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Kedves Tagok!
Az alábbiakban küldjük következő hírlevelünket, mindenkinek jó olvasást
kívánunk.
Katona Andrea
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ADÓ 1 %
Kérjük, 2018-ban is segítse a Siketvakok Országos
Egyesületének munkáját adója 1%-ának felajánlásával!
Adószám: 18061031-1-42
Számlaszám: 10409015-90117325-00000000

SVOE NYÁRI TÁBOR 2018
Kedves Táborlakó Egyesületi Tagok!
Bizonyára sokan vártátok már az idei nyári táborral kapcsolatos
információinkat.
Örömmel tesszük közkinccsé ötleteinket és programajánlatainkat. Jó
böngészést kívánunk és várjuk mielőbbi jelentkezéseteket!
Bevezetésül engedjétek meg, hogy tájékoztassuk a Tisztelt Tagságot a
következőkről:
Egyesületünk a korábbi évekhez hasonlóan és lehetőségeihez mérten
idén is lehetőséget biztosít2
fő részére térítésmentes, ingyenes
táborozási lehetőségre. A lehetőséget az alább található pályázati anyag
kitöltésével vehetitek igénybe. A további tudnivalókat is itt találjátok meg.
Információk a táborozásról:
Időpont: 2018. július 22-27. (vasárnaptól péntekig)
Helyszín: Balatonmáriafürdő, Regens Wagner Alapítvány Vendégháza,
2 ágyas, zuhanyzós szobákban történő elhelyezéssel.
Leutazás: vonattal, Budapestről Balatonmáriafürdőig (Bp. Déli pu.-ról)
Az oda- és visszautazás csoportosan, kísérőkkel történik, általunk előre
megváltott vonatjegyekkel.
Étkezés: reggeli: a szállás helyszínén, ebéd és vacsora: egy külső
étteremben.
A jelentkezési lapon feltüntethetitek, milyen speciális menüre van
igényetek.
HELYSZÍNEN
TÖRTÉNŐ
MENÜ
VÁLTOZTATÁSRA
NINCS
LEHETŐSÉG!
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A táborba való jelentkezés határideje: 2018. március 12.
Jelentkezés módja:
A kitöltött jelentkezési lapot kérjük e-mailen, vagy személyesen
juttassátok vissza a fent megadott határidőig. A jelentkezés akkor válik
véglegessé, amikor egyesületünk ezt visszaigazolja. Ekkor kérjük
befizetni a regisztráció 5.000,- Ft-os díját. A regisztrációs díj
leszámításra kerül a jelentkezési díj teljes befizetésénél.
A részvétel várható díja: 55.000,- azaz Ötvenötezer forint/fő.
A részvételi díj tartalmazza az étkezés, szállás, oda-visszautazás és a
szállás területén belül tartandó programok költségét.
A részvételi díj befizetésének módja (amennyiben az Egyesület részéről
a visszaigazolás megtörtént):
 személyesen az egyesületi irodában, készpénzben
 átutalással: a 10409015-90117325-00000000 számlaszámra (a
közlemény rovatba kérjük, írjátok be – NYÁRI TÁBOR 2018 –
jelentkező neve)
Az Egyesület lehetőséget ad arra, hogy – indokolt esetben - 2 vagy 3
részletben fizessétek be a részvételi díjat.
A tábor részvételi díjának végleges befizetési határideje:
2018. május 15.
Amennyiben a befizetés határideje után történik a táborozás lemondása,
a részvételi díj visszatérítésére sajnos nincs lehetőség.
A fakultatív programok költségét a tábor befizetendő díján felül kell
vállalnia azoknak a résztvevőknek, akik szeretnének részt venni ezeken.
Fakultatív, választható programajánlataink (hozzávetőleges árakkal):
- kalandpark: 4.400,- Ft + vonatjegy
- kirándulás a Kereki várba: vonatjegy ára
- délutáni sétahajózás kb. 1 óra időtartamban: kb. 2.000,- Ft
- séta/túra: 0 Ft
- vízibicikli: kb. 1000 Ft/fő/óra
A fakultatív programok csak bizonyos számú jelentkező esetén lesznek
megtartva!
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Időjárás változás esetére a programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Az előző évek tapasztalatai alapján kérünk minden kedves jelentkezőt,
hogy megfelelő lábbelit (túracipőt), öltözetet és strandoláshoz szükséges
felszerelést hozzon magával! Csak ebben az esetben tudjuk garantálni a
programokon való biztonságos és szórakoztató részvételt. �
Legvégül: mindenki csak akkora úti csomagot hozzon magával, amit
saját maga könnyedén elbír az utazás során. A kísérőknek nem feladata
a csomagok cipelése.
A jelentkezéseket korlátozott létszámban tudjuk fogadni.
Az indulást megelőző hetekben tartani fogunk egy közös megbeszélést
azoknak a jelentkezőknek, akiknek esetleg további kérdései lennének a
táborral kapcsolatban. Ezen a megbeszélésen részletesebben beszélünk
a programokról és az egyéb tudnivalókról.
Jó szórakozást kívánnak az ötletgazdák: Kimlei Gábor, Katona Eszter,
Petner Kata, Bodó Gábor, Katona Andrea, Miklós Csilla, Gergely Zsófi,
Menczel Andi
A jelentkezési lap és egyéb részletes információs adatok weboldalunkról
letölthetőek az alábbi linkről:
http://siketvak.hu/
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HELEN KELLER DÍJ 2018

