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Szakmai beszámoló a Siketvakok Országos Egyesületének tevékenységéről 

 

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 2001-es népszámlálási adatainak tükrében, mindegy 6900 személy él kettős 

érzékszervi sérüléssel közöttük 400 azoknak a gyerekeknek a száma, akik még mielőtt 

megtanultak volna beszélni, váltak siketvakká. 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     

 Jelnyelvi Tolmácsszolgálat működtetése a siketvak személyek számára 

kialakított speciális kommunikáció átadásának érdekében   

 Elemi és foglalkozási rehabilitációs részleg  
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Személyi feltételek:  

 

Az egyesület vezetősége: 

 

 

Elnök: Gangl Tamás, főtitkár Királyhidi Dorottya, a vezetőség három tagja a különféle 

korosztályok érdekében tevékenykedik: Kiss Lászlóné, a siketvak gyermekek és családjuk 

problémakörét, Kenyeres Attila, a 20 – 50 éves tagokat képviseli, Vitéz Rithnovszky János 

pedig az idősebb korosztály ügyeit vállalta fel.  

 

A 2011. november 26.-án tartott közgyűlés határozata alapján az egyesület vezetősége és 

felügyelő bizottsága átalakult. Gangl Tamás és Királyhidi Dorottya  továbbra is betöltik az 

elnöki illetve főtitkári pozíciójukat viszont a vezetőség további három tagja átalakult. 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, a 

tevékenységéről lemondott Kovács Judit. 

 

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. 

 

 

2010. október 20.-án szervezetünk a Felnőttképzési Akkreditációs Testülettől elnyerte az 

intézmény akkreditációs tanúsítványt, melynek lajstromszáma: AL-2304 

 

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 tanúsítványok 2017. február 17. napjáig érvényesek. 

 

 

I. Az egyesület szervezeti felépítése- munkatársak 
 

Az érdekvédelmi iroda munkatársai 2011-ben: 

 

 

2007. január 1-től a  Foglalkoztatási és Szociális Hivatal akkreditálta egyesületünket, és 

felvállalhattuk a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását, akik azóta, 

rehabilitációs bértámogatásban részesülnek.  Jelenleg foglalkoztatott személyek, Kimlei 

Gábor irodai ügyintéző – kommunikációs asszisztens, Dr. Oszvári Ádám, jogász (fél 

állásban), jogi tanácsadóként működik,segítőjük Pápai Emese. Petner Katalin humánpolitikai 

szervező (egyesület lap szerkesztője is) és segítője Molnárné Katona Eszter 

Tevékenységükhöz kötődő intézményi alapakreditációval rendelkezünk a 1053 Budapest 

Múzeum krt 3, illetve székhely szerint a 1146 Budapest Ajtósi Dürer sor 39. szám alatt. 

 

 Asztalos Ágnes szociálpedagógus- koordinációs munkatárs egyesületi pályázatok- 
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adminisztrációs ügyekért felelős 

 Kőszegi Dóra az egyesület által szervezett előadássorozatokért, felkutatási,  

programokért felelős 

 

 

 

1. Tolmácsszolgálat:  
 

2007. július 1-je óta folyamatosan, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Fogyatékos 

Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által meghirdetett és elnyert  pályázati 

.projektjeink által működtetjük Jelnyelvi Tolmácsszolgálatunkat 

Munkatársak: Nagy Adrienne, szakmai vezető jelnyelvi tolmács –Győrffy Miklósné 

jelnyelvi tolmács és Balogh Ibolya,diszpécser jelnyelvi tolmács. megbízási szerződéssel 

foglalkoztatottak: : Vidákovics Viktória jelnyelvi tolmács hallgató, Konner Eszter jelnyelvi 

tolmács hallgató, Mester Edit jelnyelvi tolmács 

 

 

2. Rehabilitációs részleg  
 

2011.-ben rehabilitációs részlegünk fenntartását  

 részben a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával,valamint a Fogyatékos Személyek 

Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 41171-es programjának támogatottjaként valósítottuk 

meg. 

