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A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének

szakmai beszámolója

a 2006. január 1 - 2006. december 31. közötti időszak állami támogatásának
felhasználásáról

az

4072-4/2006. számú szerződés mellékletét képező szakmai terv alapján
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Jelen beszámoló áttekintést ad a Szövetség 2006. január 1- december 31-ig terjedő időszakának
szakmai munkájáról. Felvázolja a szerződésben vállalt feladatok teljesítését a 2006. évi szakmai
tervnek megfelelően.
Az Országos Elnökség a 2005-ben elfogadott új alapszabálya mellé 2006 április hónapban az
alábbi szervezeti struktúrát hagyta jóvá. (organogram mellékelve).
Tevékenységét a 2005-2009-ig terjedő ciklus új koncepciójához igazította. Ezzel összhangban
újrafogalmazta küldetését és lefektette szervezetfejlesztési elképzeléseit. Az átalakításokkal
párhuzamosan dolgozott fejlesztési javaslatána, amely javaslat tartalmazza a szervezetfejlesztés
részletes elemeit, annak költségvonzatát, a fejlesztési folyamatba történő szükséges szervezeti
bevonódás mértékét és az időráfordításokat. A folyamat részeként a szervezet menedzsment
meghatározta azt a jövőképet - mint lehetséges ideális állapotot - amelyet elérni kíván.
Újrafogalmazta küldetését
A szervezet küldetése
A Magyarországon élő siketek és nagyothallók társadalmi elfogadásának ösztönzése, életminőségük
javulása érdekében szükséges döntések szorgalmazása, az önálló életvitelhez szükséges feltételek
megteremtésének támogatása, a vizuális kultúrára épülő siket közösség összetartozásának erősítése,
a jelnyelvben rejlő kulturális értékek megőrzése és annak közvetítése a külvilág felé.

Fenti célok elérése, valamint a jelenlegi stagnáló állapotról való elmozdulás érdekében a szervezet
teljeskörű szervezetfejlesztési és egyben kommunikációs stratégiát dolgozott ki a 2006-2010-es
időszakra vonatkozóan.
A stratégia ütemterve
I. ciklus

A szervezet küldetésének tudatosítása
 a bürokrácia racionalizálása
 a szervezeti stratégia, célok tisztázására

irányuló
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beavatkozások (pl. jövőkép-tisztázás, stratégiai prioritások
kidolgozása, rövid távú jövőkép-alkotás, részstratégiák
kidolgozása, stratégiai tervezés)
II. ciklus





III. ciklus





IV. ciklus

stratégiák
lépésről-lépésre,
üzenetek
áramoltatása,
elkötelezettség
stabilizálása/mobilizálása,
szolgáltató
szervezet alapozása, szervezeti tevékenység fejlesztésére
irányuló
beavatkozások
(pl.
igényfelmérés,
projekttervezés, projektfejlesztés, cél- és eredményorientált
tervezés,
szolgáltatásfejlesztés,
kliensbevonás,
klienskonzultáció,
hatásvizsgálat,
eredménymérés,
minőségbiztosítás, minőségfejlesztés)
vezetés fejlesztésére irányuló beavatkozások (pl. irányító
testületi működés hatékonyságának növelése, hatékony
döntéshozás fejlesztése, vezetési stílus alakítása,
döntéshozó testületek közti kapcsolatépítés, -erősítés)
szemlélet formálás időszaka, az átépítés a „kreatív
építkezés” lebonyolítása, a változások fenntartása,
mutatószámok figyelése. Struktúra fejlesztésére irányuló
beavatkozások (pl. szervezeti felépítés átalakítása, új
szervezeti szintek létrehozása, feladatkörök átdolgozása,
kompetenciák átalakítása, szervezeti testületek kialakítása,
változtatása, funkcióbővítések)
munkavégzés körülményeinek és feltételeinek javítására
irányuló beavatkozások (pl. infrastruktúra-fejlesztés,
munkamódszer-fejlesztés,
hatékonyságnövelés,
konfliktuskezelés, értékelési, visszajelzési rendszer
fejlesztése, motivációs rendszer kialakítása és alkalmazása)

misszió/vízió mérése, aktualizálása

A fenti ütemterv alapján a megvalósítás elindult. A szakmai irodák a hagyományos programok
mellett a költségvetési kérelemben rögzített koncepció alapján kezdték el működésüket.

A szervezet taglétszáma 2006. december 31-i zárónappal feldolgozott nyilvántartás alapján: …….fő

3

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 1068 Budapest, Benczúr u.21.
Adószám:19655031-2-42
Egyéb működési célú, vissza nem térítendő támogatás
Támogatási szerződés száma: 4072-4/2006.köt.váll.sorszám:39060018

A központi hivatal működtetése
A székház, a budapesti siket és nagyothalló szervezet üzemeltetési költségein felül az organogram
szerinti felbontásban finaszírozta a szervezet munkaszervezeti alkalmazottak illetve társadalmi
munkások díját.
A szervezetben – a központban és a tagszervezeteknél - foglalkoztatottak létszámadatainak
alakulása a tárgyidőszakban:

jogviszony

összesen fő

Főállás összesen

23 fő

ebből
hallássérült
7

Részmunkaidős

4 fő

0

Mellékfoglalkozás

4 fő

1

Nyugdíjas

15 fő

13

Megbízás

Havonta átlag 60 75%
fő(jelnyelvi
oktatók,tolmácsok)

A 46 fő szerződő jogviszonyban álló munkatárs közel 50 %-a, a megbízási szerződéssel
tevékenykedők 75%-a siket, illetve nagyothalló.
Hálózat működtetése
A helyi szervezetek aktivitásában az elmúlt időszakban elmozdulás mutatkozik. A szervezetek
tisztségviselői és a központi hivatal között a kapcsolattartás

felélénkült. A társadalmi

megjegyzés

Szervezett programok
száma /szervezők /
szponzorok / bevételek
a rendezvényekből

Elnök által végzett
feladatok

elnökségi ülések száma

megyei taglétszám

megyében működő
klubok száma

megyében működő
városi szervezetek
száma

Megye

tisztségviselők és az önkéntesek mozgósítása a szervezet érdeke.
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0

2

185

6

tagság
tájékoztatása,programok,
rendezvények szervezése.

