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SZAKMAI CÉLKITŰZÉSEINK
Az elmúlt év hatalmas kihívást jelentett a SINOSZ számára. A „Nekünk 
a 110” szlogenünk arra ösztönzött minket, hogy az elmúlt több mint egy 
évszázad emlékeinek idézése mellett megvizsgáljuk mekkora utat jártunk 
be, hol tartunk most, és meghatározzuk, hogy milyen irányba képzeljük el 
a jövőnket? 

Jubileumi rendezvényünk köszöntőjét idézve: 
„Mi mit akarunk elérni? Teljes társadalmi befogadást, a jelnyelven át! Azt 
szeretnénk, és kitartóan küzdünk azért, hogy a magyar siket gyermekek jö-
vőjét közösen biztosítsuk azzal, hogy számukra anyanyelvükön, a magyar 
jelnyelven és ugyanúgy magyar nyelven biztosítsuk az oktatást. A kétnyel-
vű oktatási metódus a kulcs számukra a tudás megszerzésére és ahhoz, 
hogy teljes jogú tagjai legyenek, a társadalomnak, szülessenek siket vagy 
halló családokba.”

A SINOSZ 2017-es év célkitűzéseit az alábbi fókuszok mentén 
képzeltük el:  

 nemzetközi kapcsolatok erősítése (WFD konferencia, nemzetközi jel 
oktatása hallássérült személyek részére, együttműködés EFHOH, 

 IFHOH)
 Siket és nagyothalló fiatalok bevonása (tehetséggondozás, 

 utánpótlás-nevelés)
 Szervezetfejlesztés, szupervízió (tolmácsszolgálatok integrálása, 

 hivatali munkatársak és titkárok szupervíziója)
 KONTAKT Tolmácsszolgálat fejlesztésének indítása a pályázati 

 lehetőségek függvényében
 Szolgáltatásaink minőségének fejlesztése (animátorok képzése)

Vállalt feladataink kivitelezése során sokszor meghaladtuk önmagunkat. 
Túlestünk demokratikus működésünk egyik legnehezebb eseménysoroza-
tán, az országos választásokon. Helyi, megyei és országos szinten megú-
jult, illetve egy újraválasztással megerősödött a társadalmi tisztségviselők 
köre. A tagság részéről végzett társadalmi és önkéntes munkának renge-
teg pozitív hozadéka van az egyénre, és az egész társadalomra nézve. 
Bár a szervezet még nem merítette ki saját tagságában és társadalmi tiszt-
ségviselőiben rejlő kapacitásait, az elmúlt évben volt alkalmunk tagjainkat 
ebbe az irányba navigálni és figyelmünket erőteljesebben a belvilág felé 
fordítani.
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A 2017. évi programjaink megvalósítása során mindvégig arra törekedtünk, 
hogy céljaink összhangban legyenek a Szövetség 110 éves jubileumá-
val, valamint a SINOSZ szervezésében megvalósult WFD 3. Nemzetközi 
Konferenciájával, mely számunkra rendkívüli megtiszteltetés és egyben 
erőt próbáló feladat volt. A konferencia címe „Társadalmi befogadás a jel-
nyelven át!”  azt hangsúlyozza, hogy a siket emberek teljes társadalmi be-
fogadása csak akkor lehetséges, ha a jelnyelv hivatalosan is elismert és az 
élet minden területén használható. A konferencia szervezése során tovább 
erősödött szakmai együttműködésünk a siket személyek érdekvédelmével 
foglalkozó európai és világszervezettel.  

Nemzetközi képviseletünk
Sikeresen építettük nemzetközi szakmai kapcsolatunkat az EFHOH 
(European Federation of Hard of Hearing People) és az IFHOH (Internatio-
nal Federation of Hard of Hearing People) szervezetekkel is. 

A felsorolt szervezetek éves közgyűlésein rendszeresen képviselték kül-
dötteink Szervezetünket, ezáltal a nemzetközi döntéshozatalban is részt 
vettünk. 

 2017. április 4-7. EFHOH AGM és EFHOH NADP konferencia / Anglia, 
London. 2 fő elnökségi tag képviselte a SINOSZ-t.

 2017. május 18-22. EUD WORK-
SHOP és GA Közgyűlés, Floriana, Málta, 2 fő el-
nökségi tag képviselte a SINOSZ-t. Ezen a közgyűlésen került sor a 
tisztújító választársa, ahol dr. Tapolczai Gergelyt a SINOSZ Országos 
Elnökségének tagját az EUD alelnökévé választotta a közgyűlés.
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 2017. július 8-15. között EUDY Children 
Camp és Leader Traning. 2 fő tréner és 
3 fő gyermek részvételével. 
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 2017. szeptember 21-23. Indiai Siketek 
Országos Szövetsége szervezésében 
konferencia „Full inclusion with Sign Lan-
guage!” címmel, ahol 3 fő elnökségi tag 
képviselte a SINOSZ-t�

 Fogadtuk a berlini Humboldt Egyetem látogatócsoportját, akiknek 
szerveztünk városnézést, meglátogattuk a Bp-i Siketek Iskoláját, a 
Többnyelvűségi Kutató Központot, ahol megismerték a JelEsély pro-
jektet. Az akadálymentesítésbe nemzetközi jelet használó siket relé 
tolmácsokat vontunk be.

 Brüsszelben részt vettünk a 4. Fogyatékos Személyek Európa Parla-
menti Napján (EPPD). Ezen rendezvényen 700 fő vett részt az összes 
EU-s tagállamból, mi magyarok, mint a FESZT tisztségviselői, ill. a 
FESZT munkáját segítő személyek vettünk részt.

 A FESZT koordinálásában részt vettünk 
2017. március 30-április 01. között a 
CRPD Bizottság meghallgatásán, ahol 
egy fő elnökségi tag képviselte a SI-
NOSZ-t Genfben.
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A hazai képviseletünk

 A FESZT koordinálásában részt vettünk a CRPD Bizottság előkészítő 
munkájában esélyegyenlőségi referens kollégánk bevonásával

 
 munkaerő-piaci referensünk képviselt minket: 

- OTKA kutatás záró konferencia - „Az esélyegyenlőségtől a Taige-
toszig?”   

- Ötödik Fogyatékosságtudományi Konferencia
- MEF 2017 konferencia - Esélyegyenlőség és sokszínűség a vállalati 

stratégiában
- EPALE KONFERENCIA – Hálózati Együtt-

működések a felnőttkori tanulás terén 
- az „Esélyegyenlőség és sokszínűség a válla-

lati stratégiában” címmel Munkáltatók Esély-
egyenlőségi Fóruma 

 Felvettük a kapcsolatot a BRFK Bűnmegelőzési 
Osztály megbízott osztályvezetőjénél,  ahol át-
beszéltük a bejelentések jelenlegi lehetséges út-
jait, jeleztük az igényt, hogy a  112-es hívószám 
sms-t is fogadjon. A rendőrségi előadások/le-
hetőségek szervezése bekerült az idei T.É.M.A.-
ba�

 Kapcsolatba léptünk a Hallásvizsgáló Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgál-
tató Központ vezetőjével együttműködési lehetőséget keresve. 

 részt vettünk az NMMH-val egy szakmai egyeztetésen, amelyben 
körbejártuk, hogy a mindennapokban, az Európa Uniós célkitűzést 

követve a fogyatékos emberek társadalmi és gazdasági integráció-
ja érdekben milyen teendő van a távközlés akadálymentesítésének 
megvalósítása terén. Az egyéni preferenciák nem érvényesülhetnek 
az akadálymentesítésre kötelezett TV csatornák szűk száma miatt, 
valamint a netes filmnézés akadálymentessége is gond.

 képviselőt delegáltunk az Európa Tanács Modern Nyelvekért Felelős 
Központja által szervezett “Promoting excellence in sign language in-
struction” c. szemináriumra

 folyamatosan képviseltettük magunkat az Országos Fogyatékosügyi 
Tanács ülésein és a FESZT Felügyelő Bizottságában  

