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2015-BEN IS
Az EMMI és a SINOSZ között létrejött 3906/2015
számú szerződésben foglaltak szerint hajtottuk
végre a Támogató által előírt feladatokat. A siket és
nagyothalló személyek társadalmi integrációja érdekében tett lépéseinket a SINOSZ Alapszabályában
foglaltaknak megfelelően, az ENSZ Fogyatékos
Személyek Esélyeiről szóló Egyezménye ajánlásai
mellett az Országos Fogyatékosságügyi Programban foglalt célkitűzések határozták meg, melyhez
a Civil törvény előírásai adták a kereteket. Az év
során a SINOSZ az új Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően átalakította és elfogadta Alapszabályát. A közhasznú szervezeti működéshez
országos, megyei és helyi szinten dolgozó társadalmi tisztségviselők és operatív feladatokat ellátó
kollégák és jelentős számban önkéntesek adták
kitartó és felelősségteljes munkájukat.

A SINOSZ KONTAKT
videó alapú
ÍRÓTOLMÁCSOLÁS
szolgáltatása
akadálymentessé
teszi hétköznapjaidat
Akadálymentesítés
HANGZÓ nyelvről–ÍROTT nyelvre
A szolgáltatás
• takarékos
• biztonságérzetet ad
• nincs sorban állás
• kommunikációs igényeidhez
igazodik
• vészhelyzetben segít

írótolmácsolás
nagyothallóknak
értjük egymást!
www.skontakt.hu

Regisztrálj, hogy te is
KONTAKT felhasználó lehess!

Mi az, amit a legfontosabbnak tartunk ebben
az évben?
Az egyik a TIOP 3.3.1 B-12/1-2012-0001 „KONTAKT Tolmácsszolgáltatás – a jelnyelvi
tolmácsszolgálatok fejlesztése video alapú
jelnyelvi tolmácsolás és szöveges operátori szolgáltatások bevezetésével” elnevezésű
európai uniós projektünk, amellyel elértük az 1300
fős ügyfélszámot és a havi 5000-es hívásszámot.
A szolgáltatást népszerűsítő és egyben a társadalmi szemléletformálást elősegítő társadalmi célú
reklámunk több mint 3 millió embert ért el. A
kormány az EMMI támogatásával – 2015. október
végéig – meghosszabbította a projekt megvalósítását, így az ügyfelek havi 300 óra időtartamban
tudták igénybe venni a szolgáltatást. További 210
db kikölcsönözhető tabletet szereztünk be – és
tettünk elérhetővé rendkívül kedvező konstrukcióban – a meglévő 1320 db mellé, hogy azok
a konvergencia régióban élő SINOSZ- tagok is
használhassák a KONTAKT szolgáltatásokat,
akiknek nincs saját készülékük. Fontos fejlemény,
hogy a nagyothallók számára is használhatóvá
vált a KONTAKT a szöveges tolmácsolásban
megvalósított fejlesztéseknek köszönhetően. A
hír nagyothallókhoz és a széles társadalomhoz
való eljuttatása érdekében ismét képesek voltunk
egy média kampányt megvalósítani, az elérések
száma: 3860000 fő.

A KONTAKT várja a nagyothalló és halló ügyfelek hívását
• Munkanapokon: 08:00–20:00 óráig
• Vészhívások (sürgős esetben) minden nap 0:00–24:00 óráig
SINOSZ KONTAKT szolgáltatás
www.skontakt.hu
SINOSZ, Budapest, Benczúr u. 21.
www.sinosz.hu

Európai Regionális
Fejlesztési Alap
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A másik a „JeLEsély” TÁMOP 5.4.6/B-13/12013-0001 projekt, amelyben konzorciumi tagként működtünk együtt az MTA Többnyelvűségi
Kutatóközpontjával. Heroikus munka keretében,
számos siket, jelnyelvhasználó személy bevonásával, az MTA TKK szakemberei irányítása mellett
dolgoznak a jelnyelv sztenderdizálása érdekében,
ami megteremti az alapot a tervezett kétnyelvű
oktatás közoktatásba történő bevezetéséhez. A
JelEsély projekt februári szakmai konferenciáján
mint támogató szervezet jelentünk meg. A nemzetközi előadók számos külföldi példát mutattak
be, amelyek ráerősítettek a bilingvális oktatásért
folytatott küzdelmünkre.
Képesek voltunk 2015-ben is a fedelet megtartani a szervezeteink felett és megvalósítani tagjaink egyéni fejlesztését, közösségi életük gazdagítását, és érdekeik védelmét életminőségük javítása
érdekében. Az újonnan belépő tagok száma évről
évre nő, decemberi taglétszámunk a korábbi évekhez viszonyítottan is kiugró. Mindez azt is mutatja,
hogy nem csupán a tagmegtartó képességünk
javult, hanem egyre nagyobb létszámban érünk el
újabb csoportokat tevékenységünkkel.
Érdekvédelmi törekvéseink fókuszában 3
alapvető cél állt az elmúlt évben:
akadálymentesítési szolgáltatásunk fejlesztése
a hallássérültek foglalkoztatási esélyeinek
emelése
szakmai lobbi erőnk erősítése érdekében
nemzetközi tapasztalatok beemelése
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TERET ADTUNK A KÖZÖSSÉGNEK!
A SINOSZ megyei és helyi szervezeteinek fejlődéséről győződhetett meg az év első két hónapjában lebonyolított országjárása során a Szövetség
elnöke, alelnöke és igazgatója. Hálával tartozunk a
helyi szervezetek vezetőségének lelkesedésükért,
elkötelezettségükért és kitartásukért, a tagjaink
érdekében elvégzett munkájukért. A Tolna megyei
tagjainkat tömörítő TOSINA mint önálló szervezet
megszűnt, így hosszú évek után újjáalakítottuk a
SINOSZ Tolna Megyei Szervezetét.

közö ss é g i

té r

•

2 2

Kihelyezett elnökségi
értekezletet tartottak Győrött

Kósa Ádám beszél

Ebben az évben a SINOSZ magán-munkaközvetítői engedélyt kapott. Amellett, hogy ez fontos mérföldkő a Szervezet életében, egyben nagy
kihívás is, mivel adatszolgáltatási kötelezettséget is
előír számunkra, bővítve feladatainkat. Országosan
immáron 10 helyszínen nyújtunk Álláspont szolgáltatást a helyi szervezeteinkben annak érdekében,
hogy tagjaink munkaerő-piaci érvényesülése és
esélyei érdekében hathatós segítséget adjunk.

Erzsi beszél

A résztvevők

Párbeszéd

Egy országos körút első állomásaként
Dr. Kósa Ádám, a SINOSZ országos
elnöke és Ormódi Róbert, a SINOSZ
ügyvezető igazgatója „kihelyezett
elnökségi értekezletre” Győrbe
látogatott 2015. január 16-án.

elmúlt időszaki tevékenységét pozitívnak
értékelte az országos elnök úr.

Az értekezleten részt vettek a SINOSZ
Győr-Moson-Sopron megyében működő
megyei és helyi szervezeteinek tisztségviselői is. Horváth Ferenc megyei elnök
köszöntötte a résztvevőket és örömét
fejezte ki azért, hogy a SINOSZ első számú vezetői egy munkaértekezletet tartanak Győrött. Dr. Kósa Ádám országos
elnök bevezetőjében beszélt a SINOSZ
2015. évi főbb céljairól és az Országos
Elnökség előtt álló feladatokról. A SINOSZ
Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezet

A megyei/helyi szervezetek rövid
tájékoztatókat tartottak a 2014. évi tevékenységük eredményeiről és a megoldásra váró feladatokról. Mindegyik helyi
szervezetnél vannak fejlesztésre szoruló,
elsősorban a működés feltételeit javító
teendők. Ezeket a helyi vezetők a külső
és belső pályázati és önerős finanszírozással látják megvalósítani.
A nagyon sok elhangzott információ között szerepelt az is, hogy jelentős informatikai fejlesztések történtek 2014-ben
a megyében, amelyek nagy mértékben
javították az adminisztráció végzésének
a feltételeit. A klubhelyiségek közösségi

terében lévő számítógépek elavultak, ezek cseréje szükséges a mai kor
színvonalának és igényeinek megfelelő
számítógépekre.
Megtárgyalták a résztvevők többek
között a Csornára tervezett új helyi szervezet alakításának jelenlegi helyzetét és
az ezzel kapcsolatos további teendőket.
Az értekezleten lehetőség adódott kérdések feltevésére, amelyekre kimerítő
válaszokat kaptak a résztvevők.
Összességében a közvetlen hangnemű,
építő jellegű győri értekezlet bebizonyította, hogy igény van az országos és a
helyi elnökségek képviselőinek olyan
értekezletére a jövőben is, ahol a kölcsönös informálódás mellett a helyi eredmények és a megoldásra váró feladatok
részletesen megtárgyalhatók.
magyar balázs
megyei titkár

Megvalósítottunk egy hiánypótló kutatást,
amely kifejezetten a siket és nagyothalló személyek munkaerő-piaci helyzetét vizsgálja. Célunk a szükségletek és a szolgáltatások minél
erőteljesebb összehangolása.

EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján
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Látogatást tettünk az EMMI államtitkáránál,
így felvázolhattuk azokat a fontos területeket,
melyen változtatni szükséges a hallássérültek
szempontjából: a bilingvális oktatás bevezetése,
a hallássérült szaktanárok nevelőtanári besorolásának ellentmondásai, a felnőttképzésben érettségizők vizsgáival és nyelvvizsgával kapcsolatos
anomáliái, valamint felhívtuk a figyelmet a komplex
minősítés nagyothallókra vonatkozó indokolatlanul
szigorú szabályozásának következményeire és
foglalkoztatási akadályaira. Az NRSZH szakmai vezetőjénél kiemeltük, hogy nem ellátásokat kérünk
a számukra, hanem hozzáférést a rehabilitációs
szolgáltatásokhoz.

Örömhír, hogy a SINOSZ pályázat útján elnyerte a
Siketek Világszövetsége (WFD) 2017-es Nemzetközi Konferenciájának szervezési jogát.
Azóta már elindult az eseményről szóló honlapunk
(www.wfdbudapest2017.com), és a szervezési
munkát is elkezdtük. 2017 novemberében számítunk tagjaink segítségére, hogy a tervek szerint
ezerfős, nemzetközi vendégsereget méltóképpen
köszönthessük Budapesten!
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TERET ADTUNK A KÖZÖSSÉGNEK!
Civil szervezeti kapcsolataink erősödtek, szakmai együttműködéseink bővültek:

A Szerencsejáték Zrt.-vel való együttműködésünk újabb állomásaként a hallássérült munkatársak köre további 2 fővel bővült. A cég
kipróbálta az elszámolásban is támogatást nyújtó segédeszközt, a
KONTAKT Tolmácsszolgáltatást. Közös kisfilmet is forgattunk, illetve
együtt pályáztunk az European Lotteries 2015-ös Innovációs díjára. A
spanyol ONCE együttműködési szerződésének ünnepélyes aláírásán a Szerencsejáték Zrt. vezérigazgatója a köszöntő beszédében jó pár percig a SINOSZ együttműködésének eredményeiről is beszélt.
Egyik legnagyobb sikerünk, hogy a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-vel is célba ért
az együttműködésünk, hiszen 5 siket fiatal kezdett dolgozni a gyárban, a Fényezőüzem területén.
Együttműködésbe kezdtünk ebben az évben a DHL-lel is. Az közös alapokat már felépítettük, a
következő lépések 2016 év elején várhatóak, amikor megkezdődik a siket és nagyothalló munkatársak foglalkoztatása, első körben az Üllői telephelyen.
Az Auchan Magyarország Kft.-vel ugyancsak aktívan működtünk együtt foglalkoztatási kérdésekben, akik akadálymentesített kisfilmekkel kedveskedtek a siketek világnapja alkalmából. Segítettük belső oktatási anyaguk akadálymentesítését.
A Flextronics és a SINOSZ együttműködése eredményeképpen 2015 nyara óta több mint 10
hallássérült személy dolgozik a cégnél. Érzékenyítő tréninget tartottunk a cég érintett vezetői és
HR-csapata számára is. Folyamatosan segítjük a céget szakmai tanácsadással és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás biztosításával.
SPAR HR-vezetőjével egyeztettünk, mivel az országos hálózat
nyitna a hallássérült munkavállalók irányába, majd meghívást kaptunk a SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft-től, hogy tartsunk tájékoztatást a siket és
nagyothalló személyek foglalkoztatásának specifikumairól. A találkozóra Bicskén került sor, a vállalat központjában, ahol az összes
régióvezető jelen volt.