Munkatársak: Boncz Ádám szakmai vezető-pszichológus,Czutor Kovács Márta – 

gyógypedagógus- rehabilitációs tanár,  Kőszegi Dóra, szociális munkás- klienskoordinátor, 

Koltai Ágnes gyógypedagógus,óraadó Kiss Mária, gyógypedagógus- óraadó, Királyhidi 

Dorottya főtitkár – kommunikációs szakértő, óraadó, módszertani feladatokért , felelős. 

 

 

Az elszámolások és szervezeti pénzügyi-könyvelési feladatokat 2 főállású szakember Kemény 

Ágnes és Kiss Tímea végzi. 

  

                                                                Tárgyi feltételek:  

 

Egyesületünk székhelye: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39 (a Vakok Óvodája, Általános 

Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, 

Diákotthona és Gyermekotthona).  

 

Telephelyünk  2010. április 01.-től 1053 Budapest Múzeum krt. 3., mely felnőttképzési és 

intézményi alapakreditációs tanúsítvánnyal is rendelkezik. 
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                              Érdekvédelmi feladatok 
 

 

 

I. Egyesületünk érdekvédelmi és koordinációs irodájának tevékenysége 

 

1. Információs bázis működtetése: információ- és tájékoztatás nyújtása 

siketvaksággal élő felnőtteknek, hozzátartozóknak, siketvak gyermeket nevelő 

szülőknek, szakembereknek, érdeklődőknek telefon, levél, e-mail, személyes 

találkozások útján 

      A következő fontosabb kérésekkel, kérdésekkel foglalkoztunk: 

 Más intézményekből, egyesületek, tolmácsszolgálat részéről érkeztek siketvak 

személyekkel kapcsolatban információk iránti kérések  

 Sokan programok iránt érdeklődtek. 

 Mindezek alapján, s a törvényesség betartása érdekében, 2007. január 1- jétől jogi 

tanácsadó szolgálatunk látja el a tájékoztatási feladatot. Jogászunk az őt felkereső 

tagtársaink számára egyénileg nyújt tanácsokat, intézi hivatalos beadványaikat .  

 Az egyesület vezetői munkatársai számára is rendszeresen nyújtotta az év folyamán 

a szükséges tájékoztatásokat a törvényi változásokról, a szociális ellátások formáiról. 

Egyesületi lap szerkesztése előállítása 

 Az érdekvédelem terén, folyamatosan a siketvakságnak, önálló fogyatékossági 

kategóriának elfogadtatása érdekében lobbytevékenységet folytatunk. 

 Nemzetközi kapcsolatépítés, szakkonferenciákon való részvétel.( Gangl Tamás 

egyesületünk elnöke vezetőségi tagja az EDBU Európai Siketvak Uniónak ) 

 

 

Irodánkban az ügyfélszolgálat, naponta 9,00 – 17,00 óra között (pénteken 9,00 – 15,00 óra 

között), működött. Személyes találkozásra előzetes időpont egyeztetéssel is nyújtottunk 

lehetőséget. 

 Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás az érintettekkel és családtagjaikkal: 

  Jelenlegi taglétszám: 170 fő. 
 

Minden új tagunkkal egy regisztrációs lapot töltünk ki.   A regisztráció közben 

tájékoztatást biztosítunk szervezetünk rehabilitációs és jelnyelvi 

tolmácsszolgáltatásairól is melyek nem egyesületi tagsághoz kötöttek! 

Szervezetünk nevezett szolgáltatásain keresztül kb 300 fővel tartja a kapcsolatot. 