 Tisza Tavi Fesztivál sajtóeseményén jelen voltunk, mint 
támogatott, vittük hírét a szervezetnek

 Pesti Magyar Színház társadalmi felelősségvállalási 
referensével együttműködést készítettünk elő akadály-
mentesített színházi előadások népszerűsítésére

 előadást tartottunk az ETIKK-ben a hallássérültek mun-
kaerőpiaci helyzetéről, ill. a SINOSZ ez irányú szolgál-
tatásairól�
 

 kapcsolatba léptünk a Nemzeti Mobilfizetési Zrt.-vel 
(a továbbiakban: NM Zrt.), mint a Nemzeti Elektronikus 
Jegyrendszer Platform (a továbbiakban: NEJP)  meg-

valósítójával,  működtetőjével,  hogy  a közösségi közlekedési 
kártya kibocsátása esetén a siket és nagyothalló személyek esély-
egyenlőségére, hozzáférésére  legyenek tekintettel a kidolgozás 
során.
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 jelen voltunk az ÉTA „Konferencia a Civilekért” c. 20. jubileumi es-
eményén.

 vendégként fogadtuk Liisa Sammalpenger 
asszonyt Finnországból, aki 14 évig volt a 
Finn Nagyothalló Szövetség késői életkor-
ban siketté vált személyeknek szóló szol-
gáltatásaik munkatársa, jelenleg az EFHOH 
késői életkorban siketté vált személyek 
lehetőségeivel, kutatásával, jó gyakorla-
tok gyűjtésével foglalkozó munkacsoport, 
továbbá az amerikai Siketté vált Felnőttek 
Szövetségének Nemzetközi Bizottságának 
tagja.

 együttműködtünk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai 
Karával a gyógypedagógiai hallgatók rehabilitációs terepgyakorlati 
tapasztalatai témájában

 esélyegyenlőségi referensünk segítségével 
szerveztük a Japán Siket Szövetség delegáció-
jának magyarországi programjait

 fogadtuk az amerikai Sprint Accessibility 
akadálymentesítési szolgáltató 2 képviselőjét 
Michael J. Ellis alelnököt és Seth Bravin straté-
giai tanácsadót, amikor is egyeztettünk a ta-
pasztalatainkat a videó tolmácsolási szolgál-
tatások kapcsán. 20 éve kezdték el, most több 
mint 1000 feliratozó ügynökük és 800 jelnyelvi 
tolmács van a rendszerükben.
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ALAPTEVÉKENYSÉGEINK
2017.december 31. záró taglétszámunk: 14.779 fő

2017 - taglétszám: 14779 fő

Csongrád: 881

Győr-Moson-Sopron: 495

SINA-HBME: 692

Heves: 879

Jász-Nagykun-Szolnok: 440

Komárom-Esztergom: 370

Nógrád: 402

Pest: 201
Somogy: 491

Vas: 225
Veszprém: 287Zala: 315

Ajka önálló egyesület: 35

Bp. Siketek: 1142

Bp. Nagyothallók: 3429 

Szabolcs-Szatmár-Bereg: 481

Tolna: 264

Baranya: 486

Bács-Kiskun: 447

Békés: 438

Borsod-Abaúj-Zemplén: 2035

Fejér: 344
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Új belépők száma 2017-ben
Összesen: 765 fő

Az előző évhez képest 76 fő csökkenést 
mutat, ami a korábbi évek emelkedéséhez 
mérten nem jelentős mértékű. 

Az új belépők száma is szerény csökke-
nést mutat az előző évekhez képest, amely 
a Tagfelvételi Bizottság szigorú belépteté-
si rendszerét tükrözi. 

Vas: 11

Baranya: 18
Bács-Kiskun: 17

Békés: 42

Csongrád: 47

Fejér: 23

Győr-Moson-Sopron: 28

SINA-HBME: 31

Heves: 26

Jász-Nagykun-Szolnok: 18

Komárom-Esztergom: 18
Nógrád: 20

Pest: 6
Somogy: 15

Veszprém: 19
Zala: 7

Ajka önálló egyesület: 1

Bp. Siketek: 31

Bp. Nagyothallók: 251

Szabolcs-Szatmár-Bereg: 33

Tolna: 9

Borsod-Abaúj-Zemplén: 94
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Társadalmi irányítás – AKADÁLYMENTESEN 
Sikeresen lezajlottak a tisztújító választások. Összesen 481 új-, és újra-
választott tisztségviselő kezdte meg 2017-ben a négyéves ciklusát.  
Összesen 32 helyszínen valósítottunk meg sikeres választást, melynek 
alapján megválasztásra került 32 helyi elnök, 75 helyi elnökségi tag és 253 
megyei küldött. A Hajdú-Bihar Megyei Tagegyesületünk és az Ajkai Önálló 
Egyesületünk 1-1 főt delegál az Országos Küldöttközgyűlésbe, amely így 
a 2017-2021-es ciklusra 44 fős lett. 2017. december 2-án megválasztásra 
kerültek az országos tisztségviselők, és létrejött a 11 fős Országos Elnök-
ség, a 3 fős Országos Felügyelő Bizottság és 3 fős Országos Fegyelmi 
Bizottság. 

Országos Küldöttközgyűlés: 2017-ben a SINOSZ Országos Küldöttköz-
gyűlése két alkalommal tartott ülést, melynek során 67 db határozatot ho-
zott� 

 Az április 29-i rendes küldöttközgyűlésen kerültek elfogadásra: Or-
szágos Elnökség 2016. évi beszámolója; Országos Felügyelő Bizott-
ság 2016. évi beszámolója; Országos Fegyelmi Bizottság 2016. évi 
beszámolója; 2016. évi szakm ai beszámoló; 2016. évi pénzügyi és 
közhasznúsági beszámoló; 2017. évi pénzügyi és szakmai terv; mó-
dosításra került a Juttatási Szabályzat. Ezen a közgyűlésen tárgyalta 
a testület 4 fő tagfelvételi fellebbezését, valamint átadásra került a 
Kiválóság-díj. 

 

A SINOSZ HÁLÓZAT MŰKÖDTETÉSE
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                                     A december 2-ai rendkívüli 

Országos Küldöttközgyűlést 
az Alapszabály értelmében a 
tisztújító választás kiírása és az 
Alapszabály módosítása indo-
kolta. Sor került a 2012-2017-
es ciklusról szóló elnöki beszá-
molóra, melyet egyhangúan 
elfogadott az Országos Kül-
döttközgyűlés. A tisztújító vá-
lasztás sikeresen lezajlott. Az 
új Országos Elnökség, az új 
Országos Felügyelő Bizott-

ság és az új Országos Fegyelmi 
Bizottság négy évre kapott bizalmat az országos küldöttektől.

Országos Elnökség: küldöttek által megválasztott, 11 fős irányító testületi 
ülések időpontjai voltak: 2017.01.14, 2017.02.11, 2017.03.10, 2017.04.28, 
2017.05.26, 2017.09.29, 2017.12.01. 

Az elnökségi tagok két ülés között rendszeresen írásban is szavaztak az 
ügyek hatékony koordinálása érdekében.  

Országos Felügyelő Bizottság: 3 fős, küldöttek által delegált grémium, 
amelyen keresztül a tagság felé a transzparens működés biztosított; üléseit 
heti rendszerességgel tartotta, havonta 1 helyi szervezetet látogatott meg. 
Tevékenységéről rendszeresen beszámolt a HASÉ oldalain, elnöke az or-
szágos elnökségi üléseken rendszeresen részt vett. 

Országos Fegyelmi Bizottság: 3 fős, küldöttek által delegált grémium, 
amelyen keresztül biztosítva van az Alapszabályunkkal ellentétes tagsági 
viselkedés kivizsgálása, következményeinek érvényesítése. 

Megyei/helyi elnök/elnökség: a megyei/helyi szintű döntéshozatal fóruma 
a megyei, ill. helyi szervezetnél, átlagosan 3-5 fős testületek, havonta ülé-
seztek. Az új tisztségviselők számára két turnusban tréning, továbbá egy 
alkalommal elnökök értekezlete került megtartásra, tudásbővítés, -frissítés 
céljából. 

