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SZAKMAI CÉLKITŰZÉSEINK

Éves programunk megvalósítása során figyelembe vettük a tagság felől
érkező kezdeményezéseket. A közelmúltban a küldöttek aktív közreműködésével többször is módosítottuk az Alapszabályunkat a Civil törvény és a
Polgári Törvénykönyv szigorú előírásaihoz alakítva.

2016. évi cselekvési tervünket az EMMI által szabott feltételekhez igazítottuk:
Általános érdekvédelmi feladatok meghatározása konkrét tevékenységgel, elvárt mutatószámokkal, melyek igazodnak az Országos Fogyatékosságügyi Programban (OFP) leírt célkitűzésekhez és az ENSZ
Egyezményben foglaltakhoz.

Projekt jellegű feladatok meghatározása konkrét tevékenységgel, mutatószámokkal, ugyancsak az OFP-hez és az ENSZ Egyezményhez
igazítottan.
Az EMMI ösztönzi a Szövetségünket, hogy szakmai programjaink megvalósítása során
szenteljünk külön figyelmet a
halmozott fogyatékossággal élő
személyek csoportjainak is, melyet szem előtt tartottuk.

A SINOSZ célkitűzéseit 2016. évben az
alábbi fókuszok mentén valósítottuk meg:
Stabilitás fenntartása – finanszírozási és működési értelemben
Ifjúság bevonása − (az Országos Elnökség OE 2015.12.12./222. számú határozata értelmében 2016 az „Ifjúság éve”). Fontosnak tartjuk
a tisztségviselők utánpótlása érdekében az ifjúság bevonását a szervezeti életbe, korosztályos érdekvédelmi szükségleteik beemelését
a programalkotásba. Ennek megfelelően valamennyi programjavaslatunkba beépítettük az ifjúságot érintő, célzó, illetve őket aktivizáló
elemeket.
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Nívós programok biztosítása – nem szeretnénk, ha meglévő programjaink és azok szervezése mechanikussá vagy monotonná válna,
ezért a jelenlegi aktivitásainkat a visszajelzések és a résztvevői létszámok alapján szelektáltuk, és csak azokat tartott meg, amelyekre
közösségi igény volt. A sikeres programjainkat, magasabb szintre
emeltük.
Operatív együttműködések megerősítése – ez a belvilágunkra és
a partnerszervezetekre vonatkozóan is egy fontos attitűd a részünkről.
Célunk, hogy a meglévő és jövőbeni
partnereinkkel a munkakapcsolatot
tovább erősítsük, és a szakfeladatokat együttműködés keretében megvalósítsuk.
Szolgáltatás- és szervezetfejlesztés – szükséges volt a humánerőforrás
folyamatos
továbbképzése, az operatív működést támogató digitális technológiák alkalmazása, szolgáltatásaink
színvonalának emelése.

2016 kiemelt célja az
ifjúság aktivizálása, a szervezeti életbe történő intenzív bevonása volt. Ennek szellemében hozta meg a SINOSZ Országos
Elnöksége azt a határozatot, melynek értelmében a Szervezetben 2016
„Az ifjúság éve”. Kiemelt célcsoportként kezeltük a 16-35 éves korosztályt
a programalkotás és az érdekvédelmi irányok kijelölése során.
Halaszthatatlan a fiatalok bevonása a Szervezet életébe, hogy biztosítva
legyen a társadalmi tisztségviselők tevékenységének folytonossága a Szövetségben.
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A WFD 3. nemzetközi konferenciáját házigazdaként aktívan szerveztük a
Congress Line rendezvényszervező cég bevonásával. 2017. november
8-10. között rendezzük meg az eseményt, melyet egy nappal megtoldunk
és 2017. november 11-én, nagyszabású programsorozattal megünnepeljük a SINOSZ fennállásának 110 éves évfordulóját.

Érdekvédelmi céljaink széles körű kommunikációját, azok érvényesítését és
gyakorlati kivitelezését a TIOP és TÁMOP
projektek jótékonyan támogatták az elmúlt
időszakban is, hiszen mindkét európai
uniós támogatottságú projekt hűen tükrözi
a SINOSZ két legfontosabb küldetését:
A kommunikációs akadálymentesítés kiterjesztése az élet legtöbb
területére, a technológia nyújtotta lehetőségek kiaknázásával. A projektet 2016-ban saját forrásból tartottuk
fenn, ez óriási kihívást jelentett számunkra.
A jelnyelv társadalmi elfogadottságának és oktatásban betöltött
szerepének érvényre juttatását célozta a TÁMOP-program, amelyben
konzorciumi tagként vettünk részt.
A tudományos hátteret az MTA és
annak Többnyelvűségi Kutatóközpontja biztosította. A projekt az év
során forráshiányos volt, a SINOSZ
próbálta lobbierejét a cél érdekében
mozgósítani, különös tekintettel arra,
hogy a jelnyelvi törvény 2017-re írja
elő a bilingvális oktatás bevezetésének kezdő időpontját.
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FESZT ülés kezdeményezése
A SINOSZ részéről komoly aggodalomra ad okot azon nagyothalló személyek helyzete, akik semmilyen ellátásban nem részesülnek. A munkaadók
az ő foglalkoztatásukban kevésbé, vagy egyáltalán nem motiváltak. Mivel a
FESZT tagszervezetei által képviselt csoportok jelentős számban érintettek
hasonló élethelyzetű tagjaik képviseletében, ezért javasoltuk, hogy közös
fellépést kezdeményezzünk. Ennek első lépéseként a FESZT részvételével
2016. 06. 24-én a SINOSZ székházában, ebben a témában egy alapozó
egyeztetésre került sor.
Törvénymódosítási javaslatok
Egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú, valamint a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő törvények módosításáról szóló
Kormány-előterjesztést véleményeztük és javaslatainkat 2016 februárjában
megküldtük az Országos Fogyatékosságügyi Tanács részére.

Rehab-munkacsoport megalakulása – „MotivÁllás” program

Ebben az évben rehabilitációs munkacsoport alakult alelnökünk kezdeményezésére és vezetésével, mely útjára indította a „MotivÁllás” programot. A
munkacsoport megalakulásának célja, hogy a tagság körében tapasztalt,
megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos dezinformációkat megszüntessük, mérsékeljük.
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Megyei jogsegélyszolgálataink jogászai részére egy workshopot szerveztünk azzal a céllal, hogy érzékenyítsük, és egyben biztassuk őket, hogy
kapcsolódjanak be helyi szinten a szerveződő rehab-fórumokba. Minden
megyében fórumokat szerveztünk, melyekre bevontuk az előadók mellett a
helyi jogsegélyszolgálatainkon tanácsadást végző jogászokat is. A programok akadálymentesen elérhetőek voltak siket és nagyothalló tagjainknak,
hiszen jelnyelvi- és írótolmácsolás egyaránt biztosított volt a helyszíneken.
A MotivÁllás fórumokat 18 megyében valósítottuk meg, a magas látogatottság érdekében jellemzően klubnapokon.

A jelenléti ívek szerint összesen 533 fő érdeklődő vett részt az átlagban 2-3
órás időtartamú fórumokon. A fórumokon elhangzó információkat, felmerülő kérdéseket GYIK formájában, továbbá a teljes előadás jelnyelvi, feliratos
anyagát elérhetővé tettük honlapunkon.
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KSH mikrocenzus 2016

Civil partnerség keretében együttműködtünk a Központi Statisztikai Hivatallal a
mikrocenzus 2016. kérdőíveinek akadálymentesítésén. A közös munka eredményeképpen a mikrocenzus kérdőívei − (3 db: Személyi kérdőív (62 kérdés),
Lakáskérdőív (20 kérdés), Egészségproblémából fakadó akadályozottság
(44 kérdés) − a jelnyelvhasználó siket személyek számára is egyenlő esél�lyel, akadálymentesen hozzáférhetővé váltak a méltányosság és az egyetemes tervezés eszméjének megfelelően.
Kutatás − A hallókészülék-ellátás magyarországi problémái
Külső kutatócsoport bevonásával (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Alkalmazott Társadalomismereti
és Kisebbségpolitikai Intézet) A hallókészülék-ellátás magyarországi problémái
címmel kutatást kezdeményeztünk.
A kutatás életre hívó gondolata az volt,
hogy a lobbi-, és érdekvédelmi tevékenységünk eredményesebb ellátásához, valamint a tagságunk szükségleteinek alaposabb megismerése érdekében
elengedhetetlen a hiányzó adatok felkutatása, elsősorban a nagyothalló személyekre, létszámukra és ellátási állapotukra vonatkozóan. A legnagyobb nehézséget a nagyothalló személyek ügye jelenti − fő irányként szem előtt tartva
a hallókészülék-ellátásukat − mely egy komplex kérdéskört foglal magá-

ban. A kutatás oka, hogy a hallókészülék-ellátás problematikájáról nem rendelkezünk részletes adatokkal, hiszen nem
létezik egy olyan elérhető, kész adatbázis, amelyből az erre vonatkozó adatok
leszűrhetőek volnának.
zése

Babasírásjelző rendszerek kölcsön-

Kidolgoztuk a kölcsönzés folyamatát és
23 db eszközt vásároltunk meg azzal a
céllal, hogy ezt a hiánypótló szolgáltatást
biztosítani tudjuk tagjaink részére.