A Helen Keller díjátadás az AFB vezető konferencia előtti estén lesz
megtartva. A 2018-as vendégek között lesz Haben Girma a fogyatékkal
élők jogait képviselő ügyvéd, aki a Harvard Egyetem Jogi Karának első
siketvak diplomázottja. Az eseményen díjazottként részt vesznek
továbbá a Facebook, valamint a Microsoft technikusai is.
Forrás és a részletes cikk:
http://www.afb.org/info/about-us/events-and-awards/helen-kellerachievement-awards/123

KLUBÉLET A SVOE-BEN
Rehab klub
A februári klub témája mindennapos
tevékenységek speciális eszközei, és
ezek kipróbálása volt.
Ötletet kaptunk a tűbefűzésre, ami
lehetséges
lehet
egyszerűen,
vagy
automata
tűbefűző
segítségével.
Megtudtuk, hogy létezik tejőr, ami abban segít, hogy tudjuk, mikor forr a
tej, vagy a víz. Kiderült, hogy a hagymapucolás is lehetséges sírás
nélkül, hagyma szeletelő használatával. Léteznek kisméretű adagoló
kanalak, amelyek megkönnyítik az életünket, valamint azt is megtudtuk,
hogy praktikus csipesszel lezárhatjuk a felbontott zacskókat.
Megismerkedtünk a BELLMANN VISIT jelzőrendszerrel. "Siketeknek, és
azon nagyothallóknak rendelhetők, akiknek 500, 1000 és 2000 Hz-n mért
hallásvesztésének átlaga az 50 dB-t meghaladja."
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A rendszer 4 részből áll:
1. Hordozható vevő
Hangjelzéssel és villogó fénnyel értesít, amikor a Visit jeladó
működésbe lép. Vezeték nélkül használható, így az erkélyre vagy a
teraszra is kiviheted. A villogó fény nem igazán erős.
2. Ágyvibrátor
Ezt a hordozható vevővel össze kell kötni. A rezgőmodult az ágyba a
párnád alá, napközben a székpárnád alá, vagy az íróasztalra is
kiteheted. A rezgését garantáltan érzékelni fogod, mert nagyon
erőteljesen vibrál.
3. Ajtócsengő érzékelő adó
Segít észrevenni, amikor vendégek érkeznek. Amikor valaki
megnyomja az ajtócsengőt, a jeladó jelzi ezt a Visit vevőkészüléknek.
A kaputelefon mellé is fel lehet szerelni, és be lehet programozni
annak a hangmintájához.
4. Telefonhívás érzékelő adó
Segít észrevenni, amikor megszólal a telefon. Amikor valaki telefonál,
a jeladó jelzi ezt a Visit vevőkészüléknek.
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Szabadidős klub
Februárban ismét megrendezésre
került a szabadidős klub, most a
farsang jegyében.
A megjelentek vidám hangulatban
érkeztek, ami fokozódott a klub
végén,
és
táncos
lábakat
felcsavarva, egy zenés táncos
mulatságba kezdtünk.
A klub elején logikai játékokat játszottunk, de mivel sokan várták, hogy
táncolhassanak, így 2-3 játék után elkezdtük a farsangi bált.
A zenéket DJ Zsófi és DJ Gábor keverte, tesztelve a vendégeket, milyen
zenékkel készüljenek a nyári táborra.