Tisztségviselők tréningje
Helyszín: SINOSZ Üdülő  
Időpont: 2017. június 8-11. és június 13-16. / 2 turnus  
Résztvevők száma: 27 fő

Az újonnan megválasztott helyi elnökök és elnökségi tagok közül kerültek 
ki a résztvevők. A tréning munkaanyagát az Alapszabályra, az SzMSz-re és 
az eljárási rendekre építettük fel sok gyakorlati tudásanyaggal. A tréning-
hez barátságos hangulatot igyekeztünk teremteni, hiszen a feladatokkal 
járó felelősségteljes munkára való ösztönzést kellemes környezetben na-
gyobb hatékonysággal tudjuk végezni.  
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Küldöttek tréningje
A SINOSZ legmagasabb döntéshozó testülete a Közgyűlés. A köz-
gyűlés tagjai a küldöttek, akik országos szinten képviselik a tagokat. 
Felkészültségük, döntési jogosultságaik, és a szervezet struktúrájá-
nak, működésének pontos ismerete nélkülözhetetlen. Számukra kép-
zést szerveztünk. 11 helyszínen, összesen 164 fő vett részt a felké-
szítésen. 

Zalaegerszeg

kecskemét

békéscsaba

Győr

Szeged

Tatabánya
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Operatív tevékenységünk - AKADÁLYMENTESEN
Operatív tevékenységünk során egyik legfontosabb célunk a stabilitás és 
a folyamatosság biztosítása volt. Ehhez jó hátteret adott a megújító audit, 
amelyet az SGS Hungária Kft munkatársai idén is megtartottak az alábbi 
területeken: a Központi Hivatal, Képzési iroda, Pest, Zala, Vas, Nógrád és 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megye.

2017-ben is változatlanul 38 helyszínen voltunk jelen az országban. 

10 helyszínen saját tulajdonú ingatlanban – kibővülve Miskolccal –, a többi 
helyszínen bérelt helyiségben működtettük tagszervezeteinket.

Közösségi teret, ügyfélfogadást, programokat és szolgáltatásokat biz-
tosítottunk:   

  18 megyeszékhelyen: havi átlag 48 óra  
  20 városi helyszínen: havi átlag 16 óra

Az ügyfélfogadás keretében a tagok különböző életviteli problémákkal ke-
resik fel a munkatársakat és kérnek – jellemzően – adminisztratív segítséget 
ügyeik intézéséhez, illetve tagsági viszonyukhoz kapcsolódóan. A SINOSZ 
„Teret ad a közösségnek”, azaz rendszeres klubnapok keretében teremt 
alkalmat tagjainak az együttlétre. A klubnapok tartalommal való megtöltése 
a titkárok feladatköre.

Korosztályos és tematikus klubtevékenység koordinálása:18 megyei szer-
vezetnél heti 1 alkalommal, 20 helyi szervezetnél átlag kéthetenként 1 alka-
lommal, Budapesten: 

  heti 4 alkalommal tematikus klub   
  havi 2 alkalommal ifjúsági klub  
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Titkáraink képzése
Időpontok: Témakörök

Január 18. – értekezlet 
Helyszín: SINOSZ Székház, Budapest

2017. évi tervek és feladatok - előkészületek, T.É.M.A. pályázat, Tisztújító választások – előké-
születek, Szervezeti kulcsok kérdése.

Február 16. – értekezlet  
Helyszín: SINOSZ Székház, Budapest

2017. évi szakmai terv ismertetése, SINOSZ Dokumentáció módosítása, Pénzügyi Iroda és Kép-
zési Iroda tájékoztatója

Április 5. – értekezlet 
Helyszín: SINOSZ Székház, Budapest

Tagdíjfizetéssel kapcsolatos információk, Tisztújító választások, tervezett tréningek a tisztségvi-
selők számára, SINOSZ Dokumentáció – audit terv ismertetése, pénzügyi tájékoztató

Május 3-4-5. – tábor,  
Helyszín: Szolnok

Részét képezte a SINOSZ titkárai számára szervezett szupervíziós tréning. Emellett hasznos 
eszmecserék folytak a titkári feladatok korszerűsítéséről, egyéb, ügyfelekkel, tagsággal, ügyin-
tézéssel, programszervezéssel kapcsolatos tapasztalatokról.

Június 6. - értekezlet 
Helyszín: SINOSZ Székház, Budapest

SINOSZ Dokumentáció – audit tapasztalatok, Tisztújító választások – helyi szervezetek tapasz-
talatai, Megyei küldöttek tréningje – tapasztalatok, Pénzügyi Iroda és Képzési Iroda tájékoztatói

Augusztus 22. – tréning 
Helyszín: SINOSZ Székház, Budapest

A helyi szervezetek választásánál keletkezett tapasztalatok alapján a megyei szervezetek vá-
lasztása előtt a választási eljárással és dokumentációval kapcsolatos ismeretek átadása, ismét-
lése�

Szeptember 12.
SINOSZ 110 éves jubileumi ünnepségéről általános tájékoztató, megyei küldöttek tréningje – 
tapasztalatok, Pénzügyi és Képzési Iroda tájékoztatói

Október 10.
SINOSZ 110 éves jubileumi ünnepség – konkrét teendők a szervezetekben, önkéntesek tobor-
zása, megyei választásokkal kapcsolatos tapasztalatok összegzése, Pénzügyi Iroda és Képzési 
Iroda tájékoztatói, Tájékoztató az EFOP 1.1.5-17 pályázatról, és az egyszeri állami támogatásról

December 11.
Új munkatársaink bemutatkozása, országos tisztújító választás eredménye, évzáró feladatok, év 
végi munkarend, tűz- és munkavédelmi oktatás, Pénzügyi Iroda és a Képzési Iroda tájékoztatója
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Kompetencia-növelő céllal titkári értekezleteket 
és tréningeket szerveztünk a SINOSZ megyei titkárainak, (20 fő alkal-
manként), évzáró értekezleten a helyi ügyintézőkkel együtt (20+10 fő).

Vállalásunkat teljesítettük az állagmegóvásra, 
eszközbeszerzésre vonatkozóan is. 
  Székház - egyesített szennyvíz és csapadékelvezető csa-
torna földfelszín alatti vízszintes szakaszának részleges cseré-
je megtörtént, irodaszinten teraszlépcső burkolása megvaló-
sult, udvari konyhát felújítottuk, udvari homlokzaton függőleges 
ereszcsatornákat cseréltük
 
  Hódmezővásárhely – hiányos, leromlott tetőt kicseréltük 

  5db nyomtató és egy wifi-router beszerzése megtörtént 
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Kommunikációs felületeink - AKADÁLYMENTESEN 
A SINOSZ – weboldala Szövetségünk legfőbb internetes kommunikációs 
csatornája. Nemcsak a hallássérültek teljes közösségét érintő, közérdekű 
információkat és híreket közvetítjük ezen keresztül, hanem a SINOSZ me-
gyei és helyi szervezeteinek programjaira, eseményeire vonatkozó híradá-
sokat, tudósításokat, képes beszámolókat is, fő, szervezeti honlapunk 
(www.sinosz.hu) mellett további 5 önállóan működő, tematikus, főbb szol-
gáltatásainkat bemutató weboldallal is várja az érdeklődőket. 

  www.akadalyugras.hu - munkaerő-piaci szolgáltatásunk

  www.jelnyelv.hu - jelnyelvi képzéseink, információk a jelnyelvről
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 www.sinoszhangforras.hu  - nagyothallóknak szóló információs és 
közösségi oldalunk

 www.tolmacsszolgalat.hu - SINOSZ jelnyelvi tolmácsszolgálatainak oldala

 www.skontakt.hu -  videótolmácsolás - jelnyelvi tolmács vagy 
szöveges operátor távoli közreműködésével nyújtott, infokommuniká-
ciós akadálymentesítési szolgáltatásunk. 
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A 2017-es év legjelentősebb, Szövetségünk történetében is mérföldköve-
ket jelentő eseményeinek 2 önálló internetes felületet szenteltünk, melye-
ken folyamatosan közöltük a legfontosabb aktuális információkat:

 A WFD 3. Nemzetközi Konferenciájának magyar nyelvű weblapja

 110 éves a SINOSZ - jubileumi rendezvényünk weblapja

Akadálymentesen elérhető híranyagaink számokban
2017. év folyamán 356 darab esemény (naptár-bejegyzés) és 949 darab új 
hír került fel honlapunkra, melyek közül 578 kiemelt és/vagy a tagság szé-
lesebb körét érintő hírt jelnyelvi adaptációval (videó) is elláttunk 15 eset-
ben feliratozással is teljessé téve a kommunikációs akadálymentesítést a 
hírszöveg mellett. Honlapunkon egyrészt gazdag, saját szervezésű, or-
szágos programkínálatunkat ajánljuk az érdeklődők figyelmébe, másrészt 
képes beszámolók, visszatekintők formájában tudósítunk az országszerte 
megvalósult számos eseményünkről, emellett a közlemények, felhívások, 
pályázatok és más közérdekű tudnivalók is folyamatosan, nagy számban 
helyet kapnak oldalunkon.
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A híranyagok mellett a legfontosabb közérdekű tudnivalókat is a siket és a 
nagyothalló érdeklődők által egyaránt akadálymentesen hozzáférhető for-
mában, azaz jelnyelven, feliratozott videók felhasználásával, ill. szöveges 
formátumban tesszük közzé honlapunkon. A híradaptációk mellett ezeket 
a felvételeket is a SINOSZ Videóstúdiója készíti el.

Az előző évhez képest jelentős növekedés tapasztalható honlapunk láto-
gatottságában, ami részben két különleges, nagyszabású rendezvényünk-
kel hozható összefüggésbe.

  A felhasználók száma 37.410-zel, 108.882-re,
 a megtekintések száma 445.212-vel, jóval több mint duplájára, 
829.464-re,

 a munkamenetek száma pedig 46.469-cel, 185.822-re nőtt.

A SINOSZ Facebook   
https://www.facebook.com/SINOSZ/

Közösségi oldalunk tartalmilag honlapunkhoz kapcsolódva egyre fonto-
sabb szerepet tölt be a SINOSZ célcsoportjainak informálásában. Ezt az 
alábbi adatok is jelzik: az oldalkedvelések száma a 2016. év végi 6684-ről 
7464-re emelkedett 1 év alatt. Oldalmegtekintések: a legmagasabb ér-
téket, 677 megtekintést novemberben érte el az oldal. Az oldalkövetések 
száma: 6234-ről 7053-ra nőtt 1 év alatt�
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SINOSZ Infópontok – Akadálymentesen
Az INFÓPONT feliratozással is akadály-
mentesített, képes jelnyelvi videó-hírle-
velei – központi szerverünkről az ahhoz 
csatlakozó számítógépekre letöltve – a 
közösségi helyiségeinkben országszer-
te elhelyezett monitorokon tekinthetők 
meg. Jelenleg helyszínen 16 működik az 
Infópont, amelyen 10 havi/eseti jellegű 
hírösszeállítással jelentkeztünk.

ERGO SUM - Jelnyelvi színjátszó csoport 
Szervezetünk működtette az ERGO SUM amatőr jelnyelvi színjátszó 
csoportot. Számukra próbatermet, drámapedagógust, kellékeket, 
részvételi díjakat, kommunikációs felületeket biztosítunk.

Az Ergo Sum Jelnyelvi 
Színház társulata  Im- 
provizációs fesztivál-
lal kezdte az évet. Az 
egyik csapat 5. a má-
sik 7. helyezést ért el,  
A Humán című darab-
bal május 5-7-én Mo-
sonmagyaróváron a 
XXVII. Moson Megye 
Színjátszó Találkozón 
léptek fel, ahonnan a 
társulat színházi nyel-
vújító munkájáért hozott el különdíjat.

A Humán budapesti bemutatójára a 
SINOSZ színháztermében is sor ke-
rült, majd egy négyfős küldöttség 
lépett fel Békéscsabán a Drámaíró 
Napok keretein belül, ahol meg-
rendezték az első Siketek és Na-
gyothallók Színjátszófesztiválját. Az 
őszi-téli időszakban rengeteg szí-
nésztréninggel, csapatépítő gya-
korlatokkal, önálló jelenetalkotással 
készült a csoport különböző művé-
szeti ágak produktumait felhasznál-
va. A „110 éves SINOSZ” ünnep-
ségre készített a csoport egy rövid 
promo-műsort, valamint bemutatta  
képeiket, plakátjaikat, okleveleiket, 
illetve egy szóróanyagot, hogy az 
Ergo Sum Jelszínházat jobban ki-
nyissa a siket és nagyothalló kö-
zösség számára. 
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AKADÁLYMENTES SZOLGÁLTATÁSAINK

Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 
A SINOSZ pályázati keretből 13 megyében jelnyelvi tolmácsszolgáltatást 
működtet 40 fős személyi állománnyal az alábbi megyékben: Baranya me-
gye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád megye, Fejér megye, 
Jász-Nagykun-Szolnok megye, Nógrád megye, Pest megye, Somogy me-
gye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Veszprém megye, Tolna megye és 
Zala megye.  

FLEX jelnyelvi tolmácsolás 
szerződés megújítása: a 
Flextronics International Kft. 
elégedettsége eredménye-
képpen megújításra került a 
jelnyelvi tolmácsolásra vo-
natkozó szolgáltatói szer-
ződésünk is� 

KONTAKT videó-tolmácsz-
szolgáltatás bemutatása 
munkaadók számára: Eb-
ben az évben, februárban 
lehetőséget teremtettünk 
két munkaadónak (FLEX 
és Auchan), hogy megis-
merjék a KONTAKT-ban 
rejlő lehetőségeket. 

 

SAJÁT ÜGYEIDET TE MAGAD KÉPVISELHETED LEGJOBBAN!VIGYÉL MAGADDAL 
TOLMÁCSOT! 

www.tolmacsszolgalat.hu

tolmacsszolgálat_szoro_2017.indd   1

2017. 03. 16.   13:50
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Országos jogsegélyszolgálat biztosítása
Szervezetünk ingyenesen elérhető jogsegélyszolgálatot biztosít minden 
megyében. A bevont jogászok száma 18 fő. Az éves esetszám: 918.

Munkaerő-közvetítői szolgáltatás biztosítása 
A szolgáltatásunk legfőbb célja, hogy segítse hallássérült tagjaink elhe-
lyezkedését a munkaerő-piacon. Munkánk során támogatjuk a szolgáltatást 
igénybevevő siket és nagyothalló álláskeresőket, feltárjuk az eddigi állás-
keresési nehézségeket, az esetleges sikertelenségek okait és közösen ke-
ressük a lehetséges megoldási lehetőségeket. Kiemelt figyelmet fordítunk 
a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezményre és 
az abban foglalt irányelvek közös gyakorlati megvalósítását ösztönözzük. 
Kiemelten fontosnak éreztük azt, hogy bemutassuk a siket és nagyothalló 
személyek foglalkoztatásában működő hazai jó gyakorlatokat. 

Hirdető partnereink voltak 2017-ben
Szerencsejáték Zrt., Auchan Magyarország Kft., FLEX, SignALL, Magyar 
Posta, MATEHETSZ, Mortoff Kft., SKITUS, Vakvarjú étterem, Alfa rehabilitá-
ciós Nonprofit Közhasznú Kft., Aloha Kft., Caffe KaDor kft., Danavox, CTDI, 
Decathlon, Diamond Diagnostics Kft., Emporia, Gasztszolg Kft., Gate Szer-
viz Kft., Green Fox Academy, Kedvenc Autóm Kft., Mediator Group Kft., 
Micoptic Kft., MVGYOSZ, MOL, Naturprodukt Kft., ORTHODONCIA Egész-
ségügyi és Szolgáltató Kft., Prettl Electronics Kft., Rehabpharma, SODEXO, 
TESCO, Újpest végrehajtó iroda, Zomkó Kft.,  TEVESZED Kft., Eszterházy 
Károly Egyetem, FESZOFE Nonprofit Kft., MEOSZ, CTDI

2017-ben közel 60 álláslehetőséget osztottunk meg hallássérült álláske-
resőinkkel. A www.akadalyugras.hu oldalon 9 hírt osztottunk meg, mely a 
munka világát érintő kérdésekkel foglalkozik. 