Az alábbi szakmai eseményeken képviseltük
a SINOSZ-t:
Központi Statisztikai Hivatal, mikrocenzus előkészítésével kapcsolatos
egyeztetésén;
„Az esélyegyenlőség tanulható,

képzések és jó gyakorlatok megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásáról munkáltatóknak és felsőoktatási
intézményeknek” címmel szervezett
programon, a Corvinus Egyetemen;
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„Rehabilitáció: Esély a megváltozott munkaképességű embereknek” című konferencián;
„Konferencia a fogyatékossággal élőkért” – a Premier Kultcaféban;
NRSZH VEKOP-7.1.3-15-2016-00001 projekt nyitó konferenciáján;

„Negyedik magyar fogyatékosságtudományi konferencia a paradigmák örvényében” ELTE-BGGYK Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézete, a Magyar Szociológiai Társaság Fogyatékosságtudományi
Szakosztálya rendezvényén;

PÁLYÁZAT 14-30 ÉVES NAGYOTHALLÓ FIATALOKNAK

„TUDOM, HOGY ÉN IS KÉPES VAGYOK RÁ!”

A Sivantos Kft.-vel közösen egy pályázatot hirdettünk és valósítottuk meg, melynek keretében a nyertes pályázó Siemens
hallókészüléket és tartozékokat kapott, személyre szabottan;

PÉLDAKÉPEINK
2016-BAN
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Fogadtuk a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi
Központjától érkező fogyasztóvédelmi szakembereket. Az egyeztetésen
arra kerestünk közös választ, hogyan lehetne a hallássérültek pénzügyi ismereteit, pénzügyi kultúráját fejleszteni;

egyeztettünk a Miniszterelnöki Kabinetiroda Digitális Jólét Programiroda szakértőivel, akik tájékoztattak arról, hogy a hallássérültek vonatkozásában milyen elemek lesznek a Digitális Jólét programban, illetve
együttgondolkozásra invitáltak;

részt vettünk az EMMI által szervezett „Rehabilitáció: Esély a megváltozott munkaképességű embereknek” c. konferencián, amely a „Védelem, Aktivitás, Képessé tevés” c. szegénységellenes rendezvénysorozat
egyik állomásaként funkcionált;

meghívásunkra látogatást tett Czibere Károly államtitkár úr és Nyitrai
Imre helyettes államtitkár úr a SINOSZ-székházban, ahol a hallássérültek
mindennapi életét, érvényesülését nehezítő problémákat vettük át, úgymint
jogosítvány téma; nagyothalló személyek munkaképesség-besorolásának
ellentmondásai; önálló életvitelt biztosító segédeszközök helyzete; az Erzsébet-program anomáliái; a KONTAKT jövője; 3. nemzetközi WFD konferencia; bilingvális oktatás; érettségi vizsga költségei és felvételi alkalmassági vizsgák hallássérülteket kizáró feltételei;

részt vettünk az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala által, „Hallássérült személyek kommunikációja, különös tekintettel a korai fejlesztésre” címmel szervezett kerekasztal-beszélgetésen;
rendszeresen képviseljük a SINOSZ-t az OFT és a FESZT ülésein,
többször prezentációt is vállaltunk;
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a 2016-os Magyar Filmhét nyitó eseményén felszólaltunk a magyar
filmek feliratozása érdekében. Ezen megnyilvánulásunk elindította az „Ös�szhang” programot, melynek keretében magyar filmek felirattal ellátva kerültek műsorra az Uránia Nemzeti Filmszínházban 2016 utolsó negyedévében;
Rákosmente Önkormányzatánál előadást tartottunk az önkormányzati dolgozók számára arról, hogy
mit érdemes tudniuk a hallássérült ügyfelekről;
egyeztettünk a Századvég kutatóival, a Magyar
Nemzeti Bank részére készülő anyaghoz, a fogyatékossággal élő személyek pénzügyi szokásairól és a
pénzintézeti szolgáltatások igénybevételének feltételeiről;
vendégül láttuk Budapest Főváros Kormányhivatala REHAB főosztályvezetőjét és a Rehabilitációs
Foglalkozási Osztály vezetőjét az ellátások rendsze-
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re témakörét vizsgáló Rehab Munkacsoportunk tagjaival, hogy adekvát válaszokat kapjunk a felmerült kérdéseinkre;
részt vettünk a Premier Kultcaféban lezajlott minikonferencián, ahol
a munka, érvényesülés panelbeszélgetésen próbáltuk bizonyítani, hogy fogyatékossággal élő személyként a nehézségeink ellenére ugyanúgy érdemes tanulni és küzdeni a céljainkért;
meghívásunkra eljött Sashegyiné dr. Szászi Erika
osztályvezető az NRSZH Szakigazgatási Módszertani
és Nemzetközi ügyek Főosztályától, hogy felvilágosítást adjon az ellátások folyósításáról, azok öregségi
nyugdíjra történő átváltásáról, továbbá az egymást kizáró ellátásokról is;
részt vettünk a „Gyermekvállalás, gyermeknevelés, gyermek-örökbefogadás és szülővé válás a fogyatékossággal élő személyek körében” címmel szervezett szakmai konferencián, Szegeden;
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Tolna: 289

Vas: 225

SINOSZ 2016
Veszprém: 281

Zala: 324

Ajka onállóegyesület: 36
Bp. Siketek: 1167

Szabolcs-Szatmár-Bereg: 474
Pest: 201

Somogy: 510

Bp. Nagyothallók: 3357

Nógrád: 402
Komárom-Esztergom: 365
Jász-Nagykun-Szolnok: 445
Heves: 910

SINA-HBME: 705

2016 - taglétszám: 14855 fő

Győr-Moson-Sopron: 496
Fejér: 339

Baranya: 493

Csongrád: 886
Borsod-Abaúj-Zemplén: 2083

Békés: 414

Bács-Kiskun: 455
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A SINOSZ-HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSE
Szervezetünk 2016. december 31-i záró taglétszáma 14 855 fő.
Az új belépők száma 2016-ban: 903 fő.

Társadalmi irányítás – akadálymentesen
Demokratikus működésünket a társadalmi tisztségviselők aktív bevonása és közreműködése garantálta. Az ülések és a kapcsolódó
események
kommunikációs
akadálymentesítéssel
zajlottak,
forrását
beépítettük
költségvetésünk
alapkiadásaiba:

Országos Küldöttközgyűlés
a) Küldöttközgyűlés: 40 főből álló, legmagasabb szintű döntéshozó testületünk.
2016-ban a SINOSZ Országos Küldöttközgyűlése két alkalommal tartott ülést: április 23-án és december 10-én. Ezek során 28 db határozatot hoztak. Az április 23-i rendes küldöttközgyűlésen kerültek
elfogadásra: Országos Elnökség, Országos Felügyelő Bizottság Országos Fegyelmi Bizottság 2015. évi beszámolója; 2015. évi szakmai
pénzügyi és közhasznúsági beszámoló; 2016. évi pénzügyi és szakmai terv; Juttatási Szabályzat. Módosításra került az Alapszabály. A
közgyűlés hozzájárult, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet eddig bérelt ingatlanát a SINOSZ
megvásárolja. Ezen a közgyűlésen
tárgyalta a testület 3 fő tagfelvételi
fellebbezését, valamint 2 fő fegyelmi
döntés elleni fellebbezését.
A rendkívüli országos küldöttközgyűlést
az Alapszabály módosítása és az időközi választás kiírása indokolta. Az Országos Fegyelmi Bizottság egyik tagja,
Gerő István Ervin sajnálatos elhalálozása miatt vált szükségessé a választás
kiírása. Az Országos Fegyelmi Bizott-
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ságba megválasztásra került Dr. Pánti Irén, aki a következő tisztújító
Operatív tevékenység
választásig tölti be ezt a tisztséget.
b) Országos Elnökség: az országos küldöttek által megválasztott,
11fős irányító testület. Ülések időpontjai: 2016.01.15., 2016.02.12.,
2016.03.19., 2016.04.22., 2016.05.06., 2016.10.22., 2016.11.18.,
2016.12.09.. Az elnökségi tagok két ülés között rendszeresen írásban is szavaztak az ügyek hatékony koordinálása érdekében.

2016-ban 39 helyszínen voltunk jelen az országban. 10 helyszínen saját
tulajdonú ingatlanban, a többi helyszínen bérelt helyiségben működtek
tagszervezeteink.
Közösségi teret, programokat és szolgáltatásokat biztosítottunk:
18 megyeszékhelyen - önálló jogi személyiséggel
nem rendelkező tagszervezetünk számára
21 városi helyszínen
- önálló jogi személyiséggel nem rendelkező helyi szervezet számára

c) Felügyelő Bizottság: 3 fős, az országos
küldöttek által delegált grémium, amelyen keresztül a tagság felé a transzparens
működés biztosított. Üléseit heti rendszerességgel tartotta, havonta pedig 1-1 helyi
szervezetet látogatott meg. Tevékenységéről rendszeresen beszámolt a HASÉ oldalain. A Bizottság elnöke az országos elnökségi
üléseken rendszeresen részt vett.
d) Fegyelmi Bizottság: 3 fős, országos küldöttek által delegált grémium, amelyen keresztül biztosítva van az Alapszabályunkkal
ellentétes
tagsági
viselkedés
kivizsgálása,
következményeinek érvényesítése. Az év során a nem fizető tagok felszólítása és kizárása jelentős terheket rótt a Bizottságra.
e) Megyei/helyi elnök/elnökség: a megyei/helyi szintű döntéshozatal fórumai a megyei, ill. helyi szervezeteknél az átlagosan 3-5 fős elnökségek, melyek átlagosan legalább négyhavonta üléseznek.