Köszöntjük
a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
által rendezett

ÉRTJÜK EGYMÁST!

10.00-15.00
idopont

esélyegyenlőségi és a Kontakt Tolmácsszolgáltatás
eredményeit bemutató szakmai konferencián
A program jelnyelvi moderátorai:

Orbán Evelin

és

Dr. Tapolczai Gergely

09.30–10.00

Érkezés és regisztráció

12.00–13.30

Ebéd

10.00–10.05

Megnyitó – SINOSZ

13.30–14.00

10.05–10.25

Miniszteri köszöntő

Meglepetésvendég – az akadálymentes kommunikáció és
az életminőség összefüggései

10.25–10.45

„Értjük egymást” werk film

14.00–15.00

a működés tapasztalatairól

A SINOSZ KONTAKT záró konferenciáján egy kerekasztalbeszélgetést kezdeményeztünk kiemelt munkaadói partnereink képviselőivel, a siket és nagyothalló személyek munkaerő-piaci
helyzetével kapcsolatban. A beszélgetésen részt vett: HR-vezető
(Auchan Magyarország Kft.), osztályvezető (Szerencsejáték Zrt.),
atipikus foglalkoztatási specialista (TESCO-GLOBAL Áruházak
Zrt.), HR-vezető (Nolato Magyarország Kft.), vállalati
értékesítési igazgató (Invitel).

2015.
február 18.szerda

10.45–11.15

mint a társadalom teljes jogú tagjai:
a Kontakt Tolmácsszolgálat szerepe
és lehetőségei ennek elérésében

dr. Kósa Ádám SINOSZ elnök,
Európa Parlamenti képviselő
11.15–11.35

Piaci kerekasztal-beszélgetés

Kiss Virág HR vezető

A siketek és nagyothallók,

Az Invitel szerepe és tapasztalatai
a Kontakt Tolmácsszolgálat

Auchan Magyarország Kft.

Rosner Imre

karitatív osztályvezető
Szerencsejáték Zrt.

Tóthmárton Vera

Atipikus foglalkoztatási specialista
TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.

rendszerének kiépítésében

Mártha Imre operatív főigazgató, Invitel
11.35–12.00

Kitekintés a jövőbe: új technológiák
és modellek a fogyatékkal élők
szolgálatában

Gerlei Gyöngyvér

Kuthy Antal vezérigazgató,

vállalati értékesítési igazgató,
Invitel

E-Group ICT Software Zrt.

Az

A konferencia
akadálymentes
valamennyi résztvevo
számára

értjük egymást!

konferencia
kiemelt partnere:

Távlatokat nyitunk

kovács ildikó

HR igazgató,
Nolato Magyarország Kft.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján
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Segítettük az Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság feliratozó csapatának bővülését. 2 fő nagyothalló személlyel erősödött a csapat és ezáltal vált még eredményesebbé a televíziós műsorok
akadálymentesítése az érintettek bevonásával.
Tagságunk körében lefolytatott kutatásunkat bemutattuk az Óbudai
Egyetemen, az Országos Neveléstudományi Konferencián, 2015 novemberében, mely az ország legrangosabb, oktatással, képzéssel, neveléssel
foglalkozó konferenciája. Mivel empirikus kutatásról van szó, így a poszter
szekcióban került sor a kiállításra.
Meghívást kaptunk a Munkáltatók Esélyegyenlőségi
Fórumának (MEF) klubdélutánjára, melynek keretén
belül beszéltünk a siket és nagyothalló személyek munkaerő-piaci helyzetéről. A jelenlegi tagok között több,
egyenként is sok ezer embert foglalkoztató magyar és
multinacionális társaság van, de kisebb vállalkozások és
civil szervezetek egyaránt megtalálhatók. Azóta megkeresett minket a Magyar Posta és a MOL is, kapcsolataink tovább bővültek.
Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente
Önkormányzatával ünnepélyes keretek között együttműködési szerződést írtunk alá, közösen vállaltuk az önkormányzat illetékességi területén található
iskolákban történő érzékenyítő órák megvalósítását, egyben Rákosmente Önkormányzata Polgármesteri Hivatala ügyfélkezelő munkatársainak tartottunk érzékenyítő foglalkozást.
Részt vettünk az Internetkon konferencián, ahol az internetkonzultáció
eredményeiről és fontosságáról tartottak előadásokat. Köztük szervezetünk
is felszólalt az interneten található tartalmak fogyatékossággal élő személyek
számára történő akadálymentesítésének szükségessége kapcsán.
A SINOSZ kapcsolati tőkével és szakmai tanácsadással támogatta
az Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe
(AAATE) 13. konferenciájának megrendezését, a konferencia 1 napja
kifejezetten a magyar akadálymentesítési helyzet bemutatását tűzte célul.
Kapcsolatot építettünk az MTVA Új Média-val az MTVA műsorainak feliratozása tekintetében,
az élő feliratozás minőségi javítására kerestük közösen a megoldást: A Dal című, élőben sugárzott
zenei műsorban már debütáltak az új feliratozási módszerek, szép fogadtatással.
Részt vettünk a Központi Statisztikai Hivatalban a 2016. évi mikrocenzus előkészítésével
kapcsolatos egyeztetésen, javasoltuk a
mikrocenzusról készülő videók jelnyelvi
adaptációját, a kérdezőbiztosok felkészítését
a fogyatékossággal élő személyekkel történő
kommunikációra, e-learning oktatás esetén
szituációs helyzetek levetítésével.
Részt vettünk hallássérült önkéntesekkel és
szakemberekkel az OKI és az ETIKK közös gyakorlatán a metróban, mely során azt
néztük meg, hogy vészhelyzet esetében mit
lehet tenni a siket és nagyothalló személyek
mentése során.

TERET ADTUNK A KÖZÖSSÉGNEK!
Egyeztettünk az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságánál a tűzvédelmi rendszerek
hallássérült személyek foglalkoztatása esetén
szükséges fejlesztése kapcsán. Továbbá invitálást
kaptunk a szakértői bizottságba, amely majd, ha
eljut odáig, akkor kidolgozza az OKF irányelveit
a megváltozott munkaképességű munkatársak
alkalmazásakor szükséges akadálymentesítési
előírásaira vonatkozólag.
Közreműködtünk az OTP Zrt. akadálymentes
szolgáltatásait bemutató prospektusának finomításában, ezáltal sikerült a megfelelő kifejezéseket a
kiadványban elhelyezni. Képzési tevékenységünk
keretében ismét speciális jelnyelvi felkészítést tartottunk az OTP munkatársainak.
Közreműködtünk a Down Alapítvány sorstárs
szülői hálózatát építő munkájában, néhány hallássérült szülőt, és hallássérült gyermeket nevelő
szülőt próbálunk felkészíteni a feladatra.
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Komplex
akadálymentesítési program
az OTP Bankban

Kapcsolódtunk az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar által
szervezett, Fülszöveg c. kerekasztal-beszélgetéshez, ahol bemutattuk a SINOSZ-t, valamint előadássorozatot tartottunk a Hallássérültek rehabilitációja c. tantárgy keretében
a végzős szurdopedagógusok számára.

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács
delegáltjaként a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program Monitoring Bizottságának ülésein képviseltük szervezetünket.
Tagjaink érdekeit megjelenítettük a Telekom
által szervezett „Helló holnap” kerekasztalbeszélgetésen, a díjcsomag fogyatékos-/
felhasználó-barát kialakítása érdekében.

Kiállítottunk és előadást tartottunk a Forgalmazók az Egészségért Szövetség éves
szakmai konferenciáján, a KONTAKT-ot és a
nagyothallók érdekeit képviseltük.
A BRFK Bűnmegelőzési Osztályával az
együttműködési megállapodásunk aktualizálásán dolgoztunk, elértük, hogy a 112-es
számon SMS-küldés és Skype lehetőségek
is biztosítva legyenek.

EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján
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Az United Way szervezettel együttműködésben lebonyolítottunk a General Electric
munkatársai számára egy közösségi napot,
melynek keretében 30 halló felnőtt és 15
hallássérült gyermek közösen kézi készítésű lámpákat hozott létre, amelyek azóta is
közösségi terünket díszítik.

Együttműködést kezdeményezett velünk az
Országos KID Egyesület, hogy segítsük
szakmai programjuk megvalósítását, mely a
fogyatékossággal élő fiatalok pályaválasztását irányozta elő a PTE támogatásával.

Részt vettünk a Fogyatékos Emberek
Szervezeteinek Tanácsa fogyatékos
jogokra koncentráló, másrészt az UNICEF
Magyarország által vezetett, gyerekjogokra
fókuszáló csoportjai által létrehozott árnyékjelentés elkészítésében.

Épitettük a kapcsolatot a SIVANTOS kft.-vel
a felsőoktatásban tanuló hallássérült fiatalok
támogatása érdekében
Az SGS Hungaria Kft. – mint CSR partnerünk – úgy döntött, hogy támogatja az iskolai
érzékenyítő óráink egy részének lebonyolítását.
Együttműködtünk a Danavox-H Kft. ügyvezetőjével a SINOSZ-tagoknak szóló kedvezmények, valamint a KONTAKT Danavox-H
általi használata tárgyában.

TERET ADTUNK A KÖZÖSSÉGNEK!
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Felvettük a kapcsolatot a Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központtal az ügyfélszolgálat akadálymentesítése tárgyában,
másrészt elkezdtük az egyeztetést a lakosság pénzügyi tudatosságát növelő kiadványainak akadálymentesítése érdekében.

Idén is képviseltettük magunkat az ELTE-n a
Tanulás, tudás, innováció konferencián.
Kollégánk az Egyenlőtlenségek az oktatásban és a képzésben című szekció keretein
belül „A lifelong learning paradigma az Európai Unió fogyatékosügyi politikájában és
annak hatásai a hazai felnőttképzés területén” címmel tartott előadást.

Részt vettünk a Fogyatékosságtudományi
Szakosztály ülésén az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karon, a fogyatékosságtudományi OTKA kutatás első évének tapasztalatait bemutató konferencián és workshopon.
A ProAbility konferencián és workshop-on a
Budapesti Corvinus Egyetemen is képviseltük a szervezetet.
Kollégánk részt vett és képviselte szervezetünket a III. Magyar Fogyatékosságtudományi Konferencián, mely az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Karon, Perspektívák dinamikája a fogyatékosságtudományban címmel került megszervezésre.
EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján
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ÉRDEKVÉDELMI ALAPFELADATAINK ELLÁTÁSA
TOSINA (2015-től Tolna Megyei Szervezet: 16

Vas: 17

Veszprém: 18

Zala: 21

Ajka onállóegyesület: 2

Pest: 9

Új belépők száma 2015-ben

Bp. Siketek: 48

Szabolcs-Szatmár-Bereg: 49
Somogy: 33

összesen: 1107 fő

Bp. Nagyothallók: 357

Nógrád: 26
Komárom-Esztergom: 23
Jász-Nagykun-Szolnok: 21
Heves: 61

SINA-HBME: 51
Vas: 231
Tolna: 290

Győr-Moson-Sopron: 42
Fejér: 16

Baranya: 34

Csongrád: 64
Borsod-Abaúj-Zemplén:
117

Békés: 50

Bács-Kiskun: 32

Veszprém: 271

Zala: 324

Ajka: 35

Szabolcs-Szatmár-Bereg: 451
Somogy: 507

Bp. Nagyothallók: 3170

Pest: 189
Nógrád: 398
Komárom-Esztergom: 348
Jász-Nagykun-Szolnok: 431

2015 - taglétszám: 14523 fő

Bp. Siketek: 1192

Heves: 903
Bács-Kiskun: 443
SINA-HBME: 694

Baranya: 485

Győr-Moson-Sopron: 495

Társadalmi irányítás szintje

Fejér: 332

Békés: 386
Csongrád: 865

Borsod-Abaúj-Zemplén:
2083

Országos tisztségviselők: 11 tagú Országos Elnökség, 3 tagú Országos Felügyelő Bizottság, 3 tagú
Országos Fegyelmi Bizottság, a megyei szervezetekben 3-5 tagú elnökségek, a helyi szervezetekben 3
tagú elnökségek működnek. A megyei és helyi szervezetekben az összes tisztségviselő száma 162 fő
(önálló tagszervezetek nélkül). A társadalmi irányításunkat 40 fő küldött támogatja. Valamennyi társadalmi
tisztségviselő önkéntes munkában tevékenykedik a szervezet tagsága érdekében.
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április 18. és
november 07.