TÁVSZEM PROJEKT
A Távszem Szolgáltatás a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége új Projektje.
Ezen belül 800 iPhone kerül kiosztásra. A Projekt
most
indult,
az
előkészületek
zajlanak.
Aki
információkat
szeretne
naprakészen
megtalálhatja
a
https://www.facebook.com/tavszem/ Facebook oldalon, amit a szervezők
kérése alapján lájkoljanak is legyenek szívesek, hogy a program híre
terjedjen.
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INGYENES TORNA SIKETVAKOK RÉSZÉRE
Dinamikus core – tréning
A csípőtől egészen a vállakig megdolgoztatjuk a
tartóizmokat. Az óra a dinamikusabb erősítő
elemek mellett kitartott pozíciókat, egyensúly
fejlesztő gyakorlatokat, sok nyújtást tartalmaz.
Időpont: január 18-tól minden csütörtökön 10:0011:00 között.
Helyszín: T-Klub Fitness Gazdagrét, Rétköz u. 2. (Penny emeletén)
Nyitva tartás: Hétköznap: 7:00-22:00, hétvégén: 8:00-20:00

VI. BUDAPESTI HALFESZTIVÁL – 2018. MÁRCIUS 2-4.
2018-ban új, még jobban megközelíthető
helyszínen, a Hősök tere mellett, a Műcsarnok
buszparkolójában kerül megrendezésre a VI.
Budapesti
Halfesztivál.
A
belépés
természetesen mindenki számára ingyenes, több mint százféle halétellel,
különleges halfajtákkal, érdekes halászati eszközökkel, főzőversennyel,
gyermekprogrammal, és könnyűzenei koncertekkel is találkozhatnak az
érdeklődők. "A fesztivál fő célja, hogy bemutassa és népszerűsítse a
hazánkban élő halfajokat, halételeket, valamint halfogyasztásra buzdítsa
az embereket" - emelte ki a szervező.

II. KUTYA FESZTIVÁL 2018. MÁRCIUS 24.
A KutyaFesztivál rendezvény Magyarország
legnagyobb kutyás eseménye lesz, hiszen itt
kerül megrendezésre a legtöbb kutya-gazdi
program, itt lesznek a legérdekesebb
előadások és bemutatók kutyás témákban, itt
lehet majd találkozni és kapcsolatba lépni a
legtöbb állatvédő szervezettel egy helyen,
akiknek rengeteg adományt gyűjtünk majd a rendezvénnyel. Mindehhez
azonban jó idő szükségeltetik, ezért úgy döntöttünk, hogy a második
KutyaFesztivált
2018
márciusára
halasztjuk.
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Programjaink között szerepel majd az I. KutyaFesztiválon nagy sikert
aratott különböző ügyességi játékaink és versenyeink (pl. futóverseny, kimit-tud, kutyaszépségverseny, akadályverseny) mellett az állatorvosi,
kutyakozmetikai, kutyamasszázs, kutyaiskolai bemutatók és előadások,
egyedi kutyás termékek és szolgáltatások bemutatása, állatmentők
bemutatkozása,
illetve
jótékonysági
tombola
húzás.