A tervezés/szervezés/végrehajtás folyamatait a társadalmi oldal irányítása mellett, halló és hallássérült
fizetett alkalmazottak látták el. A munkafeltételek
biztosítása, az operatív feladatok végrehajtása az
igazgató irányításában zajlottak.

A tagszervezeteknél megvalósuló alaptevékenység-típusok
a)
			

Ügyfélfogadás biztosítása:
18 megyei szervezetnél: havi átlag 48 óra
21 helyi szervezetnél: havi átlag 16 óra

Az ügyfélfogadás keretében a tagok különböző életviteli problémákkal keresték fel a munkatársakat és kértek – jellemzően – adminisztratív segítséget ügyeik intézéséhez, illetve tagsági viszonyukhoz kapcsolódóan. A
SINOSZ „Teret ad a közösségnek”, azaz rendszeres klubnapok keretében
teremtett alkalmat tagjainak az együttlétre. A klubnapok tartalommal való

TERET ADTUNK A KÖZÖSSÉGNEK!
megtöltése az elnökségekkel együttműködve, a titkárok, ügyintézők felTitkári értekezletek, képzések témái:
adatköre.
EMMI-SINOSZ 5393/2016/FOGY szerződés alapján

b) Korosztályos és tematikus klubtevékenység koordinálása:
18 megyei szervezetnél heti 1 alkalommal
21 helyi szervezetnél átlag kétheti 1 alkalommal
Budapesten:
		
- heti 4 alkalommal tematikus klub
		
- eseti jelleggel ifjúsági klub
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2016. 02. 22.: 2016. évi szakmai terv; Megújuló minőségirányítási rendszer;
Elnökségek juttatási rendszere; T.É.M.A. pályázat, pénzügyi ismeretek.
2016. 06. 16.: Titkári képzés a SINOSZ rendszerdokumentációjáról; Pénzügyi ismeretek.
2016. 09. 14.: Tapasztalatok a SINOSZ rendszerdokumentációjáról; Pénzügyi ismeretek; Jelnyelvi tanfolyamok szervezésével kapcsolatos ismeretek, teendők.
2016. 10. 18.: Képzés a SINOSZ munkavállalói és a megyei
szervezetek tisztségviselői részére. A SINOSZ választási ciklusával kapcsolatos operatív teendők, döntéshozatali teendők az elnökségekben; a
választáshoz kapcsolódó dokumentáció
ismertetése.
2016. 11. 23.: Változások a Vodafone
flotta tarifacsomagban; Választási előkészületek; 110 éves jubileumi ünnepség
előkészületei; T.É.M.A. pályázat értékelése; Pénzügyi ismeretek; A Képzési Iroda
tájékoztatója.
2016. 12. 15.: A 2016. december 10-i
országos küldöttközgyűlésen módosított
Alapszabály változásai; Választási információk; KONTAKT ÁSZF magyarázat;
T.É.M.A. projekt – 2017. évi tervek; Pénzügyi ismeretek.
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Titkári tábor:
2016. május 4-6. között
Szombathelyen zajlott,
ahol átbeszéltük az éves
szakmai tervet; beszéltünk a külső és belső
kommunikáció jelentőségéről; a SINOSZ aktuális
célkitűzéseiről. Megismertettük a kollégákkal
az új ISO Dokumentációt, és érintettük a közösségépítés témáját.

SINOSZ 2016
Technikai fejlesztések az operatív feladatok ellátásához:
A SINOSZ http://off.sinosz.hu oldalán 2016-ban a felület fejlesztése folyamatosan zajlott. Ezen a felületen tároljuk a szervezeti dokumentációt, a
mintadokumentációt, a titkári feladatvégzéshez tartozó segédanyagokat,
a pénzügyi segédanyagokat, körleveleket, információkat tartalmazó e-mail
tartalmakat, szervezeti jegyzőkönyveket, a T.É.M.A. pályázat tervező és elszámoló felületét, a tagdíjbevételeket tartalmazó összesítő táblázatokat, az
eljárások nyomon követése érdekében a SINOSZ jelnyelvi tanfolyamainak
nyilvántartó anyagait.

Kommunikációs felületek fenntartása
A tagság és a külvilág számára is kiemelten fontos, hogy az információkat gyorsan és akadálymentesen juttassuk el.

EMMI-SINOSZ 5393/2016/FOGY szerződés alapján

Hallássérültek
magazinja,

havi

megjelenéssel 1300
példányban.
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TXT-felület

www.sinosz.hu akadálymentes, országos honlap – 4 tematikus társoldallal:
o

www.jelnyelv.hu – jelnyelvi képzések

o

www.akadalyugras.hu – munkaerő-pia-

o

www.skontakt.hu – videó-tolmácsolási

o

www.hangforras.hu – információk na-

o

www.tolmacsszolgalat.hu

ci támogatás
szolgáltatás
gyothallóknak
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SINOSZ Facebook-oldal

13 helyszínen INFÓPONT

A honlapjainkon közzétett információk jelnyelvi változatát,
ill. vizuális anyagaink elkészítésének hátterét a SINOSZ videóstúdiója biztosította. A videóstúdióban dolgozó 2 fő
főállású munkatárs mellett folyamatosan bevontunk megbízással foglalkoztatott hallássérülteket is.
A SINOSZ – jelenlegi formájában 2015 augusztusa óta
működő – weboldala Szövetségünk legfőbb internetes
kommunikációs csatornája. Nemcsak a hallássérültek
teljes közösségét érintő, közérdekű információkat és híreket közvetítjük ezen keresztül, hanem a SINOSZ megyei és helyi szervezeteinek programjaira, eseményeire

A www.sinosz.hu honlap 2016. évi híranyagai
Kiemelt, ill. közérdekű, ajánló és visszatekintő tartalomtípusok összesítve
www.sinosz.hu

mennyiség

híranyag

1047 darab

naptárbejegyzés

520 darab

ÖSSZESEN

1567 darab

jelnyelvi adaptációval
ellátva

a jelnyelvi adaptáció
mellett felirattal is
ellátva

673 darab
(a programbeszámolók
többségéhez nem készül
jelnyelvi videó)

22 db
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vonatkozó híradásokat, tudósításokat, képes
beszámolókat is. Így honlapunk naponta
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több alkalommal frissül.

A www.sinosz.hu honlap elmúlt évi látogatottságát tekintve közel 390 000 megtekintést
mutatnak az adatok. A felhasználói igényekhez alkalmazkodva a személyes jelenlétet
igénylő közösségi programok mellett virtuális formában, azaz az interneten is egyre
hangsúlyosabb szerepet kap a közösségi tevékenységünk, a SINOSZ országos szervezeti Facebook-oldala révén (https://www.facebook.com/SINOSZ/). Nemcsak a SINOSZ
tagjainak, ill. más siket és nagyothalló érdeklődőnek, de a többségi társadalom tagjainak
informálásában, valamint a kapcsolattartásban is egyre fontosabb ennek a kommunikációs csatornának a szerepe.

2016. évben 411 darab bejegyzést tettünk közzé ezen a felületen. Egy év alatt 5973 like-ról 6676-ra nőtt a kedvelések száma. Facebook-oldalunkon a kiemelt, közérdekű híranyagainkat
közvetítjük, azonban a jövőben is honlapunk fogja betölteni az
elsődleges internetes kommunikációs csatorna szerepét, amit
folyamatos fejlesztéssel is támogatunk.
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amely – központi szerverünkről az ahhoz csatlakozó számítógépekre letöltve – közösségi helyiségeinkben elhelyezett monitorokon tekinthető meg.
Az INFÓPONT helyszínekbe 2016-ban további 3 megyei szervezetet vontunk be, így már 13 helyszínen láthatóak az INFÓPONT „adásai”.

Nemzetközi és hazai képviselet biztosítása
SINOSZ INFÓPONT elnevezéssel 2014 májusában egy speciális kommunikációs felületet alakítottunk ki egyes szervezeteinknél, amelynek legfőbb
célja, hogy a közérdekű híreinket eljuttassuk az internet-hozzáféréssel nem
rendelkező és/vagy azt nem használó siket és nagyothalló személyekhez
is. Az INFÓPONT nem más, mint havonkénti gyakorisággal megjelenő,
feliratozással is akadálymentesített, képes, jelnyelvi videó-hírlevél,

Tagsági viszonnyal rendelkezünk az alábbi hazai és nemzetközi önszerveződésekben: FESZT, EUD, WFD, EFHOH, IFHOH. A felsorolt szervezetek
éves közgyűlésein rendszeresen képviselték küldötteink Szervezetünket,
ezáltal a nemzetközi döntéshozatalban is részt vettünk.
2016. április 1-3. IFHOH/EFHOH AGM / Franciaország, Párizs. 2 fő
elnökségi tag képviselte a SINOSZ-t.