7 program. Szervező: Bodor
Tiborné (4), Marton Orsolya
(4), Orosz Józsefné (2)

SINOSZ Megyei
Szervezete
7621 Pécs, Jókai
u. 9. Lev.
cím:(7601 Pécs,
Pf. 66.)

0

0

326

3

rendezvények szervezése

6 program. Szervező: titkár,
női és férfiklub

SINOSZ Megyei
Szervezete
5600 Békéscsaba
Trefort u. 19-23.
Lev. cím:5600
Békéscsaba Pf.
31.

2

3

284

SINOSZ Megyei
Szervezete
3524 Miskolc
Klapka Gy. u.
26-28.
Lev. cím: 3523
Miskolc Pf. 84.

SINOSZ Megyei
Szervezete
6722 Szeged,
Bartók B. tér 4

0

5

4

1036

0

nem áll rendelkezésre

SINOSZ Megyei
Szervezete
6000 Kecskemét,
Táncsics M. u.
19.

A szervezetben titkárváltás történt, részleges feledatellátással

1

Klubokkal kapcsolattartás,
4 rendezvény Szervezők:
információ átadása, társadalmi
Pázmándi János (2), Gál
munkában javítások a
Zoltán (1) Kulcsár Elemérné
szervezetben és a klubokban,
(1) Támogatók:
kommunikációs tanfolyamok
természetbeni támogatások
szervezése, személyi segítés,
nyújtása.
ügyintézés.

1

a szentesi városi szervezet
Városi szervezetekkel
programjainak részletezése
kapcsolattartás, p.ü ellenőrzés, történt, a megyei szervezet
szervezetek látogatása
nem szervezett megyei szintű
programot.
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SINOSZ Megyei
Szervezete
8000
Székesfehérvár
Cserepes köz 3.

SINOSZ Megyei
Szervezete
9022 Győr
Kisfaludy u. 32.

SINOSZ Megyei
Szervezete
4024 Debrecen
Varga u. 8.

SINOSZ Megyei
Szervezete
3300 E g e r,
Dobó u. 13.

SINOSZ Megyei
Szervezete
5000 Szolnok,
Szapáry út 19.

SINOSZ Megyei
Szervezete
2800 Tatabánya,
Lev. cím: 2801
Pf. 1359

0

2

0

2

0

1

1

1

0

2

2

2

274

302

406

800

348

209

0

Részvétel a programok
szervezésében, képviselet.

4

2

7 rendezvény. Szervezők:
Magyar Balázs (4), Jagodics
személyi segítés a tagoknak, Rezsőné (3), Fördős Ádám
rendszeres részvétel a
(sport 2) Orbán Evelyn (2)
klubnapokon.
Szabó Gergely (1)
Bevételek: sportrendezvény
60e Ft.

2

társadalmi munka szervezése,
lebonyolítása, felújításban
aktív részvétel, nőnap
szervezésében részvétel.

2 rendezvény. Szervezők:
Mosoni Krisztina (2), Illés
Sándor (1), Vasas György
(1)

4

Aktív képviselet, helyi
szervezetek működésének
figyelemmel kísérése,
szervezet megismertetése,
programok szervezésében
aktív részvétel.

Nőnapi ünnepség

1

1

A szervezet új
helyre költözött

Kommunikációs tanfolyamok
2 megyei és több
és klubprogramok
klubrendezvény. Szervezők:
szervezéseében
"Megyei szervezet"
segítségnyújtás. Klubokkal Bevétel: farsangon 12.000,kapcsolattartás.
Ft

Segítség a titkárnak, elnöki
fogadóórák megtartása.

1 rendezvény. Szervező:
Megyei szervezet. Szponzor: A szervezet új
Demax. Bevétel: 150.000,- helyre költözött
Ft.
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SINOSZ Megyei
Szervezete
3100 Salgótarján,
Május 1. út 70

0

0

305

2

adminisztratív feladatokban és
a rendezvények szervezésében
segítség a titkárnak

SINOSZ Megyei
Szervezete
2600 Vác
Március 15. tér 6.

1

1

109

0

A Pest megyei szervezet alatt működik a váci helyi szervezet
és az érdi klub. A tényleges működés e két szervezetben
zajlik.

SINOSZ
Fővárosi
Szervezete
1068 Budapest,
Benczúr u. 21.

2

0

A Fővárosi szervezet alatt működik a Bp. Nagyothallók és a
Bp. Siketek Szervezete. A tényleges működés e két
szervezetben zajlik..

0

11 helyi rendezvény.
Szervezők: Franyó Borbála
titkár, Korocz Gyuláné,
Fekete Tibor, Pásztor
Józsefné. Kapcsolódó
programokon részvétel és
szervezés:

Budapesti
Siketek
Szervezete
1068 Budapest
Benczúr u. 21.

Budapesti
Nagyothallók
Szervezete
1068 Budapest
Benczúr u. 21.

0

0

0

1169

1023

7

2

5 rendezvény. Szervező:
megyei titkár és elnökség

11 rendezvény.
Szervezők: Domboróczky
önállósodási folyamat
Zsuzsa(10), Puskás Győzőné
előkészítése, saját internetes
(2), Tábory Pál (2), Gerő
honlap előkészítése
István (1), Dávid Attila (1)
Bevétel: Nőnapi ünnepségen
20e Ft.adománygömbben.
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SINOSZ Megyei
Szervezete
7400 Kaposvár,
Irányi D. u. 12.

SINOSZ Megyei
Szervezete
4400
Nyíregyháza,
Szabolcs u. 2.

SINOSZ Megyei
Szervezete
7100 Szekszárd,
Ady E. u. 14.
Lev. cím: 7102.
Pf. 511

SINOSZ Megyei
Szervezete
9700
Szombathely,
Szelestey L. u.
62. I. em
SINOSZ Megyei
Szervezete
8200 Veszprém,
Budapesti u. 16.

SINOSZ Megyei
Szervezete
8900
Zalaegerszeg,
Kosztolányi u.
23.

0

0

0

0

1

0

Összlétszám:

0

2

4

0

3

3

427

259

344

200

272

216

2

részvétel a programok
2 rendezvény. Szervezők:
szervezésében és
Bartal Béláné (2) Lenkovics
lebonyolításában,
Lajosné (1), Sándor János (1)
segítségnyújtás a tagoknak.

2

új elnök. Megválasztva:
március 24.

