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FEJE TETEJÉRE ÁLLT A HÁZ
A 2018-as év nagy változást hozott a SINOSZ életébe. Idei szakmai
tervünk az „Összekapcsolódás” címet viselte, így ennek szellemében
szerveztük aktivitásainkat és építettük kapcsolatainkat a tagsággal és a
külvilággal. Állami támogatásunk, tagdíjbevételünk és egyéb pályázati
bevételeink mellett 2018-ban az EFOP és az egyszeri EMMI támogatás keretében olyan források nyíltak meg, amelyekből régóta dédelgetett álmainkat tudtuk megvalósítani. Több mint 8
hónapon át épült, szépült a környezetünk, mi-

közben az évre betervezett feladatainkat sem engedhettük el. Senki és
semmi nem maradt a helyén, hoztuk, vittük, pakoltuk a dokumentumokat, feje tetejére állt a Ház. Klubtagjainknak külső helyszínen kerestünk helyet, hogy az oly fontos közösségi együttlétek ne maradjanak
el. Munkatársaink türelemmel állták az építési területet uraló káoszt
annak reményében, hogy kulturált, méltó körülmények
között dolgozhatnak és végre a meleg is beköltözik a Házba.

EMMI-SINOSZ 1778/2018/FOGY szerződés alapján
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A munkálatok során az alábbi fejlesztéseket valósítottuk meg:
Konzorciumi projekt keretében elindítottuk „A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása”
című szolgáltatás fejlesztését. A konzorcium tagjai a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége, a Magyar Tudományos Akadémia,
valamint a SINOSZ, mint konzorciumi vezető. A projekt lehetővé tette
számunkra, hogy a KONTAKT Tolmácsszolgálat helyiségét bővítsük és
ott európai színvonalú környezetet biztosítsunk a KONTAKT dolgozói és
ügyfelei számára.
A meglévő 12 tolmács boxunkat bővítettük további 6 tolmács box-szal,
ami lehetővé teszi a jelenleginél is nagyobb ügyfélszám maradéktalan ellátását, 7 fő regionális képviselő bevonását, továbbá szakmai együttműködések mentén a KONTAKT Tolmácsszolgálatba bevont jelnyelvi tolmácsok számára szakmai

továbbképzés alapjainak lerakását. Kommunikációs kampányunk nyitó
eseményeként létrehoztunk egy 45 mpes TCR reklám spotot a KONTAKT
szolgáltatás további népszerűsítésének szándékával.

_ SINOSZ 2018 _
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Több használaton kívüli és lepusztult
állagú helyiségünk megújult, új funkciót kapott, melynek köszönhetően bővültek az oktatótermeink, megszépültek közösségi tereink.

Az 500 millió forintos egyszeri állami támogatásnak köszönhetően nekikezdtünk a jelnyelvi tanfolyamaink újragondolásának, amely tartalmazta
a jelnyelvi tanfolyamok tananyagának megújítását, a videó-stúdiónk modernizálását, a meglévő
jelnyelvi oktatókkal és leendő új oktatókkal a korszerű oktatás módszertani elméletek és gyakorlatok megismertetését, továbbá
tartalmazta a jelnyelvi tanfolyamok szervezésének és lebonyolításának rendszerének
háttérfolyamatainak online felületre helyezését.
Társadalmi szemléletformáló
céllal létrehoztunk 2 db 30
mp-es TCR reklám spotot a
munkáltatók célcsoportját
fókuszba helyezve.

Párhuzamosan megvalósítottuk a Székházunk vízszigetelését és az ebből adódó
felület és burkolatképzési
munkálatait, valamint a fűtésrendszerének korszerűsítését.

Balatonfenyvesi üdülőnk melléképülete megújult,. Így elértük,
hogy a jövőben ez a kisház a társadalmi tisztségviselők számára
szervezett képzéseink megfelelő
helyszíne lehessen.

EMMI-SINOSZ 1778/2018/FOGY szerződés alapján
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BUDAPEST
Siketek
1145 fő

14726 fő
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BUDAPEST
Nagyothallók
3505 fő
BORSOD-ABAÚJZEMPLÉN
2007 fő
NÓGRÁD
391 fő

GYŐRMOSON-SORPON
485 fő

VAS
229 fő

KOMÁROMESZTERGOM
363 fő

SINA-HBME
693 fő
PEST
161 fő

VESZPRÉM
286 fő
FEJÉR
348 fő

JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK
427 fő

BÁCS-KISKUN
457 fő

ZALA
306 fő

BÉKÉS
443 fő

TOLNA
256 fő
SOMOGY
474 fő

AJKA
önálló szervezet
37 fő

HEVES
862 fő

CSONGRÁD
863 fő
BARANYA
488 fő

SZABOLCSSZATMÁR-BEREG
500 fő

Taglétszámunk 2018. decemberi zárással 14 726 fő, amely egy
10 éves időszakot nézve közel
5000 fős emelkedést jelent.

Az idei új belépők száma:

693 fő
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A Szervezet irányítása az alábbi társadalmi testületek munkája
és döntései mentén valósult meg:

Országos Felügyelő Bizottság
3 fős, küldöttek által delegált grémium, amelyen keresztül a tagság felé
a transzparens működés biztosított; üléseit rendszeresen tartotta, több
Helyi-, Megyei Szervezetünknél látogatást tett. Elnöke az országos elnökségi ülésen rendszeresen részt vett.

Országos Küldöttközgyűlés
2018-ban a SINOSZ 44 fős Országos Küldöttközgyűlése egy alkalommal
tartott beszámoló ülést, melyek során 27 db határozatot hoztak. Ezen
a közgyűlésen tárgyalta a testület 8 fő panaszát az Országos Elnökség
határozata ellen; 1 fő fegyelmi határozat elleni fellebbezését; 3 fő tagfelvételi fellebbezését, valamint átadásra került a Kiválóság-díj. A 2017-es
évben Helyi Szervezet kategóriában a Békéscsabai Helyi Szervezet lett a
legeredményesebb, Megyei Szervezet kategóriában harmadik helyezett
a Nógrád Megyei Szervezet, második a Bács-Kiskun Megyei Szervezete,
első helyezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezet.

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 üléseznek.

Országos Elnökség
A küldöttek által megválasztott, 11 fős irányító testület, amely az év során 9 alkalommal ülésezett. Az elnökségi tagok két ülés között rendszeresen írásban is szavaztak az ügyek hatékony koordinálása érdekében.

Önálló jogi személyiségű tagegyesületeink
A Siketek és Nagyothallók Hajdú-Bihar Megyei Egyesülete és a Hallássérültek Ajkai Egyesülete 2018 évi működési költségeihez támogatási
szerződés keretében 5.435.000,- Ft-tal járultunk hozzá. Továbbá lehetőséget biztosítottunk a számukra, hogy csatlakozzanak a SINOSZ éves
szakmai programjainak helyi megvalósításához.

EMMI-SINOSZ 1778/2018/FOGY szerződés alapján
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ÁLTALÁNOS ÉRDEKVÉDELMI

FELADATAINK MEGVALÓSÍTÁSA
Összekapcsolódás a külvilággal
Fogadtuk a Nemzeti Mobilfizetési Zrt. Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer
Platform munkatársait, hogy a 2019 tavaszának végére tervezett utazási kedvezményekre jogosító közlekedési kártyák kibocsátása esetében hogyan lehet
érvényesíteni a SINOSZ tagsági igazolvány nyújtotta kedvezményt.
Kapcsolódtunk a Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős
Tematikus Munkacsoport munkájához az Igazságügyi Minisztériumban a munkavállalás témakörében, ahol a CRPD
szellemében tett civil oldali kezdeményezéseket képviseltük.
Jelen voltunk a Közlekedéstudományi
Intézet (KTI) által szervezett egyeztetésen a fokozottan védtelen közlekedésben részt vevő személyekre nagyobb
figyelmet felhívó kampány tervezése
kapcsán.
Támogattuk szakmai munkánkkal a
jelnyelv oktatásának bevezetését
a Miskolci Egyetem gyógypedagógus képzésében.

SINOSZ
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Hazai képviseleti
munkánk híven tü
krözi a SINOSZ és a
külvilág összekap
cs
olódását. Társadal
mi tisztségvisel
őink
és operatív munka
társaink elkötele
zetten vettek részt
együttműködések
ben,
láttak el érdekvéd
elmi képviseletet
, és
hoztak létre sz
akmai kooperác
iókat,
melyek közül csak
a legfontosabbak
at
emeljük ki jelen be
számoló keretébe
n:

Figyelemmel kísértük a FOT20 konferencián, hogy
a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény hogyan és milyen körülmények között született meg,
milyen lépések történtek a végrehajtásában.
Részt vettünk az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárság szervezésében a mozik akadálymentesítését célzó egyeztetésen.
Folyamatosan jelen voltunk a Gyógyászati
Segédeszközök áfa csökkentését megcélzó
egyeztetéseken.
Kapcsolódtunk a „Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” elnevezésű EFOP-1.1.1-15/1 kiemelt
projekt munkájába, szorgalmaztuk a távmunka keretében
történő foglalkoztatási lehetőségeket a komplex minősítéssel rendelkező hallássérültek számára.

_ SINOSZ 2018 _
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Támogattuk szakmai munkánkkal az Szerencsejáték
Zrt-t, mivel szeretné a lottózói akadálymentesítését a
KONTAKT Tolmácsszolgálattal, 2019 I. negyedévében
pilot jelleggel 30 lottózóban, majd a II. negyedévben
pedig az összesen majdnem 800 helyen.