 

Egyesületünk tagjai számára önálló tagsági igazolványt vezettünk be. Ennek formáját és 

tartalmát megterveztük, melyet a 2011 első félévében tartandó közgyűlés elfogadott. ( A 

tagsági igazolvány jelenleg az egyesület által biztosított egyes szolgáltatások igénybevételére 

jogosít, illetve olyan szolgáltatásokra melyet külön szervezetek közötti megállapodás rögzít) 
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2. Kapcsolatépítés és kapcsolattartás más szervezetekkel: 

Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot az alábbi szervezetekkel: (közös pályázatok, 

szakmai rendezvények, kulturális programok formájában) 

 

 Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének regionális 

egyesületei 

 Vakok és Gyengénlátók Közép – magyarországi Regionális Egyesülete  

 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének helyi szervezetei 

 Szempont Alapítvány  

 Vakok Állami Intézete és ennek részlege: Vakok Elemi Rehabilitációs 

Csoportja (VERCS) 

 Látássérült személyek részére fenntartott regionális rehabilitációs központok 

 Ritka Betegségek Szervezete (RIROSZ) 

 Közép – magyarországi Regionális Munkaügyi Központ – (Együttműködési 

szerződés siketvak személyek foglalkoztatása érdekében) 

 Informatika a Látássérültekért Alapítvány 

 Látássérültek Szabadidős és Sport Egyesülete (LÁSS) 

 Szécheny LIONS club 

 

 

3. Nemzetközi kapcsolataink alakulása    

 

A nemzetközi kapcsolatok ápolását, fejlesztését elnökünk, Gangl Tamás vállalta fel. 

Rendszeresen jelen van külföldön, siketvak konferenciákon, kapcsolatot tart külföldi 

egyesületekkel. Egyesületünk tagja az Európai Siketvak Uniónak és a Siketvakok 

Világszövetségének. Gangl Tamást 2008-ban beválasztották az Európai Siketvak Unió 

vezetőségébe. 

A 2011.-es évben elnökünk kísérőjével részt vett Svédországban a megrendezésre 

kerülő EDBU (European Deafblind Union) soros ülésén. 

 

 

 Egyesületi programjaink: Az egyesület munkatársai minden hónap 2. szerdáján 

egyesületi klubfoglalkozásokat tartanak különböző programok, rendezvények 

lebonyolításával. Ezen kívül rendszeresen hívunk előadókat a tagság igényei és 

érdeklődése szerint. 

 

 Egyesületi találkozók szervezése: 
 

 Közgyűlések. 2011.június 10. 2011. november 26. 

 Vezetőségi értekezletek: két- háromhavonta 

 

 

 Szabadidős programok . 

o Nyári táborok: 

 

 A gyermekek részére szokás szerint külön tábort szerveztünk és 

támogattunk közvetlenül a tanév végén  Nagycsepelyen 

 

 A felnőttek szabadidős tábora Szántódon került megrendezésre  
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Kézműves klub:   
Mógáné Sebők Erzsébet tartja évek óta a foglalkozást a Vakok Általános 

Iskolájában, heti 3 órában, egyre nagyobb érdeklődés mellett. 

             

 

4. A siketvakság fogalmának szélesebb társadalmi réteggel való megismertetése 

terén fő célunk a minél szélesebb körű felvilágosítás a siketvak állapotról, az 

érintettek életéről, az egyesület munkájáról. Online tájékoztatásainkat honlapunk a 

www.siketvak.hu,  www.siketvaktolmacs.hu,  www.siketvakrehab.hu 

elérhetőségeivel biztosítjuk. 

 

Évről -évre tájékoztató kiadványokat szerkesztünk és terjesztünk (egyesületünkről, 

plakátok segítségével a siketvak gyerekekről, rehabilitációs tevékenységünkről).  

 

Két havi rendszerességgel biztosítjuk újságunk a Szemfüles megjelentetés 

 

 

 

                          Szolgáltatási rendszerünk bemutatása 

 

 
 

I. Érdekvédelmi és koordinációs iroda szolgáltatásai 

 

1. Személyi segítő szolgálat  
 

A személyi segítői feladatokat a 2011.-es év első félévében  Molnárné Katona Eszter és 

Pápai Emese látta el. Tagtársaink legtöbbször kísérés biztosításához (pályaudvarra, 

bevásárláskor, egészségügyi vizsgálatok alkalmával, stb.), ügyek intézéséhez (leggyakrabban 

hallókészülék beszerzéséhez, javításához, hivatalos ügyek intézéséhez) kértek segítséget – 

rendszeresen.  

