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A Siketvakok Országos Egyesülete tevékenységét hasonlóan az elmúlt évekhez a 2019 ~es 
év során is a következőképpen valósította meg: 

- 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) 
Döntő részben jelen forrás terhére valósulnak meg 

- Elemi rehabilitáció biztosítása látás és hallássérült személyek számára 
(finanszírozását részben LSER - 2019 pályázat biztosítja) 

Jelnyelvi Tolmácsszolgálat működtetése (2018.március 
NFSZK pályázat terhére) 

31.- 2021 április 01. 

igényeinek megfelelően 
egységeink további 

Támogatott Kategóriák 

I Érdekvédelmi tevékenység 

A Siketvakok Országos Egyesület célja a siketvak személyek 
rehabilitációs, érdekvédelmi és jelnyelvi tolmácsszolgáltatási 
működtetése, szakmai és kapcsolati rendszerek összehangolása, ennek megfelelően az 
országos lefedettség elérése, az érintettek izolációjának megszüntetése, speciális 
szükségleteknek megfelelő segítőrendszer kialakítása. 

A 2011 ,-es népszámlálási adatok értelmében 3 262 fő vallotta magát siketvaknak, mely 
meglátásunk szerint az identitásvállalás nagyszerű eredménye. Ugyanakkor a feldolgozott 
adatokból láthatjuk, hogy további 12 685 fő jelölte látás- és hallássérülése egyidejű meglétét, 
azonban nem vallotta magát siketvaknak. Ebből is láthatjuk, hogy az érintettek száma 
nagyobb számot mutat, viszont a siketvaksággal való személyes azonosulást nem mindig 
vállalják az egyének. 

Mindezek alapján láthatjuk, hogy közel 16 ezer fő él egyidejű látás- és hallássérüléssel 
hazánkban. Az alábbi adatok is bizonyítják, hogy célcsoportunk oly mértékben és igénnyel 
jelenik meg a társadalomban melyre érdekvédelmi és szolgáltatási bázisunkkal reagálnunk 
szükséges. Sajnos jelenlegi forrásellátottságunk nem teszi lehetővé a folyamatos felkutatást, 
de lehetőségeinkhez mérten egyéb szolgáltatási tevékenységeink kiegészítő elemeként 
megvalósítjuk azt. 

Szervezetünk jelenleg 19 főállású munkavállalóval valamint megközelítőleg 25 fő 
megbízásos valamint vállalkozói jogviszonyban foglalkoztatott munkatárssal valósítja 
meg tevékenységeit. 
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A 2019-es évben ünnepelte szervezetünk 25 éves fennállását. Ez alkalomból 
Budapesten tartotta éves közgyűlését az Európai Siketvak Unió (EDbU), valamint 
Jubileumi ünnepséget szervezett az egyesület a 25 éves fennállás alkalmából 

Egyesületünk szervezésében 2019. június 4. és 6. között került megrendezésre az Európai 
Siketvak Unió (EDbU) éves közgyűlése, valamint a Siketvak Nők Fóruma és a Siketvak 
Hatalok Fóruma elnevezésű konferenciája. A rendezvénynek a budapesti Danubius Hotel 
Hamenco adott otthont. A programokra 15 országból érkeztek külföldi résztvevők, összesen 
78-an, amiből 28 fő volt siketvak. 

Az Európai Siketvak Unió 6. közgyűlésén 14 tagszervezet képviseltette magát, köztük 
Egyesületünk is Gangl Tamás elnök személyében. Meghívott vendégként Geir Jensen 
(Norvégia), a Siketvakok Világszövetségének elnöke köszöntő beszédében emlékezett meg 
arról, hogy 20 évvel ezelőtt jött létre az a bizottság Finnországban, amely előkészítette az 
európai szervezet 2003-as megalakulását 

Az Európai Siketvak Unió részéről Sanja Tarczay elnök asszony köszöntötte a 25 éves 
szervezetet. Beszédet mondott továbbá Fülöp Attila az Emberi Erőforrások Minisztériumának 
szociális ügyekért felelős államtitkára, továbbá Prof. Dr. Horváth Péter, az ELTE címzetes 
egyetemi tanára is. 

