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Kedves Tagok!
Az alábbiakban küldjük következő hírlevelünket, mindenkinek jó olvasást
kívánunk!
Katona Andrea
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HÍREK, INFORMÁCIÓK
Adó 1 %
Kérjük, 2017-ben is segítse a Siketvakok Országos
Egyesületének munkáját adója 1%-ának felajánlásával!
Adószám: 18061031-1-42
Számlaszám: 10409015-90117325-00000000

Egyeztetés a segédeszközökről
2017. március 29-én 11 órától megbeszélést tartottak a Magyar
Vakok- és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Informatika a
Látássérültekért Alapítvány, Vakok Állami Intézete, Gyengénlátók
Általános Iskolája, Vakok Általános Iskolája- és Módszertani Központja
és Siketvakok Országos Egyesületének képviselői az MVGYOSZ
székházában.
A Nemzeti Programbizottság a Jó Látásért 2016. október 6-i ülésén
feladatként határozta meg a segédeszköz-ellátás rendszerének
felülvizsgálatát, ezért a fenti szervezetek egyeztetést kezdeményeztek.
A bizottság átmeneti feladatként határozta meg, hogy minden
tagszervezet írjon egy javaslati listát, hogy milyen eszközöket kellene az
OEP-nek támogatnia az egyedi támogatási kör kiterjesztésével.
A Siketvakok Országos Egyesülete, a következő javaslatokat állította
össze a segédeszköz ellátással kapcsolatban:
„Egy segédeszköz park létrehozása az országban működő elemi
rehabilitációs szolgáltatóknál, amely lehetővé teszi az érintetteknek,
hogy hosszabb időtartamra akár 1 évre is kölcsönözhessenek nagyobb
értékű eszközöket, amelyeket nem áll módjukban megvásárolni.”
Ilyen eszközök például az olvasó-tévék, elektromos nagyítók, Braillekijelző, filteres szemüvegek. (Progrediáló azaz fokozatosan romló, vagy
változó szembetegség esetén sem feltétlenül fektet be valaki egy
költséges eszközre, hiszen nem tudhatja meddig lesz lehetősége
megfelelően használni azt.)
Hosszú fehér bot (nem a magyar, jelenleg listán lévő) felkerülését a
támogatjuk az eszközök listájára.
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Amennyiben a kölcsönözhető eszközpark kialakítása nem lesz
támogatható lehetőség, a Braille kijelző egyedi méltányossági alapon
történő felírását az Egyesület kiemelkedően fontos tartja.
Összességében az Egyesület álláspontja az, hogy a segédeszköz
igénylési és ellátási rendszert szükséges átalakítani úgy, hogy mindenki
azokat az eszközöket kaphassa meg, amelyeket használ, melyek
praktikusak számára és mindent valóban megkaphasson, amire
szüksége van.”
A megbeszélésen Lenkainé Vajda Viktória vezetőségi tag, valamint
Bodó Gábor az elemi rehabilitációs csoport szociális munkása vett részt
és képviselte a fenti javaslatot.
A bizottság elérendő végcélként tett javaslatot arra, hogy személyre
szabott, egyéni keretösszegből mindenki azt az eszközt vásárolhassa
meg, amire egyénileg szüksége van.

Új link a weboldalunkon
Tájékoztatunk mindenkit, hogy weboldalunkon a bal oldalon a
kiadványok és a tagjaink tollából alatt megjelent a program ajánló link,
ahol érdekes programokat teszünk közzé, amely nem az egyesület
szervezésében kerül megrendezésre de tudomásunkra jutott.