 

Igénybevevők száma: 23 fő 

Teljesített órák száma: 1443 

 

A szolgáltatás iránti növekvő igény miatt kidolgozták a Személyi Segítő Szolgálat 

Szolgáltatási Rendjét, ennek a szabályzatnak megfelelően történik a kialakított rendszerben a 

személyek megsegítése, kísérése. 

Közgyűlések, találkozók, saját rendezvények során kollegáink szintén segítői feladatokat 

látottak el, mint ahogyan a nyári felnőtt tábor idején is . 

A rehabilitációs részleg folyamatos működéséhez a siketvak személyek kísérését is ők végzik.  

 

 

 

2. Siketvak gyermekek felkutatása, szakmai segítségnyújtás: 
 

http://www.siketvak.hu/
http://www.siketvaktolmacs.hu/
http://www.siketvakrehab.hu/
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Egyesületünk egyik kiemelten fontos tevékenysége a veleszületetten siketvak gyermekek, 

családjaik és a velük foglakozó szakemberek megsegítése. 2011-ben végzett tevékenységünk 

már több éves munkánkra épül. 

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

egyesületünkön kívül más szervezet nem foglakozik átfogóan a siketvak gyermekek 

megsegítésével. Bár minimális forrást tudtunk erre a területre csoportosítani, mégis mindent 

megtettünk annak érdekében, hogy munkánk a lehető leghatékonyabb legyen. 

 

Munkánk során az alábbi területekre koncentráltunk: 

 

1. Siketvak gyermekek felkutatása 

2. Társadalmi szemléletformálás a siketvak gyermekek megsegítésének egyedi, minden 

más fogyatékossági csoporttól eltérő fejlesztési és megsegítési szükségleteiről 

3. Családban élő siketvak gyermekek és családtagjaik, elsősorban szakmai megsegítése 

4. Intézményben élő siketvak gyermekek és a velük foglakozó szakemberek megsegítése 

 

Az alábbiakban kerülnek bemutatásra azok a konkrét tevékenységek, melyeket az alábbi 

területeken, a veleszületetten siketvak gyermekek megsegítése érdekében tettünk. 

 

Veleszületetten siketvak gyermekek felkutatása 

Felkutatási tervünknek megfelelően felvettük a kapcsolatot minden hazánkban működő olyan 

korai fejlesztő központtal, ahol látássérültekkel, hallássérültekkel, vagy halmozottan 

sérültekkel foglakoznak. Jól működő együttműködést alakítottunk ki a Hallásvizsgáló 

Országos Szakértői Bizottsággal és a Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottsággal is, ahol 

tapasztalatunk szerint minden veleszületetten hallás- és látássérült gyermek legkésőbb a 

beiskolázás előtt megjelenik.  

Annak érdekében, hogy a veleszületetten siketvak gyermekekkel minél korábbi életkorban 

találkozhassunk, és a családoknak felajánlhassuk segítségünket, terveztünk egy tájékoztató 

kiadványt, melyet először a Budapesten működő PIC-eken terjesztünk, majd az itt szerzett 

tapasztalatok alapján országosan is megkezdjük a tájékoztatást. Ezen projekt megvalósulása 

már 2012-re nyúlik át, így ezek tapasztalatairól, eredményességéről most még nem tudunk 

beszámolni.  

Évről évre azt tapasztaljuk, hogy országos szinten kiépült kapcsolatrendszerünknek 

köszönhetően szinte hetente jeleznek számunkra új családokat. Azt is tapasztaljuk, hogy a 

szülők érdekérvényesítő képessége sokat változott az elmúlt évek során. Sokkal aktívabban 

keresik ők maguk gyermekükkel kapcsolatban a fellelhető megsegítési, képzési formákat, s ha 

valamely szolgáltatással nem elégszenek meg, további lehetőségek után néznek. Az Interneten 

blogokon, fórumokon keresztül egyre többen jutnak el hozzánk úgy is, hogy szülők egymás 

közötti tapasztalatcseréje segíti őket ebben.  

