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Kedves Tagok!
Az alábbiakban küldjük következő hírlevelünket, mindenkinek jó olvasást
kívánunk.
Katona Andrea
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FOGYATÉKOSSÁGÜGYI
ÉRDEKVÉDELMI
SZERVEZETEKKEL MŰKÖDIK EGYÜTT AZ EMMI AZ
INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁSI PROGRAMBAN
2018. november 21-én az EMMI partnerségi
megállapodást
kötött
a
6
országos
fogyatékosságügyi
szervezettel
köztük
egyesületünkkel is - az intézményi férőhely
kiváltás minél hatékonyabb lebonyolítása
érdekében
Partnerségi megállapodást kötött az Emberi Erőforrások Minisztériuma
(Emmi) hat fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezettel az intézményi
férőhely kiváltási program folytatásáról, aminek köszönhetően a nagy
intézmények
helyett
kisebb
lakóotthonokba
költözhetnek
a
fogyatékossággal élők.
Fülöp Attila, az Emmi szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért
felelős államtitkára elmondta, az intézményi férőhely kiváltási program
rendkívül összetett és hosszú távú, ezért időről időre meg kell vizsgálni,
hogy jó irányba haladnak-e. Ezért kötik ezt a megállapodást is, amely
azokat a pontokat rögzíti, amelyekre a következő években fel lehet fűzni
a fejlesztéseket - közölte az államtitkár.
A férőhely kiváltási program célja, hogy kevesebb férőhellyel,
emberközelibb, közösségközelibb lakóotthonokat alakítsanak ki.
Ugyanakkor azt is szeretnék elérni, hogy az otthonukban gondozott
emberek továbbra is a családjuk körében maradhassanak - ismertette
Fülöp Attila.
Az
államtitkár
arról
beszélt,
hogy
Magyarországon
a
fogyatékosságüggyel kapcsolatban a kommunizmus súlyos öröksége,
hogy a fogyatékos embereket a társadalom elől elzárva tartották, a
települések szélén álló több száz férőhelyes intézményekben. Szeretnék
elérni, hogy a társadalom minél természetesebben kezelje a
fogyatékosságot, és minden városban, közösségben fogadják el őket,
hiszen ez az egész társadalmat érintő ügy. Attól, hogy valaki
fogyatékossággal él, és segítségre szorul, értékteremtő dolgokra lehet
képes, ezért a fogyatékos emberekben a lehetőséget kell látni és nem a
hiányt - emelte ki Fülöp Attila.
Vitályos Eszter, az Emmi európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős
államtitkára felidézte, a fogyatékos embereknek ápolást, gondozást
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nyújtó intézményi férőhelyek kiváltása 2011-ben indult el egy 30 évre
szóló stratégia mentén. 2020-ig 80 milliárd forint áll rendelkezésre a
fogyatékossággal élő, pszichiátriai és szenvedélybeteg embereket ellátó
intézmények kiváltására - közölte az államtitkár. Elmondta, a támogatott
lakhatás révén az érintettek közvetlen segítséget kapnak ahhoz, hogy
aktív, önrendelkező életet élhessenek kisebb létszámú, akadálymentes,
családias környezetben.
A partnerségi megállapodást az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ),
az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége (ÉFOÉSZ), a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége (MVGYOSZ), a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek
Országos Szövetsége (MEOSZ), a Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége (SINOSZ), valamint a Siketvakok Országos Egyesülete
(SVOE) írta alá.
Forrás: MTI