Hasznos tippek a rehabklubon
Az április 5-én megrendezésre került rehabilitációs klub témája a
barkácsolás, szerelés, kerti munka volt. A résztvevők elmondták, hogy
mit szeretnek csinálni, valamint mi okoz nehézséget számukra. Volt,
akinek egy szeg beverése, volt, akinek sövény nyírás, tű befűzés, de volt
olyan is, akinek a veteményes kertben problémát jelent a növények
egyenes sorba ültetése. Hogyan találjunk meg egy leesett csavart, ha
nem látjuk hova esett, vagy milyen vegyszereket használjunk az otthoni
takarításban. A klub jó hangulatban zajlott, hasznos tanácsokat, tippeket
adtak egymásnak a jelenlévők.
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Látogatás a Magyar Televízió székházában
Március 8-án, a szabadidős klubdélutánon a Magyar
Televízió székházában tettünk látogatást.
A szívélyes fogadtatás után, a vetítőbe kísértek
bennünket, ahol egy 15 perces rövid filmet néztünk meg
a televízió első adásától lezajlott fejlődésről napjainkig.
Majd meglátogattuk az aulát, ahol olyan érdekes tárgyak vannak,
amelyeket nagyon is megéri közelebbről is megvizsgálni, ha szeretnénk
kicsit bele látni a magyar tévézés izgalmas múltjába, és persze jelenébe
is. Amiket rögtön észre vehetünk, azok a régi fekete-fehér, valamint
színes stúdiókamerák, amelyek már csak kinézetükkel is borzasztó sokat
elárulnak magukról. Az ember a hatalmas monstrumokat nézve és
elképzelve, hogyan mozgathatták azokat, izomlázat kap. Persze igazán
látványos jeleneteket még nem lehetett rögzíteni velük, ezen úgy
segítettek, hogy egymás után többször, különböző kameraállásokból
vették fel a kívánt anyagokat.
Ezek után tovább mentünk, és egy ma használatos tv stúdiót látogattunk
meg. Innen közvetíti az M4 tévécsatorna a sporteseményeket. Az
idegenvezető elmondása szerint, ez egy közepes méretű stúdió, ami 400
m², tele tévével, kamerákkal, súgógéppel.
Sétánk a jelmeztárban folytatódott.
Bevezettek bennünket a hatalmas alapterületű raktárba. Amerre csak
néztünk, sztendereket, állványokat láttunk, tömve ruhákkal. A
legváltozatosabb anyagokat és ruhadarabokat láttunk, plafonig nyújtózó
polcokon cipők, kalapok százai sorakoztak, a fiókokban kesztyűk, övek,
táskák lapultak. Jelenleg 100 ezer darabra becsülik a készletet, amely az
évtizedek folyamán gyűlt össze a tévéjátékokból. A ruhákat
cikkcsoportok szerint rendszerezték. Külön vannak a női-, a férfi-, a
gyerekruhák és egyéb ruhák, de korok szerint is le van minden osztva:
elkülönítve a reneszánsz, a rokokó, a díszmagyarok, stb. És mindig
minden visszakerül a helyére,
Voltak a raktárban ikonikus darabok, mint például A fekete város, az
Eltüsszentett birodalom, A Tenkes kapitánya, vagy az Abigél jelmezei.
Eszmei értékük nagyon magas, a ruhák az Örökségvédelmi Hivatal
ideiglenes védelme alatt állnak: nem adhatók és nem ajándékozhatók el.
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Sőt, léteznek olyan A-listás ruhák, amelyeket ki sem szabad adni
kölcsönzésre, nehogy sérüljenek.
Ezek után találkoztunk Süsüvel, a kitagadott egyfejűvel. Persze ő nem
bábméretű, egy átlagos ember magasságával bír, viszont sem égető
tüzet, sem fullasztó füstöt nem okád. (Mivel az eredeti Süsü bábot a
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal védetté nyilvánította, ezért azt a
Kelléktárban őrzik.).
Következő állomásunk a másik nagy szelfi-célpont, a TV Maci volt, akit
először 1963. április 15-én láthattak az akkori MTV nézői.
A látogatás csúcspontja az volt, amikor bekísértek bennünket egy
stúdióba és mi készíthettünk egy felvételt, azaz több egyesületi tag
készíthetett interjút, amit utána DVD formájában elhozhattunk
magunkkal.