Együttműködtünk a SoleCall „országjárás”-ban,
melynek eredményeképpen 125 fő jelentkezett
tesztelőnek tagjaink közül a segélyhívó applikáció
fejlesztése érdekében.
Előadást tartottunk a Corvinus és a Semmelweiss egyetemek által a fogyatékosságügyi
koordinátorok részére szervezett SZUMMA
konferencián, ahol a felsőoktatásban tanuló,
érintett hallgatók szükségleteit, érdekeit ismertettük.

Részt vettünk az EMMI által szervezett „Társadalmi és
technológiai innovációk — A fogyatékos emberek teljes körű társadalmi részvétele” konferencián.

Felvettük a kapcsolatot a Veresegyház Városi Önkormányzat Idősek Otthonával,
ahol lenne nyitottság egy kétszemélyes
szoba fenntartására, hallássérült idősek
számára.

SINOSZ

Tájékoztattuk a Sberbank képviselőjét, hogy mire
kell ügyelniük siket és nagyothalló ügyfelek banki
kiszolgálása kapcsán.

Kezdeményeztük a Rendőrség Igazgatási
Központjánál együttműködési megállapodásunk újragondolását a 112-es hívószám
siket és nagyothalló személyek általi elérése
tárgyában.

Kutatási interjúban működtünk közre a hallássérültek turisztikai szokásait felvázolva.

Részt vettünk az NFM Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály Vasúti
Igazgatási Szerv által összehívott ülésen, hogy képviseljük a siket és
nagyothalló utasok érdekeit.

Együttműködtünk az OTP Bankkal a KONTAKT Tolmácsszolgálat igénybevételére vonatkozó
szerződéskötéshez vezető folyamatok elindításában. Az OTP 200 bankfiókjába kívánja telepíteni
a szolgáltatásunkat.

EMMI-SINOSZ 1778/2018/FOGY szerződés alapján
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Megküldtük észrevételeinket a VSZOSZ számára egy, a Kormány részére előkészített, a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása vonatkozásában az akkreditált foglalkoztatók területét
érintő, intézkedést igénylő legfontosabb kérdésekkel kapcsolatban.
Tájékoztatást adtunk a Nold Technologies
cégnek, akik érdeklődnek a siket és nagyothalló személyek otthonának akadálymentesítési lehetőségeiről.
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar végzős
szurdopedagógus hallgatóinak előadást tartottunk a magyar jelnyelv fontosságáról, az
érintett gyermekek oktatása és
nevelése terén egy ún. gyakorlati óra keretében.

11

Együttműködés keretében a Salva Vita
Alapítvány kérésére a „Neked MUNKA,
nekem ÁLOM!” c. program akadálymentes
megvalósulását támogattuk.
BKK - Egyetemes tervezési és akadálymentes tervezési útmutatójához
szakmai anyagot állítottunk össze.

SINOSZ

Feladatot vállaltunk a XIII. kerületi Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi
Programjában, érzékenyítő foglakozásokat biztosítva.
Kapcsolódtunk a szociális intézményi férőhely-kiváltás témájához az érintett érdekvédelmi szervezetekkel közösen-Érdekvédelmi
Fórumot alkotva.

Vendégül láttuk a székházunkban ELTE jelnyelvi specializációs hallgatókat, akik átfogó információkat kaptak a jelnyelvi közösség státuszáról.
Elkészítettük az ENSZ Gyermekjogi
egyezmény magyarországi végrehajtásának felülvizsgálatához a problémák
listáját az UNICEF koordinálásában.

Csatlakoztunk az Emberi Jogi Munkacsoport 3 tematikus munkacsoportjához és elkészítettük a siket és nagyothalló személyek
munkaerő-piaci helyzetét érintő összefoglalót.

A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány koordinálásában kapcsolódtunk egy online kérdőívhez és egy Facebook-kampányhoz.
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Hálózat működtetése
2018-ban 38 helyszínen voltunk jelen az országban.
10 helyszínen saját tulajdonú ingatlanban – kibővülve Miskolccal –, a
többi helyszínen bérelt helyiségben működtettük tagszervezeteinket.
Közösségi teret, programokat és szolgáltatásokat biztosítottunk:
18 megyeszékhelyen
Önálló jogi személyiséggel nem rendelkező tagszervezetünk számára
20 városi helyszínen
A tagszervezeteknél megvalósuló alaptevékenység-típusok
a) Ügyfélfogadás biztosítása:
18 megyei szervezetnél: havi átlag 48 óra
20 helyi szervezetnél: havi átlag 16 óra
Az ügyfélfogadás keretében a tagok különböző életviteli problémákkal
keresik 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.
b) Korosztályos és tematikus klubtevékenység koordinálása:
18 megyei szervezetnél heti 1 alkalommal
20 helyi szervezetnél átlag kétheti 1 alkalommal
Budapesten:
heti 4 alkalommal tematikus klub
havi 2 alkalommal ifjúsági klub

EMMI-SINOSZ 1778/2018/FOGY szerződés alapján
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Információt szolgáltatunk több felületen
A webes csatornák tájékoztatásban betöltött szerepe rendkívüli módon
megerősödött az utóbbi néhány évben a siket és a nagyothalló személyek körében is. Egy különleges kulcs, összekötő kapocs ez a kezünkben, hiszen akadálymentes formában nyújthatunk így tájékoztatást a
kommunikáció terén a mindennapokban akadályozott célcsoportjaink
számára. Összesen 1 fő, és 5 tematikus honlapon adunk tájékoztatást a
siket, a nagyothalló és a halló érdeklődőknek:

A SINOSZ – jelenlegi formájában 2015 augusztusa óta működő – weboldala Szövetségünk legfőbb internetes kommunikációs csatornája.
Nemcsak a teljes közösséget érintő, közérdekű információkat és híreket
közvetítjük ezen keresztül, hanem a SINOSZ Megyei- és Helyi Szervezeteinek programjaira, eseményeire vonatkozó híradásokat, tudósításokat,
képes beszámolókat is. Így honlapunk naponta több alkalommal frissül.
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Akadálymentesen elérhető híranyagaink számokban

SINOSZ INFÓPONT

255 darab esemény (naptár-bejegyzés) és 993 darab új hír került fel honlapunkra, melyek közül 600 kiemelt és/vagy a tagság
szélesebb körét érintő hírt jelnyelvi adaptációval (videó) is elláttunk,
21 esetben feliratozással teljessé
téve a kommunikációs akadálymentesítést a hírszöveg mellett.
Az előző évhez képest jelentős növekedés tapasztalható honlapunk
látogatottságában.
felhasználók száma: 129.946 (21 064-gyel nőtt a 2017. év végi
adathoz képest)
munkamenetek száma: 207 023 (21 201-gyel nőtt, 2017. év végi
adathoz képest)

A fenti elnevezésű speciális kommunikációs felületünkön a feliratozással is akadálymentesített jelnyelvi
videó-hírlevelei – központi szerverünkről az ahhoz csatlakozó számítógépekre letöltve – a közösségi helyiségeinkben országszerte elhelyezett
monitorokon tekinthetők meg. 5 db
havi hírlevéllel, valamint 15 db eseti
híranyaggal, ill. videó-üzenettel jelentkeztünk az év folyamán.

A SINOSZ a Facebookon
A https://sinosz.hu honlaphoz kapcsolódó közösségi oldalunk évről évre
nagyobb szerepet tölt be a SINOSZ célcsoportjainak informálásában,
ezért a külön posztok mellett valamennyi, a honlapunkon megjelenő hírt
megosztjuk ezen a felületen is. A visszacsatolások és interakciók alapján
látjuk, hogy nemcsak tagjaink és más siket és nagyothalló látogatók követik az oldalt, hanem hozzátartozóik és a jelnyelv iránt érdeklődő halló
személyek is.
Az oldalkedvelések száma 7 464 kedvelésről 7 928-ra emelkedett 1 év
alatt.

Az oldalkövetések száma 7053-ról 7759-re nőtt 1 év alatt:
Az elmúlt évben, a hozzászólásokban feltett kérdéseken felül 133
üzenet, megkeresés érkezett az oldalon.

Esélyegyenlőségi ügyfélfogadás
Az esélyegyenlőségi ügyfélfogadás célja a SINOSZ tagok egyéni problémáinak személyes meghallgatása és a jog- és esélyegyenlőség megerősítése az élet minden területén. Személyesen, e-mailben, telefonon,
az Esélyegyenlőség Facebook-oldalon - esetenként postai úton - igyekszünk választ adni a siket és nagyothalló személyek által felmerült kérdésekre. 2018-ban 43 rögzített megkeresés volt. Kiemelt kérdések voltak:
1./az érintett személyek által igénybe vehető ellátások
2./ a gyógyászati segédeszköz-ellátás
3./az oktatás során igénybe vehető kedvezmények, nyelvmentesség
Szervezetünk ingyenesen elérhető jogsegélyszolgálatot biztosít minden
megyében. A bevont jogászok száma 18 fő. Az éves esetszám: 886. Jellemzően továbbra is a siket és nagyothalló személyek által igényelhető
ellátásokkal kapcsolatos kérdésekkel, vagy a már konkrétan kézhez kapott ügydöntő határozatokkal keresik fel a jogászainkat. Ezek mellett a
jog bármely területét érintő kérdések felmerülhetnek időről-időre.
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Akadálymentesítési szolgáltatás
13 helyszínen jelnyelvi tolmács szolgáltatást működtetünk pályázati
keret terhére 40 fővel. A KONTAKT Tolmácsszolgáltatás - video alapú
jelnyelvi tolmácsolás és szöveges operátori szolgáltatást tartunk fenn 5
fő főállású alkalmazottal és 7 fő megbízásos regionális képviselővel.

