudnak 

ajánlani, és elkezdtük a konkrét szakmai tervek kidolgozást. Célunk egy olyan, modell értékű  

támogatott lakhatás kialakítása, melynek ellátottjai súlyosan halmozottan sérült személyek. 

Ilyen támogatott lakhatás még nem működik hazánkban, de feltétlenül hiánypótló lenne 

ennek beindítása. 

Ezen a területen is bízunk a Minisztérium támogatásában és a közösen kialakított 

koncepción alapuló munkában, melynek eredményeként 2015-ben megnyílhatna az ország 

első, siketvak személyek számára kialakított támogatott lakhatása, mely modell értékű lehet 

a súlyosan halmozottan sérült személyek számára is. 

 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a terület ellátottsága iránti szükséglet egyre nő, 

azonban kapacitásink egyre szűkösebbek. A területtel egyesületünkben jelenleg 4 

munkatársunk foglakozik, de csak heti minimális órakerettel a többi, szerzetten 

siketvakok ellátását célzó feladata mellett. Szeretnénk a jövőben elérni a terület 

kapacitásának bővítését, a klienseink növekvő igényeinek megfelelő elláthatóságának 

érdekében. 

 

 

III. Összegzés az elemi rehabilitációs munkáról 

 

Az elemi rehabilitáció keretei: 

A 2014-ben az elemi rehabilitációs szolgáltatásokat az LSER 2013 és az LSER 2014 

elnevezésű pályázatok (1/11 havi arányban), másrészt az Egyesület részére nyújtott jelen 

elszámolás alá tartozó minisztériumi céltámogatás biztosította. Jelen támogatás 

rehabilitációs célú felhasználására azért került sor, mert az LSER pályázatok nem 

támogatták a szociális ügyintézés  teljes költségét, csak bizonyos részét (az 

összóraszám 15 százalékát meghaladó részét), illetve nevezett LSER források terhére 

nem volt módunk elszámolni a konyhai tan órák költségeinek 100 %-át a munkába 

járás költségeit, a teljes irodaszer költséget, a részlegre eső rezsiköltségek 100%-át a 

siketvak.hu weblap fenntartásának költségeit a szerverkarbantartást, honlap 

fenntartás egyéb költségeit. Mivel a komplex elemi rehabilitációnak minden felsorolt 

szolgáltatás fontos részét képezi, csak így tudtuk fenntartani a kívánt színvonalú 

szakmai munkát. 

 

Az LSER pályázatok előírásai szerint az alábbi, speciálisan siketvakos elemekkel kibővített 

szolgáltatásokat nyújtottuk a klienseknek: tájékozódás-közlekedés, mindennapos 

tevékenységek, funkcionális látásvizsgálat, funkcionális látástréning, tapintható írás-olvasás, 

informatikai ismeretek, pszichológiai szolgáltatás, kommunikációs készségfejlesztés, 

hallásfejlesztés és pedagógia hallásvizsgálat és szociális ügyintézés.  
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Az LSER 2014 projekt során összesen 6 szakember nyújott szolgáltatásokat a klienseknek 

(1 fő rehabilitációs tanár/tiflopedagógus, 1 fő tiflopedagógus/kommunikációs szakértő, 2 fő 

informatika oktató, 1 fő szociális munkás és 1 fő pszichológus). Főállásban a 2 fő 

gyógypedagógus dolgozott, a szociális munkás (egyben klienskoordinátor), a pszichológus  

és a két informatika oktató pedig megbízási szerződéssel. 

 

Az elemi rehabilitáció folytatásaként és kiegészítéseként az Egyesület foglalkozási 

rehabilitációs szolgáltatásokat is kínál a siketvak személyeknek. Ez a projekt azonban a 

fejezeti támogatástól függetlenül működik, így itt csak megemlítjük, mint kapcsolódó 

területet. 