Gyermeknap.
Szervező:
Megyei elnökség.
Szponzor: Kauri Gp.
Bevétel: 50e Ft.

3

Aktív képviselet, külső
rendezvényeken részvétel,
rendezvényszerve-zésben
részvétel, társadalmi munka
végzése, p.ü ellenőrzés

4 megyei rendezvény,
valamint segítség a Tavaszi
Ifjúsági Túra szervezésében.
Szervezők: megyei elnökség
és titkár

programszervezés-ben
részvétel.

5 rendezvény. Szervezők: dr.
Bokkon László (3) Takáts
Jánosné (2), Szakonyi
Frerenc (1), Molnár László
(1)

2

2

0

7 rendezvény. Szervezők:
társadalmi munkák szervezése,
titkár (6), Orbán Sándor (3),
lebonyolítása, rendezvények
Székely Zsolt (5) Lukácsi
előkészítése.
Szilvia (1)

segítségnyújtás tagoknak,
AKT szervezés, kirándulás
szervezése, pályázatírásban
való közreműködés.

3 megyei rendezvény
szervezők: Tanainé (3),
Kercza Melinda (1).
Szponzor: Önkormányzati
támogatás. Bevétel: 50.000,Ft Kirándulásra.

8494
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Általános megjegyzés: a szervezetek rendezvényeinek látogatottsága a titkár aktivitásnak
függvényében

változó, taglétszám arányában értékelve átlagosan 30-60% között mozog, és

folymatosan emelkedik.
Szervezet irányítási tevékenység:
A hivatkozott időszakban a szervezet legfőbb szerve:
Küldöttközgyűlés (76fő) 2 alkalommal
Irányitó testülete: az (Országos Elnökség) 5 alkalommal ülésezett.
Az elnökség munkáját az alábbi bizottságok támogatják:
3 főből álló Kabinet
Kulturális Bizottság
Gyermek és Ifjúsági Bizottság
Jelnyelvi és Képzési Bizottság
A szervezet a hivatkozott időszakban az alábbi operatív értekezleteket tartotta meg:
1-1 alkalommal tartott elnök-titkári értekezletet,
4 alkalommal tolmácsszolgáltatás vezetőinek munkaértekezlet.
Békés, Csongrád, Györ-Sopron, Szabolcs –Szatmár –Bereg, Heves, Fejér, Bácskiskun, Tolna,
Nógrád, és Baranya Megyében tett látogatást a helyi szervezetekkel való kapcsolatépítés és
munkájuk közvetlen támogatása érdekében.
Menedzsment továbbképzések:


A hivatali menedzsment 3 napos vezetőképző tréningen vett részt a NLP Intézet
adományának köszönhetően.



A Budapeti Nagyothallók Szervezetének elnökségi tagjai 2 napos adományszerzési
tréningen vettek részt.
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A következő területeken jelölt ki a szervezet a részstratégiai célokat és rendelt hozzá akcióterveket:
a) Program- és szolgáltatásfejlesztési stratégia
b) Forrásteremtési stratégia
c) Kommunikációs stratégia, a belső és külső kommunikációra is vonatkoztatva
d) Irododa- és infrastruktúrafejlesztési stratégia
e) Szervezetépítési, szervezetfejlesztési stratégia
f) Együttműködési tratégiák, közösségi kapcsolatok

a., Program- és szolgáltatásfejlesztési stratégia
1., Budapesti Ifjúsági Centrum
A program elemeként a szervezet 2006. április 6-án megnyitotta Budapesti Ifjúsági Centrumát.
A BIC célja a fiatal korosztály (16-35) bevonása a szervezet tevékenységébe.
Felszereltsége: 6 db PC, audiovizuális eszközök, web-kamera, irodai infrastruktúra.
2006. 04. 06-05. 31-ig 286 fő látogatta.


igénybevehető
információnyújtás,

szolgáltatások:

kölcsönzés,

személyi

e-pont-internet

segités,

kávéó,

filmklub-tevékenység,

saját kiadványok forgalmazása,

teleházas

szolgálatás,

feliratozott

video/DVD

ismeretterjesztő,

tematikus

előadások

szervezése A BIC hétfőtől-péntekig 10-18ig, szerdán és csütörtökön 17-21-ig tart nyitva,
azaz több mint heti 40 órában áll a tagok rendelekzésére. A BIC üzemeltetését és
felügyeletét kizárólag hallássérültek látják el.

2., Rekreációs tevékenység
A Sportcentrum létesítményét elsődlegesen a Siketek Sport Klubja használja, amely 10
szakosztállyal működött a tárgyidőszakban. Egy-egy szakosztály létszáma 20-30 fő. A személyi
állomány bérköltségének egy részét fedeztük az állami támogatásból, a létesítmény fenntartását,
működtetését a bevételekből biztosítjuk. Az épületbe való bejutás akadálymentes, ennek
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köszönhetően a mozgássérült sportolók is igénybe vehetik rendezvényeik lebonyolításához a
földszinti csarnokot és a termeket.
A Sportcentrum épületében a SINOSZ együttműködési szerződést
szerződés a szolgáltatások kedvezményes igénybevételét

kötött a NA-JÓ Bt-vel. A

és a továbbképzési lehetőségek

biztosítását rögzíti. Ennek köszönhetően növekedett az elérhető rekreációs tevékenységek köre.
3.,Üdültetés
Május 31-ig a foglalások és befizetések alapján az üdülő telített, a többi időpontban is korlátozott a
szabad férőhelyek száma a SINOSZ Balatonfenyvesi üdülőjében.
Előszezonban 27 fő üdültetését bonyolította a szervezet, összességében 83 fő jelezte részvételi
szándékát.
hetek száma
igénylők száma
Résztvevők összesen (fő)
Hajdúszoboszló – közvetített kedvezményes üdülés
Beérkezett igénylés:
üdülésben résztvevők száma összesen:

előszezon
6
6
27

főszezon
12
14
52

utószezon
4
1
4

11 db
26 fő

4. ,Jogsegélyszolgálat
A tárgyidőszakban is folyamatosan működött a Szövetség székházában a központi
jogsegélyszolgálat.
Ellátott feladatok: árvaellátás, rokkant nyugdíj ügyintézés, ajándékozási szerződések készítése,
fogyatékossági támogatással és ingatlannal kapcsolatos ügyintézés.
Összesen kizárólag a tárgyidőszakban több mint 156 esetben fordultak a szolgálathoz .