Országos Küldöttközgyűlés

Ezek a témakörök voltak: 2014. évi
közhasznúsági beszámolók jóváhagyása, Országos Felügyelő Bizottság és Országos Fegyelmi Bizottság beszámolóinak
jóváhagyása, Tiszteletbeli Tag cím adományozása.
A Civil törvény és a Ptk. változásával a SINOSZ
Alapszabályát is érintő változások történtek, a
Közgyűlés mindezt megvitatta.
A SINOSZ működését szabályozó egyéb szabályzatokat az új Alapszabályhoz igazítottuk, melyeket az Országos Küldöttközgyűlés elfogadott. /
Alapszabály, Választási Szabályzat, Befektetési
Szabályzat, Felügyelő Bizottság, SZMSZ/ Hozott
határozatok száma: 43 db.

Országos elnökség ülései:

január 16.,
február 13., március 14.,
április 17., május 08., június 26.,
szeptember 05., október 10.,
november 06.,
december 12.

Hozott határozatok száma: 104 db

EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján
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A SINOSZ országos hálózatának operatív működtetése
Az országos hálózatot az igazgató irányítása mellett a központi szakmai és gazdasági stáb látja el,
rendszeres stábülések és egyeztetések keretében dolgozunk.
Az operatív feladatok ellátásához irodát, a közösségi célokra klubhelyiséget biztosítunk:
18 megyeszékhelyen− önálló jogi személyiséggel nem rendelkező tagszervezeteinknek
Budapesten		
– siket és nagyothalló tagjaink számára
30 városi helyszínen − önálló jogi személyiséggel nem rendelkező helyi szervezeteinknek
1 megyei helyszínen − önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezetnek (SINA-HBME)
1 városi helyszínen − önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezet látta el a tagokat (Ajka)
Az operatív munka 86 fő főállású és részmunkaidős munkatárs, valamint 231 megbízásos munkavállaló együttműködésben valósult meg. 13 helyi szervezetben ügyintéző munkatárs végezte a feladatokat. A titkárok tevékenységének két fő eleme:
a) Ügyfélfogadás biztosítása havi szinten, országosan 1132 óra időtartamban.
		
18 megyei szervezetnél: havi átlag 48 óra
		
30 helyi szervezetnél: havi átlag 16 óra
b) Korosztályos és tematikus klubtevékenység koordinálása:
		
18 megyei szervezetnél heti 2 alkalommal
		
30 helyi szervezetnél átlag heti 1 alkalommal
		Budapesten: heti 4 alkalommal
		Budapesten: havi 2 alkalommal ifjúsági klub működtetése
Az év során a TOSINA – korábbi önálló szervezet – megszűnt, tagjai ismét a SINOSZ Tolna Megyei Szervezetéhez csatlakoztak. A szervezeti programokat a tagok szívesen, aktívan látogatták, a közösség összetartó ereje növekedett, a tagok a szolgáltatásokat elérték, az információkhoz akadálymentesen hozzájutottak.

Titkárok kompetenciafejlesztése
Az operatív feladatokat ellátó munkatársak – ezen belül is a megyei és helyi szervezeteknél dolgozó
munkatársak – munkájának minősége, felkészültségük szintje, feladatkezelési kompetenciája jelentősen
befolyásolja a szervezetünk megítélését, tagjaink komfortérzetét. Ezért is kezeljük kiemelten titkáraink
folyamatos fejlesztését, fontosnak tartjuk számukra a programok részletes bemutatását, hogy a szervezettel történő azonosulásuk minél teljesebb legyen.
Az év során egy jelentős adminisztrációs segítséget nyújtó, digitális felületet hoztunk létre Off.sinosz.hu
névvel. A programban több modul működik:
Tagdíjak pénzügyi felülete
Jegyzőkönyvek feltöltési felülete
Nem felvehető jelentkezők dokumentációjának
		 kezelő felülete
Tagfelvételi- és Hallásállapot Ellenőrző Bizottság
		 (TAHEB) felülete
Nem választható tagok (Országos Fegyelmi
		 Bizottság határozatai alapján)
Körlevelek
T.É.M.A. Projekt tervező és elszámoló felülete
ISO dokumentációk, egyéb formanyomtatványok
		 tárolása letölthető formában
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Titkári munkaértekezletek
Foglalkoztunk a jelnyelvi képzések új dokumentációjával az ISO minősítésnek és az akkreditált
képzések előírásainak megfelelően.
Folyamatosan információt adtunk a pénzügyi
dokumentációk helyes kezeléséről, a gépi
számlázás továbbfejlesztéséről.
Nagy kihívást jelentett a szervezet valamennyi
munkavállalójának a SINOSZ Alapszabály Polgári törvénykönyvhöz igazítása és az ehhez
kapcsolódó Alapszabály-módosítás előkészítése, az Adatvédelmi Szabályzat ismertetése,
külsős megkeresésekre történő egységes
válaszadás megbeszélése.

Eger, május
6-7-8.

Budapest,
március 10.,
október 13.,
december 1.

Titkárok kompetenciafejlesztő tréningje
A 3 napos tréning során részletes információt
adtunk az éves szakmai programokról és az azok
végrehajtásához kapcsolódó feladatokról. Jeleztük, hogy a programok szervezése során a halmozottan fogyatékos siket és nagyothalló sorstársainkat kiemelten kezeljük. Látogatást tettünk
az Egri Mlinkó István Általános Iskolában, ahol öt
alsó tagozatos, hallássérülteket oktató osztályba kaptunk betekintési lehetőséget. A közelgő
2017. évi törvényi határidőt is figyelembe véve
a bilingvális oktatás bevezetésének kérdésében
sajnos elkeserítő volt a tapasztalatunk.
Mindössze a felső tagozatban, a hetedik évfolyamtól „választható” fakultáció a jelnyelv. A
gyermekek viszont – ahogy eddig is minden
intézményben – boldogan, örömmel fogadtak
bennünket, élvezettel kommunikáltak velünk és
csodálkoztak azon, hogy a felnőttek – és a hallók
is! – használják a jelnyelvet. Reméljük, ők sem
szakítanak majd a hagyományokkal és felnőttként
kiállnak a jelnyelv létjogosultsága mellett.
EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján
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Folytattuk a családok, gyerekek elérését és
szervezeti életbe történő bevonását
Vidám7 immár negyedszer
2015 júniusában 4. alkalommal rendeztük
meg Budapesten a Vidám7 napközis tábort,
melyen idén 35 siket, nagyothalló és halló, 5-12 év közötti gyermek vett részt. Ezzel
egyrészt erősítettük a tagjainknak nyújtott
szolgáltatásokat, másrészt ezen a módon is
szerettük volna ismét a SINOSZ-hoz kötődés,
közösségi élet élményét átadni tagjainknak.
A gyerekek játékos foglalkozásokon,
versenyeken, jelnyelvi fejlesztésen vettek
részt. A tábor szerves része, hogy a gyerekek
közös foglalkozáson vesznek részt a SINOSZ
Központ dolgozóival, hogy betekintést nyerjenek
a munkájukba. Filmvetítéssel avattuk be a
gyerekeket a közös produkcióba, amely a

101 kiskutya rövid feldolgozása volt,
amit később, a Siketek Világnapja
eseményen is bemutattak. A gyerekek
a tábor keretében ellátogattak a Rex
Állatotthonba, ahol megismerkedtek
az otthon rövid történetével. Ezután
lehetőségük volt állatokat etetni és
simogatni, a legbátrabbak pedig
lovagolhattak is. A tábor befejező
eseménye a hagyományoknak
megfelelően a szülőkkel együtt egy
családi nap, melynek keretében a
szülők, felnőttek, gyerekek együtt
tornáztak és kézműveskedtek. A hét
zárása egy közös előadás, ami méltón
bizonyította a jelnyelvi fejlesztés eredményességét. A program önkéntesek és
segítők nélkül nem valósulhatott volna
meg. Örömmel látjuk, hogy a gyereknapi
közösségi programjaink egyre látogatottabbak, és rengeteg családot vonzanak
be.

TERET ADTUNK A KÖZÖSSÉGNEK!
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Fiatalok fokozatos bevonása a szervezetbe
A Budapesti Siketek Ifjúsági Klubja szervezésében a klubnapok kéthetente kerültek megrendezésre, ahol változatos programokat nyújtottak a fiatalok részére. A találkozók száma éves
szinten 25-35 alkalom, a programokon részt
vevők száma átlagosan 25-30 fő. Működtetnek
egy Facebook-oldalt, amelyet jelenleg több mint
500 fő követ, illetve youtube és egyéb vizuális
csatornák segítségével élénk kommunikációt
folytatnak.

Az írországi siketek ifjúsági szervezete és a Budapesti Siketek Ifjúsági Klubja között csereprogramot valósítottunk meg a Mobilitás programon
belül. Március 27-április 4-ig a SINOSZ látta vendégül az ír siket fiatalokat, majd az év augusztusában 23 fő magyar fiatal látogatott Írországba.
A program kiváló lehetőséget adott arra, hogy a
fiatalok kapcsolatot építsenek, az önszerveződésről tapasztalatot cseréljenek. Hasonló célokat
szolgált a WFDY Ifjúsági Tábora Törökországban, ahová pályázati úton 2 fő magyar siket
fiatalt tudtunk delegálni júliusban.

EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján
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Gyermekjogokról gyerekeknek! – WORKSHOP
Ez a különleges és innovatív programunk a siket
és nagyothalló gyermekeknek szólt. A hallássérült
gyerekeket oktató iskolákat kerestük meg ezzel az
interaktív programmal. A programmal a célunk az
volt, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljünk a fiatal
korosztállyal a számukra természetes és meghatározó közegben, azaz iskolában. Törekedtünk arra is,
hogy ezen a játékos módon ismertessük meg velük
a jogtudatosság alapjait, erősítsük identitásukat és
lehetőséget nyissunk arra, hogy saját anyanyelvükön
egy jelnyelvhasználó felnőtt bevonásával segítsük
fejlődésüket.

A játékos foglalkozások során olyan problémákat vetettünk fel, amelyek minden gyermeket egyaránt
érinthetnek, esetleg rosszabb esetben már érintenek. A WORKSHOP 1,5-2 órás, amelyen ideálisan
egyszerre 12-15 fő van jelen. A foglalkozásokat az esélyegyenlőségi referens munkatársaink vezették,
akiknek alkalmuk nyílt a programok végeztével a siket iskolák pedagógusaival is konzultálni a jelnyelv
fontosságáról, gyermekek életében betöltött szerepéről, a bilingvális oktatás bevezetésének szükségességéről. Összesen 182 hallássérült tanulót értünk el a programmal!
Megvalósult programok helyszínei, időpontjai, résztvevők száma:

Iskola

Időpont

Összes résztvevő

Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI és
Kolégium

2015. február 5. és február 12.

64 tanuló

Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola

2015. február 19.

34 tanuló

Hallássérültek Tanintézete (Budapest)

2015. október 7-8.

58 tanuló

Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Kollégium és Gyermekotthon

2015. november 5.

14 tanuló

Egri Mlinkó István Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény,
Óvoda, Általános Iskola és Kollégium

2015. december 2.

12 tanuló
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A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége hivatalos weboldala:

www.sinosz.hu

A SINOSZ – jelenlegi formájában 2015 augusztusa óta működő – weboldala Szövetségünk legfőbb internetes kommunikációs csatornája. Nemcsak a hallássérültek teljes közösségét érintő, közérdekű híreket,
információkat közvetítjük ezen keresztül, hanem a SINOSZ megyei és helyi szervezeteinek programjaira,
eseményeire vonatkozó híradásokat, tudósításokat is, így honlapunk naponta több alkalommal frissül.
Az elmúlt években a híroldalak mellett egyre növekvő teret nyert weboldalunkon a szolgáltatásaink
bemutatása, amelyek folyamatos fejlesztése és tevékenységi körének bővülése, az egyre növekvő információmennyiség folytán szükségessé vált, hogy saját honlapot is kapjanak ezek a szakterületek. A
közelmúltban elindultak új, tematikus honlapjaink: a KONTAKT Tolmácsszolgáltatás (www.skontakt.hu),
akkreditált jelnyelvi képzéseink (www.jelnyelv.hu), munkaerő-piaci szolgáltatásunk (www.akadalyugras.
hu), legutóbb pedig a jelnyelvi tolmács-szolgáltatásunk honlapja (www.tolmacsszolgalat.hu), valamint
megújult a nagyothallás témáját felölelő Hangforrás-honlapunk is (www.sinoszhangforras.hu). Időszerűvé
vált, hogy mind szerkezetében, mind megjelenésében újjászülessen fő honlapunk is, követve a változásokat, integrálva a „társ-honlapjainkat”.