Jelnyelvi fogalomtár
Tovább bővítettük idén a munka világához kapcsolódó kifejezések körét, 
mivel azt tapasztaljuk, hogy nem egységes, vagy inkább hiányos a fogalom- 
értelmezés a tagság körében, amely alapja az információk torzulásának.
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Kedvezményes üdülés és sportolás lehetőségének biztosítása
A SINOSZ üdülője Balatonfenyvesen, a Kecskeméti u. 6-8. sz. 
alatt található. Az üdülőt elsősorban tagjaink és családtagjaik 
részére tartjuk fenn. A hallássérült tagok és hozzátartozóik 2017-
ben 188 fővel, összesen 804 vendégéjszakát töltöttek nálunk. 
Ezen túl 2017-ben is visszatérő vendégeink voltak a Hallássé-
rültek Tanintézményének tanulói, osztálykirándulások keretében. 

Folyamatos a kert parkosítása, 
megtörtént a főépület terasz bur-
kolatának cseréje, a korlátok fes-
tése, a földszinti 3 szoba festése 
valamint az épületben található 
vizesblokkok javítása, karban-
tartása, ill. az emeleti fürdőbe 
elszívó beépítése, valamint a vi-
lágítótestek cseréje, karbantar-
tása, továbbá az egyik földszinti 
szobába 2 új ágykeret/matrac 
vásárlása�

SINOSZ Sportcentrum
A Siketek és Nagyothallók Országos Szö-
vetsége, az általa üzemeltetett SINOSZ Sportcent-
rumban valamint a területen álló Emszt Kálmánné 
Sportcsarnokban sportolási lehetőséget biztosít a 
hallássérültek (nem csak SINOSZ tagok) számára. 
A sport kiemelten fontos a hallássérültek életében, 
hiszen ez az egyik olyan terület, ahol tömeges, po-
zitív megerősítést kapnak, amely életminőségüket 
nagymértékben javítja. 

A SINOSZ éves szinten 408 óra kedvez-
ményes lehetőséget biztosított az SSC 
tagjai számára a Sportcentrumban, 
mely révén mintegy 175 hallássérült 
ember tudott rendszeres keretek között 
sportolni. 

2017. április 27-30. között itt került 
megrendezésre a Siketek Sport Clubja 
fennállásának 105. évfordulója alkal-
mából rendezett ünnepségsorozat. A 
kilenc országból megjelent, több mint 
700 hallássérült sport, kulturális és is-
meretterjesztő foglalkozásokon vett 

részt� 

A célok közül az alábbiak teljesültek: 
sportcsarnok parketta teljes körű felújí-
tása (csiszolás, lakkozás, pályafestés), 
parkolóban térvilágítás kiépítése, térfi-
gyelő kamerarendszer bővítése (vagyon-
biztonság növelése) a sporttelep északi 
oldalán a korábban közforgalom elől el-
zárt kapubehajtó megnyitása, a sportte-
lep jobb megközelíthetőségének bizto-
sítása, ezzel a sporttelep északi oldalán 

fekvő szabad területek fejlesztési lehetősé-
geinek megteremtése. 
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„Ifjúság, mi újság?”
Ifjúsági Program – Problémaműhelyek
A 2017-es évben is kiemelt célkitűzésünk volt az ifjúság aktivizálása, a 
Szövetség életébe való aktívabb bevonása. A siket és nagyothalló fiata-
lok szervezetünk életébe történő intenzív bevonását egy külső tanácsadó, 
ifjúsági szakértő támogatta. A program keretében megvalósítottunk 2 
problémaműhelyt (2017. 02. 10. és 2017. 04. 28.), egy workshopot, me-
lyek célja az volt, hogy képet kapjunk a siket és nagyothalló fiatalok aktu-
ális és lehetőség szerinti általános problémáiról, feltérképezésre kerüljön, 
hogy mit várnak el a SINOSZ-tól, valamint indirekt módon információhoz 
jutassunk arról, hogyan lehet motiválni a fiatalokat az aktívabb szervezeti 
szerepvállalásban. 
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Esélyegyenlőségi workshop 
3 alkalommal tartottunk workshopot. Az előadás cél-
ja a jogtudatos életre nevelés volt. Az Eötvös Loránd 
Szakgimnázium és Szakközépiskola hallássérült diákjai 
interaktív formában ismerkedtek meg néhány jogsza-
bállyal és tartalmukkal, melyek a mindennapi életünk 
részei, például a Polgári Törvénykönyv. Olyan fogalmak 
kerültek tisztázásra, hogy mit jelent a nagykorúság, az 
esélyegyenlőség, a büntethetőség, illetve olyan ellátá-
sokról volt szó, amelyek érintik az iskola diákjait: emelt 
összegű családi pótlék, fogyatékossági támogatás, köz-
gyógyellátás. A legtöbb kérdés az ellátásokkal kapcso-
latban érkezett. Összesen 42 fő siket fiatalt értünk el a 
programmal.

Példaképek díjazása
A Siemens és Signia hallókészü-
lékek gyártója a Siketek és Na-
gyothallók Országos Szövetségé-
vel együttműködésben 2017-ben 
már másodszor hirdette meg „Tu-
dom, hogy én is képes vagyok 
rá!” című pályázatát nagyothalló 
fiatalok számára. 

A jelentkezők kitartóak, tehet-
ségesek, olyan emberek, akik a 
nehézségeket leküzdve képesek 
megvalósítani céljaikat.  A kivá-
lasztott pályázók a díjátadó ün-
nepségen vették át elismerő okle-
veleiket� 

Példaképeink 2017. november 
11-én, a SINOSZ 110 éves évfor-
dulójának nagyszabású ünnep-
ségén részesültek elismerésben. 
Közülük választotta ki a szakmai 
bizottság Cservenák Ákost, aki-
nek a  továbbtanulását modern 
technológiájú Signia hallásjavító 
eszközökkel támogatta.

TEMATIKUS PROJEKTJEINK
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Vidám7 – tábor 
Az ez évi Vidám7 során összesen 37 fő siket, nagyothalló és halló gyerek 
vett részt. A gyerekek 4 csapatra osztva játszottak, versenyeztek egész 
héten önkéntesek és segítők koordinálásával. A nemzetközi konferenciá-
ra készülve a WFD tagországainak országjeleiről készítettünk videót, me-
lyet a WFD III. konferenciáján be is mutattunk. A SINOSZ fennállásának 
110. évfordulója alkalmából előadásokkal készültek a gyerekek. A csapat 
egyik fele a „Egyesítők” című, siket szereplőkkel forgatott filmnek készí-
tette el a „gyerekverzióját”, a másik fele pedig egy táncos produkciót 
tanult be. Ezeket az előadásokat a Vidám7 zárásaként a szülők is meg-
tekinthették. 
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Nyelv, tudás, esély! 

2017-ben a képzési iroda tevékenységi körében kompetenciafejlesztést 
hajtottunk végre hallássérültek részére. A célcsoport tágabb értelmezésé-
be beletartoznak a hallássérült emberek, a hallássérült gyermekek, hallás-
sérült gyermekek nevelői - a jövő gyógypedagógusai. 

Magyar nyelvi kompetenciafejlesztés hallássérültek részére: az iskola-
rendszer hiányosságainak pótlására pilot program keretében először Bu-
dapesten magyar nyelvi fejlesztő csoportot szerveztünk, melyet tagjaink 
ingyenesen vehettek igénybe. A csoportban a jelentkezők gyakorolhatták 
a helyes magyar nyelvhasználatot, helyesírást, megismerhették a nyelv 
szabályait. Pilot program keretében 1 csoportot indítottunk, ahová 13 fő 
jelentkezett. Részükre 12 alkalommal, összesen 27 órában tartottunk ma-
gyar nyelvi kompetenciafejlesztő tréninget.