5.,Hallássérültek c. lap
A Hallássérültek havilap szerkesztőségének technikai elszereltsége
1.
Scanner program
2.
Pagemaker Wind
3.
PM 7.0 helyesírás ellenőrző program
11
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Windows XP professional Software
Számítógép
Lézernyomtató HP Laserjet 2420
Lapolvasó HP ScanJet 5470 C
Digitális fényképezőgép (Nikon)
Diktafon
Irodabútorok

A lap az anyagi lehetőségek függvényében folyamatos fejlesztés alatt áll. Az alapvető cél az, hogy
mind formai, mind tartalmi megjelenésében igazodjon a kor, illetve az olvasói követelményeihez. A
példányszám növekedés igen lassú ütemű – jelenleg 2800-3000 példány – ezért elengedhetetlenül
fontosnak tartjuk a további fejlesztést. Az olvasói szám ennél jóval magasabb, hiszen a legtöbb
előfizető családjában többen is olvassák a lapot, valamint valamennyi megyei és helyi
szervezetünknél bárki számára hozzáférhető a lap. A lapszámok megjelenésüket követő két
hónapon belül felkerülnek a szövetség honlapjára is, így ott is hozzáférhetőek az érdeklődők
számára. A lap belívei színesben jelennek meg, természetesen ennek megfelelő jobb minőségű
papíron. A tartalmi változások azonban elengedhetetlenek. Az olvasói igényekhez igazodva több új,
és állandó rovat beindítását tervezzük, e tárgykörben született pályázatunk jelenleg elbírálás alatt.

6.,Drótposta
A SINOSZ ingyenes hírcsatornája. Az első szám 2004. novemberében jelent meg.
2006. május 31-ig kiküldött számok: 5 db
Az összes feliratkozó 2006. május 31-ig: 371 fő
Rovatai: Elnökségi ülések beszámolói 1-1 mondatban, SINOSZ hírei, programajánlatai, pályázatok,
civil hírek, ajánló (külső rendezvények, kulturális események), sport
7., A teletext-en jelenleg 21 oldal biztosítja a siketek és nagyothallók információellátását,
téritésmentesen.

8., Honlap www.sinosz.hu
A tagság és a külvilág elsődleges információforrása, valamint a közösség értékeinek bemutatását
szolgáló felület. Frissítése, átalakítása és fejlesztése az év első felében folyamatos volt, amely az
év során elektronikus könyvesbolti szolgáltatatással bővült ki.
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9., Oktatási tevékenyég
A szervezet tárgyidőszakban végzett oktatási tevékenységének országos számadatai.
Alapfokú Kommunikációs Tanfolyamon 430 fő/17 helyszínen végzett.
Középfokú Kommunikációs Tanfolyamon 323 fő /13 helyszínen végzett.

10., Jelnyelvi Tolmácsképző
Felvételi vizsga
-

2006. február 03.-04.
66 jelentkező
31 hallgató nyert felvételt

I. félévesek képzése (350 órás)
I. félév óraszáma összesen: 100 óra
Elmélet:
54 óra
gyakorlati foglalkozás:
46 óra
Tantárgyak:
-

Audiológia (Marada Gyöngyi)
Általános pszichológiai ismeretek (Nagy Éva)
Siketek kétnyelvűsége (Hattyár Helga)
Beszédművelés, beszédtechnika (Szabados Zsuzsa)
Ismeretek a siketekről
(Vasák Iván)
Habilitáció, rehabilitáció (Nyírő Zsoltné)
Jelgyakorlat (Petke Lajos, Sáfrány Margit, Csömör Károly)
Önismereti tréning (Nagy Éva)

6 óra
12 óra
12 óra
6 óra
10 óra
8 óra
40 óra
6 óra

III. félévesek képzése
III. félév óraszáma 100
Elmélet: 48 óra
Gyakorlat : 52 óra
A képzésben résztvevők száma: 30 fő
Tantárgyak:
-

Ismeretek a siketekről (Vasák Iván)
Jelnyelvi tolmácsolás elmélete és gyakorlata

10 óra
13
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-

(Nyírő Zsoltné, Habán Zsuzsa, Bertus Timea, Simon Istvánné,
Halász Gáborné)
Jelnyelvi tolmácsolás etikája (Habán Zsuzsa)
Jelgyakorlat + tolmácsolási gyakorlat

26 óra
12 óra
52 óra

Személyi segítés, jelnyelvi tolmács szolgáltatás
2006. januárjától a SINOSZ küldetési céljainak megfelelően, közhasznú tevékenységeinek körét
bővítve, – a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány P25/4/II. pályázatát elnyerve - ingyenes jelnyelvi
tolmácsolási szolgáltatását folytatta. A Fővárosi Jelnyelvi Tolmácsszolgálat 3 fő főállású jelnyelvi
tolmács, 1 fő részmunkaidős diszpécser, 6 fő „szabadúszó” jelnyelvi tolmács és 1 fő relétolmács
alkalmazásával látta el feladatait.
Ugyanekkor alakult meg a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány P25/4/II. pályázatának előírásai
értelmében a Pest Megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat is 1 fő főállású jelnyelvi tolmács (2006.
májusától még egy fő) és 3 fő „szabadúszó” tolmács alkalmazásával.
2006. januártól májusig mindkét Tolmácsszolgálat teljesítményét tekintve 1481 db tolmácsolási eset
történt. Mely 1846 órát és 15 percet tesz ki.
Ellátottak száma összesen:
Siketek: 508 fő
Nagyothallók: 63 fő
Siket-vakok: 3 fő
Halmozottan fogyatékos: 2 fő
.
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b., Forrásteremtési stratégia
A szervezet szolgáltatói szerződést kötött az Árindex céggel. Az állami források aggasztó
csökkenésének ellensúlyozása érdekében a SINOSZ nagy hangsúlyt kíván fektetni a
céltámogatások, programtámogatások, illetve az EU pályázati források megteremtésére.
Az érintett időszakban a SINOSZ forrásteremtő törekvéseit az alábbi számadatok bizonyitják.
2005-ben elnyert és a 2006-os évben megvalósuló pályázatok, támogatások
Beadási
határidő
2005. 05. 02.