Folyamatosan együttműködünk minden hallássérülteket, illetve látássérülteket oktató 

intézménnyel, de kiemelten fontosnak érezzük, hogy évről évre felfrissítsük, megújítsuk 

ezeket a kapcsolatokat a hatékonyság érdekében. 

Felkutatási programunknak kiemelt célja, hogy minden esetben, amikor siketvak gyermeket 

nevelő családdal kerülünk kapcsolatba, konkrét egyéni helyzetelemzés és megsegítési terv is 
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készüljön. Ennek érdekében készítettünk egy adatfelvételi lapot (lásd melléklet), melyen 

pontosítjuk az egyéni igényeket, szükségleteket.  

 

Ismert siketvak 

gyermekek 

száma 

(24 éves korig)  

Egyszeri 

tanácsadás, 

konzultáció 

Folyamatos  

kapcsolattartás, 

többszöri 

tanácsadás, 

konzultáció 

Siketvak 

gyermekkel 

foglakozó 

intézmények 

száma 

(kapcsolatfelvétel 

megtörtént) 

123 74 29 12 

 

 

Társadalmi szemléletformálás a siketvak gyermekek megsegítésének egyedi, minden 

más fogyatékossági csoporttól eltérő fejlesztési és megsegítési szükségleteiről 

 

 

                                      

II. Speciális kommunikációt nyújtó tolmácsszolgálat  
 

2011-ben is tolmácsszolgálatunk három jelnyelvi tolmácsa a siketvak személyek speciális 

kommunikációs szükségleteihez mért tolmácsolást biztosítja, az ehhez rendelt szakmai 

előírásoknak megfelelően. Továbbá aktívan részt vesznek az egyesület rehabilitációs 

tevékenységében, az érintettek számára a szolgáltatások kommunikációs akadálymentesítését 

végzik. 

Az elmúlt két években sikerült teljes körűen kiépíteni a tolmácsszolgálatot. Az ügyfelek 

létszáma folyamatosan emelkedik. Ügyfeleink száma 2011.-ben is elérte a 120- 130 főt 

 

Tolmácsszolgálatunk, siket és siketvak személyek számára egyaránt biztosít 

kommunikációs akadálymentesítést. 

 

Elvégzett tevékenységeinkről a fenntartó részére folyamatos adatközlést biztosítunk. 

 

A részletes kimutatásainkat (a Jelnyelvi Programiroda AVENNA programja összesíti) a 

beküldött munkalapok alapján készítjük. 

    

Honlapunk (www.siketvaktolmacs.hu) rendszeres frissítésével igyekszünk tájékoztatni 

ügyfeleinket és családtagjaikat. (a honlap elkészítéséhez szintén igénybe vettük a 

felhasználóink véleményét, elképzelését) Minden alapdokumentum elkészült, ezek 

olvashatók, jelnyelvi változatban is láthatók honlapunkon és az egyesület honlapján is 

(www.siketvak.hu). 

 

 

 

III. Elemi és foglalkozási rehabilitációs részleg  

 

Az elemi rehabilitáció keretei: 

http://www.siketvaktolmacs.hu/
http://www.siketvak.hu/
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A 2011. január elsejétől 2011. december 31-ig tartó időszak során az elemi rehabilitációs 

szolgáltatásokat a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány (FSZK) 41171. 

számú, „Látássérült személyek részére rehabilitációs központok működtetése” elnevezésű 

pályázata, másrészt az Egyesület részére nyújtott jelen elszámolás alá tartozó minisztériumi 

céltámogatás biztosította. Az FSZK pályázatának előírásai szerint az alábbi, speciálisan 

siketvakos elemekkel kibővített szolgáltatásokat nyújthattuk a klienseknek: Tájékozódás-

közlekedés, mindennapos tevékenységek, funkcionális látásvizsgálat, funkcionális 

látástréning, Tapintható írás-olvasás, informatikai ismeretek, pszichológiai szolgáltatás, 

kommunikációs készségfejlesztés, hallásfejlesztés és pedagógia hallásvizsgálat.  