 

 

 

Elemi rehabilitációs kliensek: 

 

A projektek során 2014-ben (2014.01.01. és 2014.12.31. között) mintegy 3434 óra 
szolgáltatást nyújtottunk siketvak személyek részére. A teljesített óraszámok tevékenység 
szerinti bontása a következő: 
 

Tevékenység Óraszám 

Tájékozódás-közlekedés 701 

Mindennapos tevékenységek 155 

Funkcionális látásvizsgálat 88 

Funkcionális látástréning 137 

Tapintható írások 158 

Informatikai ismeretek 938 

Pszichológiai szolgáltatás 248 

Szociális munka 283 

SVOE órák 726 

Összesen 3434 

 
 
 
A projektidőszak során a - korábbi időszakokban szintén gyakran igénybe vett - informatikai 
ismeretek szolgáltatás bizonyult a leginkább népszerűnek (27,31%). A második 
leggyakrabban igénybe vett szolgáltatásunkat a siketvak-specifikus órák adták 
(hallásvizsgálat, hallásfejlesztés és kommunikációs fejlesztés, 21,14%), jól mutatva a 
célcsoport speciális igényeit. A tájékozódás-közlekedés a harmadik leggyakrabban 
igénybevett modul (20,41%), ezt követi a szociális ügyintézések és a pszichológiai 
konzultációk száma (8,24% és 7,22%).  
Az utóbbi modulok kapcsán beleütköztünk a két szolgáltatásra együttesen vonatkozó, 
százalékos plafonba, így a 15%-on túl végzett tevékenységek, nem kerültek elszámolásra). 
A tapintható írások oktatásának gyakorisága a mindennapos tevékenységeké elé került 
(4,6% illetve 4,51%), végül a funkcionális látástréning és a funkcionális látásvizsgálat zárták 
a sort (3,98% és 2,56%), újra csak az elmúlt időszakhoz hasonlóan.  
 
Összességében az igények struktúrája nem változott jelentős mértékben az elmúlt évhez 
képest. A fő különbséget a szociális munka és a pszichológiai tanácsadás óraszámainak 
emelkedése jelentette, idén már a megelőzték a mindennapos tevékenységek és a 
tapintható írások óraszámait is.  
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A projekt végrehajtását elősegítő, de nem támogatott tevékenységeink voltak még: (1) 
felkutatás/információnyújtás a szolgáltatásokról (reklámanyagok készítése, tájékoztató 
előadások tartása, együttműködés más szervezetekkel, stb.), (2) klienskoordináció (mely 
bizonyos mértékig kötelezően előírt és ellenőrzött része a project megvalósításának, 
mégsincs rá elkülönített, elszámolható óra vagy támogatás) (3) az elszámolható óraszámon 
túli szociális munka és pszichológiai szolgáltatás nyújtása, ill. (4) foglalkozási rehabilitáció 
nyújtása a célcsoport számára. 
 
A szolgáltatásokat az LSER 2014 projectben (2014.02.01-től 2014.12.31.-ig) 38 fő vette 
igénybe, közülük 15 fő (39,47%) nem szerepelt az előző projektidőszak kliensei között. 
 
A projektidőszak során - a korábbi időszakokhoz hasonlóan - az informatikai ismeretek 
szolgáltatás bizonyult a leginkább népszerűnek.  
 

 

A projektidőszak során - a korábbi időszakokhoz hasonlóan - az informatikai ismeretek 
szolgáltatás bizonyult a leginkább népszerűnek.  
 
IV. Összegzés Foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásról. 
 
 
A foglalkozási rehabilitációs programunk biztosítása a Zala Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja által támogatott pályázati program eredményeként valósítjuk meg. 
 
Főbb tevékenységeink ezen a területen: 
 

 álláspályázat összeállítása (önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél) 

 pályaválasztási és -módosítási tanácsadás (munkakörök, készségek, képességek 
feltérképezése) 

 álláskeresésben való segítségnyújtás (álláshirdetési fórumok, célzott álláskeresés, 
interjúra való felkészülés) 

 munkába állás támogatása (kapcsolattartás a munkáltatóval, munkahelyi adaptáció 
segítése, munkahelyi etikett ismertetése) 

 munkahely megtartásában való segítségnyújtás (egyeztetés a dolgozó és a 
munkahely között, utókövetés) 

 képzések, álláshelyek feltárása 
 
 
 
A 2014-as évben 23 fő szolgáltatásba való bevonását és 5 személy nyílt munkaerőpiaci 
elhelyezkedését segítettük elő. 
 
Tevékenységünk során folyamatosan építjük ki kapcsolatrendszerünket munkaerőpiaci 
szolgáltatókkal valamint civil partnereinkkel. 

 
Budapest, 2015.május 14. 
 
 
 
Kedves Éda 
 
Siketvakok Országos Egyesülete 
 
ügyvezető-képviselő 