Nemzetközi jel oktatása hallássérültek részére: a Siketek Világszövetsé-
ge (WFD) és a SINOSZ közös szervezésében 2017. november 8-10 között 
Budapesten került megrendezésre a WFD 3. Nemzetközi Konferenciája, 
ahol nagy létszámban voltak jelen külföldi siket résztvevők. A rendezvény 
lebonyolításában olyan magyar siket önkéntesekre volt szükség, akik a 
nemzetközi jelek használatában gyakorlottak. A konferencia sikeres le-
bonyolítása érdekében 2017-ben összesen 40 fő hallássérült személy ré-
szére szerveztünk 24 órás nemzetközi jel (IS) képzést, ahol a résztvevők 
elsajátíthatták a nemzetközi jel alapjait és alkalmassá váltak a nemzetközi 
kommunikációra. 

Jelnyelvi oktatás hallássérült gyermekek nevelői - a leendő gyógype-
dagógusok részére: 2017-ben folytatni kívántuk a megkezdett jó gyakor-
latot, amelyben a hallássérült gyermekek halló szüleit ingyenesen jelnyelvi 
képzésben részesítjük. A projekt azonban ebben a formában nem tudott 
elindulni, mert a szülőket az iskolákon keresztül nem tudtuk elérni, így ér-
deklődés hiányában a projekt célcsoportját módosítottuk. A szülők részére 
ingyenessé tettük a jelnyelv tanulását és bekapcsolódhatnak szervezett jel-
nyelvi tanfolyamaink képzési rendszerébe és közvetlenül a Siketek és Na-
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gyothallók Országos Szövetségénél jelentkezhetnek. A bilingvális oktatás 
bevezetésére való felkészülés jegyében az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógy- 
pedagógiai Kar szurdopedagógus hallgatói körében igény jelentkezett a 
jelnyelv tanulására, mivel tanulmányaik során nincs lehetőségük a jelnyelv 
elsajátítására. A SINOSZ fontosnak tartja a leendő gyógypedagógusok jel-
nyelvi tudásának fejlesztését, ezért 2017-ben összesen 4 csoportban 45 
órás jelnyelvi oktatást tartottunk 55 fő részére�

Gyakorló logopédus és beszédtréner szakemberek bevonásával gya-
korlatorientált szájról olvasási képességet fejlesztő tréning: 2017-ben 
5 helyszínen 36 alkalommal 78 órában összesen 245 résztvevő részére 
szájról olvasási képességet fejlesztő tréninget tartottunk.

Jelnyelvi oktatás hallássérült gyermekek részére: a nemzetközi és ha-
zai kutatási eredmények kiemelik a hallássérült gyermekek jelnyelvi fejlesz-
tésének fontosságát. 2017-ben siket gyermekek részére játékos jelnyelvi 
kompetencia fejlesztését szerveztünk jelnyelvoktató animátor bevonásá-
val, összesen 16 órában. 

Programok eredménymutatója:

Jelnyelvi képzések 2017-ben
Jelnyelvi tolmácsképzés 

 2017-ben egyszerre 2 csoportban is tartottunk OKJ-s jelnyelvi tol-
mácsképzést.  A korábban indult csoportban 13 fő hallgatónk kiváló 
eredménnyel befejezte a képzést.

 A később indult csoportban 14 fő eredményesen teljesíti a modulzáró 
vizsgákat, így nagy eséllyel ők is sikeres szakmai vizsgát tehetnek 
2018 nyarán. A SINOSZ szervezésében indult jelnyelvi tolmácskép-
zésekből így 27 fő jól képzett tolmács kapcsolódhat a hallássérültek 
kommunikációs akadálymentesítésébe. 

Magyar nyelvi kompetenciafejlesztés 
13 fő részére, 

12 alkalom 27 tanóra 

Nemzetközi jelrendszer oktatása 
hallássérültek részére 

40 fő részére 
8 alkalom 24 tanóra 

Jelnyelvi oktatás hallássérült 
gyermekek részére 

10 fő részére 16 tanóra 

Jelnyelvi oktatás hallássérült 
gyermekek leendő gyógypedagógusai 
részére

4 csoportban 
55 fő részére 

45 órás 
oktatás 

Szájról olvasási képességet fejlesztő 
tréning hallássérültek részére

5 helyszínen 
36 alkalommal 

245 fő résztvevő
78 óra
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Jelnyelvi tanfolyamok

 A 2016-os adatokhoz mérten csökkenés tapasztalható. Budapesten 
15%-al kevesebb hallgató járt jelnyelvi tanfolyamra. Vidéken ez az 
arány drasztikus csökkenést mutat. 

2017 csoport fő
Budapest 37 374

vidék 30 361

összesen 67 735

Munkavállalás egyenlő esélyekkel – projekt 
Idén is kiemelt figyelmet fordítottunk a siket és nagyothalló fiatalok (16-35 év) 
munkavállalási lehetőségeire, feltérképeztük a pályázatok nyújtotta lehető-
ségeket, megvizsgáltuk, hogyan tehetnénk a hallássérült személyek számá-
ra is hozzáférhetővé azokat. Várható volt, hogy a rehabilitációs hozzájárulás 
emelkedésének következtében több munkaadó keres meg bennünket és 

veszi igénybe munkaerő-piaci szolgáltatásainkat, szakmai támoga-
tásunkat. 

MOL eQuality 2017:együtt gondol-
koztunk a MOL-lal az eQuality 2017 
program keretében is. A vállalat 
lehetőséget biztosított a kötelező 
szakmai gyakorlatra. A nappali ta-
gozatos hallgatók számára.

 SINOSZ közreműködött ebben a jelnyelvi adaptáció elkészíté-
sével�
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Green Fox Academy ösztöndíjlehetőség:  együttműködtünk a Digital Na-
tives Kft. leányvállalatával, a Green Fox Academy-vel is, annak érdekében, 
hogy eljutassuk egy támogatott junior szoftverfejlesztő képzés lehetőségét 
a siket és nagyothalló személyeknek. 

Közös tanulmány Opus et Educatio – Szerencsejáték Zrt.: 2013 óta 
kiemelt munkaerő-piaci partnerünk. Ebben az évben lehetőséget kapott 
munkaerő-piaci szolgáltatásvezető kollégánk, hogy a vállalat és a SINOSZ 
együttműködése során kialakított jó gyakorlatot a Munkaügyi Szemle Opus 
et Educatio rovatában publikálják.

Valauchan kisfilm: kiemelt vállalati partnerünknek az Auchan-nak ebben 
az évben is elkészítettük Valauchan részvényesi programjának jelnyelvi 
adaptációját, lehetőséget teremtve ezáltal arra, hogy a jelnyelv-használó 
siket kollégák számára egyenlő eséllyel hozzáférhető legyen mindenki szá-
mára�

Auchan munkavédelmi és tűzvédelmi anyag: ebben az évben az Auchan 
számára két nagyobb volumenű belső vállalati anyag jelnyelvi adaptációját 
is elkészítettük: belső munkavédelmi, belső tűzvédelmi oktatási anyag. 

Neked MUNKA, nekem ÁLOM: ebben az évben is megkeresett bennün-
ket a Salva Vita Alapítvány programfelelőse, hogy segítsünk eljuttatni a Ne-
ked MUNKA, nekem ÁLOM! c. program felhívását. 