A kormányzat képviselői beszédeikben kiemelték, hogy úgy érdemes nézni a siketvak, és 
általában a fogyatékossággal élő személyekre, hogy ők saját fogyatékosságuk szakértői, 
tehát nem javasolt úgy döntést hozni, hogy az érintetteket ne vonják be annak 
megvitatásába. 

A 2018 - 2019-es év egyik kiemelt fejlesztési területe volt - máig is - a nagy intézmények 
közösség alapú kiváltási folyamata. Nevezett program kapcsán ezekben az intézményekben 
élő halmozottan sérült személyek szükséglet specifikus igényeire hívtuk fel folyamatosan a 
figyelmet. E tevékenység részeként FESZT tagszervezetként is részt vállalunk az egyeztető 
folyamatokban, mint az SZGYF és az NFSZK partnere. 

Nevezett cél elérése érdekében 2018. novemberétől partnerségi megállapodás keretében 
működünk együtt az EMMI illetékes államtitkárságával. 

2019 év decemberében az Országgyűlés elfogadta a látássérültek elemi 
rehabilitációjának törvényi feltételrendszerét, melyet a Fot törvény tartalmaz. Nevezett 
törvény ezúton garantálja siketvalk személyek számára is a szolgáltatás 
hozzáférhetőségét, melynek feltételrendszerét a végrehajtási rendelet 
részletszabályozása biztosítja majd. A tavalyi év egyik jelentős sikerének tekintjük a 
törvény létrejöttét, hiszen meglátásunk szerint nevezett szolgáltatás siketvak 
személyek számára az önálló életvitel kialakításában, valamint a társadalmi 
beilleszkedésük elősegítésébe hatalmas segítséget nyújt. 
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Továbbra is részt veszünk olyan konzultációs testületekben, mely a hazai jogalkotás 
valamint fejlesztési folyamatok egyeztetéséül szolgálnak. 

Szervezetünk aktív tagságot tölt be az Országos Fogyatékossági Tanácsban, a 
Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsában, valamint az Intézményi Férőhely 
Kiváltást Koordináló Testületben. 

Az érdek-képviseleti tevékenységünk fontos részének tekintjük a szolgáltatásokhoz 
való egyenlő esélyű hozzáférés országos elérhetővé tételét. 

Ennek érdekében a 2019-es évben is több szakmai továbbképzést szerveztünk 
jelnyelvi tolmácsok részére. Az alábbi 2018 év végén minősített képzéseinket 
folyamatos jelleggel biztosítottuk a szakemberek számára. 

1. Siketvak személyek számára nyújtott tolmácsszolgáltatás alapjai JTONTP-2/2018 
2. Siketvak személyek által használt kommunikációs rendszerek módszertana JTONTP-
5/2018 
3. Tolmácsolás gyakorlata siketvak személyek számára JTONTP-1/2018 

Szervezetünk mindennapjaiban tagjaink közösségi részvételének erősítése céljából az alábbi 
kiemelkedő programokat valósítottuk meg. 

Nyári tábor szervezése személyi segítők és jelnyelvi tolmácsok részvételével 
- Kirándulások, szabadidős programok szervezése 
- Tagjaink részére rendszeresen heti jelleggel szervezünk tematizált 

klubfoglalkozásokat, pl rehabilitációs klub, újdonságként SMART klubbot, valamint 
közösségi összejövetelek. 

Folyamatos jelleggel részt veszünk iskolai és egyéb érzékenyítő előadásokon, programokon. 

Nemzetközi jelenlétünk is folyamatos, szervezetünk elnöke elnökségi tagja az European 
Deafblind Union -nak, valamint ügyvezetőnk tagságot tölt be az European Deafblind 
Network-ben 

Bízunk benne, hogy a siketvak személyek érdekében végzett tevékenységünk mind hazai 
mind nemzetközi színtéren folyamatos eredményeket generál a jövőben is. 