 

A projekt során összesen nyolc szakember nyújtott szolgáltatásokat a klienseknek (2 fő 

rehabilitációs tanár, 1 fő kommunikációs szakértő, 3 fő informatika oktató, 1 fő szociális 

munkás és 1 fő pszichológus). Főállásban dolgozott az egy fő rehabilitációs tanár és egy fő 

szociális munkás (egyben klienskoordinátor), kommunikációs szakértő félállásban a 

pszichológus (egyben szakmai vezető),  megbízási szerződéssel  két fő informatika oktató, és 

végül egyéni vállalkozóként  egy fő informatika oktató és egy fő rehabilitációs tanár. 

 

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: 2011 január és december 31. között 54 fő vette igénybe az 

elemi rehabilitációs szolgáltatásokat. Közülük 31 fő nő, 23 fő férfi volt. Életkori megoszlás 

szerint 1 fő volt 20 év alatti (1,9%), 17 fő 20-40 év közötti (31,5%), 20 fő 41-60 éves (37%), 

és 16 fő 60 év feletti (29,6%). Az idősek aránya végig magas maradt: a 60 éven felüliek 

magas arányán túl ezt mutatja, hogy a kliensek többsége, 28 fő (51,9%) 50 éven felüli. Ez 

valamennyire megfelel a látás- és hallássérülés előfordulása életkori megoszlásának, ami 

szerint a célcsoportban – az időskori látás- és hallásromlás miatt – többségben vannak az 

időskorú, 60 éven felüli személyek. Hogy ehhez képest mégis a fiatalabb korosztály felé 

tolódott az általunk ellátott kliensek életkori megoszlása, arra vezethető vissza, hogy (1) a 

felkutatás során az aktív korú népességre koncentrálunk, ill. hogy (2) az idősebb korosztály 

kevésbé igényel intenzív, ambuláns formájú rehabilitációt. 

 

Az 54 főből 17 fő volt vak (31,5%), 37 fő pedig alig- vagy gyengénlátó (68,5%), ill. 17 fő volt 

siket (31,5%), és 37 főnek volt valamilyen mértékű hallásmaradványa (68,5%). Ez az adat 

arra utal, hogy kiegyensúlyozottan látunk el elsődlegesen látássérült és elsődlegesen 

hallássérült klienseket is. Ez egyben a jelnyelvi tolmácsszolgálattal történő megfelelő 

együttműködés bizonyítéka is – a siket kliensek túlnyomó többsége ugyanis jelnyelvhasználó. 

 

A kliensek közül 26 főnek (48,1%) volt a projekt ideje alatt munkaviszonya vagy hallgatói 

jogviszonya (érettségit adó, OKJ-s vagy felsőfokú képzésben). Közülük 5 főt az Egyesület 

foglalkozási rehabilitációs munkatársai segítettek munkához, ill. képzéshez, és további 3 fő 
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kapott segítséget a munkahelye megtartásához. Az elemi rehabilitációba részt vevő személyek 

közül összesen 17 fő (31,5%) vett igénybe foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokat is. 

Feltételezésünk szerint a célcsoport többsége nem rendelkezik munkaviszonnyal, és így – 

véleményünk szerint – a fenti adat is azt támasztja alá, hogy inkább az aktív korú tagok 

jelentkeznek a rehabilitációban. 

 

 

Igényelt szolgáltatások, óraszámok: 

Összesen 3073 órában nyújtottunk elemi rehabilitációs szolgáltatásokat.  

 

Az elemi rehabilitációban résztvevő kliensek leggyakrabban az informatikai ismeretek 

oktatását vették igénybe, összesen 792 órában (összóraszám 25,8%-a). Ezt követte a 

mindennapos tevékenységek oktatása (484 óra, 15,8%), a tájékozódás és közlekedés tanítás 

(443 óra, 14,4%), a szociális ügyintézés (437 óra, 14,2%), a pszichológiai tanácsadás (332 

óra, 10,8%), a kommunikációs készségfejlesztés (320 óra, 10,4%), a hallásfejlesztés (99 óra, 

3,2%), a hallásvizsgálat (67 óra, 2,2%), a látásvizsgálat (65 óra, 2,1%), a látástréning (31 óra, 

1%), valamint a tapintható írás-olvasás (3 óra, 0,1%).  