2015. év folyamán 1259 darab új hír került fel honlapunkra, melyek közül 640 kiemelt és/vagy a tagság
legszélesebb körét érintő hírt jelnyelvi (videó) adaptációval is elláttunk, 30 esetben feliratozással teljessé
téve a kommunikációs akadálymentesítést az eredeti hírszöveg mellett.
Honlapunkon nemcsak gazdag programkínálatunkat ajánljuk az érdeklődők figyelmébe, ill. tudósítunk
képes visszatekintőkben az országszerte megvalósult sok-sok eseményünkről, hanem a közlemények,
felhívások, pályázatok és más közérdekű tudnivalók is folyamatosan helyet kapnak oldalunkon.

E honlapok tervezése során és létrehozásakor fontos szempont volt az egységes megjelenés és a hasonló szerkezeti felépítés, a könnyű kezelhetőség, áttekinthetőség, ill. – az okostelefonok és táblagépek
térhódításához igazodva – a mobileszközökről való elérés és használat (ún. reszponzivitás) lehetőségének biztosítása is. 2015 augusztusától már ilyen formában érhető el országos honlapunk is a látogatók számára – legyenek siket, nagyothalló vagy halló érdeklődők. Látogatások száma 2015. évben:
278453.
EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján
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A SINOSZ a Facebookon
Mivel alkalmazkodnunk kell a felhasználói igényekhez, a SINOSZ
Facebook-oldala (https://www.facebook.com/SINOSZ) is egyre hangsúlyosabb szerepet kap a SINOSZ tagjainak, ill. a siket és nagyothalló érdeklődők szélesebb körének informálásában, de a többségi társadalom tagjai is
növekvő gyakorisággal keresnek Szövetségünkkel kapcsolatot és információt ezen a felületen. Az oldal kedveléseinek száma folyamatosan növekszik: a
2014. december 31-i 5.130-as értékről 2015. december 31-re 5975-re nőtt
a kedvelések száma.

INFÓPONT - országosan
SINOSZ INFÓPONT elnevezéssel a Siketek és Nagyothallók
Országos Szövetsége 10 megyei
szervezeténél, ill. országos székházunkban telepített infrastruktúrára támaszkodva 2014 májusától havi rendszerességgel frissülő,
képes jelnyelvi videó-hírlevelet sugárzunk. Az egyenként
10-15 perces hírösszeállítások
sajátossága, hogy kommunikációs szempontból teljes mértékben akadálymentesek: közvetítő
csatornájuk a magyar jelnyelv és
feliratozás. Az INFÓPONT fő célja, hogy legfontosabb,
közérdekű híreinket eljuttassuk az internet-hozzáféréssel
nem rendelkező és/vagy azt nem használó siket és nagyothalló emberekhez is.

Hallássérültek magazin
A Hallássérültek magazinját ebben az évben 11
alkalommal (1 dupla számmal) jelentettük meg. A
lap közösségi programjaink és híreink nyilvánosságának legkedveltebb felülete. A magazint havonta 1600
példányban adtuk ki, 40 oldalas terjedelemben. A VIP-keretünk terhére a lapot
valamennyi szervezetünk, társadalmi
tisztségviselőnk, szakmai és üzleti partnerünk, a siketek és nagyothallók iskolái,
tiszteletbeli tagjaink is kézhez kapják. A
feladatot 1 fő szerkesztő, 1 fő korrektor
és 1 fő tördelő látja el.
Szervezetünk TXT-oldalt is működtet az
M1/M2 TV-csatornák 852-853. oldalán. A
TXT-szolgáltatást 2015-ben is támogatói
szerződés keretében kaptuk.
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Országos jogsegélyszolgálat
Országos jogsegélyszolgálatunk megyei
szinten működik, jelenleg 16 fő jogászt
SINOSZ-forrásból, 1 főt a baranyai tolmácsszolgálat keretéből finanszírozunk, 1 fő pedig
önkéntesként segíti munkánkat. A jogtanácsadás valamennyi helyszínen akadálymentesített formában zajlik és további nagy előnye,
hogy mindezt a tagok a szervezet helyiségében érik el.
Az ügyfélfogadás a tagok igényeihez igazítottan, átlagosan heti 1, vagy havi 2 alkalommal valósul meg. A
megkeresések többsége még mindig polgári szerződéses ügyekben, valamint a fogyatékossági támogatás kapcsán érkezik. Az éves esetszámunk országosan: 1012. Fogyatékossági támogatás, rokkantsági
és rehabilitációs ellátás témakörben a legmagasabb a
megkeresések száma, ami előrevetíti, hogy a felülvizsgálatok megszaporodtak. A jogsegélyszolgálat
tevékenységét a T.É.M.A.-programon belül jogtudatosságot erősítő előadásokkal támogattuk.
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A SINOSZ 13 megyében jelnyelvi tolmácsszolgáltatást működtetett 36 fős személyi
állománnyal, az alábbi megyékben: Bács-Kiskun
megye, Baranya megye, Békés megye, Csongrád megye, Fejér megye, Jász-Nagykun-Szolnok
megye, Nógrád megye, Pest megye, Somogy
megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna
megye, Veszprém megye és Zala megye.
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A SINOSZ-üdülő a kedvezményes üdülés
lehetőségét biztosítja tagjaink számára Balatonfenyvesen, a Kecskeméti u. 6-8. sz. alatt.
Tagjaink és hozzátartozóik - összesen 171
vendég - 819 vendégéjszakát töltöttek nálunk
az elmúlt évben, illetve az üdülő adott helyszínt a jelnyelvi táborunknak és a tisztségviselői
tréningeknek. Az üdülő területén mind a kül-,
mind a beltéri körülmények állagmegóvására
törekedtünk. Folyamatos volt a kert parkosítása,
valamint a terület olyan irányú fejlesztése, mely a
lehető legnagyobb szabad felületet kínálja, ám a
megfelelő szeparáció lehetőségét is biztosítja.
A tömegsport kiemelten fontos a hallássérültek
életében. A Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége, az általa üzemeltetett SINOSZ

Sportcentrumban, valamint a területen fekvő
Emszt Kálmánné Sportcsarnokban rendszeres,
kedvezményes sportolási lehetőséget biztosított
a hallássérültek (nemcsak SINOSZ-tagok) számára több sportágban és mindkét nem számára:
nagypályás labdarúgás, futsal, kézilabda, floorball,
röplabda, darts, aerobic. 2015. évben 306 óra
ingyenes lehetőséget biztosítottunk az SSC tagjai számára a Sportcentrumban, melynek révén
mintegy 170 hallássérült ember tudott sportolni.
Ezzel kívántunk hozzájárulni, hogy a fogyatékos
személyek nem pusztán az egészségmegőrzés
céljából, hanem rehabilitációs céllal is részt vegyenek a sport-/közösségi életben. Ezen felül a
SINOSZ jó gazda módjára igyekezett a tulajdonában álló ingatlant nemcsak folyamatosan karban
tartani, de szerény lehetőségei és elsősorban külső
források (pályázatok) révén felújítani azt. 2015ben a Siketek Sport Klubjával közösen, a Magyar
Labdarúgó Szövetség TAO előminősítéses pályázatának keretében megtörtént a földszinten a teljes
padlóburkolat-csere, az épület déli homlokzatán
16 db nyílászáró cseréje, valamint az épületen belül 3 db ajtó és 50 db radiátor cseréje. A SINOSZ
ezen felújítások révén is igyekszik egyfelől kulturált,
korszerű körülményeket teremteni a hallássérült
sportolók számára, másfelől az épület üzemeltetését is racionalizálni.
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Isztambul,
július 28 augusztus 01.

Nemzetközi, hazai képviselet
A SINOSZ évek óta következetesen törekszik arra,
hogy a nemzetközi kapcsolatok révén tapasztalatot szerezzen szakmai kérdésekben, növelje a
szervezet nemzetközi ismertségét, információt
szerezzen jó gyakorlatokról és mindent megtegyen azok hazai elterjesztése érdekében. Rendes tagsági viszonnyal rendelkezünk, és tagsági
díjat fizetünk az alábbi hazai és nemzetközi
önszerveződésekben: FESZT, EUD, WFD, EFHOH,
IFHOH. A felsorolt szervezetek éves közgyűlésein
rendszeresen küldötteink képviselik a SINOSZ-t,
szavazati jogunkkal mindig élünk.

Siketek XVII. Világtalálkozója
A WFD közgyűlése 2015. július 26-27. között
zajlott 74 ország 127 küldötte részvételével. Az
eseményeken az elnök és az alelnök képviselte
hivatalos delegáltként a SINOSZ-t. A legnagyobb
hangsúlyt az emberi jogokra és az ENSZ Egyezményre tette a Közgyűlés. Eddig 134 ország
86 %-a ratifikálta az ENSZ Egyezményt. A WFD
elnöksége szorgalmazta, hogy a nemzeti szerveztek forduljanak az elnökséghez az ENSZ Egyezményben foglaltak megvalósításának ügyében. A
SINOSZ képviseletében volt alkalmunk bemutatni,
jelenleg hazánkban milyen megvalósítási szakaszban van az ENSZ Egyezmény.

A SINOSZ-nak lehetősége nyílt a Világtalálkozón
népszerűsíteni a WFD 3. Nemzetközi Konferenciáját, melynek szervezési jogát elnyerte a WFD
Elnökségétől 2017 novemberére. A helyszínen
felállítottunk egy rendezvényt népszerűsítő standot,
ahol rendezvény arculatos roll-upot, 1500 db szóróanyagot, 2000 db karszalagot és egyéb vizuális
kampány anyagokat helyeztünk el. Több felületen
is vetítettük kampányfilmünket, a Közgyűlésen is
beharangoztuk a közelgő eseményt. A delegáltak
önkéntesként segítették a 2017-es WFD-SINOSZesemény népszerűsítését. Az 5 nap során közel
400-500 különböző nemzetiségű siket személlyel
sikerült személyes kapcsolatba lépnünk, illetve a
teljes Konferencia résztvevői kör felé eljuttatnunk a
budapesti konferencia alapinformációit. Több mint
300 fő iratkozott fel a helyszínen a konferenciánk
levelezőlistájára.
EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján
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EUD Közgyűlés és szeminárium

Riga,
május 14-17.

Hagyomány szerint négynapos rendezvényt tartott az EUD (Siketek Európai Szövetsége) Lettország fővárosában, Rigában. Most „A siket személyek az EU munkaerőpiacán, vagyis az Egyenlő esélyű foglalkoztatás Európában?” című rendezvénynek adott
otthon a lett szervezet. Work-shop keretében feldolgoztuk az Egyezményben foglaltak
végrehajtását ellenőrző lépések folyamatát és megvitattuk, hogy az árnyékjelentést készítő csapatnak
milyen feladatai vannak az előkészítéstől a genfi bizottsági ülésen való képviseletig. „A siket személyek
az EU munkaerőpiacán” címmel szervezett szemináriumon is részt vettünk, ahol két siket európai parlamenti képviselő, dr. Kósa Ádám és Helga Stevens bemutatta a munkájukat, akik az EU-n belüli Fogyatékosságügyi Csoportot vezetik közösen.

Essen,
április 10-12.

EFHOH Konferencia

A SINOSZ az egyik legnagyobb szervezet, 4 szavazati joggal rendelkezik az EFHOH-ban. A témák
változatlanul a megfelelő akadálymentesítésre, az
egyenlő bánásmódra, az esélyegyenlőség kiterjesztésére, a diszkrimináció megszüntetésére fókuszáltak. Kiemelték
a feladatok sorából a munkaerőpiacon való beilleszkedés elősegítését, a munkáltatók helyzetének könnyítését, valamint azt, hogy
jól képzett hallásakusztikus szakemberek kellenek ahhoz, hogy a
megfelelő készülék-beállítással könnyebbé tegyék a nagyothallók
életét minden területen: akár munkában, akár egészségügyben,
vagy hivatalos helyeken. A konferenciát a Németországi Nagyothallók Szövetsége szervezte, amely fontosnak tartotta, hogy a
nagyothallók önállóságot, megélhetést, önbecsülést szerezzenek
és szorgalmazta egy olyan jogszabály létrehozását, amely alapján a
szülők eldönthetik, hová szeretnék iskolába járatni gyermeküket.