A vakvezető kutya
Magyarországon három kutya kiképző iskola
működik, az egyik Csepelen, a másik Miskolcon, a
harmadik
Debrecenben.
Mikola
Gyöngyvér
rehabilitációs
tanárunk
az
egyik
iskolában
kutyakiképzéssel foglalkozik, vele beszélgettem.
Andi: Hogyan zajlik a vakvezető kutyák kiképzése?
Gyöngyvér: Akkor kezdem a legelején. A vak vezető
kutya kiképzés ott indul, hogy kölyökként már az
alomból ki kell választani a megfelelő kutyát. Ha a
szervezetnek van saját tenyészete, akkor onnan ki
lehet. Vannak bizonyos kölyök tesztek. amikor megnézzük 7 hetes
korban olyan szempontból, hogy milyen a személyiségük, az
együttműködésük az emberrel, mennyire bátrak és kezdeményezőek,
mennyire zajérzékenyek, és ha ezeket a teszteket elvégezzük, akkor
meg lehet becsülni, hogy melyik kutya lesz alkalmas vakvezető
kutyának. Ezek után kikerülnek kölyöknevelésre önkéntesen jelentkező
családokhoz általában három hónapos korukban. Egészen egy éves
korukig itt nevelkednek. Nagyon fontos hogy a nevelők nem képzik a
kutyákat a hagyományos értelemben, hanem ez a szocializáció
időszaka, amikor ha nem találkoznak különböző ingerekkel, akkor
később már sokkal nehezebb őket ezekhez szoktatni. Ilyenekre kell
gondolni, mint emberekkel való találkozás, többek között a számukra
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ijesztő emberekkel való találkozás, például sok kutya fél a magas vagy
kalapos emberektől. Meg kell ismertetni őket a tömegközlekedéssel,
mentőautóval, mozgólépcsővel, lifttel való közlekedéssel. Egy
kiskutyával rengeteg feladat van a szobatisztaságra nevelésen vagy az
engedelmességi feladatokon kívül (ül, fekszik, stb.), más élethelyzetekre
kell
ezeket
a
kutyákat
felkészíteni.
Andi: Van-e olyan feladat, amit már korai szakaszban nem szabad
engedélyezni nekik?
Gyöngyvér: Például alapfeladat az, hogy minden egyes séta alkalmával
meg kell állni az út szélén.
Nem tanítanak semmi mást, csak
rászoktatják, hogy az út szélén mindig megállunk. Alapvetően pozitív
megerősítést alkalmazunk (jutalomfalatot, játékot, simogatást, szóbeli
dicséretet). Van, amit nem szabad, pl. ételt felenni a földről. Felevésnél
nagyon hasznos, ha egy idegen ember megijeszti a kutyát, akkor társítja
a rossz élményt a felevéssel és visszarohan a gazdijához.
A kölyöknevelés után általában 1-1,5 éves korban kerülnek a
kutyakiképző kollégákhoz, ahol megkezdődik a speciális tréning.
Van olyan eset is, amikor felajánlanak kutyákat egy-két éves kor körül,
ezek a kutyák előképzésben vesznek részt. Ezeket a kutyákat először
nagyon szigorúan tesztelik, hogy alkalmasak lesznek- e segítő kutyának.
Ezek után bekerülnek egy úgynevezett alap engedelmességi képzésbe.
Tehát elsajátítják azokat a képességeket, amiket a többi kutya már
elsajátított, tehát felzárkóztatjuk őket.
A speciális képzés általában hat-nyolc hónapot vesz igénybe. Attól
függően, hogy milyen kutya, hiszen nekik is megvan a maga
személyiségük, mint az embereknek.
A speciális képzés akkor kezdődik, természetesen, ha megvan már a
kutya alap engedelmessége. Először hámot rakunk a kutyára,
rászoktatjuk, egyáltalán mi az a hám. Nálunk van egy egyedi,
úgynevezett visszatalálós feladat, rárakjuk a kutyára a hámot, kivisszük
őket az adott futtató helyre, leparkolunk az autóval, bekészítünk egy tál
ételt, amit majd jutalomként megkap, elmegyünk sétálni és hámban
visszavezettetjük magunkat bekötött szemmel az autóhoz. Amikor
visszaértünk, akkor megkapja a tál ételt, jutalomként. A kutya szívesen
csinálja ezt a feladatot, és mindeközben rengeteget tanul. Igazából itt
tanul meg a kutya vigyázni a gazdájára. Ha belevezeti egy gödörbe vagy
nekimennek egy akadálynak, avagy egy lelógó ágnak ez tapasztalat
számára.
Régen ilyenkor megszidták és fegyelmezték a kutyát,
manapság már nem ilyen módon oktatunk. Mert ettől lehet csak
stresszes lesz az állat és egyáltalán nem akar legközelebb azon az
útvonalon menni. Mi más módszerrel tanítunk, ami a kötődésen alapul,
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mivel a kutya annyira ragaszkodik és szereti a gazdáját, hogy nem fog
ilyen akadályokba belemenni. Ezért pl. ha én kiképzés közben eljátszom