 

 

Szolgáltatásaink mellet szükségesnek tartjuk kiemelni a rehabilitáció során kialakított 

együttműködéseink szerepét pl audiológiákkal, optikákkal- látásvizsgálókkal, jelnyelvi 

tolmácsszolgálatokkal, személyi segítőkkel stb. 

 

Az elemi rehabilitációt követően lehetőség nyílik foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás 

igénybevételére. Az elemi rehabilitáció során elsajátított készségek birtokában a megváltozott 

munkaképességű személyek elsősorban nyílt munkaerőpiaci elhelyezésére törekszünk, 

foglalkozási tanácsadó, pszichológus és szociális munkás segítségével. 

 

 

Szakmai kapcsolatok 

Tevékenységeink országos megvalósítását az alábbi együttműködőink bevonásával 

valósítottuk meg: 

Regionális együttműködőink: 

 Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete - Látássérültek 

Nyugat-Dunántúli Regionális Rehabilitációs Központja 

9023 Győr, Szigethy A. út 109. 

 Látássérültek Regionális Közhasznú Egyesülete Molnár Gábor Rehabilitációs 

Központja 

8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. 

 Látássérültek Észak-magyarországi Regionális Elemi és Foglalkozási Rehabilitációs 

Központja Alapítvány 

3529 Miskolc, Park út 8. 

 Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány Rehabilitációs és Oktatási Központ 

Intézménye (4 helyszínen) 

4087 Hajdúdorog, Nánási út 4. 
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 Kreatív Formák Alapítvány 

6726 Szeged, Napos út 16.  

 Ki-Látás Közhasznú Alapítvány  

7400 Kaposvár, Fő u. 63. 

 

 

 

 

 

 

IV. Az egyesületi munka megszervezésének és működtetésének forrásai 

Nyertes pályázataink által megvalósított programjaink, szolgáltatásaink: 
 

 

 A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány pályázatain  

tolmácsszolgálatunk működtetéséhez, alaptámogatás valamint teljesítményarányosan, 

kiegészítő támogatás keretében kaptunk finanszírozást. 

  FSZK 21081/2010 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 

 pályázat összege: 7.216.000 Ft + havi kiegészítő támogatás (teljesítés szerint) 

 időtartama: 2010.06.01. – 2011.01.31. 

 valamint 2011.02.01. – 2012.02.29.-ig a hasonló célra meghirdetett FSZK 21182/3 

pályázat biztosított  működési forrást 

 

 FSZK 21182/3 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 

tolmácsszolgálat működtetése 

 pályázat összege 16.360.000 Ft 

 időtartam: 2011. 02.01.- 2012.02. 29. 

FSZK 41171 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 

Látássérült személyek részére elemi rehabilitációs központok működtetése 

 Pályázat összege : 7.590.000 Ft 

 Időtartam: 2011.03.01.- 2011. 12.31. 

 SZMM 2011. Címzett fejezeti támogatás Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

 Támogatás összege 20.000.000 Ft 

 időtartama: 2011. január 01.- 2011. december 31. 

 A támogatást az alábbi szolgáltatások megvalósítására használtuk fel. 

 Személyi segítő szolgálat támogatása személyi segítő kiegészítő bér és bérjellegű 

költségének finanszírozására. 

 Siketvak gyermekek felkutatását és szűrését célzó program megvalósításához 
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 Felkutatást és életminőség vizsgálatot végző szociális munkás bér és bérjellegű 

költségeinek fedezésére 

 Rehabilitációs részlegünk működési költségeinek fedezésére 

 

. 

 Foglalkozási rehabilitációt támogató program 

 

 Pályázat kiírója: A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a Nemzetgazdasági         

Minisztérium megbízásából a Nyugat-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ 

 

 Cím: A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő 

alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások működésének támogatása 

 Kód: AMSZ-2010 

 Elnyert összeg:14.605.440 

 Időtartam: 2010.08.01. – 2011.11.30. 

