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A SINOSZ 2012. 01. 01- 2012. 12. 31 közötti időszakban megvalósított szakmai 

programjának összegző beszámolója 

 

 
 

Általános feladataink megvalósítása 

 

Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklete, XX. 

fejezet 20/30/25/7 értelmében a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 149.000.000.-Ft 

működési célú és 5.000.000.-Ft felhalmozási célú támogatásban részesült. Jelen beszámoló összegzően 

bemutatja a mindösszesen 154.000.000.-Ft állami támogatás felhasználását.   

 

A SINOSZ éves záró taglétszáma: 12 250 fő, amely az előző évekhez mérten taglétszám emelkedést 

mutat. Az évet több - szimbolikusan - is jelentős eseménnyel indítottuk. Január 4-én került sor Éry 

Balázs zeneszerző ötlete alapján egy akadálymentesített „Csend Koncert” programra, amelynek 

létrehozásához - szakmai tanácsokkal és próbahelyszínek biztosításával - a SINOSZ jelentősen 

hozzájárult. Mérföldkő volt Szervezetünk és a jelnyelv magas szintű elismerésében, hogy a Miskolci 

Egyetem és a SINOSZ közös képzése keretében 10 fő hallássérült fiatal vette át a jelnyelv-lingvisztika 

oklevelét 2012. 01. 26-án.   

 

Képviselőnk került az Országos Fogyatékosügyi Tanácsba és további 2 fő szakértőt delegálhattunk az 

Országos Fogyatékosügyi Program Intézkedési tervét felülvizsgáló, megújító szakbizottságokba.  

TIOP program keretében támogatást nyertünk a „Kontakt Videó Tolmács” szolgáltatás kiépítésére, 

amely szolgáltatás létrehozása jelentős minőségi ugrást eredményez a SINOSZ által fenntartott 12 

tolmács szolgálat számára, ahol 36 fő munkatárs igazgatási, szervezési, pályázat kezelési teendőit 

láttuk el. 

 

Szervezetünk elnöke dr. Kósa Ádám egy nemzetközi szinten is kiemelkedő elismerésben a 

„Deafnation inspiration” díjban részesült, és nagy örömünkre dr. Lovászy Lászlót hallássérült 

sorstársunkat jelölte a magyar kormány az ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Bizottságába, 

amely jelölést 2012. szeptember 14-én a tagállamok nagy többséggel jóváhagyták.  

A SINOSZ létrehozta az Oros Kálmán díjat, amellyel a Világnapon 5 főt kitüntettünk. Dr. Bartha 

Csilla docenst - mint külsős szakértőnket - miniszteri elismerő oklevélre terjesztettük fel a jelnyelv 

elismerése érdekében folytatott munkájáért. A SINOSZ Soproni Helyi szervezete Civitas Fidelissima 

díjat kapott. 

 

Alapszabályunkat a Civil törvény előírásához igazítottuk, majd megújítottuk a Szervezeti és Működési 

Szabályzatunkat is. Az ISO éves minőségirányítási rendszerünket pedig sikerült újabb 3 évre ismét 

meghosszabbítani. Az év második felében elindítottuk a demokratikus működésünk alapjait biztosító 

tisztségviselő választási folyamatot, amelyhez akadálymentesített segédanyagokat hoztunk létre.  

 

Jelentős krízis helyzetet teremtett számunkra a rokkantnyugdíj reform indította lavina. A probléma 

kezelése érdekében együttműködést kötöttünk a NRSZH-val és a változásokról megyei szintű 

tájékoztató fórumokat szervezetünk Győrött, Miskolcon, Szegeden, Debrecenben, Kaposvárott, 

Székesfehérváron és 2 alkalommal  a fővárosban is. Elkészítettük a módosítások – értelmezett - 

jelnyelvi változatát, folyamatosan informáltuk tagjainkat a felülvizsgálat tapasztalatairól és szükség 

esetén erről tájékoztattuk az aggályokról az NRSZH munkatársait is. A szakmai munkatársak, megyei 

titkárok, tolmácsszolgálati munkatársak, helyi ügyintézők számára az év során 3 alkalommal belső 

tréninget tartottunk a változó pénzügyi szabályozásról, valamint megvalósítottunk egy 3 napos titkári 

tábort.  
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Az év során 11 alkalommal megjelentettük a Hallássérültek című magazinunkat, amely tagjaink 

családjának jelentős részéhez eljutott. Fenntartottuk Balatonfenyvesen az üdülőnket, ahol 129 fő 

tagunk kedvezményesen üdült. Működtettük a jogsegélyszolgálatunkat 7 helyszínen, összesen 560 fő 

jelenlétét regisztrálták a jogász kollégák. Fenntartottuk és folyamatosan fejlesztettük honlapunkat, ahol 