Honlapunkon és kiadványaink által is igyekszünk tájékoztatást adni 
tevékenységeinkről. 

http://www.siketvak.hu
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I. Megváltozott munkaképességű kollegák foglalkoztatása 

Az Egyesület a foglalkozási rehabilitáció elsődleges céljának tekinti, hogy a 2007 óta 
folyamatosan foglalkoztatott, fogyatékossággal élő (látássérült, illetve siketvak) 
munkavállalók számára lehetőséget biztosítson a társadalmi integráció minél teljesebb 
formában történő megvalósítására, kibontakoztatására. 

Ennek értelmében a szervezet célja a megváltozott munkaképességű munkavállalók 
számára a tartós foglalkoztatás biztosítása és lehetővé tétele, valamint az önálló 
munkavégzéssel szorosan összefüggő készségek, képességek folyamatos fejlesztése. 
Állapotukból adódóan fontos az egyes munkavállalók önállósági szintjének megtartása, 
illetve egyéni lehetőségeikhez mérten magasabb szintre történő emelése. Progrediáló 
állapotukból kifolyólag továbbá elérendő cél a meglévő munkavégző-képesség megőrzése, 
fejlesztése. 

Ennek érdekében a szervezet a foglalkoztatás kezdete óta arra törekszik, hogy a 
megváltozott munkaképességű munkatársak számára a képzettségüknek, végzettségüknek 
megfelelő, adaptált munkakörben foglalkoztassa őket, egyéni készségeik, képességeik 
figyelembevételével. 
Az 6 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló a Támogatási Szerződésben vállalt 
feltételek biztosítása mellett 2019-ban is a szervezet Információs és Érdekvédelmi 
részlegének munkatársaként látta el napi feladatát. 
A szerződésben vállalt feltételeknek megfelelően a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatása 2019-ban is a szervezet látás, - és hallássérültek 
szempontjából teljeskörűen, még a 2010-es év folyamán akadálymentesített telephelyén 
zajlott, ahol nem csupán az irodahelyiség külső tere, de az azon belül kialakításra került 
munkaállomások, segédeszközök is az egyes munkafolyamatok zökkenőmentes ellátását 
biztosítják, segítik. 

Az Egyesület a 2019-as év Támogatási Szerződésének megkötésekor az alábbi 
munkakörökben vállalta 6 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló tartós 
foglalkoztatását: 

A kollégák közül 2 fő humán felsőfokú végzettségének megfelelő munkakört töltött be a 
tavalyi év során: Egyikük kulturális szervezőként napi 4 órában részt vett az ügyvezető által 
megjelölt programokon, (konferenciákon, tájékoztató rendezvényeken) majd ezt követően 
információt szolgáltatott az egyesületi tagság részére. E mellett előkészítette, szervezte és 
részt vett az Egyesület szabadidős, valamint kulturális programjainak tervezésében, 
szervezésében. 

Másik kollégánk 2019 folyamán a 327/2012 (XI. 16.) Kormányrendelettel összhangban, napi 
8 órában rehabilitációs mentorként, - és tanácsadóként látta el feladatait. 
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1 fő középfokú végzettséggel rendelkező, megváltozott munkaképességű munkavállaló 
siketvaksággal érintett. Az ő foglalkoztatása európai üzleti asszisztens végzettségének 
megfelelő, egyéb ügyintézői munkakörben valósult meg, napi 6 órás, részmunkaidős, 
határozatlan idejű munkaszerződés keretében. Munkavállaló fontos szerepet tölt be a 
szervezet működéséhez szorosan kapcsolódó ügyviteli feladatok, hivatali és postai 
ügyintézések segítséggel történő ellátásában. 

1 fő látássérült informatikatanár (iskolarendszeren kívül) munkatárs napi 8 órás, teljes 
munkaidős, határozatlan idejű munkaszerződés keretében oktatta és tanította siketvaksággal 
érintett tagok számára azoknak a speciális, számítástechnikai eszközöknek a használatát, 
amelyek az érintettek elemi rehabilitációjához kapcsolódóan nélkülözhetetlen szerephez 
jutnak 

1 fő Crohn-beteg munkavállaló takarító munkakörben került alkalmazásra. Feladata 2019-
ban is a szervezet telephelyéül szolgáló irodahelyiségek napi rendszerességű 
tisztántartásáról való gondoskodás volt. Munkáját napi 4 órás, részmunkaidős, határozatlan 
idejű munkaszerződés keretében végezte. 