 

 

 Közép Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ 

2011-ben kapott bértámogatás 7.307.273 

 

 Kiíró: Zugló Önkormányzata 1-96752/2011 

 Cím: Zuglói tevékenységet kifejtő társadalmi szervezetek 2011. évi programjainak 

támogatása 

 Téma: Siketvak felnőttek nyári táborozása és a Szemfüles című újság előállítása 

 Támogatás összege: 300 000 Ft 

 Elnyert összeg felhasználásának megengedett időtartama a támogatási szerződésben: 

2011.01.01.-2011.12.31. 

 tábor időtartama: 2011. 06. 20-25. 

Leírás:   

az elnyert összegből sikerült megvalósítani pályázati célkitűzéseinket: a 2011. évi felnőtt 

siketvak nyári tábor megrendezését és a Szemfüles című újságunk előállítását. 

 

Tábori kiadásaink fedezéséhez jelen pályázati összegből 150.000 forint támogatási összeg állt 

rendelkezésünkre, melyet a táborozás étkezéssel, szállással és szállítással kapcsolatos 

költségeire fordítottunk.  

 

A Budapest Zugló Önkormányzata által biztosított pályázati forrás másik részét kéthavi 

rendszerességgel megjelenő, egyesületi újságunk, az Új SzemFüles 2011. szeptember-

októberi, 12. számának nagybetűs, sík-, valamint pontírású, Braille példányainak, irodai, 

illetve speciális nyomdai keretek között történő előállítására fordítottuk.  
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 Kiíró: NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiuma 

 

 Pályázat elnevezése a kiíró részéről: Nyomtatott vagy elektronikus kiadvány vagy 

sajtótermék létrehozásának és kiadásának támogatása 

 

 Pályázat címe a SVOE részéről: Szemfülesnek áll a világ 

 

 Kód: NCA-CIV-11-C-0199 

 

 Támogatás összege: 315 000 Ft 

 

 Elnyert összeg felhasználásának megengedett időtartama a támogatási szerződésben: 

 2011. 06. 01.- 2011.09.30. 

 

        Leírás: 

 

Az Új SzemFüles kizárólagos célcsoportját a siketvak emberek alkotják. Ennek 

megfelelően a benne szereplő cikkek révén igyekszünk a tagságot érintő, 

nélkülözhetetlenül fontos információkat hozzáférhetővé tenni az érintettek számára. A 

pályázat által megvalósított, támogatott program, azaz a szóban forgó sajtótermék 2011. 

10-11.számának nyomdai úton történt sokszorosítása mindenképpen sikeresnek, 

eredményesnek nevezhető, hiszen az újságot valamennyi, nyilvántartásunkban szereplő 

tagunkhoz eljuttattuk. Ez számszerűsítve 66 síkírású és 20 Braille példányt jelent, 

mindkettőt nyomdai úton előállítva 

 

 

 Perkins 2011 évi támogatása 

 összege: 1.872.667 Ft  

 Mely támogatást a vak- siketvak gyermekek táboroztatására, egyéb 

fejlesztő tevékenységek megvalósulása érdekében használtunk fel. 

 

 

 Lions Club 2011 évi támogatása 

 összege: 300.000 Ft 

Mely összeget  a 2011.-es nyári táboroztatásunk költségeire használunk fel. 

 

 

 A 2011-es évben az adófizetők által felajánlott 1 %-os támogatásból 1.044.003 Ft 

érkezett egyesületünk számára. 
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 Összegezve: a 2011-es évet eredményesnek tekintjük szolgáltatásaink, a siketvak 

személyek számára szervezett programok szempontjából.  
 

 

 

 

 Támogatóink:  
 

 Szociális és Munkaügyi Minisztérium 

 Nemzeti Erőforrás Minisztérium 

 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 

 Széchenyi Lions Club 

 

 

 
 

Budapest, 2012. május 31. 

 

 

Gangl Tamás 

elnök - képviselő 

Siketvakok Országos Egyesülete 
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