SIKETEK ÉS SIKETVAKOK IS TUDNI FOGJÁK, HA KÉSIK A
VONAT
Deli Andor és Kósa Ádám sajtóközleménye:
Az Európai Parlament strasbourgi plenáris
ülése elfogadta a vasúton utazó személyek
jogairól szóló rendelet új szövegét. Az
elfogadott dokumentum ellentmondásos, mert számtalan valóságtól
életszerűtlen intézkedés bevezetésére kötelezné a vasúttársaságokat,
ezáltal megterhelő többletköltségeket okozva nekik. Az utasok jogainak
fokozott védelme következtében azonban a javaslat pozitív hatással van
az idősek, valamint a fogyatékossággal élő és a csökkent
mozgásképességű személyek utazási lehetőségeire. Deli Andor, a
Közlekedési és Turisztikai Bizottság tagja szerint a szöveg
kiegyensúlyozatlan lett és túlzottan hátrányosan érinti az európai
szolgáltatókat, például a MÁV-ot is. Ugyanakkor egyetértett Kósa Ádám
képviselőtársával abban, hogy a jelentés több olyan, az utasok számára
pozitív elemet tartalmaz, amelyek miatt a végső szavazáson támogatták
azt.
Deli Andor az eredmény kapcsán sajnálatát fejezte ki, hogy nem sikerült
olyan kiegyensúlyozott szöveget elfogadni, amely a vasúttal közlekedő
utasok jogainak figyelembe vétele mellett nem lehetetleníti el a
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szolgáltatókat sem. A szolgáltatók például nem mentesülnek a kártérítési
kötelezettség alól vis maior esetén sem, az ezzel járó többletköltségek
pedig hosszú távon ronthatják a szolgáltatások minőségét. Amennyiben
a Tanács is jóváhagyja a szöveget, a jövőben az utasok 60 percen túli
késés esetén a jegy árának 50%-át, 120 percen túli késés esetén pedig
a teljes összeget visszakapják, miközben jogosultak a megkezdett
utazásuk folytatására is.
Kósa Ádám, a Fogyatékosságügyi Munkacsoport társelnöke üdvözölte a
szöveg azon kitételét, mely szerint a jövőben külön figyelmet kell
fordítani a fogyatékossággal élő és a csökkent mozgásképességű
személyekre, hogy megkülönböztetésmentesen férjenek hozzá a
járművekhez, a vonat felszereltségéről pedig akadálymentes
tájékoztatást kapjanak. Az azonos utazási feltételek biztosítása
érdekében e személyeknek ingyenes segítséget kell nyújtani a
felszálláshoz és a leszálláshoz. „Nagyon fontos, hogy az érzékszervi
fogyatékossággal élő utasok (siketek, nagyothallók, siketvakok) számára
is értelmezhető vizuális, illetve hangjelző rendszerek álljanak
rendelkezésre, hogy a késésekről a lehető legjobban tájékozódjanak” –
emelte ki a politikus. Kósa szerint ugyancsak előremutató intézkedés,
hogy a személyzetet megfelelően ki kell képezni a fogyatékossággal élő
és a csökkent mozgásképességű személyek szükségleteiről és a
számukra szükséges segítségnyújtásról. Üdvözlendő, hogy a rendelet
átdolgozása során az Európai Parlament figyelemmel volt a
fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezményre is.

Brüsszel, 2018. november 16.

Forrás: Kósa Ádám Facebook oldala
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AKADÁLYMENTESEN HÍVHATÓ A 112
Kósa Ádám sajtóközleménye:
Az
Európai
Parlament
plenáris
ülése
megszavazta az Európai Elektronikus Hírközlési
Kódex átdolgozásáról szóló jelentést. Kósa
Ádám európai parlamenti képviselő kiemelte, hogy a kódexnek a
segélyhívó szolgálatok elérésére vonatkozó módosításai különös
jelentőséggel bírnak a siketek és nagyothallók, siketvakok, valamint a
beszédfogyatékossággal élők számára.
A jövőben ugyanis a segélyhívó szolgáltatások – beleértve a 112-es
hívószámot is – egyformán hozzáférhetőek lesznek a szimultán
kommunikációs szolgáltatások felhasználása útján a fogyatékossággal
élők, különösen a siket, halláskárosult, beszédsérült és siketvak
felhasználók számára. Ez magában foglalhatja a fogyatékossággal élő
személyek számára különleges berendezések biztosítását is,
amennyiben a fent említett kommunikációs módok számukra nem
megfelelőek.
Kósa örömét fejezte ki, hogy az új kódex értelmében a végfelhasználók
teljesen díjmentesen elérhetik a segélyhívó szolgálatokat vészhelyzeti
kommunikáció keretében. Ez történhet bármilyen olyan eszközről, amely
lehetővé teszi a számfüggő személyközi kommunikációs szolgáltatás
nyújtását akkor is, ha más tagállamban barangoló szolgáltatást
(roaming), vagy ha magán távközlési hálózatokat vesznek igénybe. A
vészhelyzeti kommunikáció nem csak hanghívást, hanem valós idejű
szöveges kommunikációt, videóhívást, vagy más kommunikációs
formákat is magában foglal.