SINOSZ Üdülő
Szövetségünk folyamatosan igyekszik a siket és nagyothalló közösség
életminőségén javítani. Ennek egyik eszköze az általunk üzemeltetett SINOSZ üdülőben való kedvezményes üdülési lehetőség biztosítása. Tagjaink és hozzátartozóik 2018-ban 208 fővel, összesen 810 vendégéjszakát töltöttek nálunk. 2018-ban megtörtént a főépület vizesblokkjában a
zuhanyzók teljes burkolat cseréje, valamint a víz alapvezeték szakaszos
cseréje. Megtörtént a főépület nappalijában valamint 2 földszinti szobában a bútorok teljes cseréje (ágyak, asztalok, székek, szekrények).
Szintén a 2018-as évben teljes körű belső felújításra került a telken álló
kisebb épület is:
homlokzati nyílászárók cseréje
belső falfelületek javítása
épületen belül víz alapvezeték cseréje
fürdőszoba komplett burkolása, szerelvényezése
az épületben fűtés kiépítése
a teljes épület villamos hálózatának cseréje
valamennyi helyiség aljzatának burkolása, padlásfeljáró kiépítése,
álmennyezet beépítése
tető részleges javítása, ereszcsatornák javítása, új szakaszok
kiépítése.

15

A fentiek révén egy a korábbinál korszerűbb, kényelmesebb ingatlan áll
a kikapcsolódni vágyók rendelkezésére. További terveinkben szerepel az
épület külső homlokzatának és lábazatának felújítása, illetve a komplett
és teljes körű bútorozás korszerű bútorokkal.
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SINOSZ Sportcentrum
A SINOSZ Emszt Kálmánné Sportcsarnokban sportolási lehetőséget
biztosítunk a siket és nagyothalló személyek (nem csak SINOSZ tagok)
számára. A sport kiemelten fontos az ő életükben is, hiszen ez az egyik
olyan terület, ahol tömeges, pozitív megerősítést kapnak, amely életminőségüket nagymértékben javítja. A siket és nagyothalló sportolók önálló
sportegyesületbe szerveződve (Siketek Sport Clubja, SSC) veszik igénybe
a Sportcentrum szolgáltatásait, jelenleg öt sportágban. A SINOSZ éves
szinten 396 óra kedvezményes lehetőséget biztosított az SSC tagjai számára a Sportcentrumban, mely révén mintegy 170 siket, nagyothalló
személy tudott rendszeres keretek között sportolni.
Mindezeken felül a SINOSZ jó gazda módjára igyekszik a tulajdonában álló
ingatlant nem csak folyamatosan karban tartani, de szerény lehetőségei
és első sorban külső források (pályázatok) révén felújítani. A SINOSZ ezen
felújítások révén is igyekszik egyfelől kulturált, korszerű körülményeket
teremteni a siket és nagyothalló sportolók számára, másfelől az épület
üzemeltetési költségeit is racionalizálni.

Az alábbiak teljesültek a 2018-as évben:
A Magyar Kézilabda Szövetség pályázatának keretében a sportcsarnok játékterén a világítás cseréje és a sportcsarnok északi
oldalán a függönyfalak cseréje több mint 36 M Ft beruházási értékben.
a fentiekhez kapcsolódóan a sportcsarnok “rövid oldalain” falak
festése önerőből.
térfigyelő kamerarendszer és riasztórendszer bővítése, a vagyonbiztonság növelése, önerős forrásból valósult meg.
öltözőépület folyosóin energiatakarékos Led-világítás kiépítése,
szintén önerőből.
a kapcsolódó büfé épületében új villamos-gerincvezeték és aljzatok kiépítése a megnövekedett villamosenergia felvétel miatt, a
sportcsarnok saját bevételéből.
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Közösségi programok országszerte: SZÉP program

szervezet

2018-ban a korábbi T.É.M.A. programok megújultak, új nevet is kapott
ez az aktivitásunk, SzÉP program elnevezéssel szerveződtek az év programjai. Az érdekvédelem, érdekképviselet, jogtudatosság témán belül
a korábbi esélyegyenlőségi T.É.M.A. előadások közül lehetett választani. Új előadásként a korcsoport-specifikus beszélgetős foglalkozások
és a „Jogosan okosan a munka világában II.” kerültek be a választható
programok közé, de nyitva maradt a kérdés, igény esetén egyéb témát
is lehetett tervezni. Szervezeteink körében népszerűek voltak a tudásbővítéssel összekapcsolt városnéző, múzeumlátogatásos programok,
melyek jellemzően több alkalmasak voltak és egy tudásmérő kvízzel zárultak. Összesen 149 programot valósítottunk meg és 2731 főt értünk el.

Kecskemét

Solt

Baja

Gyula
Pécs

ssz.

BAja

Orosháza

Gyula

résztvevők
száma

Ismerd meg a vakokat

2018.06.08

18

2.

Múmia kiállítás

2018.11.02

14

3.

Szépművészeti Múzeum

2018.11.24

10

1.

Kirándulás Soltról Székesfehérvárra

2018.10.13

8

2.

Játékos vetélkedő

3.

Kirándulás Hajósra és Kalocsára

2018.06.23

7

4.

Kirándulás Gödöllőre

2018.02.17

14

1.

Ökopark műveltségi vetélkedő

2018.05.26

27

2.

Mentőorvos

2018.11.09

20

3.

Gyárlátogatás

2018.12.05

17

1.

Sportnap

2018.09.01

32

2.

Ismerd meg az okostelefonod

2018.09.13

27

3.

Egészségnap

2018.05.19

31

4.

Hallókészülék kiegészítők

2018.05.19

16

Adóbevallás

2018.03.01

29

4 alkalom

55

5 alkalom

51

1.

kecskemét

megvalósulás
dátuma

1.

5.

Békéscsaba

program neve

17

2.

9 manólépés - programsorozat
Utazzunk együtt programsorozat

7

3.

Egészségnap

2018.08.04

22

4.

Sportnap

2018.05.25

15

1.

Sajtkészítés

2018.07.07

23

2.

Pannon HC előadás

2018.09.06

15

1.

egészséges táplálkozás

2018.10.26

15

2.

Vodafone

2018.11.09

19

Öszszes
fő

42

36

64

135

143

38

34
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1.
Miskolc

Ózd

Zemplén

Szeged

Body-s kiállítás

2018.06.23

13
Hódmezővásárhely

1.

Pannon HC előadás

2018.04.13

10

2.

Rendőrségi ea.

2018.06.15

9

3.

Egészségnap

2018.09.07

18

2.

Egészségnap

2018.06.21

7

3.

NAV előadás

2018.07.03

9

4.

Adventi készülődés

2018.11.15

25

1.

Vasúttörténeti Park

2018.05.20

16

1.

Edelényi kirándulás

2018.04.28

22

2.

Érd, Földrajzi Múzeum

2018.06.17

24

2.

Bírósági tárgyalás-látogatás

2018.05.25

11

3.

Gyulai vár és Almási-kastély

2018.08.12

26

3.

Családi nap I.

2018.05.19

26

4.

Székesfehérvár - Bory vár

2018.09.09

28

5.

Szentes, Koszta József
Múzeum

2018.09.27

14

6.

Vetélkedő a kirándulások
anyagaihoz kapcsolódóan

2018.10.25

17

7.

Ügyeljünk biztonságunkra a
fűtési szezon és az ünnepek
alatt is!

2018.11.08

14

1.

Apátfalva - séta

2018.11.17

20

2018.05.12

21

54

4.

Családi nap II.

2018.06.23

37

5.

Idősek napja

2018.10.19

41

6.

Ózd 10 éves (Szakmai program címen)

2018.11.16

28

1.

Erzsébet királyné örökében

2018.05.26

14

2.

Dobó István nyomdokain

2018.06.16

18

3.

Karácsony titkai

2018.12.15

6

4.

A királynék nyomában

2018.07.21

19

1.

Zwack Múzeum és Body
kiállítás

1.

Ingyenes hallásvizsgálat

2018.09.10

9

2.

Pannon HC előadás

2018.05.18

18

2.

A Világ múmiái kiállítás

2018.10.06

15

3.

Magyar Papírmúzeum

2018.06.30

29

4.

KRESZ - változások

2018.10.19

14

5.

Magyar Jelnyelv Napja akadálymentes film

2018.11.07

10

6.

Tűzvédelmi előadás

2018.11.09

15

1.

Pannon HC előadás

2018.05.14

15

2.

Tűzvédelmi előadás

2018.11.19

19

3.

Egészségnap

2018.11.05

7

1.

Seuso kincsek Kecskeméten

2018.02.07

26

2.

NAV előadás

2018.03.07

5

3.

Gyulai vár és Almási-kastély

2018.03.10

21

4.

Függőségek - prevenciós
előadás

2018.04.18

3

5.

Zsolnay Kulturális Negyed

2018.04.27

18

6.

Mentőállomás látogatása

2018.05.03

36

7.

Body-s kiállítás

2018.05.12

12

8.

Országház látogatás

2018.08.09

28

9.

Áldozatvédelem - fórum,
előadás

2018.09.06

7

10.

Dínókiállítás

2018.09.29

17

11.

Kirándulás - programzáró

2018.11.15

10

Szentes
165

Makó

31
Székesfehérvár

Dunaújváros
183

Győr

1.

Egészséges életmód

2018.11.09

14

2.

Adventi készülődés

2018.11.16

17

1.

Stressz kezelés

2018.10.19

8

Mosonmagyaróvár

2.

Légy tájékozott a rehabilitációs és rokkantsági ellátásokról!

2018.11.30

12

Csorna

1.

Számítástechnikai előadások Csornán

48

37

139

20

107

34
31

20

48
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1.

Zwack Múzeum

2018.02.24

24

2.

Nők az irodalomban

2018.03.09

33

2018.03.24

29

2018.04.14

40

3.
4.

Eger

miskolc
Eger

Gyöngyös

ózd

mosonmagyaróvár

Szolnok

5.