Kiíró

Téma

Nemzeti Civil
Alapprogram

2005.10.

Fővárosi
Önkormányzat

2005. 11. 18.

Nemzeti Kulturális
Örökség
Minisztériuma
Fogyatékosok Esélye
Közalapítvány

Nemzetközi
szervezetekben
tagsági viszony
fenntartása
Indukciós hurok
telepítése, jelnyelvi
tolmácsolás
színházakban,
filmklub technikai
hátterének biztosítása
filmfeliratozás

2005. 11. 30.

Megyei jelnyelvi
tolmácsszolgálatok

Elnyert összeg
800.000,-

4.000.000,-

1.700.000,-

94.737.000,-

2006-os évi sikeres pályázatok
Beadási
határidő
2006. 01. 06.

Kiíró

Téma

Magyar Telekom Rt.

Civil díjcsomag

2006. 01. 30.

Fogyatékosok Esélye
Közalapítvány

2006. 01. 30.

Nemzeti Civil
Alapprogram
Országos
Foglalkoztatási
Közalapítvány
Terézvárosi
Művelődési
Közalapítvány

91 Panda Vírusirtó
szoftver hozzáférés
biztosítása
Honlap fejlesztés

2006. 02. 24.

2006. 03. 08.

Foglalkoztatási
kapacitás tartós
növelése
Nyugdíjas Klub
március-augusztusi
programjai

Elnyert összeg
Kedvezményes
díjcsomag
91 program

800.000,1.908.000,-

50.000,-
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2006. 03. 08.

2006. 03.17.

Terézvárosi
Művelődési
Közalapítvány
Országos
Foglalkoztatási
Közalapítvány

2006. 03. 23.

Mobilitás

2006. 03. 28.

Mobilitás

2006. 04. 01.

Művészeti és
Szabadművelődési
Alapítvány

2006. 04. 12.

Budapesti
Sportszövetségek
Szövetsége
Fővárosi Közgyűlés
Kisebbségi, Emberi
Jogi és Vallásügyi
Bizottság

2006. 04. 20.

Csend képei c.
fotókiállítás
Non-profit
szervezetek humánerőforrás fejl.
támogatása
Internet hozzáférés
biztosítása
Szombathelyen
Cinege
Néptánccsoport
részére fellépő ruhák
Videós alkotótábor
siketek és
nagyothallók
számára
Sport Centrum
járdafelújítás
SINOSZ Ifjúsági és
kommunikációs
tábor

30.000,-

2.020.632,-

150.000,-

50.000,-

120.000,-

400.000,-

150.000,-

Elbírálás alatti pályázatok
Beadási határidő
2006. 04. 03.
2006. 04. 03.
2006. 04. 03.
2006. 05. 15.

2006. 05. 19.

2006. 06. 20.

2006. 06. 30.

Kiíró
Nemzeti Civil
Alapprogram
Nemzeti Civil
Alapprogram
Nemzeti Civil
Alapprogram
Fővárosi Közgyűlés
Európai Integrációs és
Külügyi Bizottság
Fővárosi Önkormányzat
Civil Szervezetek és
Társadalmi kapcsolatok
Bizottsága
Fővárosi Közgyűlés
Szociálpolitikai és
Lakásügyi Bizottság
Fővárosi Közgyűlés
Kulturális Bizottság

Téma
Együttműködési és
konfliktuskezelési módszerek
Nemzetközi rendezvényeken
való részvétel támogatása
Hallássérültek c. lap
fejlesztése
Európai Uniós tagsághoz
kapcsolódó tájékoztató napok
szervezése a megyei és
fővárosi szervezetekben
Siketek Világnapja 2006.
rendezvény

Megpályázott összeg
4.380.000,-

Munkaerőpiaci szolgáltatások
működtetéséhez szükséges
feltételek biztosítása a Siketek
és Nagyothallók Országos
Szövetségében
Siketek Világnapja

1.045.000,-

1.657.560,3.614.000,530.000,-

800.000,-

550.000,-
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Nem támogatott pályázatok
Beadási határidő
2006. 02. 25.

Kiíró
Budapest Bank
Budapestért

Téma
Siket és nagyothalló amatőr
képző-és iparművészek
alkotómunkáját segítő
szakmai anyagok vásárlása

Megpályázott összeg
500.000,-

A hálózat pályázati és szponzorációs aktivitását érintő információinak begyűjtése nem esik egybe a
Minisztérium elszámolási ütemezésével.Ezt az év végi beszámolóban tudjuk kirészletezni. Pozitív
példaként a Tolna-megyei szervezet forrásteremtő képességeit az alábbi számadatokkal igazoljuk.
Helyiségbérleti díj kedvezmény, illtve ingyenes termehasználati lehetőség a megye valamennyi
klubhelyiségére vonatkozóan., / 4 helyszínen. / Programtámogatás 345.000.-Ft összegben.
c., Kommunikációs stratégia, a belső és külső kommunikációra is vonatkoztatva
A tervek összeállításával párhuzamosan elindult az arculatváltás folyamata, amely magában foglalja
a szervezet alapadatait megjelenítő valamennyi hordozót. Honlap, levélpapír, névjegykártya,
szórónyagok, hírlevél, havilap,eligazító táblák, stb.

A szervezeti külső kommunikáció és a

rendezvényekhez kapcsolódó célzott kommunikáció profiesszionális kivetelezése érdekében
együttműködést alakított ki a CRANE International céggel.
A szervezet PR tevékenységét teljeskörűen kiterjeszti külső és belső kommunkációjára az alábbiak
szerint.
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Célcsoportok
SINOSZ munkatársak

KÍVÜLÁLLÓK

KÖZVETETT
ÉRINTETTSÉG

KÖZVETLEN ÉRINTETTSÉG

SINOSZ tagság

SINOSZ lehetséges
tagság

Célok
A célcsoport folyamatos
tájékoztatása az aktuális
projektekről, feladatokról
A célcsoport folyamatos
tájékoztatása az aktuális
tevékenységekről,
projektekről,
rendezvényekről
Tájékoztatás, tagtoborzás,
aktivizálás

Nemzetközi szervezetek

Kapcsolattartás, közös
platform kialakítása

Kapcsolódó szervezetek

Kapcsolattartás, közös
platform kialakítása

Kormányzat

Kapcsolatfelvétel, forrás
ill. támogatásteremtés

Intézmények (iskola,
munkahely)