Együttműködtünk a Kézenfogva Alapítvánnyal - speciális állásbörze 
2017: Támogattuk civil partnerünket, a Kézenfogva Alapítványt speciális 
állásbörzéjének meghirdetésében, jelnyelvi tolmácsszolgáltatás biztosítá-
sával� 

SignAll toborzási projekt: folya-
matosan támogattuk együttműkö-
dő partnerünk a SignAll annotáló 
munkakörre történő toborzási te-
vékenységét. 
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A jelnyelvi fogalomtárat 45 fogalommal bővítettük. Szemléletformálás 2.0.  
Régóta terveztük, hogy animátorainknak egy egységes módszertanon 
alapuló, frissebb, az elmúlt évek tapasztalatait összegző segédanyagot 
bocsájtunk a rendelkezésükre. 2017-ben megvalósítottunk egy olyan tré-
ninget, amelyen  lehetőség nyílott gyakorlott animátorok bevonásával a ta-
pasztalatcserére, tudásmegosztásra, ezzel segítve a már gyakorlott, illetve 
a még kezdő animátorokat tevékenységük ellátásában. Két napot hatá-
roztunk meg a képzések lebonyolítására: augusztus 26. szeptember 9. A 
résztvevők száma 70 fő volt, a két nap moderátori feladataiban két tapasz-
talt animátor volt segítségünkre.

L’OREAL Magyarország Kft. : szemléletfor-
máló tréninget tartottunk a munkatársainak 
2x60 percben 2017. november 17-én. 

FLEX családi nap: a Flextronics International Kft. 
élen jár Magyarországon a siket és nagyothalló 
személyek foglalkoztatásában, jelenleg közel 30 
siket munkatársat foglalkoztatnak.  

A cég ebben az évben is fontosnak tartotta, hogy 
családi napján jelnyelvi tolmács közreműködésé-
vel tegye akadálymentessé a programokat. 

Elkészítettük a vállalati, tematikus hetet megindító köszöntő jelnyelvi adap-
tációját, melyet a cég minden munkatársa látott a belső INTRANET-en ke-
resztül. 

A SINOSZ az elmúlt 10 évben hangsúlyt helyezett arra, hogy nyisson a kül-
világra. Ennek egyik fontos színtere az iskolai érzékenyítő oktatások meg-
valósítása�
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Az alábbi adatok mutatják érzékenyítő tevékenységünk színtereit és adatait:     

szemléletformáló 
aktivitások és 

fejlesztések

iskolai érzékenyítő órák: óvoda, 
általános iskola, gimnázium

50 óra  
országosan

animátorképzés: tréning  2 alkalom, 
70 fő

animátorképzés: 
tananyagfejlesztés/segédanyag 

készítése
1 db

munkaadók, közintézmények 
(közlekedési szervek, rendvédelmi 

szervek, múzeumok) 
szemléletformáló érzékenyítése

14 óra

Az alábbi iskolai közoktatási intézményekben voltunk jelen Budapesten.

 Honvéd – vívóiskola
 Ady Endre Gimnázium 
 Tomori Pál Általános Iskola 
 ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium, 
 Adu Vállalkozási Szakközépiskola 
 Xántus János Gimi
 Balassi Bálint Gimnázium
 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola
 Újlak Utcai Általános, 
 Német Nemzetiségi és magyar-Angol Két tanítási nyelvű Iskola

Figyelmünket 2017-ben az iskolai korcsoport és munkáltatók mellett a 
közintézményekre és a szolgáltatókra irányítottuk, az alábbi intézmények-
ben szerveztünk érzékenyítést:

 Nyíregyháza 
 - Polgármesteri Hivatal
 - Rendőrség

 Budapest: Rendőrség, 
    NN Biztosító, L’Oreal, 

 Csongrád: Szentes Város Napja
 Fejér Megye: Esélyek Háza
 Jász Nagykun Szolnok: 

    Esélyek Háza
 Békés Megye: Esélyek Háza
 Tolna Megye: Esélyek Háza
 Békés megye: Egyensúly AE
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Nemzetközi konferencia szervezése, 
2017. november 8-10. 

Több mint 700 fő nemzetközi és hazai 
résztvevő kapcsolódott összesen 83 or-
szágból a 2017. november 8-10 között 
a „Társadalmi befogadás a jelnyelven át/
Full inclusion with Sign Language” címmel 
meghirdetett WFD 3. nemzetközi konfe-
renciához – melyet a Budapest Kongresz-
szusi Központban valósítottunk meg.  

Fontosnak tartottuk, hogy a kitűzött nemzetközi célok mellett a hazai érdek-
védelmi törekvéseink is fókuszba kerüljenek. A 3 napos eseményt Balog 
Zoltán miniszter úr nyitotta és Orbán Viktor miniszterelnök úr zárta. Törté-
nelmi pillanat volt, hogy mindkettőjük köszöntője tartalmazott jelnyelvi ele-
meket, amely a SINOSZ érzékenyítő munkájának egyik emlékezetes pilla-
nata lett. 

A négy témában tartott szekcióülések mindegyikét szakma-politikai kép-
viselő köszöntötte - államtitkári szinten - ami a hazai lobbi munkánk egyik 
nagy sikere, hiszen ezek a szakpolitikusok így közvetlenül szereztek ta-

pasztalatot a siketkultúra hazai és nemzetközi szereplőiről és az őket fog-
lalkoztató témákról. Fontos volt számunkra, hogy a magyar jelnyelvhasz-
náló sorstársaknak a konferencia kapcsolatépítési lehetőséget teremtsen. 

Az MNB Bizottságának döntése utolsó mentsvárunk volt. 
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Így juttattunk közvetlen tapasztalathoz, ismerethez és információ-
hoz azt a 132 fő magyar résztvevőt, akik az MNB támogatásá-
nak köszönhetően részesei lehettek az egész eseménysor-
nak és a páratlan előadásoknak. 

Közel  90 előadásból került kiválasztásra az a 40 
előadó, akik négy szekcióban feldolgozták az egyenlő 
esélyű hozzáféréshez kapcsolódó témákat. 

Ezek közül a SINOSZ számára az egyik kiemelt 
program volt a siket gyermekek jelnyelvhasználati 
joga az oktatásban, a helyes és szükséges oktatá-
si módszerek feltárása, a nemzetközi jó gyakorlatok 
megismertetése. 
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15 fő siket tisztségviselőt tudtunk bevonni, kiknek 
érdekvédelmi ismeretei bővültek a nemzetközi jó 
gyakorlatokkal, 16 fő, akik jelenleg is a siketokta-
tás szereplői: gyógypedagógusok, tanárok, 4 fő 
jelnyelv kutatásban érintett személy kapcsolódha-
tott a tudományos munkához, valamint 30 fő siket 
személy vett részt, akiknek a magyar jelnyelv az 
anyanyelvük, és így saját sorsuk okán is nyitottak a 
pedagógus szakmára. 

A helyszínen összesen 10 fő nemzetközi és 25 fő ma-
gyar tolmács és segítő dolgozott. 19 fő siket személy 
tevőlegesen, önkéntes feladatok felvállalásával is támo-
gatta a rendezvény sikeres megvalósítását. 25 fő SI-
NOSZ tagsággal rendelkező jelnyelvhasználó személy 

csatlakozott 2 napon át az eseményhez, ők szintén aktivistáink, 
akik sokszor végeznek saját helyi szerveztükben sortársaik ér-
dekében önkéntes munkát, közvetlen kapcsolatban állnak a 
tagággal, ezért  nagyon fontos, hogy az érdekvédelmi  képvi-
seleti munkájuk naprakész legyen a közösség érdekében. 

10 fő azon személyek száma, akik az akadálymente-
sítési szolgáltatásokban és azok szervezésében érin-
tettek, siket-vak személyek és kísérőik, siket gyermeket 
nevelő szülők, illetve a hazai jelnyelv kutatás projektben 
érintettek. 

Sikerült Joel Barisht, siket aktivista, világutazót és John 
Maucert, neves siket humoristát a rendezvény díszven-
dégeiként az eseménybe bevonni, akik jelenlétükkel és 
előadásukkal erősítették, hogy siket személyként is szé-
les a lehetőségek tárháza az érvényesülésre. 