ÚJ LEHETŐSÉG: KIVÉTELES ROKKANTSÁGI ELLÁTÁS
Ha a rokkantsági ellátás feltételeiről esik szó, először – valószínűleg –
szinte mindenkinek az egészségkárosodás, ill. egészségi állapot jut
eszébe. Nem szabad megfeledkezni ugyanakkor arról sem, hogy az
ellátás igénybe vételéhez nem csak a meghatározott mértékű egészségi
állapot (jelenleg legfeljebb 50 %) megállapítása szükséges, hanem –
egyebek mellett – megfelelő hosszúságú biztosítási idővel is rendelkezni
kell. A jelenlegi szabályozás szerint rokkantsági ellátást csak annak
részére lehet megállapítani, aki az igénylést megelőző
- 5 évben legalább 1095 nap,
- 10 évben legalább 2555 nap, vagy
- 15 évben legalább 3650 nap biztosítási időt szerzett. A 3 feltétel
vagylagos, tehát ha bármelyik teljesül, akkor ennek alapján az
ellátás megállapítható.
Súlyos problémát jelent ugyanakkor, hogy számos igénylő nem
rendelkezik a fent említett biztosítási idővel. Ez akár olyan esetekben is
előfordulhat,
amikor
valaki
hosszú
időt
töltött
korábban
munkaviszonyban, ám az ellátás igénylése előtt betegsége, vagy más ok
miatt nem tudott rendszeresen dolgozni. Az ilyen esetek egy részében
jelenthet megoldást a kivételes rokkantsági ellátás, mely 2018. január 1jétől igényelhető.
Kik igényelhetik a kivételes rokkantsági ellátást?
Mindenek előtt fontos tudni, hogy a jogosultsághoz ez esetben is
szükség van biztosítási időre. A kivételes ellátást ugyanis az kaphatja
meg, aki rendelkezik a rokkantsági ellátáshoz szükséges biztosítási idő
legalább felével. Az igények elbírálása során ugyanakkor előnyt
élveznek azok, akik a rokkantsági ellátáshoz szükséges biztosítási idő
legalább 90 %-át megszerezték.
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Nem meglepő módon az egészségi állapotot is vizsgálni kell az igények
elbírálása során. A kivételes rokkantsági ellátást ugyanis az kaphatja
meg, akinek egészségi állapota nem haladja meg az 50 %-ot. Azok
tehát, akiknek egészségi állapota 50 és 60 % között van, s így egyes
esetekben szintén jogosultak lehetnek rokkantsági ellátásra, a kivételes
ellátást nem tudják igényelni.
Fontos megemlíteni azt is, hogy az ellátás fedezésére az állami
költségvetésben el kell különíteni egy meghatározott összeget. Ez –
természetesen – évről évre változhat. Ha ez a forrás az adott évre
elfogy, nem lehet több igénylést elfogadni. Az eljáró szerveknek emellett
mérlegelési joguk van, azaz szabadon eldönthetik, hogy a feltételeknek
megfelelő igénylők közül kinek adnak kivételes ellátást és kinek nem. A
döntés ellen fellebbezni nem lehet.
Mint minden ellátás esetében – az egyik legfontosabb kérdés az, hogy
mennyi lesz az az összeg, melyhez az igénylő hozzájuthat. A kivételes
rokkantsági ellátást úgy kell meghatározni, hogy az egészségi állapot
alapján járó teljes rokkantsági ellátás 65 %-át kell a jogosult részére
folyósítani. Ez a rendszerint amúgy sem túl nagy összegű ellátáshoz
képest tehát további számot tevő csökkentést jelent. Ezzel együtt is az új
ellátási forma számos embernek biztosíthat – legalább minimális szinten
– jövedelmet.