Kapcsolatfelvétel,
tagtoborzás,
együttműködés

Érintettek (családtagok,
ismerősök)

Tájékoztatás
tagtoborzás,
aktivizálás,
támogatásteremtés

Közvélemény
(magánszemélyek,
cégek)
Közvélemény
(szervezetek)
Közvélemény
(intézmények)

Tájékoztatás,
szemléletváltás,
támogatásteremtés
Tájékoztatás,
támogatásteremtés
Tájékoztatás,
támogatásteremtés

Lehetséges
kommunikációs
csatornák
Belső PR
Személyes
kapcsolattartás
Belső/Külső PR
Célzott kommunikáció

Célzott kommunikáció
Tömegkommunikáció
Külső PR
Célzott kommunikáció
Személyes
kapcsolattartás
Külső PR
Célzott kommunikáció
Személyes
kapcsolattartás
Lobby tevékenység
Személyes
kapcsolattartás
Külső PR
Célzott kommunikáció
Személyes
kapcsolattartás
Célzott kommunikáció
Tömegkommunikáció

Külső PR
Célzott kommunikáció
Tömegkommunikáció
Külső PR
Célzott kommunikáció
Külső PR
Célzott kommunikáció
Tömegkommunikáció
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A belső kommunikáció erősítése érdekében - támogatásból - audiovizuális ezsközöket vásárolt,
amelyek egy házi tudósitó stáb tevékenységét szolgálják ki, valamint az amatőr filmkészités
eszközrendszerét teremtik meg.
Nyomtatott és audiovizuális kiadványok:
A szervezet támogatta


Dudás Sándor „Mélypont” cimű verseskötetének megjelentetését.



Máté Gabriella és Gy. Dobos Marianna „Képes és történetek „című művészeti album
megjelenését, amelyben több hallássérült alkotó is bemutatkozik.



2006. májusában elkészült a Szociális és munkaügyi Minisztérium megbízásából a
Országos Fogyatékosügyi Program jelnyelvi adaptációja. A program erénye, hogy a
szakipari tevékenységek kivételével az előállítás folyamatát siketet és nagyothallók vitték
végig.

Rendezvények
Rehabilitációs jellegű szakmai tárgykörű rendezvények
Tevékenység:

-

szakmai konferencia

-

szakmai megbeszélések

-

érdekegyeztetés

Aktuális témakörök:

-

6 és 7/2004 (XI. 23.) EüM rendelet

-

Az OEP Egészségbiztosítási Közlöny 2006. évi 3. számában közzétett, a „hallásjavító
eszközök, azok energiaforrásai és tartozékai közfinanszírozás alapjául elfogadott ára
kialakítására, névváltozására, árcsökkentésére irányuló tárgyalása”
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Problémakör összefoglalása:
A technikai haladással számos olyan új gyártó, forgalmazó és segédeszköz jelent meg a magyar
piacon, amelyek nincsenek benne az OEP támogatási rendszerében, ugyanakkor – noha a törvényi
előírás kétévenkénti ártárgyalásokat írna elő – négy éve nem került sor ilyenre. Amíg az Európai
Unióban nagyjából 1:3 az arány a gyógyászati segédeszközök és gyógyszerek felhasználásában,
addig a hazai gyakorlat sokkal kedvezőtlenebb, 1:9 arányú.
Résztvevők:
-

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

-

Egészségügyi Minisztérium

-

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

-

Orvos Szakmai Kollégium

-

Hallókészülék Forgalmazók Országos Szövetsége

-

Magyar Hallásakusztikusok Országos Szövetsége

-

Orvostechnikai Szövetség

-

Gyógyászati Segédeszköz Forgalmazók Országos Szövetsége

Események:
-

2006. január 11: minisztériumi egyeztetés valamennyi résztvevő közreműködésével

-

2006. január18: egyeztető megbeszélések ( SINOSZ – Orvos Szakmai Kollégium)

-

2006. január 20 : egyeztető tárgyalások ( SINOSZ – HFOSZ)

-

2006. április 19 : Konferencia a gyógyászati segédeszközök ártámogatásáról ( helyszín:
SINOSZ , valamennyi résztvevő)

-

2006. április 26 : az OEP visszavonja az ártárgyalásra kiadott felhívását

-

2006. május 08 : érdekegyeztető megbeszélés a SINOSZ székházában
(SINOSZ, Szakmai Kollégium, OSZ, HFOSZ, MAHAKOSZ)
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Külső helyszíni PR megjelenés


REHA 2 napos konferencia



Vedd ki a részed konferencia –Magyar Kultúra Alapítvány/NIOK szervezésében/



RIC Konferencia – Platánus Hotel/ Fővárosi Munkaügyi Központ szervezésében



Augusztus 10-16. – Sziget fesztivál ’2006



Szeptember 24. – Siketek Világnapja, Művészetek Palotája Budapest



„A kéz értelmet szül” – siket jelnyelvoktatók előadása az Országos Idegennyelvű
Könyvtárban

- Millenáris Park

Valamennyi helyszínen előadásokkal, információs anyagokkal és bemutatkozó standdal volt jelen
a szervezet.
Ifjúsági/Kulturális/Közösségi Programok
időpont
február 18.
március 4.

március 11.

április 21-23

Program
megnevezése
Ki Mit Tud?
ifjúsági
főzőverseny
Ábrahám Félix
Jelkommunikációs
Emlékversenyt
Tavaszi Ifjúsági
Túra

május 21.

Wekerlei
Gyermeknap

május 25.

„Nagy Ernő”

Program
tartalma
20
műsorszám,
50 szereplő
6 csoport
(3fő/csoport)+
6 szervező,
gyermek
jelverseny

helyszíne

amatőr tájfutó
és
tájékozódási
verseny
Kulturális,
sport,
ügyessésgi
programok
108 alkotás,

Szekszárd és
Bátaapáti

SINOSZ
színházterem
Magyar
Konyha
Főzőiskola,
Bp.