1 fő megváltozott munkaképességű rehabilitációs mentor/tanácsadó az alábbi, munkakörébe 
tartozó feladatokat látta el a Támogatási Szerződésben foglaltak teljesítése érdekében: 

- Folyamatosan közreműködött a szervezet alkalmazásában álló megváltozott 
munkaképességű személyek munkahelyi rehabilitációjának teljeskörű 
megvalósításában 

- Kapcsolatot tartott a BFKH Rehabilitációs Főosztályával, a BFKH - Rehabilitációs 
Ellátási és Szakértői Főosztályával, valamint a MÁK munkatársaival, ügyintézőivel 

- Elkészítette a személyes rehabilitációs terveket, amelyeket folyamatosan figyelemmel 
kísért és értékelt, továbbá felelt az abban foglaltak minőségéért, megvalósulásáért, 

- Gondoskodott a szakmai program kidolgozásáról 
- Elősegítette a megváltozott munkaképességű munkavállalók tartós 

foglalkoztatásának hatékony megvalósulását a 327/2012 (XI. 16.) Kormányrendelet 
szerint 

- Teljesítette a rehabilitációs foglalkoztatással összefüggő adatszolgáltatási 
kötelezettségeket 

- Figyelemmel kísérte munkatársainak mindennapos munkavégzését, szükség esetén 
pedig tanácsokkal segítette őket az egyes munkafolyamatok hatékony 
megvalósításával kapcsolatban 

A szervezet a tárgyidőszakban az alábbi hivatalokkal tartott fenn folyamatos kapcsolatot a 
327/2012 (XI. 16.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően: 

- Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Főosztály 
- Magyar Államkincstár (MÁK) 
- Budapest Főváros Kormányhivatala Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály 
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Minisztérium, szakmai és érdekvédelmi szervezetek, amelyekkel az Egyesület 2018-ban 
folyamatosan együttműködött: 

- Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 
- Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft 

(NFSZK) 
- Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) 

Összességében elmondható, hogy a szervezet 2019-ban a megváltozott munkaképességű 
munkavállalók foglalkoztatásán keresztül is igyekezett megvalósítani mindazokat a szakmai 
célokat, amelyek a siketvak emberek életminőségének javításával összefüggésben állnak. A 
tárgyidőszakban rendelkezésre bocsájtott támogatási összeg a megváltozott 
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásán keresztül nagymértékben elősegítette a 
szervezet szakmai célkitűzéseinek megvalósítását. 

Az alkalmazott kollégák munkabérének egy részét az aktuális éves támogatott foglalkoztatás 
céljára kiírt pályázati program biztosítja. 

II. Siketvak gyermekek és fiatalok érdekében végzett tevékenység 

Egyesületünk kiemelten fontos tevékenysége a veleszületetten siketvak személyek 
élethosszig tartó támogatása, családjaik és a velük foglakozó szakemberek megsegítése. 
Jelenleg a feladat ellátására csupán részmunkaidős kollega foglalkoztatása valósul meg, 
heti 10 órában. A 14-16 év közti gyermekek fejlesztését jelen időszakban az elemi 
rehabilitáció óraszámai tartalmazzák. 

2019-ben legtöbb alkalommal családtagok vették fel velünk a kapcsolatot. 
A 26 alkalommal történt kapcsolatfelvétel célja: 

- Tanácsadás kommunikációfejlesztéssel kapcsolatban (16 eset) 
- Tanácsadás cochleáris implantációval kapcsolatban (2 eset) 
- Tanácsadás hallókészülékes ellátással kapcsolatban (5 eset) 
- Tanácsadás hallásszűréssel kapcsolatban (3 eset) 

4 alkalommal vette fel velünk a kapcsolatot intézményben dolgozó kolléga. A 
kapcsolatfelvétel célja: 

- Autizmussal élő személyek funkcionális hallásvizsgálata (2 eset) Minden esetben a 
vizuális észlelés zavara is problémaként merült fel 