összességében 192 hírt láttunk el jelnyelvi adaptációval. Országos hálózatunk keretében 17 megyei, 

25 városi és 3 önálló jogi személyiségű szervezetünkben biztosítottuk ügyfélfogadás keretében a 

személyi segítségnyújtást, összességében 12000 óra időtartamban. SINOSZ Sportcentrumban 

hallássérültek részére kedvezményes sportolási lehetőséget biztosítottunk 345 óra  időtartamban, 

amelyet összességében 190 fő vett igénybe. A társadalmi irányítás demokratikus eseményeit 

megvalósítottuk, 2 alkalommal közgyűlés, 10 alkalommal országos elnökségi ülés, 2 alkalommal 

elnökök értekezlete, heti rendszerességgel Felügyelő Bizottsági üléseket tartottunk. A SINOSZ és a 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság együttműködésének köszönhetően fokozatosan emelkedik a 

feliratozott műsorok aránya a médiában. 

 

 

 

Érdekképviseleti aktivitásaink, társszervekkel, szakmai partnerekkel történt 

együttműködéseink: 

 Kapcsolódtunk a NFÜ Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Horizontális 

Albizottságához, ahol megvitattuk a megváltozott munkaképességű és fogyatékos 

munkavállaló alkalmazásánál előírandó feltételeket.  

 

 Megküldtük a SINOSZ véleményét, módosító javaslatait a komplex minősítésre 

vonatkozó részletes szabályokról szóló miniszteri rendelet tervezetéhez, komplex 

vizsgálat hallássérülteket hátrányos helyzetbe hozó mechanizmusának 

veszélyeire.  

 

 Részt vettünk NEFMI egyeztetésen, ahol az épületek akadálymentesítésének 

határideje volt terítéken. 

 

 Folyamatosan egyeztetünk a TESCO-ban dolgozó hallássérült munkatársak 

érdekében, együttműködtünk a RehabJob vezetőjével a hallássérültek munkába 

helyezése témájában, valamint tartottuk a kapcsolatot a Motiváció, Munkakör, és 

a Lelemény Alapítvánnyal. 

 

 Közösen lobbiztunk a gyógyászati segédeszköz-kassza csökkentési lehetőségeiről 

a hallókészülék-forgalmazók érdekvédelmi szervezeteivel. 

 

 FSZK-SINOSZ finanszírozásában elkészítettük egy a jelnyelvi 

tolmácsszolgáltatással kapcsolatos GY.I.K.- et. (http://www.fszk.hu/mjp/gyik/ 

 

 Együttműködtünk a SUZUKI-Széchenyi Bank konzorcium munkatársával a 

hallássérültek számára támogatott autóvásárlás témájában.  

 

 Rendszeresen szakmai egyeztető megbeszéléseken vettünk részt az ÁJBH-val  a 

fogyatékosságügyet érintő feladatokról.  

 Koordináltuk a magyar fogyatékosügyi CAUCUS munkáját, felkészültünk és 

anyagokat készítettünk a magyar jelentés ENSZ bizottsági vizsgálatára, illetve a 

Nemzetközi CAUCUS munkatársait tájékoztattuk a magyarországi fogyatékosügy 

helyzetéről.   

 Munkakapcsolatba kerültünk az UNICEF Magyarország Gyermekjogi 

Bizottságával, részt vettünk a „Gyermekjogi egyezmény gyerekszemmel” 

tervezett reprezentatív és nagymintás kutatásban, illetve a Világnapi 

http://www.fszk.hu/mjp/gyik/
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rendezvényünk keretében gyerekjogi témában érzékenyítő vizuális anyagot 

hoztunk létre.   

 Részt vettünk az ENSZ Emberi jogi bizottsága számára készített anyagok 

létrehozásában, amely a fogyatékossággal élő emberek politikai és közéletben 

való részvételét elemezte.   

 Részt vettünk a CEDAW Bizottságnak elküldött szakmai anyag kidolgozásában, 

amely a magyarországi fogyatékossággal élő nők helyzetét járta körbe. 

 Részt vettünk az IFHOH/EFHOH Közgyűlésén (2012. június 25-28) 2 fő 

delegálttal. 

 Részt vettünk az EUD közgyűlésén Koppenhágában (2012. május 17-20) 2 fő 

delegálttal. 

 Részt vettünk Németországban egy Közép-Európai Siketek Szövetsége 

létrehozását fontolgató work-shop programon.  

 Vendégül láttuk a Deafnation munkatársait magyarországi tanulmányútjukon. 

 Létrehoztunk egy önkéntes-koordinátori pozíciót ennek érdekében, így külön 

munkatársunk foglalkozik az önkéntesekkel. 2012-es évi nyilvántartásunkban 

összesen 77 fő önkéntes szerepel.  