EMMI-SINOSZ 5393/2016/FOGY szerződés alapján
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2016. május 19-22. EUD WORKSHOPS, SEMINAR AND GA, Scheveningen, Hollandia, 2 fő elnökségi tag képviselte a SINOSZ-t.

2016. június 22-26. IFHOH BGM és HLAA
Convention 2016 and IFHOH Conference / USA, Washington, Washington Hilton
Hotel, 1 fő elnökségi tag képviselte a SINOSZ-t.
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A svédországi EUDY Youth Camp-ban három fő fiatal képviselte
hazánkat.

Látogatást tett nálunk Amber Smock – maga is nagyothalló − a Chicago-i Acces Livingtől, amely az U.S.A. 3. legnagyobb fogyatékos
személyeket tömörítő szervezete. A találkozón tapasztalatokat cseréltünk az érdekvédelem, valamint a hallássérült gyermekek oktatása
terén.

24

SINOSZ 2016

A WFD 3. nemzetközi konferenciájának propagálása érdekében az
alábbi nemzetközi helyszíneken képviseltük a SINOSZ-t:
Hollandia: 2016. május 19-22.
Ljubljana: 2016. szeptember 14-17.

Bécs: 2016. szeptember 16.
Brüsszel: 2016. szeptember 27-28.
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ERGO SUM jelnyelvi színjátszó csoport működtetése
Szervezetünk 2016-ban is működtette az ERGO SUM amatőr jelnyelvi színjátszó csoportot. A csoport létszáma 3 fővel bővült, egyre több fiatal csatlakozott a csoporthoz. Az év során belső programokon és integrált keretek
között is felléptek. Többek között a Flextronics International Kft. családi
napján és az Országos Idegennyelvű Könyvtár Nyelvek Európai Napja
alkalmából rendezett programsorozat keretében. Kiemelnénk a szicíliai
SALVIA nemzetközi fesztivált, ahol a csoport nagy sikert aratott a „Boni és
Klájd” című előadással. Belső programjainkon rendszeresen biztosította az
események kulturális hátterét. Ebben az évben egy külsős megkeresésnek
eleget téve szerepet vállaltak a csoport az ’56 jelnyelven című filmes produkció elkészítésében.
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Saját ügyeidet

te magad

képviSelheted legjobban!

vigyél magaddal

tolmácSot!

tolmacsszolgálat_szoro_ok.indd 1

07/11/15 21:09
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AKADÁLYMENTES SZOLGÁLTATÁSOK
Országos jogsegélyszolgálat fenntartása

Országos jogsegélyszolgálati hálózatunk a megyei szervezeteink helyiségeiben működik. Az ügyfélfogadásokon előre egyeztetett időpontokban,
ingyenes és akadálymentesen hozzáférhető jogsegélyszolgáltatást biztosítunk. 2016-ban 1024 alkalommal keresték fel tagjaink a jogászokat.
A tanácsadásokon általános tapasztalat volt, hogy az ügyfelek főként a
komplex minősítő határozatokkal és az ellátásokkal kapcsolatos kérdéseikkel fordultak a jogsegélyszolgálathoz.

Tolmácsszolgáltatás - 13 helyszínen
Pályázati keretből 13 megyében jelnyelvi
tolmácsszolgáltatást működtetünk 38 fős
személyi állománnyal az alábbi megyékwww.sinosz.hu
ben: Baranya megye, Bács-Kiskun 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. Az állományban dolgozók felett a munkáltatói feladatot és
a munkaszervezés folyamatát a SINOSZ igazgatója látja el. A pályázathoz
kapcsolódó tervezési és elszámolási feladatokat a gazdasági vezető irányításával a jelnyelvi tolmácsszolgálatok munkatársai a pénzügyi munkatársakkal közösen valósították meg.

A SINOSZ Országos Elnöksége által létrehozott Rehab munkacsoport a
megyei jogsegélyszolgálatokon feladatot ellátó jogászok számára „MotivÁllás” címmel workshopot tartott. Az esemény célja az volt, hogy a tagok
tájékoztatása érdekében szervezett fórumokra felkészítsük jogászainkat.
Szeptember hónapban rehab fórumot tartottunk, melyeken összesen 533
fő vett részt. A fórumok célja a tagjaink informálása volt a komplex minősítés és az ellátások rendszerének témakörében.
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Jogi iránytű címmel egy digitálisan elérhető jogszabály-értelmező gyűjteményt hoztunk létre és
helyeztünk el nyilvános és belső munkafelületeinken annak érdekében, hogy a tagok, illetve
munkatársaink tájékozódását ezen a módon is
segítsük.

SINOSZ 2016

Munkaerő-piaci szolgáltatás
2013 óta működő munkaerő-piaci szolgáltatásunk keretében kiemelt figyelmet fordított
a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményre és az abban
foglalt irányelvek gyakorlati megvalósítását
ösztönöztük. Az alábbi alapszolgáltatásokat biztosított külsős partnereink megkeresésére: toborzás támogatása saját információs felületeinken keresztül; folyamatos szaktanácsadás; helyszíni bejárás; munkakörök
átvilágítása; belső képzések lebonyolítása; jelnyelvi tolmácsszolgáltatás;
KONTAKT Tolmácsszolgálat, honlap és információs anyagok akadálymentesítése.

2016-ban összesen 72 db személyes, e-mailes, videós, Skype-os, és
VLOG-os megkeresés érkezett, melyek téma szerinti megoszlása az
alábbi:

4 – jogosítvány témában;
13 – megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatban;
13 – tanulmányokkal kapcsolatos (pl. nyelvvizsgamentesség, milyen
kedvezmények igényelhetőek stb.)
42 – egyéb (pl. diszkrimináció, fogyatékossági támogatás, közgyógyellátás, televíziós feliratozás stb.)
A fentiek közül 2 olyan esetről tudunk, amelyek során az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz is fordult az ügyfél.

Kedvezményes sportolás lehetőségének biztosítása
A sport kiemelten fontos a hallássérültek
életében, hiszen ez az egyik olyan terület, ahol tömeges, pozitív megerősítést

kapnak, amely életminőségüket nagymértékben javítja. Az általunk üzemel-

Esélyegyenlőségi ügyfélfogadás

tetett SINOSZ Sportcentrumban, vala-

A hallássérült tagjaink egyéni problémáinak személyes meghallgatása és
az esélyegyenlőség megerősítése az élet minden területén fontos a SINOSZ számára. Ennek érdekében minden páros héten, csütörtökön 15.0017.00 óra között személyes esélyegyenlőségi ügyfélfogadást biztosítunk a
SINOSZ Központjában; illetve e-mailben; a Facebook-on a SINOSZ Esélyegyenlőség oldalon és Skype-on SINOSZ Esely név alatt.

Sportcsarnokban sportolási lehetőséget

mint a területén fekvő Emszt Kálmánné
biztosítunk a hallássérültek (nem csak

SINOSZ-tagok) számára. A siket és nagyothalló sportolók önálló sportegyesü-

letbe szerveződve (Siketek Sport Clubja
- SSC) veszik igénybe a Sportcentrumot,

Év

2016

Hónap

január

Óraszám

2016

február

48

2016

március

48

2016

április

45

2016

május

46

2016

június

35

2016

július

0

2016

augusztus

-

2016

szeptember

41

2016

október

42

2016

november

49

2016

december

30

Összesen:

420
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ahol az alábbi egyéni- és csapatsportokat űzik: nagypályás labdarúgás,
férfi és női futsal, női és férfi röplabda, darts, női aerobic, sakk.

hogy a fogyatékos személyek ne pusztán az egészségmegőrzés céljából,
hanem rehabilitációs céllal is részt vegyenek a sport-/közösségi életben.
Az alábbi táblázatban havi bontásban látható az említett óraszám:

Éves szinten 420 óra kedvezményes igénybevételi lehetőséget biztosítottunk az SSC tagjai számára a Sportcentrumban, mely révén mintegy 190
fő hallássérült személy tudott sportolni. Ezzel kívántunk hozzájárulni ahhoz,

Ezen felül, jó gazda módjára igyekeztünk a tulajdonunkban álló ingatlant
nem csak folyamatosan karbantartani, de lehetőségeinkhez mérten és pályázatok révén felújítani azt. Ezen felújításokkal is próbáltunk egyfelől kulturált, korszerű körülményeket teremteni a hallássérült
sportolók számára, másfelől célunk az épület üzemeltetési költségeinek racionalizálása.
2016-ban az alábbi felújításokat végeztük el:
emeleti kisterem 4 db ablakának cseréje;
emeleti kisteremben világítás cseréje;
büfé-terasz burkolása;
külső körleten új parkolóhelyek kialakítása;
emeleti iroda burkolatcseréje;
térfigyelő kamerarendszer kiépítése.
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Üdülő - Balatonfenyves

SINOSZ 2016

Szövetségünk folyamatosan igyekszik a hallássérült közösség életminőségén javítani. Ennek egyik eszköze az általunk üzemeltetett SINOSZ-üdülőben való kedvezményes üdülési lehetőség biztosítása. Az üdülő bevételeit
visszaforgatjuk az épület fenntartására, állagmegóvására. Az épület befogadó helyszíne szervezeti programjainknak, a táboroknak és tréningjeinknek is. Az üdülő gondnoki
tevekénységét 1 fő helyi lakos látja el.
Az üdülőt elsősorban tagjaink és családtagjaik részére tartjuk fent. A hallássérült tagok és hozzátartozóik 2016-ban 164 fővel, összesen 784 vendég éjszakát töltöttek nálunk. Ezen túl 2016-ban
is visszatérő vendégeink voltak a Hallássérültek
Budapesti Tanintézetének tanulói, osztálykirándulások keretében.