Reversi kupa

2018.05.05

25

Egerszalók kirándulás

2018.05.19

40

7.

Ribizli fesztivál

2018.06.23

10

8.

Kisnána, várjátékok

2018.07.07

11

9.

Fotópályázat

2018.08.31

17

10.

Ismerd meg a főváros nevezetességeit programzáró

2018.10.26

21

11.

Sportos versenyek napja

2018.11.24

17

1.

Mátyás templom,
Várkert-bazár

2018.05.26

14

2.

Budavári palota

2018.06.09

13

2018.07.14

13

2018.11.27

10

3.

Vajdahunyad vára és Állatkert
Mozgásban az egészség,
sportnap

1.

Közlekedésbiztonság, bűnmegelőzés

2018.04.20

8

2.

A tiszta hallásért

2018.05.04

11

3.

Vagyonvédelem - előadás

2018.06.22

7

4.

Mozidélután

2018.09.29

10

2018.10.12

7

2018.10.19

9

2018.10.16

6

2018.11.30

7

2018.12.08

21

5.
6.
7.

Szeged

Rádió és televízió történeti
kiállítás
Mátyás templom, Várkert
bazár

6.

4.

szolnok

19

8.
9.

Lelkünk egészségéért sorozat
Lelkünk egészségéért sorozat
Lelkünk egészségéért sorozat
Lelkünk egészségéért sorozat
Karácsonyi készülődés

267

50

86
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Salgótarján

Bp. Siketek

debrecen
nyíregyháza

Bp.
Nagyothallók

Vác

SINA-HBME

Kaposvár

1.

Kreatív - húsvét

2018.03.23

12

2.

Túra - Szilvásköre

2018.04.07

8

3.

Esélyegyenlőségi világnap

2018.05.05

58

4.

KONTAKT fórum

2018.05.18

12

5.

Éjszaka a múzeumban

2018.06.23

16

6.

Légy az első, aki látja! - új
állandó kiállítások Budapesten

2018.07.07

10

7.

Megyenap - Érsekvadkert

2018.09.22

32

8.

Frida vár a Várban

2018.10.06

6

1.

Ismerkedés a népi hagyományokkal

2018.09.08

28

2.

Jókai kerti séta

2018.09.29

15

3.

Pálvölgyi barlang - kirándulás

2018.10.13

37

1.

Pannon HC előadás

2018.11.05

9

2.

Ügyintézés útvesztői

2018.11.19

12

1.

Jogosan-okosan 1.

2018.09.29

10

2.

Jogosan-okosan 2.

2018.11.24

15

3.

Psziché tréning

2018.12.15

15

1.

Az egészség megtartása

2018.06.23

22

2.
3.

Pásztormúzeum
Családi nap

2018.08.31
2018.09.08

16
52

4.

Terror Háza

2018.10.27

9

5.

Postamúzeum

2018.09.28

14

1.

Elsősegély előadás

2018.06.04

15

2.

Diabetes előadás

2018.07.02

21

2018.10.17

52

2018.06.01

17

3.
1.
Nyíregyháza

Hallássérültek III. Országos
Filmszemléje
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása
- előadás

2.

Családi nap

2018.08.04

28

3.

Siketek Világnapja

2018.09.18

32

4.

Karácsonyi ünnepség

2018.12.15

36

kaposvár
154

80

21

40

113

debrecen
88

113

kaposvár
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Mátészalka

1.

Audiológiai előadás

2018.11.14

12

12

Fehérgyarmat

1.

Audiológiai előadás

2018.11.14

12

12

Szekszárd

veszprém

szombathely
Szombathely

1.

Családi majális

2018.05.05

12

2.

Börtönlátogatás

2018.06.06

12

3.

Mások védelme

2018.06.22

19

4.

Katasztrófavédelmi ea.

2018.09.28

10

5.

egészséges táplálkozás

2018.10.12

12

6.

Jogi ea. Az öröklésről

2018.10.26

20

7.

Kreatív Advent

2018.11.09

14

1.

Adóbevallás - előadás

2018.03.09

6

2.

Családi nap

2018.05.26

29

3.

Hová fordulhatok? Szolgáltatások hallássérültek
számára

2018.09.28

12

4.

Ügyfélkapu - ea.

2018.10.19

10

1.

NAV fórum

2018.02.20

2

2.

Börtönlátogatás

2018.04.10

21

3.

Baleseti helyszínelő munkájának megismerése

2018.09.18

9

4.

AutiSpektrum Egyesület

2018.05.22

8

5.

Honvédség - radarezred
meglátogatása

2018.06.19

15

6.

ÉFOÉSZ - előadás

2018.09.25

9

7.

Mozgássérültek - előadás

2018.10.16

8

8.

Vakok- és Gyengénlátók ea.

2018.11.20

6

1.

Húsvéti hagyományok

2018.03.22

19

2.

Mandalakészítés

2018.05.03

24

Veszprém

Zalaegerszeg

szekszárd

99

57

78

Összesen:

armat
fehérgy

mátészalka
veszrpém

43

2731
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siketek világnapja
A Siketek világnapját ebben az évben
Zalaegerszegen rendezhettük meg,
2018. szeptember 22-én. A SINOSZ
Országos Elnöksége által kiírt pályázatra egy átfogó, egész napos programot ígérő pályázatot nyújtott be és valósított meg közel 320 fő részvételével
a SINOSZ Zala Megyei Szervezete. Az
Emeld a kezed! Siketek Világnapja Zalaegerszegen című rendezvény egyik
célja az volt, hogy a saját nyelvvel és
így saját kultúrával rendelkező kisebbség, a siket emberek világát közelebb hozzuk a halló emberekéhez. A
programok jelentős része a Keresztury Dezső Városi
Művelődési Központban került
megrendezésre,
így
szélesebb
közönséget vontunk be azáltal,
hogy kivittük a
rendezvényt
a
SINOSZ falain kívülre.

_ SINOSZ 2018 _
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Nemzetközi képviselet
A SINOSZ kiemelt figyelmet fordított arra ebben az évben is, hogy nemzetközi szinten is épüljenek kapcsolatai és jelen legyen a nyugat-európai
és szomszédos országok vérkeringésében. Ezen szándék miatt az állami
támogatáson felül saját forrásokat is fordítottunk erre a célra. Szervezetünk elnöke jelen van az Európai Parlamentben, ezen felül 1 fő elnökségi
tagunk EUD-ban elnökségi tag, így ez a két tisztség lehetőséget ad az
erőteljes külhoni képviseletre is, nemzetközi együttműködésekre, melyek az év során az alábbiak voltak:
Látogatást tett nálunk az amerikai McDaniel College budapesti
kihelyezett tagozata Mark Rust professzor vezetésével.

Elnökünk részt vett New Yorkban az ENSZ CRPD konferenciáján.

A “Promoting excellence in sign language instruction (PRO-Sign
II)” c. szakmai konferencián Grazban 2 fő képzési szakemberrel
voltunk jelen.

Az UNESCO részére eljuttattuk a magyar jelnyelv nyelvészeti
szempontú helyzetjelentését az UNESCO Institute of Statistics
(UIS) által strukturált kérdések alapján.

A KONTAKT egy több fős litván küldöttségnek szervezett 3 napos
szakmai műhelymunkát bemutatva szolgáltatás kiépítési tapasztalatainkat.
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EFHOH és IFHOH közgyűlésein és konferenciáján vettünk részt
Ljubljanában, ahol 4 fő elnökségi tag és egy fő munkatárs képviselte a SINOSZ-t.
EUDY Children Campben voltunk jelen 1 fő vezető és 3 fő gyermekkel Szlovákiában.
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EUDY Youth Camp 2 fő fiatal részvételével Romániában.
IFHOHYP Camp 2 fő fiatal részvételével Hollandiában.
EUD workshop és szeminárium és közgyűlési programján vettünk részt Bécsben 2
fő elnökségi taggal.

Deaf Women European Forum rendezvényen
Valenciában, ahol 2 fő volt jelen.

_ SINOSZ 2018 _
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Kapcsolódtunk a Frontrunners
kezdeményezéséhez egy Erasmus+ program keretében Castberggård – Dánia
helyszínen, ahol 10 fiatal és 1 fő vezetésével vett részt.

A „Conference on Sign Language” címmel
szervezett programon Minszkben a SINOSZ alelnöke képviselte a Szervezetet.
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TEMATIKUS PROJEKTJEINK
Általános érdekvédelmi feladatainkon túl ebben az évben 5 tematikus projekt által tettük hangsúlyossá szakmai célkitűzéseinket,
melyek keretében konkrét indikátorszámokat tűztünk magunk elé.
Valamennyi vállalásunk maradéktalanul teljesült az operatív feladatokat ellátó munkatársaink lelkiismeretes munkájának köszönhetően.