 A SINOSZ fenntartásában működő Ergo Sum amatőr jelnyelvi társulatunknak  az 

év során 8 nyilvános fellépése volt, köztük egy alkalommal nemzetközi színtéren, 

Nyitrán. 

 

 

 

Ellenőrzési pontok: jelenléti ívek, munkaszerződések, jegyzőkönyvek, beszámolók, esetnaplók, 

tagnyilvántartó, fotók. 
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Rész (érdekvédelmi) feladataink megvalósítása 

1. Tájékoztató kiadvány és honlap szerkesztés - címmel vállalt feladataink teljesítése 

Egy DM marketing kampányához kapcsolódva valamennyi tagunkhoz eljuttatunk egy 

szervezeti szórólapot, amely tartalmazza a szervezeti alapinformációkat, szolgáltatásainkat. 

Ezen felül elkészítettünk és a honlapon elhelyeztünk egy általános tájékoztatót a 

fogyatékossággal kapcsolatos jogszabályokról. Létrehoztunk egy szervezeti tájékoztató 

mappát, amelyben információkat adunk közre az ernyőszervezetről, tagszervezeteinkről, 

jelnyelvi tolmácsszolgáltatásunkról, jelnyelvi tanfolyamainkról. A szóróanyagokat 28000 

példányban állítottuk elő. 

Az anyagok mindegyikét hozzáférhetővé tettük a SINOSZ honlapján.  

A honlapot minden munkanapon frissítettük, így tagjaink és valamennyi érdeklődő 

folyamatosan értesülhetett az aktuális programokról, rendezvényekről, amelyet az 

„Eseménynaptár” funkcióval is elősegítettünk. Új látogatások aránya: 43,44%  

 

Ellenőrzési pontok: honlap, többféle szóróanyag, szerződések, számlák, statisztikák.  

 

 

 

2. Teszek az elfogadásért - címmel vállalt feladataink teljesítése   

Az ügyfélszolgálati helységünk hétfőn és szerdán 14-18 óra között volt nyitva. A nyitvatartási 

idő alatt állandóan elérhető volt egy munkatársunk, aki egyéni tanácsokat adott a tagoknak, 

segített a megfelelő szakember megtalálásában és elérésében, megmutatta a segédeszközök 

használatát, és tájékoztatást nyújtott a Hangforrás keretében kínált szolgáltatásokról. 

Átlagosan 2-3 fő látogatta az ügyfélszolgálatot, de emellett telefonon, illetve e-mailen 

keresztül is elérhető volt munkatársunk, összesen 78 esetben történt segítségnyújtás.  

Egyéni pszichológiai tanácsadás: két nagyothalló pszichológus hölgy, Sándor Éva és Barta 

Zsuzsanna összesen 65 alkalommal nyújtott tanácsadás – 17 fő részére.  

Szóróanyagok, honlap: a Hangforrás létét és szolgáltatásait széles körben kívántuk 

terjeszteni. Ezért külön pályázati forrásból is elnyerve (a Fővárosi Szociális Közalapítvány 

2012. évi pályázata) aktualizáltuk a Hangforrás szóróanyagát és nagy példányszámban 

terjesztettük rendezvényeinken. A Hangforrás Ügyfélszolgálatán elhelyezett számítógépeken 

futó adatbázisunkat nyílt honlappá alakítottuk át, ahová a nagyothallókat érintő üzleti 

érdekektől mentes általános információkat helyeztünk el.  www.sinoszhangforras.hu 

Programokról: szépkorú tagjaink digitális írástudásának fejlesztése érdekében 3 alkalommal 

is indítottunk alapfokú számítógépes foglalkozásokat. Összesen 20 alkalommal 72 óra 

időtartamban. A foglalkozásokat nagyothalló sorstárs vezette, aki hangzó nyelven és 

jelnyelven oktatott egyszerre, így lehetővé téve a résztvevők számára az akadálymentes 

tanulást. 16 fő vett részt az alapismereteket átadó tréningen. 

Kommunikációs, önismereti tréning: 2 alkalommal indítottunk tréninget, amelyet két 

nagyothalló sorstárs pszichológus tartott. Mindkét tréning során 20-60 évesig minden 

korosztály képviseltette magát. Összesen 6 alkalommal, mindösszesen 48 óra időtartamban 

valósult meg a tréning, melynek célja az alapvető kommunikációs készségek fejlesztése.27 fő 

http://www.sinoszhangforras.hu/
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vett részt a tréningen. Ezen felül 1 alkalommal Kaposváron önismereti tréninget valósítottunk 

meg.   

Önsegítő csoport mentorálása: 9 fő közösségi animátor számára 2 fő sortársi segítő 

bevonásával folyamatosan biztosítottuk a programok szervezéséhez szükséges mentorálást. 