- Tanácsadás kitagolás folyamatban érintett siketvak személy esetén 
- Tanácsadás 1 éves kor alatti látás-és hallássérült csecsemő fejlesztésével 

kapcsolatban 

/ / 
L / 

S V O E 

Súlyos problémának tapasztaltuk a súlyosan halmozottan sérült látássérültekkel és siketvak 
gyermekekkel foglalkozó szakemberhiányt, illetve a szakmai képzések, továbbképzések, 
fórumok elérhetőségének hiányát. 
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Az év során minden lehetséges fórumon képviseltük az oktatási rendszerből kikerült siketvak 
fiatalok helyzetének javítását, lehetőség biztosítását a támogatott lakhatási rendszerbe való 
bekerülésre. 

2019-ben sajnos egyetlen szakmai egyeztetés sem szerveződött az EMMI részéről 
2016-ban kezdeményezett bilingvális munkacsoportban, annak ellenére, hogy a 
Jelnyelvi Törvényben előírt kötelezettségeknek megfelelően 2015-ben meg kellett 
volna kezdődnie a bilingvális oktatásnak a hallássérült és a siketvak gyermekek 
számára az oktatási intézményekben. A munkacsoport ülések 2016 közepén 
megszakadtak, azóta nem tudunk semmit a munka előrehaladásáról, de a téma 
fontosságára és indokoltságára tekintettel azt továbbra is aktuális és égető problémának 
érezzük és várjuk a közös munka folytatásának lehetőségét. 

III Összegzés az elemi rehabilitációs munkáról 

A 2019-ban az elemi rehabilitációs szolgáltatásokat az LSER 2019 elnevezésű pályázat, 
másrészt az Egyesület részére nyújtott jelen elszámolás alá tartozó minisztériumi 
céltámogatás biztosította. A címzett támogatás rehabilitációs célú felhasználására azért 
került sor, mert a LSER pályázatok nem támogatták a rehabilitációs részleg teljes 
irodaszer, tisztítószer költségeit, a részlegre eső rezsiköltségek 100%-át, a 
szerverkarbantartást, valamint a nem rehabilitációs célú tárgyi eszközök (pl. 
munkatársi számítógépek) javítását és egyéb karbantartási, szerelési költségeket. 

Nem fedezték a szociális munkás munkatárs, jogász, pszichológus valamint 
adminisztrációs/pénzügyi munkatársak teljes bérköltségét, a szolgáltatás szakmai 
színvonalának emelkedését elősegítő szakkönyvek beszerzését, valamint az ingatlan 
biztosítási díjának részarányos részét sem. 

Mivel a komplex elemi rehabilitációnak minden felsorolt szolgáltatás fontos részét 
képezi, csak így tudtuk fenntartani a kívánt színvonalú szakmai munkát. 

Más részéről szakmai oldalról fontosnak érezzük, hogy a kliens kontaktórán felüli 
tevékenységünkben megjelenjenek a heti rendszerességű team megbeszélések, 
érzékenyítések, egyéb célcsoport specifikus szakmai tevékenységek, intézményi 
kapcsolattartás, szociális munkatárs főállású foglalkoztatása, pszichológus 
igényekhez mért, megfelelő óraszámban történő alkalmazása. 

Mindezek meglétét az erre a célra kiírásra kerülő LSER program a rendelkezésre álló 
forrás szűkössége miatt nem támogatta. 

Az alábbi táblázatok szemléltetik az elemi rehabilitáció során biztosított szolgáltatások 
megnevezését, óraszámokat, valamint a szolgáltatások igénybevételének arányát. 
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Az LSER 2019 projekt során összesen 6 szakember nyújtott szolgáltatásokat a klienseknek 
(2 fő rehabilitációs tanár/tiflopedagógus, 1 fő szurdopedagógus/kommunikációs szakértő, 1 
fő informatikaoktató, 1 fő szociális munkás és 1 fő pszichológus) 

Az összesítő óraszámokat tartalmaz. 

2019. 

január 
2019. 

február 
2019. 

március 
2019. 