azt, hogy elbotlottam, akkor a kutyánál büntetés nélkül is el tudom azt
érni, hogy ne hibázzon, mivel kötődik hozzám és félt.
Egy látássérült gazdinál az egyik legnehezebb feladat, hogy
elengedje a kutyát. Ezeknek a kutyáknak is nagyon fontos a mindennapi
futkározás, játszadozás ezt nekik is engedélyezni kell. Nem lehet egy
élőlényt arra kényszeríteni, hogy egész nap dolgozzon. Mindig nagyon
fontos hogy biztosítsunk neki szabad futkározási lehetőséget. A másik
speciális módszer, a lejelentkezés arra jó hogy, a kutya megtanulja azt,
hogy kb. egy percenként visszamegy a gazdihoz.
Nyilván nem teszi ezt ingyen, ilyenkor jutalomfalatot kap. Ennek is
megvan
a
maga
technikája,
amit
megtanítunk.
Andi: Hogyan figyelmeztet például egy lépcsőre?
Gyöngyvér: Lefelé menetben megáll minden szintkülönbségnél, felfelé
menet pedig egyet fellép és megáll. Így érzékelhető hogy kicsit feljebb
emelkedett a hám, tehát felfelé lépcső következik. Persze a kutya csak
akkor megy tovább, ha erre utasítást kap.
Andi: A zebrán való átkelésnél hogyan jelzi a kutya, hogy zöld van, és át
lehet menni?
Gyöngyvér: A kutyák szeme nem ennyire fejlett, erre nem képesek. Itt a
gazdi saját hallására támaszkodva dönti el, hogy mikor kelhetnek át, és
ezután utasítást ad a kutyának hogy mehet.
Andi: Amikor kiképeztétek a kutyát, és a kliensnek
átadásra kerül, hogyan történik az összeszoktatás?
Gyöngyvér: Fontos feladat, hogy a kutya leváljon a
kutyakiképzőről és átszokjon a gazdihoz. Mindig úgy
kezdődik a folyamat, hogy ha van egy kiképzés vége felé járó
kutyánk, akkor elkezdünk gondolkodni, hogy az életstílusához,
személyiségéhez, mozgásához, tempójához milyen kliens lenne
megfelelő. Rengeteg igénylőnk van, akik közül eldöntjük, melyik
páros lenne a legjobb. Először egy úgynevezett szimpátia teszt
következik, amikor a kutya találkozik a leendő gazdijával. Ha jól
gondoltuk és illenek egymáshoz, akkor ez a szimpátia teszt
többször megismétlődik. Ilyenkor még a kutyakiképző is jelen van,
de a rehabilitációs tanár is megy. Megnézzük, mennyire tudnak
együttműködni, hisz az elkövetkezendő 10-12 év múlik rajta.
Ha minden rendben, akkor elkezdődik a közös közlekedésre való
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felkészítés. Ilyenkor rengeteg olyan feladatot kapnak, ami kettőjük
kapcsolatát erősíti.
Az átadás egy-kettő hetes tanfolyam, ahol amellett, hogy a kliens
megtanulja a kutya gondozásának, a vele való közlekedés alapjait,
ráerősítünk a kettejük közti kötődésre. Ez nagyon fontos abból a
szempontból, hogy kiadhassuk a kutyát. Ebben a két hétben már
együtt laknak, a gazdi feladata a kutya etetése, sétáltatása, ő
fésülgeti, ő ápolja a kutyát.
Andi: Statisztikát tekintve, éves szinten mennyi kutyát adtok ki?
Gyöngyvér: Évente 15-20 kutya talál gazdára a mi szervezetünknél.
Andi: Mennyire sok igény érkezik be?
Gyöngyvér: Minden hónapban érkeznek igények, jelenleg kb. 30
várakozó van.
Andi: Melyek azok a kutyafajták, akik erre alkalmasak?
Gyöngyvér: Labrador retriever (rövidszőrű) és golden retriever
(hosszúszőrű). Régen németjuhászok voltak a vakvezető kutyák. Ezek a
kutyák ma már nem dolgoznak ezen a területen, egy németjuhászra nem
véletlenül kellett szájkosár, nem véletlenül nem engedték be őket
mindenhova, mivel a gazdájukat ösztönükből fakadóan védték, és
nagyon egy gazdásak, így nehéz volt az átadásuk.
Andi: Van-e a kliensnek bármi extra költsége a kutyával kapcsolatban?
Gyöngyvér: A szolgáltatásért és a kutyáért nem kell fizetni. Az az
előkészületi költség van, amikor egy kutya érkezik a családba és a neki
megfelelő eszközöket kell megvenni. Mi pórázt, hámot adunk. Az
alapvető felszerelés a táp, a fekhely, jutalomfalat tartó, játék, csengő az
elengedéshez. Célszerű, egy utazó kulacs, hogy tudjon inni bármikor, és
a kutyacipő. Ez utóbbi hasznos mozgólépcsőzésnél, valamint télen,
amikor sózzák az utakat, és a kutyának kimarja a mancsát a só. Emellett
nyáron, amikor felmelegszik a beton és égeti a kutya talpát.
Andi: Ezt a kutyacipőt nem viselik nehezen?
Gyöngyvér: Mivel szoktatva vannak hozzá, nem. Nyilván egy kicsit
megváltozik a mozgásuk, de jól viselik.