Létrehoztunk egy közösségi animátoroknak szóló - gyakorlaton - alapuló 50 oldalas 

munkafüzetet, amelyben segítséget nyújtunk az animátorok munkájához, felvázoljuk a 

tevékenység alapismérveit, és ellátjuk őket gyakorlati tanácsokkal.  

 

Ellenőrzési pontok: jelenléti ívek, tréninghez használt prezentációs anyagok, 50 oldalas 

munkafüzet, szerződések, beszámolók, számlák, fotók, újságcikkek.  

 

 

3. Előítélet-mentesítő járat – címmel vállalt feladataink teljesítése    

A SINOSZ 2009 óta állami forrást fordít egy szemléletformálást szolgáló interaktív buszos 

programra. Az információkkal, számítógépekkel, hallás-szimulátorral, játékos programokkal 

felszerelt busz rendezvényeken és iskolai programokon segíti munkánkat. A buszon kizárólag 

hallássérült animátorok dolgoznak, ennek köszönhetően a buszt látogatók közvetlen 

kapcsolatba kerülhetnek a hallássérültekkel.   

Az interaktív busszal 2012-ben iskolákhoz és integrált rendezvényekhez kapcsolódtunk. 

road-show állomásaink voltak: Sziget Fesztivál (8nap), Siketek Világnapja, Lurdy-Ház 

parkolója (1nap) 

Iskolák (általános és szakközépiskolák): 5 iskola, összesen 1621 főt értünk el jelenléti íven 

bizonyíthatóan, összesen 19 fő animátor bonyolította le a programot. A buszos 

megmozdulásaink alkalmainak száma: 13.  

Mivel kereteink nem mindig teszik lehetővé, hogy a busszal jelenjünk meg, ezért egyéni 

óralátogatásokat is szerveztünk. Általános iskolák száma: 5 iskola, elérések száma 

regisztráltan 303 fő.  Az érzékenyítéssel növeltük a személyes interakciók számát, a társadalmi 

tolerancia erősödését, a másság értékeinek felismerését, a fiatal korosztály szemléletformálását 

segítettük és egyben a siketek és nagyothallók külvilágra való nyitását bizonyítottuk. A 

program külön erénye, hogy mindeközben az animátorok csapatmunkában dolgoztak, 

jövedelemhez jutottak.  

 

 

Ellenőrzési pontok: jelenléti ívek, fotók, szerződések, számlák, beszámolók, óratervek, 

animálás felkészítő anyagai, média megjelenések    

 

 

4. T.É.M.A.  program - címmel vállalt feladataink teljesítése   

 

A SINOSZ Megyei és Helyi szervezeteiben, valamint az önálló tagszervezetekben az év során 

rendszeresen akadálymentes közösségi programokat szerveztünk. Részprogramokkal együtt a 

megvalósult programok száma: 179 db az elérések száma közel 4000 fő. 
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A programba több helyszínen kapcsolódtak azok a közösségi animátorok, akiket az előző 

évben a hasonló jellegű programok lebonyolítására képeztünk ki. 2012-ben első alkalommal 

került kiadásra a díj, amely a szervezetek előző éves munkáját volt hivatott értékelni. Az 

értékelés szempontjai: taglétszám aránya, új belépők aránya, gazdálkodás,T.É.M.A. 

programok megvalósítása, résztvevők száma a programokon. 

 

A programhoz kapcsoltuk a budapesti Nyitott kert programsorozatunkat is:  

Képzőművészeti alkotó tevékenység szakember vezetésével. 

A budapesti gyermeknapi rendezvényünkhöz kapcsolódó program 

keretében a SINOSZ-székház egyik épületrészét, a kertbe vezető átjáró 

helyiséget falfestményekkel dekorálták a gyerekek. 

„Házról-házra a Benczúr utcában” helytörténeti séta, előadás és játék  

helytörténész-városvédő szakember vezetésével, a Budapesti Városvédő 

Egyesülettel való együttműködésben.  

Társasjáték-bemutató és foglalkozás jelnyelvi tolmácsolással 

A Magyar Társasjátékos Egyesület programja 3 játékmester bevonásával. 

Szórakoztató program, akadálymentes műsoros est 

Néprajzi előadás a karácsonyi ünnepkörről a Hagyományok Háza 

szakemberének közreműködésével 

Kézműves vásár fogyatékos és megváltozott munkaképességű 

személyek termékeiből az alkotók támogatására 

Kézműves foglalkozások gyerekeknek és felnőtteknek, adventi és 

karácsonyi díszek, ajándéktárgyak készítése. 

 

 

 

 

Ellenőrzési pontok: jelenléti ívek, fotók, szerződések, számlák, beszámolók, újságcikkek. 