A Krakkói Siketek Szövetségével együttműködést és a Viribus Unitis Alapítvány munkatársaival
munkakapcsolatot alakítottunk ki a 2015-ös évi „Tapasztalatok megosztása a csend világával” c. projekt
kapcsán. Előadókat és program-moderátort delegálunk a nagyszabású nemzetközi rendezvényre.

TERET ADTUNK A KÖZÖSSÉGNEK!

25

EUD tanulmány – évkönyv 2015
Az European Union of the Deaf (EUD) ebben az évben is célul tűzte ki, hogy az ENSZ Fogyatékossággal Élő
Személyek Jogairól Szóló Egyezményének egyik cikkét középpontba állítva tanulmánykötetet hozzon létre
nemzetközi szakembergárda közreműködésével. Ebben az évben a fókusz a 33. cikken volt, mely a nemzeti szintű teljesítésről és ellenőrzésről szól. A kötetben „The implementation objectives of a non-profit,
public benefit organisation What does the UNCRPD mean to us?” címmel jelent meg tanulmányunk.

Ergo sum - jelnyelvi színtársulat
Az Ergo Sum a SINOSZ 2007 óta működő jelnyelvi színtársulata.
2015. március 26-án Budapesten, a SINOSZ színháztermében az ERGO SUM jelszínház bemutatta „Balladák
jelnyelven” című összeállítását. A színházi világnap alkalmából meghirdetett rendezvényen megtelt a színházterem
jelnyelvhasználó és a jelnyelv iránt érdeklődő nézőkkel. A
program során az alábbi előadásokat láthatták a nézők:
Az ügyes hűtlen asszony, népballada
Arany János: A walesi bárdok. Az előadás különlegességét az árnyjátékkal kombinált jelnyelvi jelenetek
adták.
A házasuló királyfi, népballada
Arany János: Ágnes asszony című alkotásának feldolgozásában nemcsak árnyjáték, hanem vetített képes
illusztrációk is kiegészítették a jelnyelvi jeleneteket.
A megcsalt férj, népballada
Az előadást követően a közönségtalálkozó során nagyon
jó hangulatú, érdekes beszélgetés bontakozott ki a társulat
tagjaival.
Borsod Megyei Szervezetünk meghívására az ERGO SUM
Miskolcon lépett fel egy rendezvényen a Titokzatos bőröndök című fordulatos komédiával. A vígjátékot jelnyelvi
tolmács fordította hangra a jelen levő nagyothalló, halló,
jelnyelvet nem ismerő közönségnek. A miskolciak lelkesen
fogadták az előadást, gratuláltak a szereplőknek.
Szeptemberben új művészeti vezetőt kapott a társulat,
amelyre sok meghívás várt az év utolsó harmadában. Felújították a vígballadás, verses etűdöket, majd elvitték
ezeket Egerbe és Kaposvárra a siketek világnapja
alkalmából. A két vidéki fellépés után felújították,
átdolgozták az 5 évvel ezelőtti előadást, a Szembenállókat. Ennek első bemutatója Gyulán volt. Még
nem a végleges verziót láthatta a gyulai közönség,
csupán egy keresztmetszetet. A rákövetkező hetekben tovább dolgoztak ezen a darabon, és a SINOSZ
budapesti központjában tartottak egy munkabemutatót belőle, majd Debrecenbe utaztak az előadással.
EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján
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„Csak annyi,
hogy dolgozni szeretnék...”
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Projektként vállalt részfeladataink
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2015-ben munkaerő-piaci tevékenységeink között prioritást élvezett szolgáltatásaink fejlesztése, további
megerősítése. Kiemelt állomásához érkezett a munkaerő-piaci szolgáltatásunk, mivel nyilvántartásba vett
magán-munkaközvetítői engedélyt kértünk és kaptunk a Fővárosi Kormányhivataltól. Ez tovább bővítette az önmagunkkal szemben támasztott
követelmények listáját.
Valamennyi munkáltatóval megkezdett projektünk esetében kiemelt figyelmet fordítunk a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ
Egyezményre és ösztönözzük az abban foglalt irányelvek közös gyakorlati
megvalósítását.
Toborzás támogatása saját információs felületeinken keresztül
Folyamatos szaktanácsadás
Helyszíni bejárás, munkakörök átvilágítása
Belső képzések lebonyolítása
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
KONTAKT Tolmácsszolgálat
Honlap és információs anyagok akadálymentesítése

Munkáltatók által kezdeményezett megkeresések
Hunguest Hotel Helios, Szerencsejáték Zrt.,
Auchan Magyarország Kft., Tesco Globál Áruházak Zrt., KFC, Agrolánc Kft., SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft., Főkefe Közhasznú Nonprofit Kft., Jack’s Burger étterem, Logo-Tex Kft.,
Groupama Garancia Biztosító Zrt., ALFA Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft., Mercedes-Benz
Manufacturing Hungary Kft., Székesfehérvár
Városgondnokság Kft., Blacktex, Trio Group
Kft., Hillers Hungary Kft., Parador-Alulux Kft.,
Flextronics Kft., ZIMBO Perbál Kft., DeMax Művek Nyomdaipari Kft.,
Nem adom fel Alapítvány, Fairtool Kft., House Salad Kft., Memfo Kft.,
Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft., Cream Használtruha, Fekete István EV, Parador Kft., Syrtos Kft., KÉZMŰ Közhasznú
Nonprofit Kft., NMHH, Magyar Posta Zrt., Photel Zrt., Vitaking Kft.,
Baranyai Mérnökiroda Kft., Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nonprofit
Kft., Danavox-H Kft., Small Grand Hotel Budapest, Centrál Rendezvények Kft., Budapest Party Service Kft.

Álláskeresési technikák - felnőttképzési szolgáltatásunk működtetése
A tényleges munkaerő-piaci integrációhoz elengedhetetlenül szükséges
egyrészt az, hogy a társadalmi környezet legyen befogadó és segítő,
másrészt hogy a hallássérült személyt hozzásegítsük ahhoz, hogy
pozitív értékekkel, megmaradt képességeinek, készségeinek ismere-
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tében keressen és vállaljon munkát. A szolgáltatásunk legfőbb célja az volt, hogy segítsük hallássérült
tagjaink elhelyezkedését a munkaerő-piacon. A felkészítések során arra törekedtünk, hogy a szolgáltatást
igénybevevők megismerjék az álláskeresés módszerét, feltárjuk az eddigi álláskeresési nehézségeket, az
esetleges sikertelenségek okait és közösen keressük a lehetséges megoldási lehetőségeket.
Az év során feldolgoztuk a kérdőíves felmérésünket a siket és nagyothalló személyek munkaerő-piaci
helyzetéről. A tanulmányban bemutatott adatok egy 2014. december 11 - 2015. március 31. között lefolytatott, strukturált kérdőíves kutatás eredményei. A kutatás módszerei innovatívnak tekinthetők, hiszen
a kutatás kérdőíve könnyen érthető formában készült el, valamint jelnyelvhasználó hallássérült személyek számára is teljes mértékig akadálymentes kommunikációs szempontból, hiszen az online felületen
elérhető kérdőív esetében a kitöltés menetét jelnyelvi videó segítette, míg a papíralapú kérdőív kitöltését – egyéni igény esetén – jelnyelvi tolmács támogatta. A minta reprezentatívnak tekinthető, hiszen a
tagdíj befizetési időszak alatt minden SINOSZ-tag számára elérhetővé vált a kérdőív kitöltése, minden tag
bevonásra került a kutatásba, azonban természetesen a kitöltés önkéntes volt. A kérdőív összesen 23
főkérdést és 9 alkérdést tartalmazott, melyekre összesen 2017 fő hallássérült személytől érkezett válasz. Ebből az értékelhető kérdőívek száma 1962 db. A kutatás mindvégig az érintett személyek bevonásával, az inkluzív, fogyatékosságtudományi kutatások etikai normáinak betartásával és a „Semmit rólunk,
nélkülünk elv” alapján került lefolytatásra.

„Álláspont” munkaerő-piaci szolgáltatásunk bővült
Ebben az évben Álláspont szolgáltatásunk további 4
helyszínnel bővült, túllépve ezzel az előzetesen tervezett,
indikátorként meghatározott 3 helyszínt. Új helyszíneink:
Tolna megye (partnerünk: Fonavita Nonprofit Kft.)
Baranya megye (partnerünk: Fonavita Nonprofit Kft.)
Budapest (a szolgáltatást a SINOSZ munkatársa
biztosítja)
Csongrád megye (partnerünk: HappyHelp Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft.)

Együttműködés a Mercedes-Benz
Manufacturing Hungary Kft.-vel
2015-ben is folytattuk az együttműködést a Mercedes-Benz
Manufacturing Hungary Kft.-vel,
ahol idén 5 fő siket fiatal kezdett dolgozni a Fényezőüzem
területén. A munkába állást nagyon
alapos háttérmunka előzte meg,
folyamatos konzultációval, a német
jó gyakorlatok adaptálásának
figyelembevételével. A toborzási és a kiválasztási folyamat a kommunikációt tekintve maximálisan
akadálymentesen zajlott. A kezdést megelőzően több alkalommal tartottunk a területi vezetők, a
műszakvezetők és a közvetlen kollégák számára is érzékenyítő, informáló előadásokat, tréningeket
(2015. 07. 27., 2015. 07. 21., 2015. 07. 30., 2015. 08. 06.). Kiemelt feladatként értékeljük, hogy az első
munkanap 24 órájának minden percében jelnyelvi tolmács kollégáink biztosították az akadálymentes
betanulás lehetőségét. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft.-t pedig, mint felelős foglalkoztatót,
maximális dicséret illeti az akadálymentes kommunikáció feltételeinek megteremtésében való együttműködésért.
EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján
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Auchan ifjúsági pályázat
Az Auchan Magyarország Kft.-vel idén több közös projektet is vittünk, ebből az egyik: célul tűztük ki,
hogy segítjük a belső anyagaik kommunikációs akadálymentesítését. Ebben az évben a cég részvényesi programját akadálymentesítettük, melynek célja a vállalat és munkatárs közötti kapcsolaterősítés, a tulajdonosi szemlélet formálása, az öngondoskodás fontosságára való felhívás. A visszajelzések
alapján elmondható, hogy a megváltozott munkaképességű munkavállalók 80%-a vásárolt részvényt,
köszönhetően a jelnyelven elérhető képzési anyagnak. Többek között a közösen elkészített jelnyelvi

adaptációk eredményeképpen az Auchan
Magyarország Kft. esélyegyenlőségi
tervében megjelent a belső anyagok
akadálymentesítésének a kiemelt igénye. Az
akadálymentesítésben részt vett az Auchan
egyik siket munkatársa.

ZIMBO Perbál Kft.
Ebben az évben együttműködés indult a
ZIMBO Perbál Kft.-vel, akiknél már megtörtént a terepbejárás és a siket és nagyothalló személyek számára nyitott munkakörök
feltárása. Segítségünkkel már dolgozik hallássérült munkatárs a cégnél, bízunk benne, hogy a létszám
folyamatosan emelkedni fog.
Az Auchan az Ifjúságért Alapítvány pályázatára elkészítettük pályázati anyagunkat, mely elsősorban a 1625 éves korosztályt célozza meg. A korosztályon belül szűkített célcsoport:
azok a fiatalok, akik szakképzésben vesznek részt (duális képzés lehetősége)
azok, akik még pályaválasztás előtt állnak
akik a korosztályba tartoznak és pályakezdő munkanélküliek
akik a korosztályba tartoznak és már az Auchannál dolgoznak
oktatási intézmények, ahol tanulnak siket és nagyothalló fiatalok.
A cél, hogy hozzásegítsük a siket és nagyothalló fiatalokat az akadálymentes munkavállalás lehetőségéhez az Auchan Magyarország Kft.-nél. Ehhez hozzátartozik az, hogy megvizsgáljuk közösen, milyen
módon tudjuk akadálymentesíteni a különböző kommunikációs helyzeteket az oktatás, képzés és foglalkoztatás területén.
A projekt fókuszában a hallássérült fiatalok munkavállalási motivációja, a coping (megküzdési képesség) és a munkakultúra áll.
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FLEXTRONICS együttműködési megállapodás – érzékenyítés és szakmai háttér biztosítása
A Flextronics és a SINOSZ együttműködése eredményeképpen 2015 nyara óta több mint 10 ember dolgozik a cégnél. Érzékenyítő tréninget tartottunk a cég érintett vezetői és HR- csapata számára is. Folyamatosan segítjük a céget szakmai tanácsadással és jelnyelvi tolmácsszolgáltatás biztosításával.