Forrás http://kosaadam.hu/hu/akadalymentesen-hivhato-112/

5

MEGHÍVÓ SVOE KARÁCSONYI ÜNNEPSÉGRE
Sok szeretettel várunk mindenkit a 2018. december 14-én, pénteken
14:30-kor
kezdődő
és
17:30-ig
tartó
KARÁCSONYI
ÖSSZEJÖVETELRE.
Gyülekező: 14:00-kor a Batthyányi téri metró kijáratánál. Innen együtt
megyünk át a református templomhoz.
Helyszín: a Szilágyi Dezső téri református templom és a Budai Ref.
Gyülekezet gyülekezeti terme
Program: 14:30-tól a Szilágyi Dezső téri református templomban
orgonajátékkal kezdődik a karácsonyi alkalom. Az orgonajátékot Vida
Gábor tagunk adja elő.
Az orgonajáték elhangzása után a szemben lévő gyülekezeti teremben
tartjuk az egyesületi karácsonyt, a korábban szokásos helyszínen.
Itt Gangl Tamás elnök fog köszöntőt mondani és megtartjuk az
ünnepséget. Eközben visszatekinthetünk az év eseményeire narrált
fotóvetítés keretében.
Édes vagy sós süteményt lehet hozni a rendezvényre!
A templomi műsorhoz kérjük, mindenki melegen öltözzön!
Ezen a programon csak az egyesületi tagság vehet részt, a pontos
létszám
miatt
mindenképpen
kérjük,
jelezzék
részvételi
szándékukat, tolmácsolási és kísérési igényüket legkésőbb december
6-ig (csütörtök) az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Programra jelentkezés:
E-mail:siketvakok@gmail.com, vagy
Telefon: 06-1-361-2007-es számon
Személyi kísérés igénylése:
E-mail: siketvakok@gmail.com
Telefon: 06-30-443-7532 (Molnárné Katona Eszter)
Tolmácskérés:
E-mail: svoe@jtsz.hu
Telefon: 06-20/435-7065
Jelentkezési határidő: 2018. dec.6. (csütörtök)!
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EURÓPAI VÁLASZTÁSOK MINDENKI SZÁMÁRA
Az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) petíciót indított az
akadálymentes választásokért. Kérjük, írd alá a petíciót és oszd meg a
kampány oldalukat!
A petíció magyar nyelvű szövege:
A petíciót az Európai Fogyatékosügyi Fórum működteti.
A
petíció
szövege:
Európai fogyatékos emberek millióit fosztják meg attól a joguktól, hogy
szavazzanak és részt vegyenek a választásokon. Szeretnénk, ha 2019
májusában
élhetnének
a
jogaikkal.
Felszólítjuk az Európai Unió tagállamainak kormányait és választási
bizottságait, hogy biztosítsák 80 millió európainak, hogy leadhassa saját
szavazatát
Miért
fontos
ez?
Jövő májusban az európai választók megválaszthatják a következő
Európai
Parlamentet.
Mindannyian? Nem, a fogyatékos emberek még hátrányban vannak.
Thibaultra nem szavazhatnak, mert azt gondolják róla, hogy nem képes
megérteni
a
politikát.
Mindaugas nem jut be a szavazó helyiségbe, mert az nem
akadálymentes
kerekes
székkel
közlekedőknek.
Olga nem fog tudni szavazni, mert az információ és az eljárás túl
bonyolult.
Loredana nem tudja elolvasni a jelöltek nevét az elektronikus
szavazógépen, így sosem fogja megtudni, hogy vajon a saját jelöltjére
szavazott-e?
Európaiak milliói nem tudnak jövő májusban szavazni, mivel a
választások nem akadálymentesek. Ez nem jó. Kell, hogy legyen szavuk!
Egyszerű megoldásokkal orvosolni lehet ezt. Használjuk ezeket a
megoldásokat!
Az
azonnali
megvalósítást
célzó
megoldások:
A fogyatékos emberek legfontosabb igényei (Választási Kiáltvány)
http://www.edf-feph.org/edf-manifesto-european-elections-20…
Útmutató
a
hozzáférhető
választási
kampányokhoz
http://www.edf-feph.org/how-make-your-political-campaign-ac…
Forrás: https://you.wemove.eu/campaigns/european-elections-for-all
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KLUBÉLET A SVOE-BEN
Rehab klub
A november 7.-i rehab klub meghívott vendége
Németh Orsolya volt az MVGYOSZ képviseletében,
aki a Távszem projektről tartott tájékoztatót.
Elmondta, a látássérült személyek jelenleg nem
rendelkeznek
a
hallássérültekéhez
hasonló,
infokommunikációs
akadálymentesítési
szolgáltatással. Általános célunk, hogy a vak és gyengénlátó emberek az
ország minden pontján azonos eséllyel, azonos magas színvonalú
internet alapú távszolgáltatásokhoz jussanak. A "Távszem" szolgáltatás
kialakítása és használata érdekében a KONTAKT Tolmácsszolgáltatás
informatikai rendszerének kibővítése és továbbfejlesztésére van
szükség.
Kiemelten
fontos
cél,
a
"Távszem"
szolgáltatás
igénybevételéhez szükséges kommunikációs eszközök beszerzése a
látássérültek számára. Így elérhetővé válik, hogy a látás- és hallássérült
személyek személyiségi, adatvédelmi jogaik tiszteletben tartása mellett,
kulturált szolgáltatások keretében férjenek hozzá modern internet alapú
infokommunikációs távszolgáltatásokhoz.
Miért lesz jó a „Távszem” alkalmazás?
1. Hiánypótló szolgáltatást biztosít a látássérült személyek részére;
2. Javul a látássérült személyek önálló életvitele az által, hogy nő az
esélyük az információhoz jutásban;
3. Várhatóan 800 fő látássérült személy részére új készüléket
kölcsönzünk, amelyen nem csak a "Távszem" alkalmazás fut, hanem
egyéb hasznos szolgáltatásokhoz tudnak hozzáférni.
4. A "Távszem" alkalmazást minden internetre kapcsolódó
okostelefonnal,
vagy táblagéppel rendelkező
Magyarországon
életvitelszerűen élő látássérült személy részére biztosítjuk, aki
regisztráltatja magát a „Távszem” szolgáltatásba;
5. Az alkalmazás éjjel-nappal, szabad és munkaszüneti napokon
egyaránt elérhető lesz.
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Szabadidős klub
A november 14.-i klubfoglalkozáson már a karácsonyra hangolódtunk.
Kézműves foglalkozás keretében karácsonyi díszeket lehetett alkotni,
melyre nagy volt az érdeklődés.
A résztvevők különböző
alapanyagokkal
dolgozhattak,
megmutathatták
kreativitásukat.
Hungarocelgömbökből készültek a díszek, amelyeket különböző
anyagokkal lehetett bevonni.
Volt dekopázs technika festés, szalagozás, posztóvirág.