TANULNI - EGY ÉLETEN ÁT!
ÁLLAMI TÁMOGATÁSÚ,
PROJEKTSZEMLÉLETU
TEVÉKENYSÉGEINK
A képzési iroda állami támogatású,
projektszemléletű
tevékenységi körében 2018ban kompetenciafejlesztést
terveztünk az általunk képviseltek részére. A célcsoport tágabb értelmezésébe a
siket és nagyothalló felnőttek, valamint a gyermekek is
beletartoznak. A kompetenciafejlesztést 3 fő területre
terveztük:

Magyar nyelvi kompetenciafejlesztés hallássérültek részére
Az iskolarendszer – az ismert hiányosságok miatt – még nem tudja biztosítani a siket és nagyothalló gyermekek részére a megfelelő magyar
nyelvi kompetencia elsajátításának lehetőségét.
Az iskolarendszer hiányosságai miatt
az érintett gyermekek, felnőttek magyar nyelvi kifejező készsége, írásbelisége még mindig elmarad az elvárt
szinttől, mely akadálya lehet a felsőbb
iskolai képzések sikeres elvégzésének,
illetve a mindennapokban is nehézségekkel szembesülnek emiatt.
Az iskolarendszer hiányosságainak
pótlására Budapesten 2018-ban már
második éve szerveztük ezt a programot, melyet tagjaink ingyenesen vehettek igénybe.
A jelentkezők megtanulhatták, gyakorolhatták a helyes
magyar nyelvhasználatot, helyesírást, a nyelv szabályait.
A magyar nyelvi fejlesztést 2 csoportban indítottuk,
összesen 52 tanórát tartottunk. A tréningeken alkalmanként 5-9 fő vett részt.
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Jelnyelvi fejlesztés hallássérült
gyermekek részére
A nemzetközi és hazai kutatási eredmények kiemelik a siket gyermekek
jelnyelvi fejlesztésének fontosságát. A
gyermekkori jelnyelvi fejlesztés minél
korábbi életkorban történő megkezdése elősegíti a gyermek nyelvi/jelnyelvi kompetenciájának és kognitív
képességeinek kialakulását.
Különösen fontos a jelnyelvi fejlesztés
megkezdése minél korábbi életkorban
a halló családokba született siket gyermekeknél, ahol a szülő ezt a kompetenciát nem tudja fejleszteni saját jelnyelvi tudásának
hiánya miatt.
2018-ban is megszerveztük siket gyermekek játékos
jelnyelvi kompetencia-fejlesztését
jelnyelvoktató animátor bevonásával.
2018-ban 8 alkalommal,
összesen 16 tanórában
tartottunk játékos jelnyelvi fejlesztést siket és
nagyothalló gyermekek
részére.
Alkalmanként
5-15 gyermek vett részt a
programon.

_ SINOSZ 2018 _

Gyakorló logopédus és beszédtréner szakemberek bevonásával
gyakorlatorientált szájról olvasási képességet fejlesztő tréning
felnőtt hallássérültek részére
A nagyothallók és a siketek kommunikációja során fontos kompenzáló szerepe van a szájról-olvasási képességnek. Felnőtt és időskorban
bekövetkező hallássérüléssel élő személyek esetében a szájról olvasási
képesség fejlesztése nem megoldott, ezért igény mutatkozik tagságunk
körében ilyen jellegű kompetenciafejlesztésre is.
Gyakorló logopédusok - előzetes felkészítés után - vállalták, hogy felnőtt
és időskorú tagságunknál szájról olvasási tréningek segítségével mérséklik a kialakult kommunikációs akadályokat. A projektet országos szinten 2015-ben elindítottuk, és 2017-ben kiterjesztettük a budapesti tagság
részére is. 2018-ban - Budapestre fókuszálva folytattuk a fejlesztést.
2018-ban 3 helyszínen összesen 30 alkalommal 74 órában tartottunk szájról
olvasási képességet fejlesztő tréninget.
A tréningen alkalmanként 5-9 fő vett
részt.
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SAJÁT KÖLTSÉGVETÉSU, ILLETVE EGYÉB FORRÁSÚ
PROJEKTSZEMLÉLETU KÉPZÉSI TEVÉKENYSÉGEINK
Jelnyelvi oktatás hallássérült gyermekek
szülei részére
2018-ban folytatni kívántuk
a megkezdett jó gyakorlatot, amelyben a hallássérült
gyermekek halló szüleit ingyenesen jelnyelvi képzésben részesítjük. A szülők
bekapcsolódhattak szervezett jelnyelvi tanfolyamaink
képzési rendszerébe ingyenesen úgy, hogy közvetlenül a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
szervezeteinél tudtak jelentkezni.

Jelnyelvi oktatás - leendő
gyógypedagógusok részére
A bilingvális oktatás bevezetésére való felkészülés jegyében az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
szurdopedagógus hallgatói körében igény jelentkezett a jelnyelv tanulására, melynek nagy szükségét érzik szakmájuk miatt, ám tanulmányaik során csekély
létszámban és óraszámban van lehetőség jelnyelvet
tanulni.
A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége fontosnak tartja a leendő gyógypedagógusok jelnyelvi
tudásának fejlesztését, ezért 2018-ban összesen 3
csoportban, csoportonként 45 órás jelnyelvi oktatást tartottunk 39 fő részére, akik mind a Bárczi szurdopedagógia hallgatói.
Emellett a váci Cházár András iskola 6 fő gyógypedagógus dolgozója részére is lehetővé tettük egy 45
órás jelnyelvi tanfolyam ingyenes elvégzését is, így
összesen 45 fő gyógypedagógus tanulhatott jelnyelvet ingyenesen.
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Tananyagfejlesztés
A SINOSZ felnőttképzés keretében szervezett jelnyelvi tanfolyamain a
minőségi képzés megvalósítása érdekében a KER szintekhez igazított
óraszámoknak és kompetencia szinteknek megfelelő komplex képzési
anyag létrehozását kezdtük meg. A fejlesztés munkacsoportokban folyamatosan tartott egész évben, a végleges tananyagok 2019-ben lesznek
elérhetőek. Szükségessé vált a jelnyelvi tolmácsképzés tananyagának
fejlesztése is. A tananyagfejlesztést megelőzte egy kutatómunka, mely
a korábban tolmácsképzést végzett személyek tapasztalatainak, véleményének felmérését, továbbá a külföldi szakirodalmak beszerzését, tanulmányozását, elemzését és a tapasztalatok összegzését is magában
foglalta. A munkacsoportokban megkezdődött a fejlesztő, strukturáló
tevékenység, a végleges tananyagok 2019-ben lesznek elérhetőek.
Hiánypótló tananyagfejlesztést tervezünk, melynek következtében
lehetőség lesz siket tolmácsokat, régi (korlátozott tevékenységet takaró nevén) relétolmácsokat is képezni. Erre jelentős igény lenne a

tolmácsszolgálatoknál és a siket közösségben is. Pilot program keretében elkezdődött a fejlesztő munkacsoportban a külföldi tapasztalatok összegyűjtése és a hazai igények felmérése, külföldi szakirodalmak tanulmányozása, elemzése.
A siket tolmácsok, relétolmácsok képzési anyagának létrejöttével lehetőség nyílik a későbbiekben siket személyek hiánypótló képzésére,
munkaerő-piaci lehetőségeiknek bővítésére, egyben társadalmi szemléletformálásra is.

Jelnyelvi tanfolyamok a közösségi média felületein
Jelnyelvi tanfolyamaink megjelenítését összehangoltuk a közösségi média felületein. Ma már a jelnyelv.hu
honlapon, facebook oldalunkon, instagramon, youtube-on is hangsúlyosan megjelenünk. Facebook oldalunk 2018 végére elérte, a 20 ezer követőt, ezzel piacvezetők vagyunk.
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Jelnyelvi oktatók képzése, továbbképzése
2018-ban elkezdődött jelenlegi jelnyelvi oktatóink továbbképzése is, valamint új, fiatal oktatójelöltek bevonása is a képzésbe. A fejlesztés célja: a képzést elvégző
oktatók alkalmassá váljanak a magas színvonalú jelnyelvi oktatásra, képesek legyenek bekapcsolódni az engedéllyel rendelkező nyelvvizsgára
felkészítő jelnyelvi oktatásba.

A képzés struktúrája 2 modulból áll

1. modul: a korábbi jelnyelvészeti képzés és a módszertani képzés
kiegészült kompetenciafejlesztéssel, általános elméleti ismeretekkel és szakmai ismeretekkel, összesen 226 órában.

2. modul: az új oktatók képzése ebben a modulban folytatódott, de
ebbe a modulba kapcsolódtak be azok az oktatók is, akik már
oktatói tanúsítvánnyal és oktatói gyakorlattal rendelkeztek. A 254
órás modulban a továbbképzésen résztvevők az alábbi tantárgyak
ismeretanyagával bővítették tudásukat: jelnyelvészet, önismeret,
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kulturális antropológia, siketkultúra, jelnyelvi
lingvisztika, oktatáselmélet, csoportlélektan,
nyelvoktatás pedagógiája, felnőttoktatás didaktikája, értékelés, mérés, tanulási nehézségek, speciális oktatási helyzetek
Régi oktatóink továbbképzése 2 csoportban valósult meg. A tavaszi csoportban 14 fő elvégezte a 254 órát és sikeresen levizsgázott. Az őszi csoportban 8 fő végezte el a 254 órát és 2019 januárjában tesznek záróvizsgát.
Új oktatók képzése: 2018-ban összesen 29 fő jelentkezett a képzésre, a
jelentkezési kritériumoknak 20 fő felelt meg. Közülük 14 főt talált alkalmasnak a felvételi bizottság. Az I. modult 14 fő kezdte meg és összesen
11 fő fejezte be. A II. modult 9 fő fejezi be 2019 januárjában. Összesen
480 óra oktatást tartottunk meg részükre.
Hosszú távú eredményként 9 új oktatóval bővül a jelnyelvi oktatói szakma, akik így munkaerő-piaci helyzetüket is javíthatják. 22 jelnyelvi oktató magasabb színvonalon tudja ellátni jelnyelvi oktatói tevékenységét,
megfelelve a hamarosan létrejövő új tananyagok által támasztott követelményeknek.
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Jelnyelvi tolmácsképzés
2018-ban OKJ jelnyelvi tolmácsképzős csoportunk 14 hallgatója vagyis a teljes csoport - 2018.06.19-én sikeres szakmai vizsgát tett. A
SINOSZ szervezésében indult jelnyelvi tolmácsképzésekből így az elmúlt
2 év alatt 27 fő jól
képzett jelnyelvi tolmács kapcsolódott
a siket és nagyothalló
személyek
ko m mun ikác ió s
akadálymentesítésébe.