Az üdülő területén mind a kültéri, mind a beltéri körülmények folyamatos
javítására törekszünk.
Folyamatos a kert parkosítása, valamint a terület olyan irányú fejlesztése,
mely a lehető legnagyobb szabad felületet kínálja, ám a megfelelő szeparáció lehetőségét is biztosítja. 2016. november-december hónapban megtörtént a főépület nyeregtetőjének és a hozzá kapcsolódó lépcsőházi íves tető teljes héjazatának
cseréje.

EMMI-SINOSZ 5393/2016/FOGY szerződés alapján
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TEMATIKUS PROJEKTJEINK
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T.É.M.A. „Újra
A T.É.M.A.-programok a szabadidő hasznos eltöltését, a közösség ös�szetartását, az egyének fejlesztését szolgálják évek óta. 2016-ban a programokat szelektáltuk: legyen kevesebb, de minőségileg jobb a választék.
Emellett a kézműves és a kirándulós programok megmaradtak, mivel a
tagság nagyon kedveli az ilyen jellegű közösségi megmozdulásokat és
ezekhez mindig nagy létszámban csatlakoznak is. Továbbra is „házhoz
mentünk”, hiszen az esélyegyenlőségi előadások folytatódtak szervezeteinknél:

programok

Esélyegyenlőségi előadások
A megvalósított programok a SINOSZ helyi és megyei szervezeteiben
zajlottak. Témáink voltak: jogi kérdések; hallássérült csoportok közösségi
öntudatának erősítése; érdekvédelem és esélyegyenlőség. Az év legnépszerűbb programjai az „Egyenlőek vagyunk…” és a „Múltunk, jelenünk,
jövőnk!” előadások voltak, és a legkisebb érdeklődés a „Miért vannak a
§-ok?” előadás iránt volt. 320 főt értünk el programjainkkal, 20 szervezetben.
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SZÖVI 2016 – az Országos Elnökség döntésének megfelelően ifjúsági
workshopokat szerveztünk 2016-ban. Két fiatal siket sorstárs vállalta a feladatok elvégzését. Országosan 11 helyszínen valósult meg a program. A
fiatalok létszáma azonban alatta maradt a várakozásoknak. Az elért létszám 112 fő volt, vegyes korosztállyal. Helyszínek voltak: Békéscsaba,
Budapest, Győr, Kaposvár, Nyíregyháza, Pécs, Salgótarján, Szeged Tatabánya, Veszprém, Zalaegerszeg.

EMMI-SINOSZ 5393/2016/FOGY szerződés alapján

„Keresd a Sanyit”
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Szintén a fiatalok elérését szolgálta ez a szórakoztató, játékos, tudásbővítő
vetélkedő-sorozat, amelyben interaktív módon vettek részt tagjaink. Itt is vegyes korosztály kapcsolódott a programhoz. Kiemelkedő, hogy a szervező
megyék kapcsolati tőkéjében pozitív változás állt be, hiszen igen sok és nívós támogatót tudtak az ügy mellé állítani. 7 helyszínen szerveztünk elődöntőt: Vác, Szeged, Székesfehérvár, Eger, Szolnok, Szekszárd, Veszprém. Az
országos döntőre Budapesten került sor 2016. szeptember 3-án, mintegy
160 fő részvételével. Az elért összlétszám: 380 fő. A résztvevők megoszlását tekintve 95% volt a vidéki szervezeteink tagja, 5% érkezett Pest megyéből és Budapestről.
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Együttműködő partnereik voltak: Országos Meteorológiai Szolgálat
(OMSZ); Magyar Természettudományi Múzeum; Elektrotechnikai Múzeum;
Szimpla Kert; VI. ker. Rendőrkapitányság Közlekedésbiztonsági Osztályának munkatársai; Polgárőrség.
A program megvalósításában 26 fő önkéntes segítő munkájára is számíthattunk, akik többségükben jelnyelvi tanfolyamaink tanulói és jelnyelvi tolmács hallgatóink. 11 fő jelnyelvi tolmács és 20 csapat 75 versenyzője három útvonalon teljesítette a feladatokat. A legidősebb versenyzőnk 83, míg
a legfiatalabb 8 éves volt.
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Psziché-tréningek – mentálhigiénés foglalkozások országszerte

SINOSZ 2016

Csoportos foglalkozásokat szerveztünk 12 helyszínen, amelyek célja a
tagságon belüli együttműködés fejlesztése volt. Célunk az volt, hogy a
résztvevők a problémamegoldás területén megtapasztalják az erősségeiket, az őket akadályozó tényezőket és a kreativitás, a szempontváltás jelentőségét. A felelősségvállalás kérdése is előtérbe került: mit tehetnek ők önmagukért, a másikért és a közösségért.
A csoportokban kifejezésre került a tagok erős kötődése a SINOSZ-hoz: „a második otthonom, támasz,
közösség, szeretet, hasznos információk” – ezekkel a
szavakkal jellemezték leggyakrabban a SINOSZ-hoz
fűződő kapcsolatukat. A foglalkozásokat a moderátorok egy célcsoportra igazított módszertani

anyag alapján valósították meg. Elért létszám: 201 fő, helyszínek: Budapest, Salgótarján, Veszprém, Szombathely, Szekszárd, Nyíregyháza,
Kaposvár, Miskolc Győr, Székesfehérvár, Pécs, Kecskemét.

EMMI-SINOSZ 5393/2016/FOGY szerződés alapján
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Tematikus programok:
a) Digitális írástudás-fejlesztés: több éve zajló program, 2016-ban
kifutó jelleggel. Három szervezetben valósult meg, 3-4 alkalomból álló sorozat formájában.
b) Közszolgálati előadások – nagy népszerűségnek örvendő, interaktív, workshop-jellegű összejövetelek. Témakörök: adózás, rendőrség,
mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, vagyonvédelem, Egyenlő Bánásmód Hatóság, fogyasztóvédelem.
c) Egészségnap, szervezett szűrővizsgálatok – szintén nagy népszerűségnek örvendő programok. A szervezetek tagjainak átlagéletkorát
tekintve szükségesek ezek az alkalmak.

Tematikus
programok

Résztvevők száma összesen:

3380 fő

Megvalósult programok száma részprogramokkal és programsorozatokkal együtt:

194 db

Szeretne'l tobbet tudni

Isme' t

FO' RUM! a rehabilita'cio's e's rokkantsa'gi ella'ta'sokro'l?
Tagjaink kérésére reagálva ismét fórumokat szervezünk országszerte.

Gyere el!,
va'runk
komplex
felulvizsga'lat

Közreműködők:
SINOSZ elnökségi tagok és a jogsegélyszolgálat munkatársai

Győr
Szeptember 2. 17:00
Szekszárd
Szeptember 2. 16:30
Nyíregyháza
Szeptember 5. 13:30
Zalaegerszeg
Szeptember 8. 16:30
Szeged
Szeptember 9. 17:00
Békéscsaba
Szeptember 10. 14:00

foglalkoza'si e's
szocia'lis szake'rto' i
ve'leme'ny

Kaposvár
Szeptember 12. 17:30
Miskolc
Szeptember 15. 16:00
Pécs
Szeptember 15. 16:00
Székesfehérvár
Szeptember 16. 15:00
Szombathely
Szeptember 17. 14:00
Budapesti Nagyothallók
Szervezete
Szeptember 19. 17:00

Veszprém
Szeptember 20. 16:00
Budapesti Siketek
Szervezete
Szeptember 22. 17:00
Salgótarján
Szeptember 23. 16:30
Tatabánya
Szeptember 23. 17:00
Eger
Szeptember 24. 15:00

munkaviszony
Kecskemét
Október 7. 14:00
Szolnok
Szeptember 30. 16:00

A fórumon jelnyelvi tolmácsot biztosítunk.

ona'l o' e'letvitel

rokkantsa'gi
ella'ta's

orvosszake'rto' i
ve'leme'ny
rehabilita'cio's
ella'ta's
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Nyelv, készség, fejlesztés!
2016-ban a Képzési Iroda állami támogatású, projektszemléletű tevékenységi körében kompetenciafejlesztést valósítottunk meg hallássérült
személyek részére. A célcsoport tágabb értelmezésébe beletartoznak a
hallássérült emberek, hallássérült gyermekek szülei, nevelői, pedagógusai, gyógypedagógusai. Az állami támogatás terhére 3 célcsoport részére
valósítottunk meg kompetenciafejlesztést.