LÁTÁSSÉRÜLTEK ÁLTAK PÉKTANONCNAK
Annak, hogy a választás a sütőipari munkára
esett, két megközelítésből is fontos szerepe van.
Egyrészt a tény, hogy a munkaképes korú
látássérültek alig tíz százaléka dolgozik, miután
alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek és
szakképzetlenek. Másrészt pedig az, hogy a pék
jelenleg hiányszakma az országban.
A most indult képzés tehát egyszerre két terület problémáira is
megoldást nyújthat hosszú távon: növelheti a foglalkoztatottak számát
látássérültek és a pékek között is.
Részletes cikk: https://magyarnarancs.hu/riport/vegre-egy-szivderitomegoldas-egy-problemahalmazra-europaban-is-egyedulallo-kepzesindult-115051?fbclid=IwAR2G0mgqSukGCaGcuaZAp2IFCYjLK6EQo9oBroto-v9NfrR7Ynl_duPw8Y
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HANGOS KÖNYVEK INGYEN
Mostantól ingyenesen hallgathattok magyar könyveket és
klasszikusokat Androidos eszközeiteken az Országos
Széchenyi
könyvtár
hangoskönyv
katalógusából.
Letöltés: https://play.google.com/store/apps/details…
Az alkalmazás offline lejátszást, Google Cast és Android
Autó integrációt is támogat, így utazás vagy vezetés
közben is élvezhetitek a magyar tartalmakat.

A PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ DECEMBERI MŰSORA
AUDIONARRÁCIÓVAL
December 2. vasárnap 15 óra Tündér Lala
December 5. szerda 15 óra Rumini
December 6. csütörtök 15 óra Időfutár
December 7. péntek 15 óra Tündér Lala
December 8. szombat 15 óra Rumini
December 9. vasárnap 15 óra A fösvény
December 10. hétfő 19 óra Utánképzés ittas vezetőknek
December 11. kedd 19 óra Utánképzés ittas vezetőknek
December 12. szerda 19 óra Folytassa, Ciceró!
December 13. csütörtök 19 óra Valahol Európában
December 14. péntek 19 óra Valahol Európában
December 15. szombat 15 óra Valahol Európában
December 16. vasárnap 15 óra Suncity – a Holnap Tali!-musical
December 17. hétfő 19 óra Házasságon innen, házasságon túl
December 19. szerda 19 óra Naptárlányok
December 20. csütörtök 19 óra A muzsika hangja
December 21. péntek 19 óra Naptárlányok
December 25. kedd 19 óra A muzsika hangja
December 26. szerda 15 óra A muzsika hangja
December 27. csütörtök 15 óra Rumini
December 28. péntek 15 óra Időfutár
December 29. szombat 19 óra Naptárlányok
December 30. vasárnap 11 óra Tündér Lala
December 30. vasárnap 19 óra Utánképzés ittas vezetőknek
Január 13. vasárnap 15 óra Legyetek jók, ha tudtok!
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Tájékoztatjuk, hogy az előadásokat - előre egyeztetett időpontokban színpadbejárás előzi meg, amennyiben az előadás előkészületei ezt
megengedik. De bizonyos esetekben csak az előadást követően van
lehetőség
a
színpad
bejárására.
Jegyigénylés
és
Tóth
Cecília,
társadalmi
E-mail:
Telefonszám: +36-70/903-8955

részletes
információk:
felelősségvállalási
referensnél
akadalymentesites@mszinhaz.hu

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
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