Munkaadók számára tájékoztató módszertani kiadvány
A munkaadók számára készítettünk egy módszertani kiadványt,
mely segíti őket a siket és nagyothalló személyek foglalkoztatásával
kapcsolatban felmerült kérdéseik megválaszolásában. A kiadvány
véleményünk szerint hiánypótló, hiszen jelenleg nincs olyan elérhető szakmai kiadvány, mely kifejezetten a siket és nagyothalló
személyek foglalkoztatásának módszertani kérdéseivel foglalkozna.
Természetesen több olyan nagyszerű kiadvány van, mely a megváltozott munkaképességű személyeket helyezi középpontba, azonban tapasztalataink szerint általában hiányos a hallássérültekre
vonatkozó fejezet, melynek okaként feltételezhető a közös nyelv
híján keletkező tapasztalat hiánya a célcsoporttal.

Álláshirdetések száma a honlapon
47 álláshirdetést tettünk közzé a honlapunkon. Ez alapján az összes meghirdetett betöltendő állások
száma 210.

Hírek és információk a témában
A www.akadalyugras.hu oldalon 20 hírt osztottunk
meg, mely a munka világát érintő kérdésekkel foglalkozik. A HASÉ magazinban 7 cikk jelent meg:
Munkaerő-piaci kisokos I.
Munkaerő-piaci kisokos II.
Munkaerő-piaci kisokos III.
Akadályugrás?! mi a bizonytalanság? Útnak
indult a SINOSZ munka világával foglalkozó
tematikus honlapja
„Csak annyi, hogy dolgozni szeretnék…”
Kérdőíves felmérés a siket és nagyothalló
személyek munkaerő-piaci helyzetéről I. rész
MegJELentünk az Auchanban!

Akadályugrás munkaerő-piaci tematikus portál adatai
2015. 04. 01-12.11. között
5621 látogató, 9068 munkamenetben (látogatásszám), 19909 oldalt nézett meg
38% visszatérő, 62% új látogató
EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján

30

SINOSZ 2015

T.É.M.A. - TÁRSASÁG, ÉRDEKLŐDÉS, MŰVELŐDÉS, AKTIVITÁS - PROJEKT
A T.É.M.A. Projektben 2015-ben három részprogramot hirdetett meg a SINOSZ a megyei és helyi szervezetei, illetve az önálló tagszervezetei számára.
T.É.M.A. alapprogram
T.É.M.A. Plusz
Siketek Világnapja - helyi szintű rendezvények

A három programelem számadatai:
Résztvevők száma összesen:

5903 fő

Programok száma összesen:

124 db

Részprogramokkal együtt, összesen:

188 db
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T.É.M.A. alapprogram
A programok célja: Az Országos elnökség által meghatározott szakmai program végrehajtása, a szakmai
program elemein keresztül a SINOSZ céljainak, szolgáltatásainak tudatosítása és terjesztése a tagság körében. A programok a SINOSZ 18 megyei szervezetében, és a SINA-HBME önálló egyesületben kerültek
megszervezésre.
Résztvevők száma összesen:

3504 fő

Programok száma:

105 db

Részprogramokkal együtt:

168 db

Témakörök voltak:

1., Akadálymentesített életvitel
a) Akadálymentes ügyintézés, akadálymentes közszolgáltatások/1 – Nézz körül! – alapprogram
b) Akadálymentes ügyintézés, akadálymentes közszolgáltatások/2 – Nézz körül! – haladó program
c) Akadálymentes munkahelyi környezet – nyitott program
d) Digitális írástudás-fejlesztés korhatár nélkül, kiemelt figyelmet fordítva az „okoseszközökre”
(okostelefonokban, tabletekben rejlő lehetőségek)

2., Interaktív esélyegyenlőségi programok
a) Érdekeink védelme – önérdek-érvényesítő interaktív
programok
b) Egyenlő esélyekkel – jogtudatosságot segítő előadások
c) Halló! Nagyothalló? – segédeszköz-ellátással kapcsolatos előadások 3 témakörben
d) Önismereti és közösségfejlesztő tréningek
e) Közszolgálati előadások (programsorozat)

3., Életmód programok
a) Egészségnap, szervezett szűrővizsgálatok, előadások
b) Fókuszban a gyermek! – közös programok halló és hallássérült gyermekek számára
c) Mozgással a közösségért – mozgáskultúra fejlesztése
d) Kreatív csoport programsorozat jeles ünnepekhez kapcsolódva – minimum 3 alkalom/év
EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján
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T.É.M.A. Plusz
A programok célja az volt, hogy a helyi szervezetek a megyeiektől függetlenül nyújtsanak be pályázatot
programszervezésre, ezzel megmutatva kreativitásukat, képességüket az önálló tervezésre, szervezésre,
végrehajtásra. A T.É.M.A. Plusz pályázat célja, hogy a helyi szervezetek több lehetőséget és figyelmet
kapjanak, a tagság számára hasznos időtöltés, kreatív program szerveződjön.
A program a SINOSZ helyi szervezetei (21 szervezet) számára került meghirdetésre.
Beérkezett pályázatok száma:

9 db

Támogatott pályázatok száma:

8 db

Résztvevők száma összesen:

237 fő

Programok száma:

9 db

Részprogramokkal együtt:

11 db

Gyöngyös, Orosháza, Makó, Szentes: Nosztalgiaest - Jó alkalom volt emlékezni elhunyt és élő alapító tagokra, a Szervezet működésének jubileumi évfordulójára. Az emlékezés jó dolog, és alkalmas volt
arra is, hogy egy-egy szervezetben leporolják a régi relikviákat, kis helyi kiállítást szervezzenek képekből,
tárgyakból. Ez a programelem lehetőséget adott az emlékezésre, a fiatalabb generáció megismerhette a
korábbi szervezeti életet.
Hódmezővásárhely: Értékes emberek vagyunk! – Hallássérültként a hallók között. A szervezet tagjai
és meghívott vendégei bemutatták, hogy a hallássérülés nem jelenthet számukra akadályt a mindennapi
életben – a hallássérülésük ellenére, vagy épp ezért – sikereket értek el. Bemutatkozási lehetőséget biztosított a Szervezet siket és nagyothalló sorstársaknak.
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Gyula: Szépirodalmi est - a SINOSZ-ban működő, évtizedes múltra visszatekintő ERGO SUM jelnyelvi
színjátszó társulatot hívták meg a szervezetbe. Előadásukat követően beszélgetésre került sor. A Gyulai
Helyi Szervezetben egy színjátszó csoport elindítása a cél, amelyhez a kezdő inspirációt a társulat előadása adta.

Kazincbarcika és Gyöngyös, valamint Baja és Solt: Együttműködő vendéglátás – Ebben a témakörben két (vagy több), más-más megyében működő helyi szervezet közös pályázatát vártuk. A szervezetek meglátogatták egymást, a látogatás alkalmával bemutatták saját városukat, szervezetük történetét,
kapcsolatok, barátságok alakultak ki hallássérült személyek és távolabbi szervezeteink között.

EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján

34

SINOSZ 2015

Siketek Világnapja
Szeptember utolsó vasárnapja a siketek világnapja. Az ősz első hónapja folyamán a SINOSZ szervezetei
minden évben, országszerte rendezvényekkel hívják fel a figyelmet a siketek közösségeire és a jelnyelvre –
így volt ez 2015-ben is. A SINOSZ Országos Elnökségének döntése alapján a központi, országosan szervezett eseményre ötévenként kerül sor, a köztes időszakban a megyei szervezetek nyújthatnak be pályázatot
Siketek Világnapja rendezvény szervezésére. A résztvevőkön túl persze sokkal-sokkal több volt azoknak a
száma, akiket – akár járókelőként, akár az adott helyszínek, intézmények munkatársaiként és legfőképpen a
helyi, ill. az országos média tudósításai, kapcsolódó műsorai révén, közvetett formában szólítottunk meg.
2015-ben 10 helyszínen, 2162 fő (aláírt) résztvevővel zajlottak le a világnapi események az alábbi helyszíneken:
Bács-Kiskun megye		
2015. 09. 26.
Békés megye		
2015. 09. 30.
Fejér megye		
2015. 09. 26.
Győr-Moson-Sopron megye 		
2015. 09. 26.
Heves megye		
2015. 10. 02., szeptember hónapban folyamatosan
Budapest		
2015. 09. 26.
Somogy megye		
2015. 09. 26.
Jász-Nagykun-Szolnok megye		
szeptember hónapban folyamatosan - érzékenyítés
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 		
szeptember hónapban folyamatosan - érzékenyítés
Zala megye		
szeptember hónapban folyamatosan – érzékenyítés
2015-ben négy nagy témakör köré szervezték a Siketek Világnapja eseményeit azokban a szervezetekben, ahol erre pályázatot nyújtottak be.
Építs kapcsolatot!: kapcsolatépítés szűkebb és tágabb környezetben, a SINOSZ-on belül és kívül.
Összefogással az élhető környezetért: szűkebb (városi) környezet szépítése, a SINOSZ és a
környezetvédelem összekapcsolása.
JELes Szervezet: a Szervezet bemutatása más megyékben, a SINOSZ-on belül
Hagyj egy JELet!: A városban, megyében minél több
helyen jelenjen meg a SINOSZ szóróanyaga. 216
Somogy megye: Regionális világnap szervezése történt
hat megyei szervezet bevonásával öt városi helyszínen.
Színpadi programok, flash-mob, kulturális programok, találkozó lehetősége a siket és nagyothalló sorstársaknak, kiállítás, videó fesztivál, gálavacsora voltak a program elemei. A
SINOSZ színezői a városban több helyen hívták
fel a figyelmet a világnapra és a jelnyelvre; nagy
médiaérdeklődésre tartott számot az esemény.
Szóróanyagaink, színezőnk kihelyezése megtörtént.
Budapest: A Kőbányai Szabadidő Központban tartott kulturális program került megszervezésre. Kiállítás, színpadi előadások színesítették
a programot, a gyermekeknek külön foglalkozást biztosítottak. Szóróanyagaink, színezőnk
kihelyezése megtörtént.
Kecskemét: Két helyszínen színpadi kulturális
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program és kiállítás valósult meg. Több, különböző fogyatékossággal élő csoport kapott bemutatkozási,
szereplési lehetőséget a színpadon.
Győr: Két helyszínen valósult meg a program, a programhoz kapcsolódott a szervezet 65 éves jubileumi ünnepsége is. Az ünnepi rendezvényen az ÉFOÉSZ és más, a városhoz kapcsolódó fogyatékosügyi
szervezet is képviseltette magát. Az ünnepi rendezvényt követő baráti találkozón együtt emlékezhettek a
szervezetben a siket és nagyothalló tagok, érdeklődők, barátok, családtagok.

Szolnok: Két helyszínen kulturális program valósult meg. Az érdeklődők jelnyelvi tárlatvezetésen vehettek
részt és színpadi kulturális program is zajlott. Vendégként más fogyatékossággal élők is bemutatkozási
lehetőséget kaptak. Szóróanyagaink, színezőnk kihelyezése megtörtént.
Nyíregyháza: A szervezet a Vidor Fesztiválhoz kapcsolódóan kezdte meg szeptemberben a világnappal kapcsolatos
programsorozatát, ahol többek között a
Civil sátorban mutatkoztak be. Ezt követte
a szervezet 60 éves jubileumi ünnepségének programja, ahol az alapító tagokat is
köszöntötték és emlékeztek a „régi szép
idők”-re. Harmadik elemként a Tirpák
napon mutatkozott be a szervezet jelnyelvi
flash-mob-bal. Szóróanyagaink, színezőnk
kihelyezése megtörtént.
Békéscsaba: A szervezet a békéscsabai moziban tartott megemlékezést a Siketek
Világnapjáról, majd felirattal ellátott filmmel látta vendégül az érdeklődőket. Szóróanyagaink, színezőnk
kihelyezése megtörtént.
Székesfehérvár: A szervezet az élhető környezet jegyében a világnapot faültetéssel ünnepelte, ahol kis
tábla jelzi a SINOSZ fáját.
Eger: Egerben a Mlinkó István Siketek Iskolája és a SINOSZ Heves Megyei Szervezet közti útvonalon található játszóteret szépítette a szervezet, valamint az Érsek-kertben faültetéssel emlékezett a világnapra.
Szóróanyagaink, színezőnk kihelyezése megtörtént.
Zalaegerszeg: Jelnyelvi mesével látogatta végig Köpör István és jelnyelvi tolmács kísérője a Zala megyei
kis falvakban élő óvodásokat, kisiskolásokat, rekordszámban sikerült eljuttatni a jelnyelvet az érdeklődő
gyermekek felé. Szóróanyagaink, színezőnk kihelyezése megtörtént.
A programelemhez kapcsolódóan készült el egy SINOSZ-os kifestő füzetecske gyermekek
számára.
EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján
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Családok számára szeptember 12-én játéklehetőséget kínáltunk minden korosztálynak:
ügyességi, logikai, stratégiai játékok,
játékkészítés, szabadtéri dobó-/ütőjátékok
szerepeltek programunkban. Összesen 70 fő
látogatott el a rendezvényre, és töltött el a SINOSZ
falai között ismét egy vidám, szórakoztató közösségi
napot. A program megvalósításában a Homoludens.
hu Egyesület volt segítségünkre, akik játékmesterek
bevonásával tették emlékezetessé minden résztvevő
számára ezt a napot.
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NYELV, TUDÁS, ESÉLY! - PROJEKT