Jelnyelvi tanfolyamok
A 2017-es adatokhoz
mérten
csökkenés
tapasztalható. Budapesten majdnem a felére csökkent az elindult jelnyelvi tanfolyami csoportok száma, az épületben május óta tartó épület-felújítás miatt. De
még ilyen nehezített körülmények között is sikerült megtartani 19 csoportot.
Szerencsére a vidéki tanfolyamok száma jelentősen emelkedett, mely
kompenzálni tudta a budapesti teremhiány miatti csökkenést. Összességében a bevételek emelkedtek a tavalyi szinthez képest.
Országosan 670 fő jelnyelvi képzését valósítottuk meg az év során.
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MINDENKI MÁSKÉPP MÁS
Munkaerő-piaci szolgáltatásaink legfontosabb célja a hídépítés a siket és
nagyothalló álláskeresők és a lehetőséget biztosító munkaadók között. A
mi feladatunk, hogy kézenfekvő megoldásokkal egy mindkét oldal számára befogadó, akadálymentes munkahelyi környezet feltételeit teremtsük meg. Hiszünk abban, hogy a siket és nagyothalló munkatársakkal való
közös munka során mindenki sokat tanul az együttműködésről, az esélyegyenlőségről és nem utolsósorban az elfogadásról. A SINOSZ hosszú
évek óta erőteljesen képviseli és hangoztatja, hogy hallásállapottól függetlenül csakis a képesség, a tudás és a tehetség számít egy állás betöltése
során, a siket és nagyothalló munkavállaló értékes munkaerő.
Ezt a szemléletet erősítettük az idei év egyik kiemelt PR munkájával, melynek keretében 2 db 30 mp-es TCR spotot hoztunk létre siket és nagyothalló munkavállalók munkaerő-piaci esélyeinek javítását szorgalmazva. A
társadalmi célú reklámok médiában való elhelyezése és teljes kommunikációs kampánya 2019 tavaszán valósul meg.
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Az alábbi szakmai rendezvényeken vett részt
munkaerő-piaci referensünk:
FOT20 konferencia, MTA
MellearN konferencia, Debreceni Egyetem, Debrecen
Durkó konferencia, Debreceni Egyetem, Debrecen
Tanulás, tudás, innováció konferencia, ELTE PPK
Országos Neveléstudományi Konferencia, ELTE Neveléstudományi Intézet
6. Fogyatékosságtudományi Konferencia ELTE BGGYK
HR Horizon XXXVIII. találkozó és workshop
nemzetközi vita az inkluzív felnőttképzés témakörében, angol
nyelven
ELTE ÁJK TDK meghívott előadó – munkajogi TDK műhely
Együttműködő partnerként meghívást kaptunk a Decathlon Felelős és Innovatív Pillértalálkozójára, melynek a Prezi adott otthont.

Szemléletformálási tevékenységünk
Az ELTE PPK humán erőforrás menedzser MA szakos hallgatóival beszélgettünk, a Speciális nevelési- és munkaerő-piaci célcsoportok kurzus keretein belül arról, hogy mit jelent a siket és
nagyothalló emberek számára egyenlő eséllyel hozzáférhető
munkahely. Örülünk annak, hogy a jövő HR szakembereinek képzésében fontos helyen áll a szemléletformálás és a fogyatékos
személyek munkaerő-piaci helyzetének ügye!
Együttműködő partnerünkkel, a Decathlonnal külön kisfilmmel
készültünk Magyar Jelnyelv Napjára, valamint 2 Decathlon áruházba szerveztünk szemléletformáló tréninget.

Jelnyelvi tolmács szakdolgozóval felmértük a fogyatékosügyi
koordinátorok felkészültségét a siket és nagyothalló hallgatók
ügyében.
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Összekapcsolódás multinacionális cégekkel
Ebben az évben is folyamatosan együttműködtünk kiemelt munkaadói
partnereinkkel, köztük az egyik legaktívabb együttműködést a FLEX-szel
valósítottuk meg. A People with disabilities awareness week keretében
a cégnél gyárlátogatást és szemléletformáló workshopot szerveztünk 2
csoportban.

A Nyomda és Papíripari Szövetség 2018. őszétől államilag támogatott
(ingyenes), 2 éves, esti, könyvkötő és nyomtatvány feldolgozó képzést
indított, szakképzett oktatógárdával, siket és nagyothalló tanulók integrált oktatásával.

Felnőttkori tanulás-munkavállalás - kutatási jelentés
Együtt gondolkoztunk a MOL-lal az eQuality 2018 program keretében is. A program keretében a vállalat lehetőséget biztosított kötelező
szakmai gyakorlatra vagy diákmunkára a megváltozott munkaképességű, illetve fogyatékossággal élő, felsőfokú tanulmányokat, nappali
tagozaton folytató hallgatók számára. Jelnyelvi adaptáció elkészítésével és a célcsoporthoz való eljuttatásban és a pályázat siket és nagyothalló fiatalok felé történő nyitással, valamint érzékenyítő tréninggel
támogattuk az esélyegyenlőségi szempontból kiemelt célcsoportokba
tartozó, felsőfokú iskolai végzettségű, vagy felsőfokú tanulmányokat
folytató fiatalokat.
Egyeztettünk a Trenkwalder-rel, az egyik vezető munkaerő-kölcsönző és munkaerő-közvetítő céggel a jövőbeli lehetséges együttműködés
kapcsán. Novemberben találkoztunk a SignCoders csapatával és szót
váltottunk a lehetséges együttműködésről.
Támogattuk az Auchan toborzási tevékenységét online, oﬄine módon a
csepeli, budaörsi, és a soroksári áruházakban. Idén is együttműködtünk a
Nyomda és Papíripari Szövetséggel és a Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Szily Kálmán Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája
és Kollégiuma Tótfalusi Nyomdaipari tagozatával.

Munkaerő-piaci referensünk kutatási jelentést készített arról, hogy az
érintett személyek milyen tapasztalatokkal rendelkeznek a felnőttkori
tanulással kapcsolatban és mit gondolnak ezzel összefüggésben munkavállalási esélyeikről?
A kérdőívet összesen 544 fő töltötte ki.
Egyre népszerűbb a munkaadók/munkavállalók körében a www.akadalyugras.hu honlapunk. Ebben az évben az oldalunkon keresztül 22 újabb
munkaadó regisztrált be. Az akadályugrás oldalunk statisztikája: 89 800
oldalmegtekintés közül az állásajánlatok menüpont a legnépszerűbb, a
látogatók közel 13%-a kattint erre a menüpontra.
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Az ÚNKP eredményei is rávilágítottak arra, hogy a fogyatékossággal élő személyek egyértelműen megjelennek az
iskolarendszeren kívüli felnőttképzési intézmények képzésein. A korábbi intézményi lekérdezés felhívja figyelmünket
arra, hogy az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények ismeretei hiányosak a fogyatékossággal élő
személyek esetenként előforduló specifikus szükségleteivel kapcsolatban. A kutatások eredményei alapján arra
következtethetünk, hogy a foglalkozási rehabilitáció oktatási és képzési célú tevékenységrendszerét egyértelműen
fejleszthetjük a fogyatékossággal élő személyek hazai érdekvédelmét ellátó szervezetek bevonásával és a
felnőttképzés területén dolgozó szakemberek képzésével. Elmondható, hogy a kutatás hozzájárulhat egy olyan,
inkluzív felnőttképzési rendszer létrejöttéhez mely hatékonyabban tudja segíteni a fogyatékossággal élő személyek
munkaerő-piaci elhelyezkedését Aés
hozzájárul a fogyatékossággal élő felnőttek egyéni igényen alapuló
KUTATÁS(OK) HOZZÁJÁRULHAT(NAK) TÖBBEK
szükségleteinek megismeréséhez, mely hosszútávon KÖZÖTT
eredményesebbé teheti a foglalkozási rehabilitáció oktatásiképzési célú tevékenységrendszerét. A kutatás hozzájárulhat:
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90%-uk szerint számos speciális
igényekre kell odafigyelni az oktatási
intézményeknek. (n=683)
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A kutatás mintáját azok az országos, fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetek tagjai alkotják, akik a 393/2013 sz.
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étele 4.az
kívüli felnőttképzésben
A iskolarendszeren
kutatás
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393/2013 (XI.12.) Korm.
rendelet a mellékletekben
felsorolt oktatási eszközök,
berendezési tárgyakról?
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JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÓ
JAVASLATOK

Számukra mit jelent a
képzéshez, oktatáshoz
való egyenlő esélyű
hozzáférés?

igen, akkor az az egyén életében
milyen pozitív következményekkel járt
(szociális és gazdasági értelemben
egyaránt)?

FOGLALKOZÁSI
JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÓ
REHABILITÁCIÓ
JAVASLATOK

Neveléstudományi Konferencia
és Pszichológiai Kar, 2018. november 8-10.

INKLUZÍV
FELNŐTTKÉPZÉSI
RENDSZER

INKLUZÍV
FELN TTKÉPZÉSI
RENDSZER

6.1. További lépések az inkluzív felnőttképzési rendszer felé
Jelenleg az ÚNKP 2018/2019. évi pályázatának keretében vizsgálom a felnőttképzési szakértők és
programszakértők gyakorlatát a fogyatékossággal élő felnőttek képzésekhez történő egyenlő esélyű
hozzáférése tárgyában. Fontosnak és indokoltnak tartom annak vizsgálatát, hogy:
๏a szakértői névjegyzékekben szereplő felnőttképzési szakértők és programszakértők kötelező
továbbképzései tartalmaznak-e ismereteket a fogyatékossággal élő felnőttek képzésben való részvételének
feltételrendszeréről, szükségesnek érzik-e, hogy kötelező képzéseik körében szerepeljenek fogyatékosságot
érintő továbbképzési programok,
๏találkoznak-e az engedéllyel rendelkező felnőttképzési intézmények részéről megkeresésekkel, kérdésekkel a
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A MAGYAR JELNYELV NAPJA
SZAKMAI NAP
Ez a nap rólunk szólt!