Résztvevők
száma
250-300 fő
50-55 fő

6 általános iskola
4 középiskolai
csapat

Wekerle-telep
közpark

SINOSZ

41 fő versenyző,
10 szervező,
segítő, 25-30 fő
helyi érdeklődő
Siket, nh. 500600 fő,
érdeklődők 2-3
ezer, 25 szervező
Díjátadáson 10021
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gyermekrajz
kiállítás

25 díj

közösségi
helyiségei

120 fő, a kiállitás
folyamatos

Ifjúsági és
kommunikációs
tábor

július
22-29.

augusztus 24-

Videós alkotótábor

27.
Csend Képei
Fotókiállítás

szeptember
24
szeptember 25október 25-ig
szeptember 26december

23-

ig

African Footprint
Kulturális csoport
országos turné
szervezése
„Fej vagy irás”
feliratos magyr
film országos
turné szervezése

November 25.

Videós találkozó,
Kaposvár

December 2

Ifjúsági
számítástechnikai
verseny

d,. Iroda- és infrastruktúrafejlesztési stratégia
A program elemeként a szervezet ebben az évben a budapesti székházban – támogatásból –
elindította kommunikációs akadálymenetesítő programját. 11 szolgáltató vagy közösségi
programokat kiszolgáló helyiségét indukciós hurokkal szerelte fel.
Emellett elindította a színpad akadálymentesítésének folyamatát, valamint a film-klub technikai
hátterének kialakítását. Nevezetesen
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Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 1068 Budapest, Benczúr u.21.
Adószám:19655031-2-42
Egyéb működési célú, vissza nem térítendő támogatás
Támogatási szerződés száma: 4072-4/2006.köt.váll.sorszám:39060018

Az alábbi helyszíneken történt iroda- és infrastukturafejlesztés
1. tolmácszolgálatok PC parkjának fejlesztése
2. Tatabányai szervezet új helyiségbe költözött
A rekonstrukció költségeit az önkormányzati bérleti díj beszámitással kompenzálta
3. Székesfehérvári szervezet új helyiségbe költözött.
4. központi székház „alvó helyiségek” használatba vétele,
5. oktatótermek audiovizuális eszközökkel való felszerelése – országosan vállalkozási bevétel
terhére.

e.) Szervezetépítési, szervezetfejlesztési stratégia
A szervezet felismerte, hogy hatékony működésének alapfeltétele a humán menedzsment
folyamatos fejlesztése. 2fő főállású munkatárs a területhez kapcsolodó

- szociális munkás,

művelődésszervező szakon - felsőfokú végzettséget szerzett.
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány pályázati támogatásából szervezés alatt a Szövetség
által ellátott feladatok szakmai hatékonyságának növelése érdekében a következő két tanfolyam:
a., Non-profit ügyintézői tanfolyam akkreditált, külső intézménynél
b., Saját szervezeten belül jelnyelvoktatók képzése
c., Szintén OFA pályázati program keretében, a foglalkoztatási kapacitás tartós növelése érdekében
1 fő jelnyelvi tolmács támogatott foglalkoztatására nyílt lehetőségünk 2006.május 2-tól Pest
megyében.
A hatékony munkavégzés érdekében:


A ROP 3.2.1. program keretén belül Vezetéselmélet és módszertan 60 órás, 8 napos képzés
a megyei elnökök, titkárok és vezető jelnyelvi tolmácsok részére.Tervezett időpontja: 2006
októbere
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A képzés során a résztvevők megismerik a vezetés alapfogalmait, a különböző szervezeti
struktúrákat, a stratégialkotást,stb.



Részt vett a FESZT 2006. május 8-9én szervezett „Jogvédők és aktivisták a fogyatékos
emberekjogaiért” címmel rendezett 2006. május 8-9. továbbképzésén.



Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó tájékoztató napok rendezése megyei és a fővárosi
szervezeteinkben, továbbá szeptember végére a témával összefüggő kiállítás megszervezése.



Témák: EU felépítése, intézményrendszere; Európai Fogyatékosügyi Fórum; EUD és
EFHOH bemutatása; A jelnyelv helyzetének áttekintése az uniós országokban.

A hálózat képzési aktivitása


EQUAL Nemzetközi Pályázat "Engedj be az életedbe, és mi kitárjuk előtted a világot"

A program szervezője: Nógrád Megyei Közigazgatási Hivatal és a Csend Hangjai Alapítvány
Időtartama: 2005. - 2008. április 30.
A tanfolyamon résztvevők Szociális gondozói és ápolói Tanúsítványt kaptak.
Botos György, Botos Ferencné, Berki Iván, Berki Szilveszter, Berki Jenő, Bíróné Miklós Mária,
Borbély Tibor, Deák Nóra, Fóris René, Gazsi Lászlóné, Lukács Zsolt, Mattheidesz Pál, Oláh
Angéla, Sinkó Erik, Szabó Krisztina,Szalkai Gáborné, Szomora Andrásné, Szőke László, Telek
Flórián.


Szekszárdon 160 órás számítógépkezelői tanafolyamot szervezett 12 fő részére,
hasonlóképpen Nyíregyházán

és

Kecskeméten is

szerveződtek számitógépkezelői

tanfolyamok.

g., Együttműködési stratégiák, közösségi kapcsolatok
A Public Affairs területei: lobbizás – törvényhozói, jogszabály-alkotói és végrehajtó hatalom
képviselőinek szabályozott keretek közötti tájékoztatása és meggyőzése; A SINOSZ egyik
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Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 1068 Budapest, Benczúr u.21.
Adószám:19655031-2-42
Egyéb működési célú, vissza nem térítendő támogatás
Támogatási szerződés száma: 4072-4/2006.köt.váll.sorszám:39060018

legnehezebb, de mindenképpen sikerterülete lehetne. Egy célért küzdő és azonos elveken nyugvó
vezetés, demokratikus szemlélet. Egy hosszú folyamat, de számtalan olyan törekvése van a
szervezetnek (állami feladatok ellátásának törvényi szintű, vagy rendelet szintű
amelyben

deklarálása),

a döntéshozók megnyerése nélkül a szervezet tehetetlen. Ilyen területek: jelnyelv

elismertetése, jelnyelvi

tolmácsok iskolarendszerű képzésének

kidolgozása,

felnőttképzési

törekvések, szociális szolgáltatások fejlesztése.
Hazai együttműködések
Tárgyidőszakban a szervezet meghatározó lépéseket tett annak érdekében, hogy külső kapcsolatait
újraépítse, illetve szakmai területen együttműködéseket generáljon.