8

Andi: Amikor kikerült a klienshez a kutya van
utánkövetés?
Gyöngyvér: Igen. Egyrészt egészségügyileg
nyomon követik a kutyákat az állatorvosok
beszámolója alapján. Valamint a rehabilitációs
tanárok, és a kutyakiképzők is tartják a kliensekkel a kapcsolatot.
Fontos hogy az átadás után van egy közlekedésbiztonsági vizsga.
Ez szigorú vizsgarend szerint működik, három útvonal van, amit
tudnia kell a kutyának és a gazdinak. Természetesen ott, ahol
élnek és közlekednek. A 3 útvonalból húznak egyet a vizsgához,
valamint van egy engedelmességi vizsgarész. A vizsgabizottság 3
tagból áll, valamint az egészet videóra veszik.
Andi:

Mennyire

jellemző

hogy

az

első

vizsga

már

sikeres?

Gyöngyvér: Akkor vizsgáztatunk, amikor a kliens már felkészült. Tehát
nagyon ritka hogy elsőre nem sikerül. Ha valakinek egy évig tart a
felkészülés, akkor eddig tart.
Andi: Utolsó kérdésem, mit csinál akkor a kutya, ha esetleg
megtámadják a gazdáját?
Gyöngyvér: Ezek a kutyák nem támadnak vissza, hiszen nem erre
vannak kiképezve és tenyésztve. Morognak, vagy esetleg ugatnak, és ott
maradnak a gazdi mellett.
Én a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány
munkatársa vagyok, ezek a módszerek, amiket elmondtam, csak a mi
szervezetünkre igazak, a többi szervezetnél egyáltalán nincs
(visszatalálós, lejelentkezés, kutyacipő, stb.).
Manapság már mindenhova be lehet menni vakvezető kutyával, még az
orvosi rendelőbe is elkísérhetik a gazdájukat. A vakvezető kutyát csak a
gazdája viheti be bárhova. Kapnak egy laminált kártyát a vizsga után
arról, hogy ők párt alkotnak, az egyik oldalon a kutya fényképe és adatai
a másikon a gazdi fényképe és adatai szerepelnek. Ez jogosítja fel őket
a közös, önálló közlekedésre.
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INNEN-ONNAN
Egy ingyenes alkalmazás a hívás pillanatában beazonosítja
a telefonszámokat
A Truecaller alkalmazás, amit már sok millió felhasználó alkalmaz. Már a
hívás pillanatában beazonosítja a nem titkosított telefonszámokat, és
kiírja a képernyőre, hogy ki keres, akkor is, ha a hívó nem szerepel a
telefonkönyvedben. Az alkalmazás nemcsak meghatározza a szóban
forgó szám tulajdonosát (legyen az cég vagy magánszemély), hanem
lehetővé teszi, hogy értékeljük is a partnert, így a nem kívánt hívásokat
spamként jelölhetjük meg. Ha egy adott telefonszámot elegen
jelentenek, akkor az a későbbiekben már a többi felhasználó számára is
úgy jelenik meg, így rövid úton kizárhatjuk az életünkből a
marketingeseket, írja az android.hu.
Forrás : http://szoftverhotel.hu