ápril is 
2019. 

május 
2019. 

június 
2019. 

júl ius 

2019. 

augusztus 
2019. 

szeptember 
2019. 

október 

2019. 2019. összes 

Rehabilitációs 

intervenció 
0 11 8 9 0 0 17 6 0 10 3 0 64 

Tájékozódás-

közlekedés 

30 39 49 47 48 56 47 28 70 62 56 52 584 

Mindennapos 

tevékenységek 
17 23 15 19 37 19 23 20 18 12 42 5 250 

Funkcionális 

látásvizsgálat 
0 8 5 0 0 7 2 3 3 3 4 0 35 

Látástréning 0 4 2 2 8 3 2 0 0 0 1 0 22 
Tapintható írás és 

olvasás 
18 16 14 8 2 0 0 8 0 6 0 90 

Gépírás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Informatikai 

ismeretek 
106 108 118 120 116 90 108 14 132 128 102 36 1178 

Kommunikációs 

készségfejlesztés 

34 31 34 16 43 11 2 4 24 32 4 4 22 297 

Funkcionális 

hallásvizsgálat 
14 4 0 0 4 2 0 2 10 0 0 0 36 

Szociális munka 10 20 26 18 22 4 0 53 34 64 52 4 0 23 402 
Pszichológiai 

tanácsadás 
2 4 11 6 9 7 6 6 7 4 3 2 67 

Sikettatkok országos Egyesülete Elemi rehabilitációs szolgáltatás 2019. 
Szolgáltatások Igénybevételének aránya 
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IV Személyi és kommunikációs segítő szolgáltatás biztosítása 

Jelen program keretei között évek óta 2 főállású kolléga alkalmazását biztosítjuk. 
Szolgáltatásaink az egyesülettel tagsági jogviszonyban álló látás- és hallássérült személyek 
kísérésére, kommunikációs akadálymentesítésének biztosítására, valamint a megváltozott 
munkaképességű munkavállalóink támogatására terjednek ki. Szolgáltatásaink leírását az 
erre a célra megfogalmazott szolgáltatási szabályzat tartalmazza a szolgáltatási területek 
felsorolásával és a megrendelés feltételeivel. 

Tagjaink leggyakrabban az egyesületünk által nyújtott rehabilitációs szolgáltatások 
igénybevételére, egészségügyi vizsgálatokra, önálló életvitelük támogatására és az 
egyesület által szervezett szabadidős és kulturális programokra veszik igénybe 
munkatársaink segítségét. 

Az alábbi táblázat az igénybevett munkaórák számát, alkalmak számát, igénylők életkori 
megoszlását, a szolgáltatás területeit és az esemény típusát tartalmazzák. 

18-60 év 60 év felettiek Összes óraszám 

Szolgáltatást 
igénybevevők: száma: 

31 13 

Alkalmak száma: 230 62 
igénybevett munkaórák 
száma: 700:20:00 222:15:00 922:35:00 

Kommunikációs 
akadálymentesítés: 46:10:00 36:10:00 82:20:00 

V. Jelnyelvi Tolmácsszolgálat működtetése 

Jelnyelvi tolmácsszolgálatunk jelenleg 5 főállású jelnyelvi tolmácsot foglalkoztat, valamint 19 
fő dolgozik megbízási jogviszonyban. 

Az esetek döntő részében a megrendeléseket főállású tolmácsaink látják el. 

A Főállású tolmácsok átlagosan 431 óra / hó átlag óraszámban tolmácsoltak a teljesített 
órszámok éves viszonylatban megközelítőleg 5172 órakapacitásban valósultak meg. 
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Tolmácsolási típusok 

• magyar jelnyelv 

• taktilis jelnyelv 

• jelesttett magyar nyelv 

• m.ny.b. vizuaiizálása 

• m.ny.hb.írásba foglalása 

• Lorrn abc 

~ á S 3 Í n k a t t 0 V á b b r a ,S S ' k e t n a g y 0 t h a H Ó v a , a m í n t siketvak személyek számára is 

Budapest, 2020. május 12. 

Kedves Éda 

Siketvakok Országos Egyesülete 
ügyvezető-képviselő 
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