 

 

5. Jelnyelvi képzések – címmel vállalt feladataink teljesítése    

A SINOSZ országosan 22 helyszínen szervezett a Közös Európai Referencia Keretek szerinti 

szintbesoroláshoz igazított jelnyelvi tanfolyamot. Célunk az volt, hogy minél több anyanyelvi 

szintű jelnyelv-használó fiatalt vonjunk be a jelnyelv oktatásába. Ennek érdekében teljes 

körűen akadálymentesített jelnyelvészeti képzést és jelnyelvoktatás didaktikai képzést 

szerveztünk számukra, egyéni fejlődésüket szorgalmazva, a felnőttképzéshez való 

hozzáférésüket biztosítva.   

 

Jelnyelvi oktatók jelnyelvészeti képzésének adatai: 

Képzés óraszáma: 54 óra + vizsga 

Képzési alkalom: 9 alkalom 

Képzésben résztvevő: 22 fő 

Sikeres vizsgát tett: 20 fő 

 

Jelnyelvi oktatók módszertani képzésének adatai: 

Képzés óraszáma: 54 óra + vizsga 

Képzési alkalom: 9 alkalom 

Képzésben résztvevő: 19 fő 

Sikeres vizsgát tett: 17 fő 
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Ingyenes jelnyelvi oktatásokat tartottunk hallássérült gyermekek szülei és nevelői részére, 

valamint olyan szakemberek részére, akik hallássérült személyekkel foglalkoznak. 

 

Támogatott csoportok Jelnyelvi szint Résztvevő fő 

Hallássérült 

gyermekek 

oktatói, nevelői 

részére 

szervezett 

csoportok 

kihelyezett 

tanfolyam 

keretében 

 

Budapesti 

Hallássérültek 

Tanintézetében  

A1 szint 50 órás 8 fő 

Budapesti 

Hallássérültek 

Tanintézetében 

A2/2 szint 60 órás 11 fő 

Budapesti 

Hallássérültek 

Tanintézetében 

B1/1 szint 50 órás 11 fő 

Hallássérült 

gyermekek 

szülei részére 

szervezett 

csoport 

SINOSZ  A1 szint 50 órás (Jelentkezett: 8 fő) 

Elvégezte: 5 fő 

Hallássérült személyekkel foglalkozó szakemberek egyéni képzése  

Hallássérültekkel 

foglalkozó 

pszichológus 

SINOSZ A1 szint 50 órás 2 fő 

Hallássérült 

gyermekek 

nevelője  

SINOSZ A1 szint 50 órás 1 fő 

Hallássérült 

gyermekek 

nevelője 

SINOSZ A2/1 szint 60 órás 1 fő 

Nyelvész, kutató SINOSZ B1/2 szint 50 órás 1 fő 

Összes támogatott fő 40 fő 

 

 

Ellenőrzési pontok: tanúsítványok, képzési anyagok, jelenléti ívek, fotók, beszámolók 

 

 

 

6. Siketek világnapja – címmel vállalt feladataink teljesítése  

A program keretein belül két rendezvény lebonyolítását vállaltuk: 

1. Siketek Világnapja, 2012. szeptember 29. - Lurdy Rendezvényközpont 

A programot a Lurdy rendezvény központban valósítottuk meg 2025 fő regisztrált jelenlétével, 

amely nem fedte le a teljes létszámot, a jelenlévők közel 15%-ban nem is kívánták regisztrálni 

magukat. Több mint 2000 nm-en voltunk jelen különböző programokkal, külső és - belső 

térben egyaránt. A Lurdy Ház parkolójában a SINOSZ Buszt várta a látogatókat. A program új 

eleme volt egy flash-mob amelynek Puskás Péter énekest is sikerült megnyernünk, aki ily 

módon segítette a jelnyelv népszerűsítését. A rendezvényen kipróbáltunk egy újfajta 

hangfelismerő software-t, amellyel a színpadi eseményeket akadálymentesítettük. A program 

lebonyolítását 44 fő önkéntes segítette.    
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Programelemek: hallássérült személy alkotásaiból fotókiállítás, folyamatos filmvetítés, 

szervezetek bemutatkozása, kulturális programok, „Hallhatatlan szavak” című könyv 

bemutatója - közéleti személyiség bevonásával, UNICEF-SINOSZ gyerekprogramok, 

gyerekjogok témájában pódiumbeszélgetés, segítő kutya bemutató, interaktív programok. A 

rendezvényről igen nagy számban tudósított a média, elektronikus és nyomtatott formában 

egyaránt. Külön érdem, hogy a Nők Lapja októberi lapszámában egy 2 oldalas interjú 

megjelenését értük el. 