Nemzetközi jel oktatása hallássérültek részére

A jelnyelvhasználó tagság körében egyre nagyobb az igény a nemzetközi jel
elsajátítására, mert egyre nagyobb számban építenek kapcsolatot nemzetközi színtéren is hallássérült személyekkel, szervezetekkel, illetve egyre többen

utaznak külföldre. A nemzetközi jel ismerete elősegíti a hallássérült embereket
abban, hogy egyre szélesebb szakmai kapcsolatokat építsenek ki.
A Siketek Világszövetsége (WFD) és a SINOSZ közös szervezésében
2017. november 8-10. között Budapesten kerül megrendezésre a WFD 3.
Nemzetközi Konferenciája, ahol nagy létszámban lesznek jelen külföldi siket résztvevők. A rendezvény lebonyolításában olyan magyar siket önkéntesekre lesz szükség, akik a nemzetközi jelek használatában gyakorlottak.
A konferencia sikeres megvalósításának érdekében vállaltuk, hogy nemzetközi jel kompetenciafejlesztést tartunk siket személyek részére.
A projekt megvalósulása: A konferencia sikeres lebonyolítása érdekében
2016-ban összesen 40 fő hallássérült személy részére szerveztünk 24 órás
nemzetközi jel (IS) képzést, ahol a résztvevők elsajátíthatták a nemzetközi
jel alapjait és alkalmassá váltak a nemzetközi kommunikációra. A képzés
3 csoportban valósult meg. Összesen 30 fő budapesti, és 10 fő vidéki tag
volt aktív résztvevője a nemzetközi jelek tréningeknek tehát összesen 40 fő
részére, 8 alkalommal tartottunk képzést.

TERET ADTUNK A KÖZÖSSÉGNEK!
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Jelnyelvi oktatás szülők, pedagógusok részére:

A bilingvális oktatás bevezetésére való felkészülés jegyében a hallássérült
gyermekek iskoláiban egyre nagyobb az igény a pedagógusok, nevelők,
gyógypedagógusok, utazótanárok, szülők részéről a jelnyelv elsajátítására.
2016-ban folytattuk a megkezdett jó gyakorlatot, amelyben a hallássérült
gyermekekkel foglalkozó szakembereket ingyenesen jelnyelvi képzésben
részesítettük.
A projekt megvalósulása: Országosan 4 csoportban, összesen 46 fő gyógypedagógus részére szerveztünk jelnyelvi képzést. A projekt hozzájárult
az iskolák és a SINOSZ közötti partnerkapcsolatok javulásához, a bilingvalizmus szakmai elfogadtatásához.

Támogatott jelnyelvi képzések gyógypedagógusok részére 2016-ban
város

szint

csoport

fő

Budapest

A2/1

1

13

Vác

A1/2

1

14

Vác

B1/2

1

6

Szeged

A1/2

1

13

4

46

összesen

4 csoportban 46 fő gyógypedagógus részére szerveztünk jelnyelvi oktatást.
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Szájrólolvasási tréning

10 helyszínen, országosan 71 alkalommal valósítottuk meg.

Gyakorló logopédus és beszédtréner szakemberek bevonásával, tananyagfejlesztés keretében, gyakorlatorientált, szájrólolvasási képességet
fejlesztő oktatási anyagot hoztunk létre. A gyakorló logopédusok részére
készült oktatási anyag tartalmazza azt az elméletet, amely a felnőttek szájrólolvasási 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 szájrólolvasási tréningek segítségével mérséklik a kialakult
kommunikációs akadályokat. A létrejött oktatási anyag használatára képzők képzése tréning keretében a gyakorló logopédusokat felkészítettük. A
projekt országos kiterjesztésű megvalósítását vállaltuk 2016-ban.

2016-ban a Képzési Iroda a KER szerinti jelnyelvi képzéseket szervezte
országos szinten, összesen 838 fő részére, 85 csoportban. Emellett 1100
órás OKJ Jelnyelvi tolmácsképzést tartottunk 2 csoportban, összesen 27
fő részére.

Szájról olvasás tréningek 2016

2016. március 5 - december 31. között megtízszereztük a jelnyelv.hu Facebook-oldalának kedvelői,
követői számát. Az ugrásszerű emelkedés a bevezetett „Nap jele” rovat
népszerűségének és a sikeres webmarketing-tevékenységnek köszönhető. A karácsonyi ünnepkör jeleit gyermek jelelőkkel vettük fel, amely sikeres
stratégiának bizonyult. Ezt a tendenciát a jövőben is folytatni kívánjuk.

Város

Fő

Alkalom

Óra

Mosonmagyaróvár

24

2

4

Székesfehérvár

4

3

6

Nyíregyháza

101

18

37

Eger

47

11

33

Kaposvár

116

18

34

Pécs

62

4

8

Nagykanizsa

3

1

2

Csorna

30

3

6

Békéscsaba

96

9

27

Zalaegerszeg

8

2

4

összesen

491

71

161

Honlap, Facebook-oldal működtetése
2016-ban is sikeresen működtettük a www.jelnyelv.
hu oldalunkat, melyen keresztül hitelesen, naprakészen tájékoztattuk hallgatóinkat, a jelnyelv iránt érdeklődőket jelnyelvi tanfolyamainkról.
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Munka-Oktatás-Tapasztalat (MOST)
Szervezetünk magán-munkaerő közvetítői jogosultsággal rendelkezik. Ebben az évben is működtettük akadálymentes „Álláspont” szolgáltatásunkat
10 helyszínen.

Álláskeresési technikák felnőttképzési szolgáltatás 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, meglévő képességeinek, készségeinek ismeretében keressen és
vállaljon munkát. A szolgáltatásunk legfőbb célja, hogy segítse hallássérült
tagjaink elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A szolgáltatást igénybe vevők
megismerjék az álláskeresés módszerét, feltárjuk az eddigi álláskeresési
nehézségeket, az esetleges sikertelenségek okait és közösen keressük a
megoldási lehetőségeket.

Létrehoztunk „Esélyegyenlőségi útmutató” címmel egy munkaerő-piaci tájékoztató kiadványt,
mely hozzájárul a további jó gyakorlatok kialakításához, a hallássérült személyeket foglalkoztató
munkahelyek társadalmilag felelős gondolkozásának erősítéséhez. A munkaadókat és munkavállalókat támogató honlapunkat folyamatosan
naprakész információkkal bővítettük, a látogatottsági adatok folyamatos emelkedése hűen tükrözi
az érdeklődést a szolgáltatásaink iránt.
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Az állásközvetítés és személyes mentorálás mellett folytatjuk a hallássérültek alkalmazására nyitott munkaadók felkutatását, együttműködések kialakítását. Ebben az évben kiemelt figyelmet fordítottunk a siket és nagyothalló fiatalok (16-35 év) pályaválasztási és munkavállalási lehetőségeire,
továbbá arra, hogy feltérképezzük a rendelkezésükre álló programokat.

Munkáltatók számára az alábbi szolgáltatáscsomagot kínáltuk 2016-ban is:
Minden munkáltatóval megkezdett projektünk esetében kiemelt figyelmet
fordítunk arra, hogy a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ
Egyezmény, és az abban foglalt irányelvek közös gyakorlati megvalósítását ösztönözzük.
Szolgáltatáscsomagunk tartalma:
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 történő megkeresések 2016-ban
Szerencsejáték Zrt., Auchan Magyarország Kft., Accor, Basic’s Hungária
Kft., British Petrol, Budapest Party Services, Cardex, Coloplast, Danavox,
Demax, Don Bosco Katolikus Általános Iskola, Flex, Gránit Csiszolószer-

szám Kft., Hotel Panda, House of Salad, HuSza Kontúr Kft., Kőbányai
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Egyesített Bölcsődék, Magyar Posta, LUKOIL, Normbenz Magyarország
Kft., Magyar Máltai Szeretetszolgálat Nonprofit Kft., MATEHETSZ, Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft., Pick, Mortoff Kft., Precision Kft.,
SKITUS, Szeged PQE Egyesület, Vakvarjú étterem, Silwell Kft., Budayshoes, Linea Nagykereskedelmi Kft., Takarítsunk.hu, Diaverum, Kézmű.
Együttműködési megállapodásaink 2016-ban
House Salad Hungary Kft.
Human Profess Közhasznú Nonprofit Kft.
Normbenz Magyarország Kft.

Kézenfekvő megoldások a munka világában – szakmai konferencia
November 15-én szakmai konferenciát és workshopokat tartottunk a budapesti Impact Hub-ban. Szándékkal választottunk egy külső és ilyen fiatalos
helyszínt, mellyel nyitottságunkat szerettük volna jelezni és azt, hogy a siket
és nagyothalló munkavállalók szeretnék magukat a külvilágban is megmutatni, nem szeretnének „elbújni”.
A résztvevőink között voltak a plenáris előadásokra felkért munkaadói partnereink (Szerencsejáték Zrt., Auchan Magyarország Kft., Flextronics International
Kft.), az EMMI képviselői, együttműködő szolgáltató partnereink, a workshopok jelnyelvet használó siket vezetői, valamint a siket és nagyothalló tagjaink,
akiknek a SINOSZ különféle szolgáltatásokat nyújt, melyek közül az egyik legfontosabb a munkaerő-piaci szolgáltatás, Akadályugrás elnevezéssel.