Ingyenes jelnyelvi képzések gyógypedagógusok részére

A bilingvális oktatás bevezetésére való felkészülés tárgyában folytattuk a korábban megkezdett jó gyakorlatot, amelyben a hallássérült gyermekekkel foglalkozó szakembereket ingyenesen jelnyelvi képzésben részesítettünk. A projekt keretében 6 csoportban összesen 75 fő jelnyelvi képzését valósítottuk
meg, különböző jelnyelvi szinteken. A program lehetőséget teremtett arra, hogy a gyógypedagógusok a
gyermekek oktatása során alkalmazott módszereiket kibővíthessék a jelnyelvi kommunikációval és ezzel
elősegítsék a tananyag jobb megértését. A projekt hosszú távú eredményeként a jelnyelvi fejlesztésben
részt vevő gyógypedagógusok körében javul a bilingvalizmus szakmai elfogadása. A jelnyelvi fejlesztésben különböző szinteken részt vett iskolák:
Hallássérültek Tanintézete, Budapest

23 fő

Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szeged

30 fő

Cházár András Iskola, Vác

22 fő

A képzésben résztvevők megoszlása a jelnyelvi szintek szerint:
A1/1 szint

53 fő

A2/2 szint

15 fő

B1/1 szint

7 fő

EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján
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Ingyenes jelnyelvi képzések gyógypedagógusok részére

2015.

Összesen

Csoport

Helyszín

Jelnyelvi szint

Fő

1

Hallássérültek Tanintézete, Budapest

A1/1

13

2

Hallássérültek Tanintézete, Budapest

A1/1

10

3

Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szeged

A1/1

15

4

Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szeged

A2/2

15

5

Cházár András Iskola, Vác

A1/1

15

6

Cházár András Iskola, Vác

B1/1

7

6 csoport

75 fő

Szájrólolvasási tréning hallássérültek számára
A nagyothallók és a siketek kommunikációja során
fontos kompenzáló szerepe van a szájról olvasási
képességnek. Felnőtt- és időskorban bekövetkező
hallássérüléssel élő személyek esetében a szájról
olvasási képesség fejlesztése nem megoldott, ezért
jelentős igény mutatkozik tagságunk körében ilyen jellegű kompetenciafejlesztésre. Gyakorló logopédus és
beszédtréner szakemberek bevonásával, tananyagfejlesztés keretében gyakorlatorientált, szájról olvasási képességet fejlesztő oktatási anyagot hoztunk létre. A gyakorló logopédusok
részére készült oktatási anyag tartalmazza azt az elméletet, amely a felnőttek szájról olvasási képességének fejlesztését megalapozza. Az elméleti anyag kiegészült gyakorlati feladatokkal, így egy módszertani
gyűjteményként tudják használni azok a logopédusok, akik vállalták, hogy felnőtt és időskorú tagságunknál szájról olvasási tréningek segítségével mérséklik a kialakult kommunikációs akadályokat. A létrejött
oktatási anyag használatára képzők képzése tréning keretében összesen 14 fő gyakorló logopédust 2
alkalommal felkészíttettünk a készségfejlesztő projektre. 2015-ben országosan 9 helyszínen (Budapest,
Eger, Csorna, Mosonmagyaróvár, Zalaegerszeg, Kecskemét, Székesfehérvár, Kaposvár, Pécs) összesen
12 alkalommal tartottunk szájról olvasás tréninget, összesen 105 fő részére.
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Hallássérült gyerekek jelnyelvikompetencia-fejlesztése játékos foglalkozás keretében 12 + 1 alkalommal
A halló családba született hallássérült gyermekek a családi közegben nem kapják meg azt a jelnyelvi
inputot, amely nyelvi és jelnyelvi fejlődésükhöz szükséges. Az iskolarendszer jelenlegi oralista szemlélete
miatt az iskolában sem tudják elsajátítani a jelnyelvet megfelelő szinten. Hiánypótló jelnyelvikompetenciafejlesztés keretében 12 alkalommal játékos jelnyelvi foglalkozást szerveztünk hallássérült gyermekek
részére. A foglalkozások 2015. május 30-ától december 6-áig tartottak, átlagosan alkalmanként 18 fő
résztvevővel.
A foglalkozásokat olyan képzett jelnyelvi oktató vezette, aki jelnyelvi animátorként jelentős tapasztalatot
szerzett hallássérült gyermekek játékos fejlesztésében. A jelnyelv játékos gyakorlása során a hallássérült gyermekek mélyebben megismerkednek
a
siketkultúrával. A szülők megértik, miért fontos a
gyermek számára a jelnyelv használata, hogyan
segíti gyermekük személyiségfejlődését, tanulási
képességének javulását, közösségi identitásának
kialakulását a jelnyelv. Plusz 1 alkalom: a fejlesztések eredményét, hasznosságát és fontosságát
a siket gyermekek családja és a közönség az év
végén, 2015. december 6-án a SINOSZ-ban rendezett Mikulás-ünnepségen egy színpadi, közös,
gyerekek által jelnyelven előadott produkcióban
láthatta.
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Állami támogatáson kívüli képzési tevékenységünk
Jelnyelvi tolmácsképzés
A minőségi tolmácsképzés iránti igény növekedését tapasztaljuk, ezért meghirdettük az új OKJ szerinti
komplex jelnyelvi tolmácsképzést. A képzés engedélyeztetési és szakmai anyagát, képzési programját
elkészítettük, és elindítottuk az engedélyeztetési eljárást. Az engedélyeztetési folyamat sikeres volt, így
2015. február 27-én engedéllyel rendelkező, komplex jelnyelvi tolmácsképzést indíthattunk el.
Az új komplex tolmácsképzést meghirdettük, és a felvételi vizsgák után 12 fő részvételével elindítottuk
a képzést. Az oktatóktól kapott visszajelzések alapján úgy látjuk, hogy tehetséges, szorgalmas, és jól
felkészült a csoport. A csoportba felvételt nyert hallgatók már mind a KER szerinti szintbesorolás alapján
indított képzéseken tanultak. Ez visszaigazolást jelent arról, hogy a megfelelő jelnyelvtudás eléréséhez
szükséges a magas óraszámú képzési rendszer, mert csak így juthatnak biztos jelnyelvi tudáshoz a hallgatók.

Jelnyelvi tábor
2015-ben is megszerveztük jelnyelvi hallgatóink részére a nyári jelnyelvi tábort a SINOSZ balatonfenyvesi
üdülőjében. A táborba 12 fő halló jelnyelv-hallgató jelentkezett, jelnyelvi fejlesztésükben 6 fő siket, fiatal
oktató vett részt.
OTP-ügyintézők jelnyelvi fejlesztése
2015-ben folytattuk az OTP Bankkal korábban kialakított együttműködést, melynek keretében országosan 55 fő 70 órás, speciális banki jelkincset is tartalmazó jelnyelvi fejlesztését kezdtük meg. Az új hallgatók mellett a korábban már sikeresen levizsgázott OTP-dolgozók szinten tartó tréningjét is megszerveztük 54 fő részére, így 2015-ben összesen 109 fő OTP-dolgozó tanult jelnyelvet a SINOSZ-nál.
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OBDK-dolgozók jelnyelvi fejlesztése
2015-ben az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központtal kötött szerződés alapján a szervezet munkatársai részére
nyújtottunk A1 szintű jelnyelvi oktatást. A képzést országosan 6 helyszínen
(Budapest, Pécs, Miskolc, Zalaegerszeg, Szeged, Nyíregyháza,) 7 csoportban
szerveztük meg, és végül 51 fő tett sikeres vizsgát és kapott tanúsítványt.
Jelnyelvi képzési adatok
2015-ben áttértünk az új – KER szintekhez igazított – óraszámokra, ami szükségessé tette a tananyagok
és a képzésszervezési rendszer átalakítását. A korábbi óraszámmal szervezett csoportok 2015. március
31-ig futottak ki. A fejlesztések és az oktatók felkészítése után az új, - KER-hez igazított - struktúrával
indított képzések 2015. május közepétől indultak. Emiatt kiesett 6 hét a csoportok újraindításának időszakából. Az új képzési struktúra új szintmegnevezéseket is eredményezett, mert az A1 szint óraszáma
emelkedett, ezért 2 modulra bővült. A struktúra átalakítása szükséges volt, annak érdekében, hogy a
jelnyelvi képzések óraszáma kompatibilis legyen a KER óraszámokra vonatkozó előírásokkal. 2015-ben
B2 szintű képzéseket már tolmácsképzésen kívül is indítottunk, mert jelentkezett ilyen igény azok részéről, akik szeretnék a jelnyelvet minél magasabb szinten elsajátítani, de nem tolmácsok szeretnének lenni.
2015-ben már vidéken is (Győrben), indítottunk B2 szintű csoportot tanfolyami keretek között. Részletes
adatok:

2015. évi budapesti képzési adatok
Csoport

Beiratkozott fő

A1

3

32

A1/1

9

102

A1/2

5

50

A2/1

6

68

A2/2

6

66

B1/1

3

24

B1/2

4

31

B2

4

27

2015. évi vidéki képzési adatok
Csoport

Beiratkozott fő

A1

7

53

A1/1

10

109

A1/2

5

47

A2/1

11

99

A2/2

6

54

B1/1

3

21

B1/2

3

18

B2

1

6
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„VÁLTS NÉZŐPONTOT!” PROJEKT
A projekt célkitűzése ebben az évben is a szervezeti
image további növelése, siketekről és nagyothallókról szóló hiteles információk közvetítése, a SINOSZ
és szolgáltatásainak népszerűsítése. Ennek egyik
legfontosabb és legnépszerűbb felülete a tagságot
és a külvilágot megszólító SINOSZ-honlap. Mivel
sokirányú tevékenységünk és egyre bővülő szolgáltatásaink bemutatáshoz egyetlen felület nem
volt elegendő és legkevésbé volt könnyen áttekinthető, ezért létrehoztunk egy új SINOSZ-honlapot, amely
tematikus társoldalakon keresztül mutatja be működésünk egészét. Ezzel a belvilágot és külvilágot
egyaránt képesek vagyunk megszólítani. A tematikus társoldalak magukban foglalják a munkaerő-piaci
információkat, a jelnyelvvel és a képzésekkel kapcsolatos tudnivalókat, tolmács-szolgáltatásunk alapinformációit, a munkaerő-piaci szolgáltatásaink részletezését. Az átalakítási folyamat záró elemeként megújítottuk és az igényekhez igazítottuk a nagyothallóknak szóló tematikus honlapunkat is. A Kisokos menüpont
alatt összegyűjtöttünk egy ismeretbővítő, eligazodást segítő és piaci érdekektől mentes tudástárat, amelyet
a jövőben nyomtatott formában is hozzáférhetővé kívánunk tenni.
A honlap fejlesztése során fontos szempontunk volt a reszponzivitás, amelyet a fiatal és többségében
okoseszközöket használó tagságunk örömmel fogadott. A SINOSZ központi honlapja ily módon gyorsan
áttekinthető, bármilyen mobileszközről elérhető, a tagok igényeihez igazított, egységes arculatot tükröző,
a társ-honlapjainkat is egybefogó webfelület.