Mindkettőjük aktívan hirdette az eseményt a social mé-
diában, az összmegtekintések száma 250.000-t is elérte.
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3 Együtt Ünnepeltünk! SINOSZ jubileumi ünnepsége 

2017. november 11.  
A WFD konferencia zárónapja után ünnepeltük 
a SINOSZ 110 éves jubileumát. Örömmel tapasz-
taltuk, hogy a WFD Konferencia nemzetközi résztve-
vők köréből is sokan döntöttek úgy, hogy velünk töltik 
ezt a napot és ők is részesei lettek az ünnepünknek.  

Több mint 2000 fő résztvevő volt jelen a MOM rendezvényközpontban, ahol 
egy izgalmas és színes programokkal tűzdelt napot éltünk meg Együtt, 
Közösen. 

A WFD szervezési feladatai mellett az erőnket megosztva és a minőségből 
nem engedve egy emlékezetes napot szerettünk volna létrehozni. A hely-
szín kiválasztása során a legfontosabb szempontunk az volt, hol férünk el 
ilyen sokan? 

A MOM Rendezvényközpont ilyen szempontból kiváló befogadó helyszí-
nünk lett, a hatalmas tér 11 óra körül megtelt egymást örömmel üdvözlő 
sortársakkal az ország minden tájáról. Több mint 2000 résztve-

vőt regisztráltunk ezen a napon. 
A hatalmas csarnokot megtöl-
töttük játékokkal, szépen felde-
koráltuk, lehetett enni-inni és 
színpadi programon szórakoz-
ni. Áthoztuk a konferenciáról az 
oktatástörténeti kiállításunkat 
is, hogy a jubileum résztvevői 
is megtekinthessék. 

A csarnok előterébe a szerve-
zetek jubileumra készült kiállí-
tási anyagait helyeztük el egy 
kiállítói paravánon. Volt itt fara-
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gott és hímzett falikép, képregény, mozaikkép, szellemes puz-
zle, fotógyűjtemény és nagyon profi saját készítésű filmek. A 
szervezetek kitettek magukért, nagyon kreatívan oldották meg 
a feladatot, büszkék vagyunk rájuk. 

A gyerekek számára egy barátságos  kölyökkuckót rendeztünk 
be, ahol siket, nagyothalló és halló önkéntesek gondoskodtak 
arról, hogy a szülők tudjanak egy kicsit társalogni miközben a 
gyerekük biztonságban van.  

Kiváló lehetőségként egy igazi siket mozit is összehoztunk: Emilio 
Insolera siket rendező „Sign Gene” című filmjének vetítési jogával 
együtt magát az alkotót is idecsábítottuk egy prezentáció erejéig. 
A szerző, rendező a Galludet Egyetemen végzett film és lingvisztika 
szakon. A szuperhős képességekkel rendelkező szereplők pozitív üze-
netet közvetítenek a külvilág felé a siket közösségről. 

A VIDÁM 7 tábor gyerekei a megnyitón rövid jelenetükben felidézték 
a Szervezet alapításának emlékezetes pillanatait. A produkciójukat a 
Coincidance táncegyüttes tette igazán emlékezetessé. 

A rendezvény fővédnöke Áder János köztársasági elnök volt,köszön-
tő szavaiból néhány sor: „A mai ünnepen ezt a képességet kívánom mind-
annyiunknak, hogy lássuk, felismerjük egymásban a 
hasonlót, és tiszteljük a különbözőt. Hogy emberség-
ben, megértésben méltó társai legyünk egymásnak. 
Hogy a szívünk legyen mindig nyitott, a szándékunk 
legyen mindig nemes, támogatásunk pedig mindig 
megfelelő mértékű ahhoz, hogy az akadályokat együtt 
leküzdhessük.”
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Az eseményen sor került az Oros Kálmán-emlékérem átadására 6 olyan 
személynek, akik az elmúlt évtizedekben elhivatottan dolgoztak a siket és 
nagyothalló közösség érdekében.   

Utána indultak a színpadi programok és a MOM csarnok szinte minden 
szegletében történt valami izgalmas. Voltak óriás játékok kicsiknek és na-
gyoknak, amőba, biliárd, golf, reflexkapu. Lehetett játszani az ünnep kellé-
keivel, és óriási volt az érdeklődés az interaktív és virtuális játékok iránt. A 
nap folyamán közel 2300 fotó készült a virtuális fotótükör előtt, amit utána 
a résztvevők saját facebook oldalaikon örömmel osztottak. A Tűzfészek 
társulattal lehetett zsonglőrködni. Volt itt retro sarok, ahol filmek, képek, 
emlékek jelentek meg. 

A színpadon buborék show, Coincidance – tánccsoport, akik képeket adtak 
a tánc nyelvén, Maloes Show – a humoros-házaspáros Spanyolországból, 
Dirty Led Light Crew -”Hungary’sGot Talent” nyerteseinek fényprogramja, 
John Maucere az USA-ból hozta el a legfrissebb szuper jelnyelvi stand up-
ját és velünk volt  a Mur Du Son  zenekar Franciaországból. Végül a Night 
Projection zárt egy fényfestéssel. 

Az oktatástörténeti installáció egy kis múltidézés volt, melyen át betekintést 
nyerhettünk a siket és nagyothalló személyek oktatástörténetének néhány 
állomásába� A SINOSZ emeleti helyiségében az installáció folyamato-
san megtekinthető. 
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T.É.M.A. – új ruhában - önművelő, öntevékeny közösségi programok 
Projektünkben prioritást élvezett a SINOSZ 110 éves ünnepsége. 
Ennek érdekében szervezeteinktől rövid riportfilmeket, ötletes képi 
anyagokat kaptunk. A novemberi alkalomra már előzetesen készül-
tek a szervezetek: bemutatkoztak egy-egy image-filmmel, tárggyal, 
alkotással, kiadvánnyal, képekkel. A készítők felkeresték és aktívan 
bevonták a megyében működő helyi szervezeteket, felkerestek idős, 
alapító tagokat, régi titkárokat, tisztségviselőket, gyerekeket, fiatalo-
kat, siket szülők akár halló gyermekeit, akik a „Szöviben” nőttek fel, 
hogy elmeséljék nekünk, hogy számukra mit is jelent a 110? 

Megvalósult szakmai programok száma: 131 db

Elért személyek száma: 1690 fő

A programok között megjelennek a közszolgálati előadások 
(Rendőrség, Tűzoltóság, NAV), tudásbővítő programok (ve-
télkedők, múzeumlátogatások), életmód-programok (szűrő-
vizsgálatok, egészséges élelmiszerek, mozgáskultúra, szen-
vedélybetegségekről információk), lelki egészség ápolása 
(pszichológiai témájú foglalkozások).
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JELképes gyűjtemény
A SINOSZ archív dokumentumait feldolgozó „Emlékszoba” néven köz-
ismertté vált gyűjtemény anyagának feldolgozásával – amely 
vegyes eredetű és állapotú - 2017-ben is jól haladtunk. 
Döntő hányadát papíralapú dokumentumok alkotják. 

A papíralapú dokumentumok közül az iratok (kb. XIX. 
század második felétől kezdődően napjainkig), a 
fényképek (XX. század elejétől napjainkig) és a fo-
lyóiratok, időszakos kiadványok (kb. XIX. század 
végétől folyamatosan) a legértékesebbek. Az 
anyag kisebb, de annál látványosabb részét al-
kotják a tárgyi eszközök (zászlók, pecsétek stb.) 

A rendelkezésünkre álló anyagokból egy interaktív kiállítást hoztunk létre 
a siketek oktatása jegyében, amely a 2017-es WFD-SINOSZ nemzetközi 
konferencia és jubileumi ünnepség egyik színfoltja volt. Tovább folytattuk a 

Történeti gyűjtemény anyagainak létrehozását. 

A szakszerű tárolási körülmények biztosítva vannak a pa-
píralapú dokumentumok rendezéséhez, selejtezéséhez, 

melyet folytatni szükséges, hogy rendszerezett szer-
vezeti dokumentumoknak hosszabb élettartama le-
gyen. A levéltári anyagról folyamatosan készítettük 
a Jegyzéket. 
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Köszönjük 
az EMMI támogatását 

szerteágazó 
szakmai programjaink 

megvalósításához! 