N
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Ebben az évben a Flextronics International Kft. számára két belső
munkahelyi információs anyag jelnyelvi adaptációját készítettük el.
Az egyik egy a kiválasztás folyamán alkalmazott teszt, a másik pedig
a direkt állomány bónusz rendszeréről szóló tájékoztató volt.

Jelnyelvi tolmácsolás – szerződéses feltételekkel
Ebben az évben két munkaadói partnerünk is úgy döntött, hogy szerződést köt velünk a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételére.

MORTOFF – IT-s álláshirdetések akadálymentesítése
Korábban már dolgoztunk együtt a Mortoff Kft.-vel, azonban ebben az évben került sor IT-s álláshirdetéseik jelnyelvi adaptációinak elkészítésére.
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Auchan képzési pilot Kecskeméten
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2016 novemberében együtt dolgoztunk az Auchan-nal egy belső képzés
adaptációján, hogy az minden siket és nagyothalló alkalmazottuk számára
abszolválható legyen. Az első, pilot jellegű képzés a kecskeméti Auchan
áruházban került megtartásra jelnyelvi tolmács kollégánk bevonásával. A
pilot képzést közös értékelés követte, melyen kölcsönösen egyeztettük tapasztalatainkat, annak érdekében, hogy a következő évben elindított képzéssorozatban beépítésre kerülhessenek a szükséges változtatások.

Jelnyelvi fogalomtár
Jelnyelvi fogalomtárat hoztunk létre a munka világához kapcsolódó kifejezések köréből, mivel azt tapasztaljuk, hogy nem egységes, vagy inkább
hiányos a fogalomértelmezés a tagság körében, ami alapja az információk
torzulásának.

Hírek és információk a témában
A www.akadalyugras.hu oldalon 13 hírt osztottunk meg, melyek a munka
világát érintő kérdésekkel foglalkoznak.
A HASÉ magazinban 4 cikket jelentettünk meg
„Csak annyi, hogy dolgozni szeretnék...” Kérdőíves felmérés eredménye a siket és nagyothalló személyek munkaerő-piaci helyzetéről II.-III.-IV. rész
„Kézenfekvő megoldások a munka világában” konferencia beszámolója

Társadalmi befogadás a jelnyelven át szemléletforrmálás rendezvények által
Az elmúlt 10 évben kiemelt hangsúlyt helyeztünk arra, hogy nyissunk a
külvilág felé. Szakmai, közösségi és kulturális rendezvényekkel informáltuk a többségi társadalmat a siket és nagyothalló személyek társadalmi
státuszáról, az integrációs akadályokról. Jelentős rendezvényszervezési
tapasztalat bátorított minket arra, hogy a WFD 2017-re meghirdetett nemzetközi konferenciájának házigazda szerepére pályázzunk. A programmal
célkitűzésünk, hogy az akadálymentesítés fogalmát, valamint a jelnyelv
kultúraépítő, integratív szerepét megvilágítsuk, a társadalmi tudatosítást
elősegítsük, a kommunikációs szükségletekről hiteles információkat közvetítsünk. 4 szekcióban és egy panelbeszélgetésben járjuk körbe ezt a témát:
a WFD 3. nemzetközi konfereciája: „Full inclusion with Sign Lanugage!”
Bilingvális oktatás – a siket gyermekek jövőjéhez vezető út
Jelnyelv a családban
Siket munkavállalók a munkaerőpiacon
Akadálymentes kommunikáció – korszerű technológiai megoldások
Részvétel a döntéshozatalban – jogaink, szavazataink
A konferenciát beépítettük szemléletformálási törekvéseinkbe, úgy tekintünk rá, mint egy a szemléletformálási céljainkat szolgáló „eszközre”,
amely jelentős kommunikációs felületet biztosít számunkra. A szervezés
előrehaladott állapotban van, a kommunikációt jótékonyan támogatja az
e céllal létrehozott kétnyelvű, www.wfd2017budapest.com honlap is. Az
esemény kommunikációját facebook, youtube, twitter oldalakon is segítjük,
illetve rendszeresen közreadunk egy nemzetközi hírlevelet.
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Érzékenyítő programok

2016-ban is folytattuk az iskolás korcsoportnak szóló érzékenyítő órák
szervezését. 60 óra időtartamban összesen 1953 fő iskoláskorú fiatalhoz
jutottunk el érzékenyítő programjainkkal.

Megye

Osztály

Létszám

Bács-Kiskun megye

3

60

Baranya megye

3

78

Békés megye

3

48

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

3

138

Budapest

3

18

Csongrád megye

1+2

20

Fejér megye

1

20

Győr-Moson-Sopron megye

3

75

Heves megye

3

78

Komárom-Esztergom megye

3

71

Nógrád megye

3

78

Somogy megyei

3

62

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4

110

Jász-Nagykun-Szolnok megye

3

92

Tolna megye

2

45

Vas megye

3

62

Veszprém megye

3

56

Zala megye

3

42

55 óra

1153 fő

5 óra

800 fő

Margitszigeti Atlétikai Centrum
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Ezen felül támogatott keretből 18 városban 27 óra időtartamban 708
fő iskoláskorú fiatalt értünk el. Mindösszesen a SINOSZ szervezésében
2016-ban 2661 fő iskoláskorú fiatal szemléletét formáltuk jelnyelvet használó animátorok bevonásával.

Intézmények, munkaadók érzékenyítése:
A Magyar Igazságügyi Akadémián „A fogyatékos személyek jogai a
bíróságokon” címmel előadást tartottunk, 1 óra időtartamban;
Rákosmente Önkormányzatánál az önkormányzati dolgozók számára
előadást tartottunk arról, hogy mit kell tudni a hallássérült ügyfelek
fogadása során, 4 alkalommal, összesen 3,5 órás időtartamban;
A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. 2016-ban is vett fel
siket és nagyothalló munkatársakat kecskeméti gyára fényező üzemének területére. A munkába állást ismételten 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 3 alkalommal tartottunk a területi vezetők,
a műszakvezetők és a közvetlen kollégák számára is érzékenyítő, informáló előadásokat, tréningeket összesen 6 óra időtartamban.
A Flextronics International Kft.-nél ebben az évben 2 alkalommal tartottunk tréninget. Ezek különlegessége volt, hogy azok a hallássérült
fiatalok voltak a célcsoportjai, akik 2015-ben elhelyezkedtek a cégnél. Fontosnak éreztük mindkét oldalról megteremteni a lehetőséget a
visszacsatolásra. 4 óra időtartamban jártunk náluk.
A Vidám7-en önkéntes munkát vállaltak a Szerencsejáték Zrt. munkatársai, akiket 2 csoportban összesen 3 óra időtartamban készítettünk fel a siket és nagyothalló gyerekekkel való kapcsolatteremtés
kommunikációs akadályainak csökkentésére.
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Az Elektrotechnikai Múzeumban egy program előkészítése okán tartottunk érzékenyítést 2 óra időtartamban.
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltárban ugyancsak érzékenyítést tartottunk 2 óra időtartamban.
Az Uránia Nemzeti Filmszínház programigazgatója és menedzsmentje számára 2 alkalommal tartottunk jelnyelvi akadálymentesítésről tájékoztatót, összesen 3 óra időtartamban.
Az ’56 jelnyelven című film forgatóstábja számára tájékoztatót
tartottunk az akadálymentesítésről 1 óra időtartamban.

Szemléletformálási aktivitások
A siketek világnapján és az azt megelőző napokban lehetőségünk volt
megJELenni az Auchan áruházaiban a
nemzetközi nap alkalmából. Ebben az
évben újítottunk a közös kampányun-

kon, hiszen az áruházi műszaki osztályokon kiállított televíziókon is
látható volt a siketek világnapja alkalmából készített köszöntőnk, valamint az aktuális akciós újságban is megjelenhettünk, illetve számtalan termék neve jelenhetett meg daktil ABC-vel is feltüntetve mind az
újságban, mind az üzletekben.

A Magyar Filmhét nyitó eseményén jelnyelven szólaltunk
fel a magyar filmek feliratozása érdekében. A felszólalás
hatására és a háttér lobbimunkának
köszönhetően
az Uránia Nemzeti Filmszínház menedzsmentje elindította az „Összhang” programot, melynek keretében 7
magyar film felirattal ellátva
került vetítésre az Uránia
moziban, nem kizárólag hallássérültek számára szervezett vetítések keretében.

TERET ADTUNK A KÖZÖSSÉGNEK!
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A Médiaunió „Neked 8” kampányába becsempésztük a jelnyelvet,
egy jelnyelvet használó sorstárs bevonásával.