 

 

2. Munkaerőpiaci-akadályugrás konferencia és workshop - 2012. december 13. Liget Center 

A konferenciával 3 alapvető célt tűztünk magunk elé: a tagoknak adekvát és aktuális 

információkat szolgáltatni a rokkantsági ellátás változásairól, a döntéshozóktól válaszokat 

kapni a hallássérültek foglalkoztatási esélyeire vonatkozóan, workshop keretében megvitatni a 

hallássérültek munka világáról szóló közvetlen tapasztalatait.  A konferenciát a Liget Center 

Irodaházban bonyolítottuk le, a helyiséget a CPR Global Investors Cég ingyenesen biztosította 

számunkra, a konferencia teljes akadálymentesítésben zajlódott.  

Előadás keretében képviselve volt a programon a SINOSZ, az EMMI, a Nemzeti 

Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgatósága,  a Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály  

az NGM képviseletében, a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Országos Munkahigiénés és 

Foglalkozás-egészségügyi Intézet Foglalkozás-egészségügyi Főosztálya és a Rehabjob.  

Ezt követően sorstársi segítők bevonásával az érintettek egy workshop keretében nyilatkoztak 

sokszor negatív foglalkoztatási tapasztalataikról, a fiatalok közel sem kedvező oktatási, 

foglalkoztatási jövőképéről. A konferencia anyagának szerkesztett, összegzett szövegét és az 

előadásokat az interneten hozzáférhető tettük.  

A konferencián 122 fő regisztrált.  

 

 

Ellenőrzési pontok: plakátok, szóróanyagok, jelenléti ívek, prezentációk, újságcikkek, média 

megjelenések, honlapon elhelyezett anyagok, szerződések, számlák, fotók, írótolmácsolás anyaga.    

 

 

6. Munkaterápia program - címmel vállalt feladataink teljesítése  

Programunk célja, a hallássérülteket felkészítése a munka világára, amely az ellátórendszer átalakítása 

következtében a jövőben elkerülhetetlen. Ehhez szerettünk volna segítséget, kapaszkodót nyújtani 

különböző programok szervezésével, ismeretek átadásával. A program keretében szépkorúak számára 

számítógépes képzést szerveztünk, kapcsolatot építettünk ki az Óbudai Egyetem ECDL tanfolyamot 

bonyolító munkatársaival, ahol ingyenes képzésben vehettek részt.    

2 helyszínen, a SINA HBME (Debrecen) és a Csongrád megyei szervezet (Szeged) a 

Csongrád Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjával együttműködve valósított meg 

álláskereső tréninget. 

Helyszín 1: 15 fő részesült a programban, 40 órában, összesen 10 alkalommal.  

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=MMI%2C+Foglalkoz%C3%A1s-eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi+F%C5%91oszt%C3%A1ly&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.omfi.hu%2F&ei=HHTMUJTUDq7E4gTs1YG4BQ&usg=AFQjCNHP7SpLv31N-RkFop0RY25L8YdNQA&bvm=bv.1355325884,d.Yms
http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=MMI%2C+Foglalkoz%C3%A1s-eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi+F%C5%91oszt%C3%A1ly&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.omfi.hu%2F&ei=HHTMUJTUDq7E4gTs1YG4BQ&usg=AFQjCNHP7SpLv31N-RkFop0RY25L8YdNQA&bvm=bv.1355325884,d.Yms
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Helyszín 2: 11 fő részesült a programban, 3 alkalmas időtartamba.  

A tréningek célja: a hallássérült emberek ismerjék meg az álláskeresés lépéseit, összetevőit.  

A tréning tematikái voltak: önismereti foglalkozások, személyiség és munka összefüggései, 

foglalkozási érdeklődés, önismeret-fejlesztés, személyes kompetenciák összefüggései, pályázatírás, 

álláskeresés, kapcsolatfelvétel, nonverbális kommunikáció, a metakommunikáció jelentősége, a 

felvételi interjú. Az álláskeresési szokások, a munkaerő- piaci viszonyok, valamint a munkáltatói 

szokások megismertetésével elősegítjük a minél hamarabbi elhelyezkedést, a megfelelő állás 

megtalálását. 

 

 

Ellenőrzési pontok: jelenléti ívek, szerződések, beszámolók, számlák, fotók.  

 

 

8. Könyv kiadása - címmel vállalt feladatunk teljesítése 

Terveinknek megfelelően 156 oldal terjedelemben és 1000 példányban megjelentettük Dr. 

Jámbor Andrea és Dr.Orgován Gábor „HALLHATATLAN SZAVAK” című könyvét. A 

könyvterv és illusztráció László Zsuzsi grafikus munkája. A könyv őszinte vallomás egy 

nagyothalló fiatal hölgy tollából, aki kellő humorral és végtelen bölcsességgel tekint a sorsára. 

