
 
  

A SIKETVAKOK ORSZÁGOS 
EGYESÜLETE 

 
1994-ben jött létre az alábbi célokkal: 
 a siketvak gyermekek, felnőttek 

és családjuk megsegítése, 
érdekvédelmük 

 a siketvak személyek 
társadalomba történő 
beilleszkedésének támogatása 

 a siketvaksággal, mint önálló 
fogyatékossággal kapcsolatban a 
társadalom szemléletformálása 

 közreműködés a siketvak állapot 
megelőzésében 
 

Siketvaknak tekinthető személyek, 

akiknek egyidejűleg fennálló látás- és 

hallássérülés következtében kialakult 

kettős fogyatékossága nem teszi lehetővé 

a látássérülteknél, illetve a 

hallássérülteknél kialakított oktatási 

módszerek és megsegítési módok teljes 

körű alkalmazását.  

Egyesületi tagjaink érdekében: 
 információt és jogi szolgáltatást 

nyújtunk 
 kapcsolatot tartunk az 

érintettekkel és családtagjaikkal 
 tanácsadás a kisgyermekes 

szülőknek, más szervezetek, 
intézmények szakembereinek 

 szabadidős programok 
egyesületi találkozók szervezése 

 klubfoglalkozásaink: 
sportfoglalkozások 

 Hírlevelünk terjesztése 
 
 
Az egyesületi munka minél hatékonyabb 
működése érdekében szívesen fogadjuk 
az önkéntes segítőket! 
 

Részletes információ: 
Email: info@siketvakrehab.hu 

Tel.: +361/209 5829 

 
 
 

SZEMÉLYI SEGÍTŐ- ÉS KÍSÉRŐ 
SZOLGÁLAT 

 

Magánszemély ingyenesen kérhet 
segítséget: 

 ügyeinek intézéséhez 
 önálló életvitelének 

megkönnyítéséhez 
 egészségügyi ellátása során 
 szabadidős programokhoz 

 
Tel.: +361/209-5829 

 

REHABILITÁCIÓS 
SZOLGÁLTATÁSAINK: 

1089 Budapest, Korányi Sándor utca 
30. 

Tel.: +361/209-5829 

Email: info@siketvakrehab.hu 

Honlap: www.siketvakrehab.hu 

Elemi rehabilitáció: 
 funkcionális látásvizsgálat 
 pedagógiai hallásvizsgálat, 

hallókészülékkel kapcsolatos 
tanácsadás 

 hallásfejlesztés 
 látástréning 
 tájékozódás- és 

közlekedéstanítás 
 felkészítés a mindennapos 

tevékenységek elsajátítására 
 Braille írás, olvasás oktatása 
 új kommunikációs technikák 

tanítása 
 pszichológiai segítségnyújtás 
 a speciális számítástechnikai 

eszközök használatának tanítása 
 

HOGYAN 
KOMMUNIKÁLHATUNK A 

SIKETVAK SZEMÉLYEKKEL? 
 

 jelnyelv segítségével 
 siketek ujj ábécéjének tenyérbe 

jelölésével  
 nyomtatott nagybetűk tenyérbe 

írásával  
 Braille ábécé kézbe írásával  

 

 
 

 „kéz a kézbe” történő jeleléssel 
 Lorm ábécé betűrendszerével  
 szájról olvasás útján 
 Tadoma módszerrel, ami a 

beszélő szájmozgásának 
letapintásán alapszik  

 
JELNYELVI TOLMÁCSSZOLGÁLAT 
 

 
 

1089 Budapest, Korányi Sándor utca 
30. 

Tel.: +361/209-5829 

Email: svoe@jtsz.hu 

Honlap: www.svoe-tolmacs.hu 
 

Szolgáltatásaink: 
 bíróság, hatóság, egyéb 

közhatalmat gyakorló szerv 
 közoktatás, szakképzés, 

felsőoktatás 
 egészségügyi ellátás 
 foglalkoztatási célú és 

munkahelyen igénybe vett 
tolmácsolás 

 választott tisztség ellátásához 
igénybe vett személyi 
tolmácsolás 

 önálló életvitel elősegítése 
 nagyobb hallgatóság előtt 

végzett tolmácsolás 
 média tolmácsolás 

 

SIKETVAKOK 

ORSZÁGOS 

EGYESÜLETE 

Székhely: 1146 Budapest, 
Ajtósi Dürer sor 39. 

Iroda: 1089 Budapest, Korányi 
Sándor utca 30. 

Tel.: +361/209-5829 
Email: info@siketvakrehab.hu 

Honlap: www.siketvak.hu 
 

Számlaszám:  
K&H Bank Rt. 

10409015-90117325 

Adószám: 18061031 - 1 – 42 
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