AZ URÁNIA NEMZETI FILMSZÍNHÁZ BEMUTATJA

FELIRATTAL AKADÁLYMENTESÍTETT VETÍTÉSEK

SIKET ÉS NAGYOTHALLÓ NÉZŐK SZÁMÁRA
2016. SZEPTEMBER 25-TŐL

tengerzúgás CSATTANÁS NYIKORGÁS SZIRÉNÁZÁS NYÖGDÉCSELÉS
KATTINTÁS puffanás SZÍVDOBOGÁS horkolás DÜBÖRGÉS
sercegés suttog BREKEGÉS telefoncsörgés PUSKADÖRRENÉS
ZAJ mennydörgés macskanyávogás SUHOGÁS csattanás

LÖVÉSEK
csobogás

KÖHÖG

ÖSSZHANG

tehénbőgés

kiabálás
SIKÍTÁS

FÉKCSIKORGÁS

dúdolás SZUSZOG vonyítás csörömpöl SIKOLY
NEVETÉS kutyaugatás SERCEG motorzúgás KOPOG huhogás
propellerzúgás HALK LÉPTEK hajókürt robbanás hörgés FÉKCSIKORGÁS
magyar filmek magyar felirattal
MADÁRCSICSERGÉS
ÉNEKLÉS

zene

TÁMOGATÓK:

SZAKMAI PARTNER:
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www.urania-nf.hu
facebook.com/UraniaBudapest

Élménynap címmel érzékenyítő csapatunkkal megjelentünk a Margitszigeten a Kézenfogva Alapítvány által szervezett egész napos
programon. A nap célja az volt, hogy a társadalom figyelmét felhívjuk
a fogyatékossággal élő emberek helyzetére. Ezen a rendezvényen
kb. 800 gyermek vett részt, és mi, akik a siket és nagyothalló emberek
életéről szóló ponton segítettünk.
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Akadálymentes koncertet szerveztünk az Anima Musicae kamarazenekarral együttműködve. Az összművészeti eseménynek jó visszhangja volt a nagyothalló sorstársak körében.

A Szarvasi Vízi Színpadon fellépő békési és csongrádi tagok sikeréért, kulturális megmozdulásuk eredményeiért nagy köszönet illeti a
Békéscsabai Jókai Színház társulatát.
A Sivantos Kft.-vel közösen „Tudom, hogy én is képes vagyok rá!”
címmel pályázatot hirdettünk nagyothalló fiatalok számára: 10 fő életútját mutattuk be példaként, majd közülük 1 fő kapott a cégtől egy
korszerű hallókészüléket, ezzel is támogatva továbbtanulását.
A Wolters Kluwer Kft. net.jogtar.hu és jogaszvilag.hu oldalakat üzemeltető képviselőivel az együttműködés alapjait raktuk le, melynek
keretében alkalmunk lesz ezeken a felületeken a siket és nagyothalló
személyeket érintő jogi témákban kommunikálni.
Váci Helyi Szervezetünk 60 éves
jubileuma alkalmából egy képes
kiadványt hoztunk létre, amely
a Szervezet 60 éves történetét
mutatja be.

Petke Lajos Tibo
r
Petkéné Baksza
Aranka

1956. június 17.

történ
írásban és kéetpeekb

en

Váci Helyi Szerveze
t
(1956-2016)
1956. október

13.

„Kicsi a bors,
de ero”s!”
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SZÖVI 2016 - Szövetségben az Ifjúságért
A SINOSZ gondoskodni kíván arról, hogy társadalmi tisztségviselői körébe
minél több fiatalt bevonzzon, erősítse identitástudatukat, illetve megadja
mindazt az információs alapot, amelynek segítségével a fiatalok élni tudnak jogaikkal, felismerni és érvényesíteni tudják
érdekeiket. Fontosnak tartjuk, hogy a hallássérült fiatalokban időben kialakuljon a jogtudatosság. A program megvalósítása és következetes véghezvitele érdekében bevontuk
azokat a fiatalokat, akik érintettként, évek óta tartó önkéntes
munkában jelenleg is klubot vezetnek. Az esélyegyenlőségi
workshopokat is folytattuk, mivel ily módon interaktív, játékos
formában közvetlen kapcsolatba kerülhettünk a 16-35 éves
korosztállyal.

Önkéntes program a Szerencsejáték Zrt.-vel
Az ez évi Vidám7 napközis táborunkban egész héten nálunk vendégeskedett kiemelt munkaerő-piaci partnerünk, a Szerencsejáték Zrt. A program
nagyszerű példaként szolgál arra, hogy egy profitorientált és egy nonprofit
szervezet közösen milyen társadalmilag felelős aktivitásra képes. Vidám7
programon 42 fő siket, nagyothalló és halló gyerek vett
részt. A gyerekek 4 csapatra osztva játszottak, versenyeztek egész héten. Szombaton a szülőkkel közösen tartottunk
egy családi napot. Felajánlásuknak köszönhetően a kertben
található 6 db pad felújításra került, vidám színeket kapott
- megörökítve a hét jó hangulatát. Az együtt töltött időről
tehát emlékül szolgálnak újrafestett kerti padjaink, melyeket
a gyerekek és a vállalat önkéntesei együtt készítettek el. A
programról filmet is készített a válla-
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Ifjúsági találkozó siket és nagyothalló tagjaink számára

Budapesten is lezajlott az keretében szervezett ifjúsági találkozó. Ezt megelőzően és utána is a megyeszékhelyen valósultak meg az ifjúságot aktivizáló események, melyeket 2 fiatal sorstárs vezetésével, valamint a titkárok
és a tolmácsok segítségével valósítottuk meg országosan 11 helyszínen.
Az ősz során a SIVANTOS cég példakép pályázata keretében megszólított nagyothalló fiatalok számára szerveztünk egy találkozót a Púder
Bárszínházban, az eseményen a pályázat díjazottai közül 8-an voltak jelen.
lat, melyből az önkéntes munkatársak és a táborozó gyermekek élményeit
ismerhetjük meg. A SINOSZ tagsági körébe tartozó fiatalok önszerveződő,
önművelő mozgalma elindulhat, Szervezet iránti lojalitásuk erősödik, társadalmi tisztségvállalás iránti motivációjuk nő.

Workshop – Gyermekjogokról − gyerekeknek!
A program a siket és nagyothalló gyermekeknek szólt. A hallássérült gyerekeket oktató iskolákat keressük meg egy interaktív programmal. A program
célja a jogtudatosság, a jogtudatos élet erősítése. Fontos,
hogy a hallássérült gyermekekben (is) már fiatalkorban kialakuljon a jogtudatosság. Olyan problémákat vetünk fel, ame-

lyek minden gyermeket egyaránt érinthetnek, esetleg rosszabb esetben
már érintenek. A workshop során játékos formában, interaktív foglalkozás
keretében, minden részt vevő gyermeket bevonva adtunk tájékoztatást az
esélyegyenlőségi alapfogalmakról. A workshop 1,5-2 órás, amelyen ideálisan egyszerre 12-15 fő volt jelen.

Iskola

Időpont

Összes
résztvevő

Tóth Antal Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Sopron)

2016. május 19.

14 tanuló

Klúg Péter Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Szeged)

2016. június 1.

19 tanuló

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Debrecen)

2016. október
20.

19 tanuló

Somogy Megyei Duráczky Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Kaposvár)

2016. november
10.

16 tanuló

Résztvevők száma: 68 fő
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Workshop – „Ifjúság, mi újság?!”
Beszélgetés a siket és nagyothalló fiatalok
munkaerő-piaci lehetőségeiről

2016. november 15-én az IMPACT HUB BUDAPEST épületében, a Kézenfekvő megoldások A MUNKA világában információs konferencia és workshop keretében szerveztünk egy közös, gondolatébresztő beszélgetést a
siket és nagyothalló fiatalokkal arról, hogy milyennek látják a munka világát,
milyen lehetőségeket látnak, vagy épp melyek azok a területek, ahol nehézségekbe ütköznek. A programra sok fiatalt meghívtunk e-mailben, és
a budapesti Hallássérültek Tanintézetével is felvettük a kapcsolatot. Heterogén volt a résztvevők csoportja, mert voltak munkaadók, hallássérülteket
oktató tanárok, és hallássérült fiatalok is. A hallássérült fiatalok között voltak
olyanok, akik még tanulnak, és voltak olyanok is, akik már dolgoznak, így
egy-egy kérdésre több nézőpontból kaptunk választ. Nagyobb volt a tanulói arány, mint a dolgozó fiataloké. Ennek is örülni tudunk.
Résztvevők száma:15 fő
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JELképes gyűjtemény - a projekt folytatás

A SINOSZ archív dokumentumait feldolgozó, „Emlékszoba” néven közismertté
vált gyűjtemény anyagának feldolgozását folytattuk ebben az évben is.
1.	 Történeti gyűjtemény létrehozása: A papíralapú dokumentumok
rendezése, selejtezése, szabványos (A/4-es és A/3-as) savmentes
levéltári dobozokba való berakása és a szabványnak megfelelő dexion polcokra való elhelyezése folyamatos.

2.	 Dolgozunk egy virtuális, interaktív kiállítás létrehozásán a siketek
oktatása jegyében, amely a 2017-es WFD − SINOSZ nemzetközi
konferenciának és jubileumi ünnepségünknek egyik programeleme.
A dokumentumokat listázó jegyzéket létrehoztuk. Kiállításszervező
munkacsoportot hoztunk létre külső szakértő bevonásával, akik az
oktatástörténeti anyag létrehozásának tartalmi és formai részletei
kidolgozásán munkálkodnak.

TERET ADTUNK A KÖZÖSSÉGNEK!

Köszönjük
az EMMI támogatását
szerteágazó
szakmai programjaink
megvalósításához!