ÖNKORMÁNYZATI
TÁMOGATÁS

SEGÉLY

HELYETT

TELEPÜLÉSI

Települési támogatás keretében nyújtható támogatás különösen
– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, (Ezek a
kiadások lehetnek:
– víz
– villanyáram
– távhő
– csatornahasználati
– szemétszállítás
– lakbér esetleg albérleti díj
– tüzelőanyag költsége.
– a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását,
gondozását végző személy részére,
– a gyógyszerkiadások viseléséhez,
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– a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek
részére.
Továbbá a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást
köteles nyújtani.
A 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának ápolását,
gondozását végző személy részére megállapított települési támogatás a
társadalombiztosítási tárgyú jogszabályok alkalmazásában ápolási
díjnak minősül, ha az ellátás önkormányzati rendeletben szabályozott
havi összege eléri a 23.600 Ft-ot. Ebben az esetben a támogatás
folyósításának időtartama nyugdíjszerző szolgálati időnek minősül, s az
ápoló jogosult az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére is.
Az önkormányzatok mely esetben nyújtanak rendkívüli települési
támogatást?
Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket
indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról
más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező
többletkiadások – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár
elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének
megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának
előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való
kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének
elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos
helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
Forrás: www.kormany.hu

INGYEN PLASZTIKAI MŰTÉTEK
Vannak olyan plasztikai műtétek, amelyek elvégzését az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár fizeti. Ingyen senki nem kap nagyobb
melleket, vagy dúsabb ajkakat, az esztétikai célú műtéteket ugyanis nem
állják. Orvosilag indokolt esetben viszont van rá esély, hogy a
páciensnek egy forintjába se kerüljön a beavatkozás.
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Szemhéj és orr korrekciója
Vannak, akiknek a felső szemhéjbőre annyira megereszkedett, hogy a
látóterét zavarja, ez a műtét is elvégezhető az OEP terhére.
Közfinanszírozásban végezhető a plasztikai célú beavatkozás az orr
fejlődési rendellenességei esetén, és akkor is, ha sérülés miatt
deformálódik. Tehát, ha a gyerek biciklivel fejre áll, akkor ingyenes az orr
plasztikázása. Ehhez azonban nagyon fontos, hogy megőrizzenek
minden korábbi ambuláns lapot vagy zárójelentést, amivel igazolni
tudják, hogy valóban egy baleset miatt következett be a sérülés.
Jelenleg az alábbi intézmények rendelkeznek plasztikai helyreállító és
esztétikai sebészet, égéssebészet, vagy gyermek plasztikai. és
égéssebészet szakmai profilú osztályokkal:
- Baranya megye: Pécsi Tudományegyetem
- Borsod-Abaúj-Zemplén megye: BAZ M-i Kh.és Egyetemi Okt. Kh.
Miskolc
- Csongrád megye: SZTE Szent-Györgyi A. Klinikai Kp Szeged
- Győr-Moson-Sopron megye: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
- Hajdú-Bihar megye: Debreceni Egyetem Klinikai Központ
- Pest megye: Europ-Med Kft., Budaörs
- Budapest: Kelen Kórház Kft.
- Budapest: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
- Budapest: MRE Bethesda Gyermekkórháza
- Budapest: Egyesített Szent István és Szent László Kórház
Forrás: www.oep.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
Adószám: 18061031-1-42
Összeállította, szerkesztette: Katona Andrea

Ha úgy gondolja, hogy hozzá tud járulni Egyesületünk munkájához akár önkéntes
munkával, akár egy különleges program lehetőségének biztosításával, vagy
esetleg anyagilag támogatná munkánkat, várjuk jelentkezését a fenti
elérhetőségeken!

Számlaszám: 10409015-90117325-00000000
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