PROGRAMAJÁNLÓ
TWEED RUN KEREKEZÉS
Egyetem tér, Budapest
A TweedRun Kerekező baráti társaság tizenhatodik
alkalommal teker együtt és meghív 2017. április 29én, szombaton tartandó, versennyel egybekötött
kosztümös
kerékpáros
felvonulására, ahol
a
korhűséget értékelik. (Fotó: Az esemény Facebookoldala)
Mit vegyél fel?
- mindenképp '20-'30-as évek régimódi stílusát, pl. tweed mintás
szövetből bricsesz nadrág - mellénnyel, alatta ing, csokornyakkendő,
nadrágtartó, lapos sapka,
- leányoknak lehetőségek: tweed kosztüm, flapper, charleston
- legényeknek további kiegészítők: bajusz, pipa
Verseny kategóriák:
- Tweed leány és legény
- Kreatív kategória
- Vintage kategória (1910-50-es évek)
- Vintage kerékpár
- Retro kerékpár
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III. Corvin Szezonnyitó Sörfesztivál - április 20-23.
Corvin Sétány, Budapest

Kedves Malátarajongók!
Idén harmadjára kerül megrendezésre a Serfőző rendezvények
szezonnyitó sörfesztiválja, Budapest egyik új színfoltjának és közösségi
negyedének számító Corvin Sétányon. A négy napon át tartó
rendezvényen a magyar kézműves sörök mellett kiemelt szerepet
kapnak az import kisüzemi sörök.
Anglia, Csehország, Dánia, Németország, Ausztria, Spanyolország és
Amerika érkezik IPA, EPA és BAK, STOUT; chilis, gyömbéres és
gyümölcsös; szűretlen búza és világos finomságokkal.

Bocskor, csizma, paduka – kalandozás a lábbeli körül

,
A Néprajzi Múzeum Napján, március 5-én nyílt meg a lábbelik kulturális
sokszínűségét bemutató tárlat. A különleges anyagban látható ausztrál
vérbosszú cipőtől a japán getáig, indiai faszandáltól a gyöngyös hanti női
cipőig, sziú mokaszintól a kalocsai mester által készített rózsás női cipőn
át a kínai lótuszcipőig közel háromszáz pár izgalmas lábbeli. A tárlat a
Néprajzi Múzeum költözés előtti utolsó időszaki kiállítása a Kossuth
Lajos téri műemlékpalotában.
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AKKOR ÉS MOST JÁRMŰ EXPO 2017 ÉS LAMPIONOS
HAJÓS FELVONULÁS, MAJÁLIS ZENEI FESZTIVÁL

Helyszín: RUGBY CLUB HOTEL rendezvényterülete NAGY DUNA
SÉTÁNY ESZTERGOM
Ezen kívül április 29-én és 30-án, valamint május 1-jén 12:00-17:00 óra
között a látogatók betekintést nyerhetnek a Vöcsök/Bíbic (vízállástól
függően az egyik hajó lesz jelen) típusú szárnyashajó belső tereibe,
úgyis mint gépház, utastér és kormányállás.
http://jarmukiallitasesztergom.hu/

FONTOS INFORMÁCIÓK
Új szabályok a méltányossági nyugdíjemelésnél
Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezésére az érintett
személy, illetőleg meghatalmazottja, vagy törvényes képviselője kérelme
alapján kerülhet sor. A kérelemben meg kell jelölni azokat a különös
méltánylást érdemlő körülményeket, amelyek megalapozhatják a
kérelem teljesíthetőségét. (pl.: egészségi állapotról, közeli hozzátartozó
egészségi állapotáról, gyógyszerköltségről, közüzemi díj elmaradásról
szóló igazolás stb.)
Ki
részesülhet
kivételes
nyugellátás-emelésben?
Kivételes nyugellátás-emelés engedélyezhető annak a nyugellátásban
részesülő, az öregségi nyugdíjkorhatárt elérő személynek; a
megváltozott munkaképességű özvegynek; a fogyatékkal élő, illetve
tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek
eltartásáról gondoskodó özvegynek; továbbá az árvának, akinél a
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nyugellátás és rendszeres pénzellátás együttes havi összege nem
haladja meg a 90.000 forintot.
A jövedelmi összeghatár 2017-ben emelkedett 90 000 Ft-ra a korábbi 85
000 Ft-ról.
A kérelem benyújtásánál a kérelmezőnek figyelemmel kell lenni arra,
hogy a fentiekhez kapcsolódó adatok megadásra kerüljenek.
Mikor kérhető a méltányossági nyugdíjemelés?
A kivételes nyugellátás-emelés 3 évente lehetséges.
Nem engedélyezhető kivételes nyugellátás-emelés annak a személynek,
akinél a nyugellátás megállapításától, továbbá a korábbi kivételes
nyugellátás-emeléstől számított 3 év még nem telt el.
Az emelés összege

A méltányossági nyugdíjemelés összege legalább a
nyugdíjminimum 10 %-a, azaz 2850 Ft, legfeljebb annak 25 %a, azaz 7125 Ft.