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének kezdeményezése nyomán a Magyar Országgyűlés a jelnyelvi törvény elfogadásának évfordulója
alkalmából november 9-ét a Magyar Jelnyelv Napjává nyilvánította. E jeles
nap a jelnyelv-használók számára kiváló alkalom, hogy a közösség figyelmét
ismét a jelnyelvre irányítsák, hiszen a jelnyelv a híd, amely összeköti őket a
halló társadalommal. Idén házhoz vittük a jelnyelvet! Hagyományteremtő
szándékkal hívtuk életre az első „Magyar Jelnyelv Napja” eseménysorozatunkat, ahol számos programmal, több helyszínen is megmutattuk a jó gyakorlatot: olyan területekre vittük el a témát, ahol változást szeretnénk elérni, legyen szó kultúráról, munkaerőpiacról, a halló társadalom tagjairól vagy
szakmai döntéshozókról.
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A JELNYELV A KÖZÖS NEVEZŐ
EZ A NAP RÓLUNK SZÓL
2018. NOVEMBER 9.
9.30-24.00
I. AZ AKADÁLYMENTES MUNKAHELY
HELYSZÍN: KAPTÁR 1065 BUDAPEST, RÉVAY KÖZ 4.
IDŐPONT: 9.30-12:00

II. SZEMLÉLETFORMÁL ÁS JÁTÉKOS FORMÁBAN
GYEREKEKKEL
HELYSZÍN: DIÁKSZEMPONT ÁLTAL ÁNOS ISKOL A
1066 BUDAPEST, LOVAG UTCA 9-11.
IDŐPONT: 9:00-12:00

III. WORKSHOP A MAGYAR ÉS A NEMZETKÖZI
JELNYELVRŐL
HELYSZÍN: KAPTÁR 1065 BUDAPEST, RÉVAY KÖZ 4.
IDŐPONT DU 13:00-15:00

IV. NYÍLT NAP A KONTAKT
TOLMÁCSSZOLGÁL AT-KÖZPONTBAN
HELYSZÍN: SINOSZ, KONTAKT TOLMÁCSSZOLGÁL AT-KÖZPONT ,
1068 BUDAPEST, BENCZÚR UTCA 21.
IDŐPONT: 14:00-18:00

V. JELNYELV A SZÍNHÁZBAN
HELYSZÍN: PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ 1077 BUDAPEST, HEVESI SÁNDOR TÉR 4.
IDŐPONT 17:00-21:30
17:00-18:00 SZAKMAI BESZÉLGETÉS A SZALONBAN
17:20-17:45 SZÍNPADBEJÁRÁS ÉS TAL ÁLKOZÓ A DARAB NÉHÁNY SZEREPLŐJÉVEL
19:00-21:30 VAL AHOL EURÓPÁBAN C. ELŐADÁS AUDIONARRÁCIÓVAL
ÉS JELNYELVI TOLMÁCSOL ÁSSAL

VI. DEAFPUB
HELYSZÍN: PÚDER BÁRSZÍNHÁZ 1092 BUDAPEST, RÁDAY UTCA 8.
IDŐPONT 19:00-24:00
19:00 ÓRÁTÓL ESTI L AZUL ÁS, FINOM ÉTELEK ÉS ITALOK,
JÁTÉKOS FEL ADATOK, BULI
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SINOSZ a munkaerő-piaci integráció élvonalában

Fontos a nyitottság

A Magyar Jelnyelv Napja apropóján az akadálymentes munkahelyről beszélgettünk a KAPTÁR elnevezésű külső helyszínen. A rendezvényt azzal a
céllal hívtuk életre, hogy közös asztalhoz ültessük azokat a munkaadókat,
akik nyitottak megosztani jó gyakorlataikat azokkal, akik a jövőben nyitni
szeretnének a siket és nagyothalló személyek foglalkoztatására, a munkahelyi akadálymentesítés megvalósítására. Siket vendégeink a munka világát érintő tapasztalataikról számoltak be, hiteles tájékoztatást nyújtva a
jelenlévőknek. Velünk tartott a Szerencsejáték Zrt., a Decathlon, a FLEX,
az Auchan, az IKEA, a SignCoders, a McDonald’s, a Costa Coﬀee, a Magyar Posta és még sokan mások. A rendezvényt a szociális
ügyekért felelős államtitkár is
megtisztelte és közösen gondolkodott velünk az interaktív
panelbeszélgetés keretében.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a fiatalabb korosztály képviselői érzékenyebbek, fogékonyabbak a bennünket körülvevő társadalmi problémákra, és készek azok megoldásában részt vállalni, ezért fontosnak
tartottuk, hogy a Magyar Jelnyelv Napján az ifjabb generációkat is megszólítsuk. Ebben bizonyult kiváló partnernek a Diákszempont Általános
Iskola, akivel közösen rendhagyó módon mutattuk be a gyerekeknek
a jelnyelvet: jelnyelv-használó családokat kértünk fel, hogy számoljanak
be, milyen csodálatos a jelnyelv, amit a családon belül használnak. Az
esemény létrejöttében sokat jelentett számunkra az iskola nyitottsága
és a gyerekek kíváncsisága. Összesen közel 70 gyermeket érzékenyítettünk, melyről összeállítást készített az Esély magazin.

Előrelépés az oktatás
területén
Az oktatás terén is jelentős fejlesztői munkába
kezdtünk: egységes oktatási elvek és módszerek kidolgozásába fogtunk, ezzel is erősítve a
nyelvújító és nyelvtudatosító
munkánkat. Az eseménysorozatunk részeként műhelymunka keretében biztosítottunk lehetőséget a jelnyelv oktatásában
jártas szakembereknek, hogy személyesen is megvitathassák a jelnyelvet érintő kérdéseket. Az esemény közel 30 oktató részvételével valósult meg.
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KONTAKT-ban a külvilággal
A Magyar Jelnyelv Napján testközelből
is megtekinthettük és kipróbálhattunk
a tolmács-boxokat. A programot megpróbáltuk szórakoztatóvá tenni a látogatók számára játékos feladatokkal, vidám együttléttel. Ebben segítségünkre
voltak a regionális képviselők is. Közel
60 fő járt nálunk, a KONTAKT Tolmácsszolgálatnál ezen a napon. A megnyitón köszöntőt mondott EU fejlesztésekért felelős államtitkára.

Pesti Magyar Színház - Workshop
A Magyar Jelnyelv Napján a Pesti Magyar Színház úttörő munkájára szerettük volna felhívni a figyelmet és a többi színházat ösztönözni, hogy
a jövőben országszerte több akadálymentesített színdarabot tűzzenek
műsorra. A programelem keretében pódiumbeszélgetés formájában jár-

tuk körbe a színház és a jelnyelv kapcsolatát, majd ezt követően jelnyelvi tolmácsolással akadálymentesített színházi előadást tekinthetett meg kedvezményes áron közel 50 fő siket és nagyothalló érdeklődő.
A beszélgetésen 30 fő vett részt, nagy örömünkre sikerült becsalogatni
az eseményre az alábbi kőszínházakat: Karinthy Színház, Magyar Állami Operaház, Budaörsi Latinovits Színház, HADART Színház, Katona
József Színház, Kolibri Színház, Madách Színház, Nemzeti Színház,
Örkény Színház, Új Színház. Az eseményen ünnepi beszédet tartott a
kulturális ügyekért felelős államtitkár.

SINOSZ Deaf Pub
Az egész napos eseményt a Nem Adom Fel Kávézóban zártuk, amely Budapest első, fogyatékossággal élő emberek által alapított kávézója, ahol megváltozott munkaképességű személyek készítik és szolgálják fel az ételeket
és az italokat. Itt játékokkal és kötetlen baráti beszélgetéssel zártuk az első
Magyar Jelnyelv Napja ünnepségünket. Közel 60 fő volt jelen ezen az estén.
Hosszú távú tervünk, hogy olyan platformot biztosítsunk a siket fiataloknak,
amely jelentős közösségformáló hatásának köszönhetően, rendszeres lehetőséget biztosít a találkozásra és önfeledt kikapcsolódásra.
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békéscsaba

Pécs

kecskemét

Iskolai érzékenyítő órák
szekszárd

arján
salgót

Továbbra is népszerűek az iskolai érzékenyítő óráink. Nem
okoz gondot a megyénkénti 3 óra vállalás teljesítése, sőt egyes
megyékben (Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Baranya és
Tolna megyékben 28 ó) és Budapesten plusz (18 ó) órák szervezésére is volt igény megrendelői finanszírozás keretében.
Továbbra is együttműködtünk a regionális Család, Esély és Önkéntesek Házaival, akik felkérték az animátorainkat az általuk
megszervezett órák lebonyolításához. Folyamatos a kapcsolat
a XVII. kerületi Önkormányzattal, általuk jelzett időpontra és iskolába kérik szintén az órák megtartását. Összesen 2573
fő iskolás gyermek és fiatal szemléletformálása valósult meg országosan.

szolnok

miskolc

gyor
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Tréning

Animátor tréning
animáToroknak

A SINOSZ hosszú ideje tart már veletek együtt szemléletformáló játékos
foglalkozásokat általános iskolákban, halló gyermekeknek.

LegyéL

Te is képzeTT animáTor!