A könyv a sorstársaknak igazi kapaszkodó, mert végre közülük valaki bátran, öniróniát sem 

mellőzve képes állapotáról, élethelyzeteiről írni. A könyv külön erénye, hogy nem csupán a 

szerző véleményét és életútját ismerhetjük meg, sorstársaik is megosztották a könyvben 

személyes tapasztalataikat, a nagyothalló léthez szervesen kapcsolódó mindennapi pozitív és 

negatív élményeiket. A könyv praktikus tanácsokkal látja el az ép hallásúakat a helyes 

hozzáállás mikéntjéről.  

A könyvet a Siketek Világnapjának közönsége előtt dedikálással egybekötve mutattuk be, és 

jelentős médiavisszhangot kovácsoltunk neki, többek között a Nők Lapjában.   

 

 

Ellenőrzési pontok:  a könyv, szerződések, média-megjelenések, fotók, beszámolók. 
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A SINOSZ 2012. január 01-2012. december 31. között megvalósított szakmai programjának 

áttekintő kivonata az eredménymutatók feltüntetésével. 

 

Az EMMI és a SINOSZ között létrejött 18457-1/2012-es szerződés alapján maradéktalanul 

megvalósítottuk  Támogató által előírt feladatokat, illetve az alapít okiratban meghatározott módon 

közreműködtünk a fogyatékos személyek érdekeinek képviseletében.   

A SINOSZ 2012. évi záró taglétszáma: 12 250 fő. Az új belépők száma: 1539 fő. 

 

Általános működésünk keretében létrejött eredménymutatók:   

 HaSe havi periodika 11 (1 nyári összevont példány) alkalommal való megjelentetése 1700 

példányban 40 oldal terjedelemben 

 

 Kedvezményes Üdülés lehetőségének nyújtó épületünket csatlakoztattuk az Erzsébet-

programhoz, ennek keretében 18 főt láttunk vendégül 6 éj/7 napos turnuskiosztás keretében, 

összesen 108 vendégéjszakán. A hallássérült tagok és hozzátartozóik 2012-ben 129 fővel, 

összesen 628 vendégéjszakát töltöttek nálunk. 

 A SINOSZ Sportcentrumban 345 óra kedvezményes sportolási lehetőséget biztosítottunk 190 

fő rendszeresen sportoló hallássérült személy számára.  

 Regionális Jogsegélyszolgálat működtetése Budapest, Pécs, Kaposvár, Kecskemét, Szeged, 

Győr helyszíneken, munkanaplózott esetek száma: 560 fő 

 

 SINOSZ akadálymentesített honlap fenntartása, éves látogatószám: 154 561 látogatás,     

43,40 % az új látogatók száma  akadálymentesített anyagok száma: 800 hír, 192 kiemelt 

és/vagy a tagság legszélesebb körét érintő hírt jelnyelvi (videó) adaptációval is elláttunk, 

melyek közül 22 esetben felirattal is elláttuk is. Az év során létrehoztuk a SINOSZ Facebook 

oldalát, ahol napi szinten  híreket, információkat, felhívásokat  teszünk közzé. 

 

 Biztosítottuk a megyei, helyi szintű ügyfélfogadás elérését hallássérültek részére országosan 

12000 óra keretében 40 helyszínen. 

 

 Tagsági jogviszonyt tartottunk fenn az év során a FESZT-ben, és együttműködésben álltunk az 

alábbi hazai szervezetekkel: Motiváció Alapítvány, Munkakör Alapítvány, Lelemény 

Alapítvány, RehabJob, EBH, ÁJBH, Magyar Fogyatékosügyi Caucus, OFT, 

Adományszervezők Országos Közössége Egyesület, Család, Gyermek, Ifjúság Kiemelten 

Közhasznú Egyesület.   

 

 Nemzetközi tagsági jogviszonyt tartottunk fenn a WFD/EUD/IFHOH/EFHOH 

szervezetekben, összesen 5 fővel vettünk részt WFD/EUD/IFHOH/EFHOH Közgyűlésein, 

illetve szakmai rendezvényein. Szakmai együttműködésben álltunk az alábbi szervezetekkel: 

ILO, Nemzetközi CAUCUS (IDA), ENSZ Emberi Jogi Bizottság, CEDAW Bizottság, EUD 

Youth hazai továbbképzésének szervezésében részt vettünk. 

 

  Társadalmi irányításhoz kapcsolódó események: 2 alkalommal országos küldöttközgyűlés, 

országos elnökségi ülés 10 alkalommal, 117 db határozatot hozott, helyi és a megyei 

szervezetek elnökei részére értekezletet 2 alkalommal elnökök találkozója. Felügyelő 

Bizottság heti rendszerességgel tart üléseket. A tagszervezetek ügyviteli teendőit vivő 

titkárok és ügyintézők  értekezletére  negyedévente került sor, illetve 3 napos tábor keretében 

kompetencianövelő tréninget tartottunk számukra. Az év utolsó negyedévében elindult a 

tisztségviselők választási procedúrája, amely 2013 tavaszán zárul. 