Szemléletformálás az iskolákban
2015-ben is folytattuk az iskolai érzékenyítő órák szervezését. Megyénként 6, összesen 120 órát terveztünk be és valósítottunk
meg. Elmondhatjuk, hogy 8 év után keresik/ kérik az
intézmények a lehetőséget a foglalkozásokra. Többségében általános iskolák, de megjelennek az óvodák
is a középiskolák mellett. Rendszeres, hogy az iskolai
programban vállalt esélyegyenlőségi-, egészségnapok tartalmát szeretnék bővíteni az óráinkkal. Sajnos
sok esetben 15-20 perces „villámérzékenyítést”
várnak, ami sajnos csak egy villanást képes nyújtani
az adott területről.
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1., Általános vélemény, hogy a gyerekek élvezik az órákat, szünetekben is használják a jeleket.
2., A munkaerő-piaci szolgáltatásainknak köszönhetően sokkal több vállalat/cég/munkáltató kerül a látó-

terünkbe, akik nagy számban keresnek, illetve már foglalkoztatnak siket és/vagy nagyothalló embereket.
Ezek a munkahelyek örömmel veszik az érzékenyítést, tájékoztatást, így a tervezett 20 órát maradéktalanul megvalósítottuk.
Szerencsejáték Zrt.- Nyíregyháza
Mercedes-Benz Manufacturing Kft.- Kecskemét
Flextronics Kft.- Budapest
Budapesti Közlekedési Vállalat
Munkáltatók Esélyegyenlőségi Fóruma
Spar Magyarország Kft.

Szemléletformálás a televízióban is, MTVA m2 mesecsatorna
Az MTVA-nál változás történt a szervezésben, a korábbi
felelős távozott a csatornától, új személy vette át a meseműsorok koordinálását.
Írásban, telefonon, majd személyesen is tettünk nála
látogatást, kérve őt a mesék akadálymentesítésének
fenntartására. Hosszú bizonytalanság után nyár végén
folytatódott a mesék narrálása. Most már magyar mesék is
eljutnak a gyerekekhez: Vízipók-csodapók, Pityke őrmester,
Mirr-murr és a Nagy ho-ho-horgász került sorra. A gyerekek
felkészítésére az MTVA nem tudott forrást biztosítani, erre a
jövőben szükség lesz.
A gyerekhíradó jelnyelvi akadálymentesítése folyamatosan
zajlott.

PR eszközök bevetése
A program keretében megújítottuk a szóróanyagunkat. Arra törekedtünk, hogy a
SINOSZ-ról, a tevékenységeinkről és a szolgáltatásainkról szóló információk egy dokumentumba legyenek rendezve és világos,
közérthető formában mutassák be működésünket és elérhetőségeinket.
A SINOSZ arculati elemeit hordozó PR eszközeit is kibővítettük, tárgyi szóróanyagokon
népszerűsítjük a szervezet logóját: hordtáska,
kulcstartó, mappa, pendrive, bögre, pop-up
fal. Ezek az eszközök segítenek nekünk abban, hogy integrált rendezvényeken a SINOSZ
könnyen beazonosítható legyen.
EMMI-SINOSZ 3906/2015.sz. szerződés alapján
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Ebben az évben a Szerencsejáték Zrt.-vel
több közös kisfilmet is forgattunk, illetve közös projekttel pályázatot adtunk be a European
Lotteries 2015-ös Innovációs díjára és elértük
azt, hogy a médiában is közösen megjelenjünk a
SzerencseHíradó és a SzerencseSzombat című
műsor keretében.

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár rendezvényén, a “Nyelvek Európai Napja” keretében interaktív előadást tartottunk a jelnyelvi adaptációk születésének folyamatáról 1,5 órában, ahol a jelnyelv
generációkon át történő változásáról jelnyelven
tartottunk előadást.
Kiállító standunk volt a Forgalmazók az Egészségért Szövetség éves szakmai konferenciáján,
ahol nem csak a standunknál, hanem egy előadás
keretében a siketek és nagyothallók kommunikációjának akadálymentesítéséről adtunk tájékoztatást.
Az idei évben jelentős média megjelenésünk volt,
amely egyrészt a helyi világnapi aktivitásoknak volt
köszönhető, másrészt a KONTAKT projektünk
kommunikációs aktivitásainak, ahol összesen 6,8
millió emberhez juttattunk el információt a
siket és nagyothalló személyekről.

45

TERET ADTUNK A KÖZÖSSÉGNEK!

Szeptember végén kapcsolódtunk az Autómentes nap rendezvényhez, ahol önkéntesek népszerűsítették a jelnyelvet és vitték hírét a SINOSZ-nak.

Hagyj egy JELet! címmel a Siketek Világnapja
rendezvénysorozatok helyszínén – azaz több
városban, megyében helyeztük el a SINOSZ szóróanyagait annak érdekében, hogy az utca embere
minél több alkalommal és egyre több helyszínen
találkozzon a SINOSZ logójával és az általunk
preferált kifejezések körével. Mindehhez központilag anyagokat biztosítottunk: jeles kifestő gyermekeknek, jeles tálca-alátét, egyéb szóróanyagok.
Szeptember hónapban kampányszerűen pl. óvodákban, kisiskolások körében a kifestő eljuttatása
a gyermekekhez egy érzékenyítő óra vagy jelnyelvi
mese kíséretében. Vannak pl. patikák, szolgáltatók,
közszolgáltatók, ahol kialakításra kerültek ún. gyermeksarkok, ahol engedélyt kértünk a kifestők kihelyezésére 1-2 csomag színes ceruza kíséretében.
Éttermekben, kisebb, helyi vállalkozókat kértünk
meg, hogy a tálca-alátétet szeptember hónapban
használják a vendégek kiszolgálása során.
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Ez az ESZIK jele!
Rajzolta: Kárpátiné Kassai Kornélia, siket grafikus
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MegJELentünk az Auchanban!
Az Auchan Magyarország Kft. a SINOSZ egyik kiemelt munkaerő-piaci partnere. A vállalat nemcsak
a siket és a nagyothalló munkavállalók foglalkoztatása terén jár élen (országosan közel 100 hallássérült alkalmazottal, különféle munkakörökben),
hanem rendkívül nyitottak a SINOSZ kezdeményezései iránt is. Így volt ez a siketek világnapja
előtt is, amikor azonnal igent mondtak a SINOSZ
kezdeményezésére és MegJELentünk az Auchanban! Szeptember 24-26. között országszerte
19 helyen, az Auchan valamennyi áruházában,
12 féle akciós termékre kézjeles (daktil) felirattal is
ellátott táblácskákkal (ún. wobblerekkel) hívták fel a
figyelmet: “Neked a hang, nekem a kézjel”. Mi pedig azt kértük a vásárlóktól, hogy küldjenek fotókat
magukról ezekkel a különleges reklámfeliratokkal
együtt. E nem mindennapi figyelemfelkeltés mellett
az Auchan jelnyelvi kisfilmmel köszöntötte siket és
nagyothalló alkalmazottait a világnap alkalmából,
melyben a vállalat foglalkoztatást támogató HRvezetője is jelnyelven szólt hozzájuk. Köszönjük
ezt a kiemelt figyelmet, és kívánjuk, hogy minden
munkáltató hasonló hozzáállással fogadja be a
fogyatékossággal élő munkavállalókat!

Együttműködtünk a United Way Magyarország
Alapítvánnyal
A United Way közvetítésének köszönhetően
programunkon a vállalati partner a GE Lighting, a
GE Hungary Kft. Fényforrás Üzletága volt. A GE, a
több mint 100 éves múltra visszatekintő Tungsram
vállalat hagyományait követve, megőrizve, ma Magyarország legnagyobb, világítástechnikával foglalkozó cége. Mindez az információ szinte kezünkbe
adta témát: legyen a fénnyel kapcsolatos a közös
tevékenység, ami a siket és nagyothalló emberek
kommunikációjának is a lételeme. Meghívtuk a
gyerekeket 2015. szeptember 22-re, ami azért is
volt szerencsés, mert így a siketek világnapjára is
felhívhattuk a vállalati dolgozók figyelmét. Nagyon
vidám, tartalmas napot töltöttek el együtt a gyerkőcök a GE-munkatársakkal, akik természetesen
a közös lampiongyártás előtt egy kis betekintést
nyertek a siket és nagyothalló emberek világába,
megismerhették a SINOSZ szerepét a közösség
életében. A foglalkozás során pedig, az önkéntes
munkájukért cserébe, semmihez sem fogható gyakorlati tapasztalattal gazdagodhattak egy vizuális
nyelvvel és használóival kapcsolatban.
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„CIVIL KURÁZSI” PROJEKT
A társadalmi tisztségben dolgozók mindannyian hallássérült személyek, azaz szervezetünkben teljességgel megvalósul az önirányítás elve. Demokratikus működésünket a társadalmi tisztségviselők aktív bevonása, tevékeny közreműködése garantálja. Mivel a tisztségviselők felkészültsége és érdekvédelemmel
kapcsolatos szemlélete határozza meg a képviseleti, érdekvédelmi munkánk gerincét, ezért kiemelten
fontos, hogy helyi szinten a tagsággal és a külvilággal milyen minőségű képviseleti munkát valósítanak
meg. A korábbi jó gyakorlatnak megfelelően kompetencianövelő felkészítésükre ebben az évben is
kiemelt figyelmet fordítottunk. Helyi szintű tréningeken, sorstársi segítők bevonásával interaktív foglakozásokat szerveztünk az alábbi témakörökben: szervezeti azonosulás, érdekvédelmi, önérvényesítés, konfliktuskezelés, vezetéselméleti, programszervezési és lobbi ismeretek. A programok akadálymentesített
formában kerültek megvalósításra.
Helyszín:

SINOSZ balatonfenyvesi üdülője

Időpont:

2015. május 30 - június 4., június 5 - június 7., szeptember 10-13.

Résztvevők:

52 fő

Bevont sortársi segítők:

8 fő
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Három csoportban vettek részt a siket és nagyothalló tisztségviselők a tréningen. Köztük két országos
tisztségviselő is. A négynapos tréningeken a résztvevők megismerkedhettek a SINOSZ felépítésével, a
Központi hivatal munkatársaival és az ott zajló munkával, Szövetségünk céljaival és küldetésével, tisztségükkel együtt járó feladatok helyes és szabályos
ellátásával. A tréning során csoportkohézió, egyéni
és szervezeti identitás-fejlesztés is történt. Célunk az
volt, hogy az érintettek bevonásával valósuljon meg
ez a program. Örömünkre szolgált a résztvevőkkel
együtt dolgozni és közösen tanulni egymástól is.
A szervezetekből és a résztvevőktől személyesen
érkezett visszajelzések alapján a tréning hasznossá
vált az egyén számára, mert a tapasztalati és gyakorlati tudás mellé elméleti támogatást is kapott. A
szervezetek számára pedig azért hozott hasznot a
tréning, mert a résztvevők a kapott támogatással
szakszerűbben és a szabályoknak megfelelően
tudják végezni a vállalt tisztséggel együtt járó feladatokat.

Munkánkat kiválóan támogatta a „Tisztségviselők kézikönyve”, melyeket a résztvevők – mint kézikönyvet
– jelnyelvi DVD-melléklettel kézhez kaptak.
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JELKÉPES GYŰJTEMÉNY
A SINOSZ elindította Történeti Gyűjteményének munkálatait, melynek keretében megtörtént a papíralapú dokumentumok rendezése, selejtezése, szabványos, savmentes levéltári dobozokba való berakása.
Elértünk egy alapszintű rendezettségi szintet, alapszintű jegyzék készítésével, a selejtezés befejezésével,
jegyzőkönyvek készítésével. Az anyagok elhelyezése érdekében szükséges lett a levéltári raktárhelyiség
felmérése, levéltári állományvédelmi szempontok figyelembevételével. A siketek oktatásáról szóló kiállítási
anyag válogatása folyamatban van, illetve a leendő interaktív kiállítás alapjaként létrehoztunk egy weboldalt.

Megtörtént az egykori Történeti irodánk által végzett adatgyűjtések alapszintű raktári jegyzékének elkészítése, melyek az alábbiak: a SINOSZ jogelődei, korábbi a hallássérültek korábbi szervezeteinek iratai,
kisnyomtatványai, plakátjainak gyűjteménye. Fényképek, kisnyomtatványok és iratok tematikus anyagai,
a különböző megyei és helyi szervezetek iratai, kisnyomtatványai, pantomimmel, színjátszással, munkavédelmi, műveltségi vetélkedőkkel kapcsolatos dokumentumok, vetélkedő fényképek, iratok csoportja,
a klubélet, ünnepi alkalmak dokumentumai, a turisztikával (Kentner Antal hagyatéka, Sovisrath László
hagyatéka) és a Siketek Sport Clubjával kapcsolatos iratok, a Hallássérültek folyóiratai, időszaki kiadványai, könyvei. A Történeti Gyűjtemény létrehozásának gondolata összhangban van a SINOSZ közel egy
évtizedes törekvésével, amelynek célja a múlt alapos megismerése és a külvilág felé történő bemutatása.
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