A tréning in
gyenes!
CÉLUNK:

Várjuk siket és nagyothalló tagjaink
jelentkezését.

gyakorlott animátorok munkájának további támogatása
új animátorok bevonása

A képzés 1 napos.
IdŐo”Őtartama: 13.00-20:00
MEGTANULHATOD:

október 26.

MIKOR?

hogyan építünk fel egy érzékenyítŐo”Ő foglalkozást
6-14 éves gyermekek érzékenyítésének módszertanát
a foglalkozás folyamatát
a foglalkozás részletes tematikáját
interaktív játékok, tréningfeladatok levezetését

Jelentkezési határidŐo”: október 20.

HOL?

MTA Nyelvtudományi Intézete
1068 Bp. Benczúr u. 33.

A SINOSZ a jövŐo”ben olyan animátorokkal
tervezi az érzékenyítŐo” foglalkozásokat,
akik részt vettek ezen a képzésen.
Várjuk jelentkezéseteket!
Információ a képzéssel kapcsolatban itt:

sinosz.animator2@gmail.com

Az érzékenyítő/szemléletformáló iskolai órák országszerte képzett animátorok
bevonásával zajlanak. A korábbi évek tapasztalata indokolta a felkészítést, annak
érdekében, hogy az országosan tevékenykedő animátorok egységes információkkal érkezzenek az órákra. Az ehhez készült tananyagra való felkészítést idén
is megtartottuk. Rövid időn belül összejött a 20 fős létszám,
jelnyelvi tolmácsokkal és párhuzamosan írótolmácsolással
zajlott az egész napos tréning.
E mellett elkészült az ehhez
szükséges oktató, felkészítő
anyag is.
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TÖBBEN-TÖBBET!
A projekt keretében az volt a célkitűzésünk, hogy a társadalmi tisztségviselőink és operatív dolgozóink tudásszintjét és szervezeti azonosulását
segítsük, támogassuk. Két turnusban összesen 26 fő társadalmi tisztségviselőnek a balatonfenyvesi üdülőnkben tréninget tartottunk, egy alkalommal elnökök értekezletét, egy alkalommal pedig küldöttek tréningje
került megtartásra. A tréning munkaanyagát az Alapszabályra, az SzMSzre és az eljárási rendekre építettük fel sok gyakorlati tudásanyaggal. A
tréning során a trénerek és a vendégelőadók nem csak direkt előadások-

kal készültek, hanem a résztvevők felmerült kérdéseire is választ adtak.
Minden előadáson és programon jelnyelvi tolmácsok segítették a kommunikációt.

Küldöttek tréningje
35 fő részvételével zajlott a SINOSZ székházában. A tréninget a SINOSZ
legfőbb döntéshozó szerve, az Országos Küldöttközgyűlés tagjai számára szerveztük, azzal a céllal, hogy a döntéseiket megfelelő ismeretek
birtokán hozhassák meg. A tréningen bemutattuk a SINOSZ felépítését,
és tisztáztuk a rendszerben az országos küldöttek helyét, feladataikat,
hatásköröket. A SINOSZ működését bemutatva pedig mélyebb képet
kaphattak a résztvevők a mindennapi munkavégzésről. A tréninget az
Országos Elnökség tagjai tartották.
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Előadás a hallásállapot-ellenőrző
vizsgálatokról
A SINOSZ Tagfelvételi- és Hallásállapot
Ellenőrző Bizottsága és sokszor az Országos Fegyelmi Bizottsága is tisztségük ellátása során a hallásvizsgálatok
és az ellenőrző vizsgálatok eredménye
alapján döntenek arról, hogy a jelentkező vagy tag hallásállapota megfelel-e az Alapszabály 9.1. pontjában
foglalt feltételeknek. Az előadó ezt a
munkát segítve az audiogramok értelmezéséről és a hallásállapot-ellenőrző vizsgálatok menetéről tartott az előadást, tréninget a résztvevőknek. A tréning interaktív formában zajlott: a résztvevők bármikor feltehették kérdéseiket, emellett az előadó gyakorlati példák segítségével
tette könnyebben érthetővé az elhangzottakat. A programot jelnyelviés írótolmácsok tették mindenki számára hozzáférhetővé.

Elnökök értekezlete
Az értekezleten a SINOSZ helyi és megyei szervezeteinek elnökei vettek részt, melynek célja a vezetői szerep tudatosítása volt. Beszéltünk a
munkaszervezésről, a külső és belső kapcsolattartásról és együttműködésről. Bemutattuk és hangsúlyoztuk az örökbefogadási rendszer fontosságát, hiszen a vidéki szervezeteink a vezető tisztségviselőkön keresztül tudják a kapcsolatot tartani, szükség esetén segítséget kérni az
Országos Elnökségtől. A tréninget az Országos Elnökség tagjai tartották,
45 fő volt jelen.

Titkáraink folyamatos képzése

A SINOSZ megyei és szervezeti titkárainak (21 fő), valamint a helyi ügyintézőknek (12 fő) rendszeresen továbbképzéséket szervezünk, ebben
az évben erre 4 alkalommal került sor. Nagyon népszerű az évente egy
alkalommal szervezett titkári tábor. A tábor részét képezte a SINOSZ titkárai számára szervezett audiológiai tréning, valamint a Budapesti Siketek Iskolájában és az MTA Nyelvtudományi intézetében tett látogatások.
Emellett hasznos eszmecserék folytak a titkári feladatok korszerűsítéséről, egyéb, ügyfelekkel, tagsággal, ügyintézéssel, programszervezéssel
kapcsolatos teendőkről, tapasztalatokról.
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GENERÁCIÓ VÁLTÁS
A projekt célkitűzése a fiatal generáció szervezeti életbe történő bevonása,
társadalmi tisztségviselői szerepre való felkészítése. A fejlesztés ütemezését
és fő irányát az elmúlt években összeállított ifjúsági stratégiánk alapozza,
amelyet idén egy munkakör bővítés keretében kijelölt munkatársunk koordinál. Mivel évek óta szervezi a táborokat és vonja be a lépésről, lépésre az ifjú
generációt a szervezet életébe ezt találtuk a leghatékonyabb és leggyorsabb
megoldásnak.
A legkisebbek számára a Vidám7 elnevezésű program szolgálja a legkielégítőbben céljainkat. Siket, nagyothalló és halló gyerekek, segítők, jelnyelvi
tolmácsok, programvezetők közreműködésével töltöttek együtt egy igazán
tartalmas és vidám hetet. A program 2018-ban immár 7. alkalommal, a korábbi évekhez hasonlóan, a SINOSZ anyagi támogatásával valósult meg 24 fő
gyermek részvételével.
A helyszín ezúttal a SINOSZ Sportcentruma volt. A Könyves Kálmán körúti
helyszín miatt kézenfekvő volt, hogy a sport kapjon hangsúlyt a héten.
A reggeli torna mellett a napok fontos részét képezték a focimeccsek
és a tollaslabda párbajok. A hét során a csapatok sorversenyeken, a
feladatokban való részvétellel gyűjthettek pontokat. és
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előadásokat kaptak olimpiáról és a siketlimpiáról, és arról, hogyan zajlanak ezek az események. Egy délután pedig látogatást tettünk a Groupama Arénába, ahol betekintést nyerhettünk a focisták világába, előadást
kaptunk a magyar sportolókról és a Magyar Hallássérültek Sportszövetségéről. Előadást tartott két fiatal, siket curling-es, akik megismertették
a gyerekekkel a sport alapjait. A Magyar Siket Jégkorong Válogatott mutatta be a csapatot és a sportot a gyerekeknek, akik ki is próbálhatták azt.
A program a hét során folyamatosan gyakorolt előadásokkal zárult.
A Vidám7 idén sem valósulhatott volna meg fiatal és szép korú segítő,
önkénteseink és tolmácsaink nélkül. Köszönjük a szülőknek, hogy 2018ban is a SINOSZ-t választották.

Sz
” eretnék példát
mutatni mind a
sorstársa
imnak,
mind az
ép hallás
úaknak,
hogy kita
rtással é
s szenvedéllyel
át lehet h
idalni a
kommuniká
ciós akadá
lyokat.”

János (30
)

Sikeres Ifjúsági Napot tartottunk a Székházban a Budapesti Siketek
Szervezete helyi elnökségi tagja koordinálásában, melyen számos magyar fiatal mellett részt vett az EUDY elnöksége – akik elnökségi ülést
tartottak nálunk, valamint volt Siketek Szépe verseny is. A létszám 163 fő.
Idén is együttműködtünk az idei „Tudom, hogy én is képes vagyok rá!”
Signiával közös pályázatunkban, melynek köszönhetően ismét 6 fő nagyothalló fiatal tagunkat ismerhettük meg közelebbről. Mivel a korábbi
2 pályázati forduló eredményeként a kis csapat rendszeresen találkozik,
illetve közülük 3 fő munkatársunk is lett, a program erénye nem kétséges.

Nagyon sikeres együttműködést valósítottunk meg a dán Frontrunnerssel és más európai siket ifjúsági szervezetekkel, akikkel közösen indultunk
az Erasmus+ pályázaton, melynek hasznos eredményeként 10 fő magyar
siket fiatal és egy fő kísérő a dániai Castbergaardban található népfőiskolában az ifjúsággal kapcsolatos tapasztalatcsere és inspirációszerzés céljából eltölthetett 10 napot. Bízunk benne, hogy az ott szerzett tudás a SINOSZ további épülését és szellemi fejlődését szolgálja majd.

igyek”A hallássérülésemet
felszem motivációként
rülés
használni. A hallássé
lheto
okozta probléma keze
a az,
az emberek hozzáállás
keket
mely a szíven vérzo lé
Gyula (27)
tud hagyni.”

KÖSZÖNJÜK
A TÁRSADALMI TISZTSÉGVISELOINK
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