Folymatosan kapcsolatot tart a tolmácsszolgálatok révén a területen működő egyéb
szolgáltatókkal, valamint országosan a helyi civil szervezetekkel (Esélyek Háza) hozott
létre együttműködést. A helyi önkormányzatokkal kiemelten jó kapcsolata van, amelyek
helyi a szervezetre nézve pozitív anyagi következményekkel is együtt játnak .



Hosszútávú együttműködést alapozott a MOTIVÁCIÓ Alapítvánnyal egy kihelyezzett
munkaerőközvetítő ls tanácsadó szolgálat kiépítésére.



Folyamatosan házigazdája a FESZT Közgyűléseinek.



Együttműködési szerződést irt alá a MAHAKOSZ-szal az erőteljesebb és egységesebb
gyógyászati segédeszköz fellépés érdekében.



„Hallás Éve” címmel teljeskörű kampányt indított a DE-Max Hallókészülékforgalmazó
Céggel együttműködve.



Támogató nyilatkozatot írt alá a Dr. Web által tervezett speciális online piactér
megvílósításához .



A T-mobil céggel speciális kedvezményes sms-küldési megállapodás kötött.



Aktív közreműködője a TV2 feliratozási projektjének és egyben PR tevékenységben is jó
parneri együttműködést hozott létre.



Céltámogatást generált az NKÖM-től a további felíratok finanszírozására.



Az Intereurópa Bank-kal kedvezményes számlavezetési és hitelfelvételi szolgáltatói
szerződést írt alá a hallássérültek és szervezet alkalmazottai

részére.A tájékoztatás

személyesen és országos kiterjesztéssel zajlik.


Képviselőket delegált az Jelnyelvi Tolmácsok Etikai Bizottságba.



Folyamatosan helyet ad a JOE rendezvényeinek.
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A parlamenti választások időszakában tevőleges és aktív résztvevője volt a pártok részére
szervezett sajtótájékoztatóknak.



Együttműködést kötött a Siketek Világnapja egyik produkciójához kapcsolódóan a
HellóAfrica elnevezésű egyesülettel.

Nemzetközi kapcsolatok építése


A szervezet Váradi Zsuzsát és Fodor Krisztiánt delegálta az IFHOH/EFHOH 2006 04. 27 –
05. 01-ig Dubrovnikban szervezett rendezvényére.



Dr. Kósa Ádám elnök 2006 februárjában egy hetes tanulmányúton vett részt a Rochester
Institute-on.



2006.május 11-14 ig 2 fővel vett részt az EUD Közgyűlésén, valamint további 5 főt delegált
az azt megelőző szemináriumra, illetve Work-shopra.



Május 26-28. – EDF közgyűlés, Róma A FESZT (Fogyatékos Emberek Szövetségeinek
Tanácsa) keretein belül a SINOSZ-t Pázmándi János országos elnökségi tag képviselte az
Európai Fogyatékosügyi Fórum közgyűlésén. Az EDF Európa összes fogyatékos
személyének érdekképviseletét látja el, így rendkívül fontos volt, hogy Magyarországot
hallássérült is képviselje.



Június 30. - július 9. – III. Ifjúsági tábor siketeknek, Szlovéniában. A Ljubljanai Siketek
Szövetsége Ifjúsági Tagozata felajánlotta a magyar GYIB-nak, hogy ifjúsági táborukban 2
magyar fiatal ingyen, mindössze az útiköltség vállalásával részt vehet. A tábort 15-20
éveseknek szervezték, Magyarországról azonban két huszonéves fiatal, Barna Judit és
Herbszt Róbert képviselhette a siket ifjúságot – az utóbbi akkor még tagja volt
bizottságunknak. Számos program várta a fiatalokat: a szlovén tinikkel és kultúrájukkal való
megismerkedés mellett hegyi túra, „Játék határok nélkül” ügyességi vetélkedő, tájékozódásiakadályversennyel kombinált futás, éjszakai futóverseny feladatokkal, vadvízi evezés,
íjászat, és még sok érdekesség tette emlékezetessé a Kranjska Gora-ban töltött napokat.
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Augusztus 8-15. – EUDY ifjúsági tábor, Írország, 4 fiatal képviselte a magyarországi
siketeket Írországban, az Európai Siket Fiatalok Szövetségének táborában. Az EUDY éves
közgyűlésén Magyarországot Cserni Mónika GYIB-elnök és Boros Imre GYIB-alelnök
képviselte. A magyar küldöttek elsősorban azzal a céllal utaztak Írországba, hogy a
közgyűlésen megpályázzák a 2008. évi EUDY-tábor rendezési jogát. Bár lelkesek és
felkészültek voltak (prezentációval és saját készítésű riportfilmmel, ill. brosúrával álltak ki a
megmérettetésre), sajnos több tényező miatt alulmaradtak a szerb pályázókkal szemben.



Október 21-22. – Rehacare kiállítás, Düsseldorf (Németország), Orbán Evelin és Habán
Zsuzsa értékes tapasztalatokat és kapcsolatokat szervezett Európa legnagyobb rehabilitációs
szakkiállításán, Németországban. Sajnos mint mindenhol, itt is főleg a mozgássérültekkel
kapcsolatos rehabilitácós termákek voltak túlsúlyban, de szerencsére több hallássérültekkel
foglalkozó intézmény és cég is jelen volt



December 4-10. – Siketek III. Nemzetközi Kortárs Művészeti Biennáléja, Róma a SINOSZ
támogatásával és a kulturális iroda szervezési segítségével Laki Zsolt siket festőművész vett
részt egy festményével ezen a rangos nemzetközi képzőművészeti versenyen és kiállításon.
Az alkotó tavasszal már járt egy hasonló, európai amatőr és profi művészeknek
meghirdetett, a Trani városában megrendezett TRANINART 2006 című olaszországi
versenyen. Ott 39 művész között 7. helyezést ért el egyik festményével.



December 9-10. Nemzetközi Jelnyelvi Szemináriumnak adott helyett a szervezet, amely 5
ország részvételével zajlódott.

A szervezet törekvéseit az év során hasonló lendülettel és következetességgel kívánja ellátni
Jelen beszámoló vázlatos áttekintést nyújt szervezet tevénységéről. A folyamatban lévő
ügyfélregisztrációs rendszer kiépítése sokat segít e szerteágazó tevékenység bemutatásában.
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2006. július10.

Dr. Tapolczai Gergely
főtitkár
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