Önkormányzati segélyekről 2017-ben
Az önkormányzati segélyek igénylése ügyében a lakhely szerint illetékes
önkormányzathoz kell fordulni. Hogy milyen típusú segélyeket lehet
igényelni és azok milyen feltételekhez kötöttek, erről mindig az illetékes
önkormányzat dönt. Ezzel kapcsolatban teljes körű információkat a helyi
önkormányzattól
szerezhetünk.

Aktív korúak ellátása
Ebbe a csoportba tartozik a foglalkozást helyettesítő támogatás, amit a
munkanélküli segély folyósításának megszűnése után lehet igényelni,
valamint a rendszeres szociális segély.
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Adósságkezelési szolgáltatás
Az a szociálisan rászoruló veheti igénybe, aki alacsony jövedelméből
nem tudja havonta fizetni a saját lakhatását. Odaítélésekor felmérik az
egy főre jutó jövedelmet és a lakás alapterületét is. Ennek a segélynek
az elsődleges célja, hogy a már fennálló közüzemi és egyéb, lakhatással
kapcsolatos tartozásokat segítsenek kiegyenlíteni (pl. távhő, villany,
lakbér), azaz megítélt összeget elsődlegesen erre kell fordítani. A
jogosultság megállapításánál megszabják a díjhátralék összegének felső
határát, ugyanez érvényes a folyósított összegre is.
Gyermekintézményi térítési díjkedvezmény
Ez a segély a gyermekek napközi ellátásának támogatását szolgálja, és
szociális alapon jár. Mértékét a gyermekek száma és jövedelemhatár
határozza meg.
Gyógyfürdő belépő
Azok a nyugdíjasok vehetik igénybe, akik lakóhelyén működik
gyógyfürdő vagy más gyógyászati intézmény. A belépőt az
önkormányzattól kell igényelni.
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtámogatás
Az önkormányzat a 70. életévüket betöltött lakóknak nyújtja ezt a
támogatást, ami mentességet biztosít a szemétszállítási díj fizetése alól.
Az önkormányzat azonban csak egy meghatározott konténer
űrtartalomig vállalja át a szemétszállítási díjat.
Kelengye támogatás
A gyermek születése után jár a rászorulóknak. A segély egyszeri és
legtöbbször utalvány formájában jár, így elkerülendő, hogy az összeget
más célra fordítsák a jogosultak.
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Lakásfenntartási támogatás
Azok igényelhetik, akik nem rendelkeznek vagyonnal, az egy főre jutó
jövedelmük alacsonyabb, mint az önkormányzat által megállapított
összeg, ezenkívül figyelembe veszik azt is, hogy a lakásban hány
négyzetméter jut egy főre.
Önkormányzati segély
Azoknak jár, akik olyan helyzetbe kerültek, hogy az már veszélyezteti a
létfenntartásukat. Több alcsoportja van, pl. igényelhető több gyermek
egy időben történő születése esetén, ami szintén nagy terhet vesz le a
családok válláról. Egy másik változata a maximum 6 hónapig folyósítható
segély, melynek összegét a rászorultság mértéke határozza meg és
járhat többféle jogcímen, pl. gyógyszerköltség vagy temetés fedezésére.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Többnyire Erzsébet utalvány formájában kapják meg a jogosultak.
Ruházkodásra, étkezésre és iskoláztatásra lehet fordítani. A hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetűek esetében magasabb a
keretösszeg.
Szociális lakbértámogatás
A lakásfenntartási támogatással ellentétben ezt a segélyt azok vehetik
igénybe, akik az önkormányzat tulajdonában lévő lakást bérelnek. Míg a
lakásfenntartási támogatásnál a közüzemi számlák kifizetését segítik,
addig itt a lakbérhez járulnak hozzá.
Forrás: jogszabalykereso.hu
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Siketvakok Országos Egyesülete
Hungarian Deafblind Association

Székhely:1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Levelezési cím: 1053 Budapest, Múzeum körút 3. II. em.1.
Telefon: 06-1/361-2007
Fax: 06-1/209-5829
E-mail: siketvakok@gmail.com

Számlaszám: 10409015-90117325-00000000
Adószám: 18061031-1-42

Összeállította, szerkesztette: Katona Andrea
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