 

Projektek keretében megvalósuló érdekvédelmi részfeladatok eredménymutatói:  
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 Tájékoztató kiadvány és honlap működtetés programunk keretében előállítottunk 28 000 db 

tematikus szórólapot. A honlapunkon 192 hírt akadálymentes formában (jelnyelven és 

felirattal) ellátva jelentetünk meg, a szóróanyagokat a honlapon is elhelyeztük.   

 Teszek az Elfogadásért („TE” ) programunk keretében az év során  működtettük a Hangforrás 

InformációsPont és Ügyfélszolgálatot, kezelt esetek száma: 78. Egyéni pszichológiai 

tanácsadás 65 alkalommal. 16 fő szépkorú nagyothalló személy részvételével számítógépes 

alapismeretek 27 fő nagyothalló részvételével több alkalmas kommunikációs, önismereti 

tréning lebonyolítása. 8 fős önsegítő csoport mentorálása, 50 oldalas önképző munkafüzet 

létrehozása közösségi animátorok részére 

 Szolgáltatást hirdető programszórólapot hoztunk létre pályázati forrásból, illetve 

www.sinoszhangforras.hu néven nagyothallóknak szóló átfogó információs honlapot hoztunk 

létre.  

 Előítélet mentesítő járat/program keretében road-showt valósítottunk meg az alábbi 

rendezvényhelyszíneken: Sziget Fesztivál (8nap) 365 fő regisztrált elérés, 2146 fő részvevőt 

számláló Siketek Világnapján 121 fő regisztrált busz-látogató, iskolák: ELTE Gyakorló 

Radnóti Miklós Általános Iskola és Gimnázium, Gyermekek Háza, Vajk-sziget Általános 

Iskola, Keresztury Dezső Általános Iskola. Iskolákban elértek száma jelenléti íven: 832 fő.  

Általános és középiskolákban osztályfőnöki órák keretében érzékenyítő alkalmak száma: 303 

fő elérése.  Összességében az előítélet-mentesítő járat program keretében jelenléti ívvel igazolt 

módon mindösszesen: 1621 főt értünk el. 

  T.É.M.A program keretében megvalósult közösségi programok száma: 179 db, jelenléti íven 

az elérések száma megközelíti a 4000 fő hallássérültet. 

 Jelnyelvi továbbképzések programunk keretében megvalósítottuk a jelnyelvi oktatók 

jelnyelvészeti képzését 54 óra + vizsga időtartamban. Sikeres vizsgát tett személyek száma: 

20 fő. Jelnyelvi továbbképzések programunk keretében megvalósítottuk az oktatók 

módszertani képzését 54 óra + vizsga időtartamban, a sikeres vizsgát tett személyek száma 

17 fő. Hallássérült gyermekek oktatói, nevelői részére szervezett csoportokban kihelyezett 

ingyenes tanfolyamokat szerveztünk, tanfolyamon részt vett személyek száma: 30 fő. 

Hallássérült gyermekek szülei részére szervezett ingyenes tanfolyamon részt vett személyek 

száma 5 fő. Hallássérültekkel foglalkozó pszichológus, nevelő, nyelvész részére egyéni képzés 

5 fő részére. 

 Siketek Világnapja programunk keretében teljes körűen akadálymentesített integrált, 

kulturális, közösségi programot bonyolítottunk le 2146 fő regisztrált jelenlétével.   

Munkaerő-piaci akadályugrás címen a siketek és nagyothallók munkaerő-piaci helyzetének 

feltárása érdekében szakmai konferenciát valósítottunk meg 122 fő részvételével.   

 Munkaterápia programunk keretében 16 fő szépkorú nagyothalló személy vette részt 60 órás 

alapismereteket átadó tréningen. Ezek mellett országosan szerveztünk munkaerő-piaci 

felkészítő tréninget (önéletrajz, állásinterjú) Szegeden 22 fő részvételével, Debrecenben 14 fő 

részvételével 40 óra időtartamban.  Emellett a Munkaerő-piaci akadályugrás elnevezéssel 

megvalósított konferenciánk részeként 2 workshop keretében hallássérült résztvevőkkel 

jártuk körbe a munka világával kapcsolatos tapasztalataikat.    

 Könyvkiadási tervünket megvalósítottuk. „Hallhatatlan” szavak címmel a SINOSZ 

kiadásában megjelent Jámbor Andrea és Orgován Gábor szerzők könyve, amely a személyes 

tapasztalatokra alapozva járja körbe a nagyothallók életvilágát, kommunikációs sajátosságait. 

A könyvet terjedelme 155 oldal és 1000 pld-ban jelentettük meg.       

 

SINOSZ, 2013.02.20. 
 

 

 

http://www.sinoszhangforras.hu/

