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NÉHÁNY GONDOLAT

A 2019-ES ÉV MARGÓJÁRA
Az érdekvédelmi munka konok kitartást igényel. Egy olyan befektetés,
amelynek eredménye talán csak évek múlva lesz látható, a beletett állhatatos tenni akarás – leginkább – csak hosszútávon térül meg. Számtalan sikerélmény van mögöttünk 2019-ben is. Azonban van egy feladat, amellyel nem boldogulunk.
A SINOSZ egyik legnagyobb kihívása a siket és nagyothalló személyek
közoktatási és továbbtanulási esélyeinek javítása, a bilingvális oktatás
bevezetésének elérése. Ezt a feladatot 10 éve nem tudjuk kimozdítani a
holtpontról. Elakadtunk vele. Különös ez azért is, mert van állami akarat, hozzárendelt forrás, nyelvészek által kezelt szakmai projekt, érdekvédelmi lobbi, érzékenyítő-, és szemléletformáló programok, jelnyelvi törvény és szakpolitikai akarat. Ezek mellett szép számmal vannak
jelnyelvi képzésben résztvevő gyógypedagógusok és nyitásra hajlamos
iskolák. Mégsem mozdul semmi. Birtokunkban az érvek halmaza, túl
vagyunk számos egyéni erőfeszítésen és benne van sok-sok elszánt
ember, akik a saját területükön mindent megtesznek.
Mégis, jelnyelvet használó generációk nőnek fel, tehetségek és fiatal
életek kallódnak el, az iskolaévek számukra a közösségi élményen kívül
csupán a kudarc hordozói. Nem csoda hát az az újkori tendencia, hogy
a siket szülők a siket gyermekeiket inkább az integrált oktatás felé orientálják, bizonyítva ezáltal, hogy jobban bíznak akár ebben az oktatási

formában, módszerben is. A kétnyelvű oktatás feltételei még mindig
nem jöttek létre. Az érdekvédelmi akarat kevés, a meggyőzés eszközei
pedig még mindig nem elegendőek. Ezzel a kihívással nem boldogultunk 2019-ben sem.
A keserűség mellett jutott öröm is. A társadalmi tisztségviselőink folyamatos kompetencia növelése, a siket és nagyothalló személyek
munkavállalási esélyeinek növelése, a KONTAKT szolgáltatásfejlesztés, a közösségi programok tagok igényeihez igazítása terén és PR-tevékenységünket illetően szép eredményeket értünk el. Ezek közül is
kiemelkedő, hogy civil szervezetként a HRKOMM Awards díjazottjai
lettünk a siket és nagyothalló emberek munkavállalásának ügyét támogató HR kampányunkkal. Több elismerést zsebeltünk be „Sztoriból
jeles” kampányunkkal, amely a Best.Net 2 aranyát , illetve a. PRIZMA
Kreatív keretében a Social media megoldások között egy bronz, a nonprofit kampányok kategóriában pedig egy ezüst díját érdemelte ki azon
mozgó stickerek létrehozásával, amelyek alapja a jelnyelv! Több mint
1,5 millió megtekintést értünk el a legrangosabb hazai kreatív-pr versenyen a social media megoldások között.
A Magyar Országgyűlés a SINOSZ szakmai munkájához 214 100 000 Ftot tett hozzá, amelyet ezúton is köszönünk. A működésünkhöz szükséges további eszközök, intellektuális és anyagi szükségletek megterem-
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tése rengeteg erőfeszítést, társadalmi munkát és kreatív megoldások
széles tárházát igényelte ebben az évben is, amelyhez az állami támogatáson kívül a tagjaink által befizetett tagdíjak és 2 jelentős pályázati
forrás nyújtott stabil hátteret:
A 32654/2017 sz. támogatói szerződés alapján „Jelnyelvi képzések fejlesztéseinek megvalósítása, jelnyelvet népszerűsítő, szemléletformáló
programok létrehozása, KONTAKT video tolmácsolás működtetése,
SINOSZ ingatlanok korszerűsítése” címmel készült szakmai terv alapján 2019. március 31-el zártunk le egy rendkívüli szervezeti fejlesztést,
amely érintette az alábbi tevékenységi területeket:
már működő, de forráshiánnyal küszködő KONTAKT Tolmácsszolgálat működtetését;
a tagjaink és - a szerteágazó szolgáltatásainkat igénybe vevő ügyfeleink magasabb szintű kiszolgálását
leromlott állapotú ingatlanjaink fejlesztését
GDPR létrehozását
társadalmi érzékenyítéssel kapcsolatos feladatainkat
a magyar jelnyelv és a siket kultúra hozzáférhetőségét támogató
segédanyagok létrehozását, jelnyelvi kutatás ösztönzését
a magyar jelnyelv felnőttképzési célú fejlesztésének támogatását

A Széchenyi 2020 program keretében - az EFOP-1.1.5-17-2017-00006
számú, „Akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform
fejlesztése, hallás- és látássérült személyek számára” elnevezésű projektünk valósult meg - 1,392 milliárd forint európai uniós nem visszatérítendő támogatás segítségével 2 konzorciumi partner közreműködésében.
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1. ALAPTEVÉKENYSÉGEINK
BUDAPEST
Nagyothallók
3547 fő

1.1. a sinosz Hálózat működtetése
BUDAPEST
Siketek
1167 fő
GYŐRMOSON-SORPON
484 fő

VAS
241 fő

önálló szervezet

JÁSZ-NAGYKUNSZOLNOK
472 fő

BÁCS-KISKUN
457 fő

CSONGRÁD
875 fő
BARANYA
488 fő

701 fő

BÉKÉS
439 fő

TOLNA
261 fő

AJKA
33 fő

SINA-HBME
PEST
160 fő

SOMOGY
461 fő
önálló szervezet

HEVES
841 fő

FEJÉR
344 fő

ZALA
307 fő

SZABOLCSSZATMÁR-BEREG
503 fő

NÓGRÁD
389 fő

KOMÁROMESZTERGOM
361 fő

VESZPRÉM
289 fő

BORSOD-ABAÚJZEMPLÉN
1955 fő

Szervezetünk 2019 decemberi
záró taglétszáma 14 746 fő.

Az új belépők száma 2019-ben:

629 fő
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2.2. Társadalmi irányítás - akadálymentesen
Szervezetünknél
teljességgel megva
lósul az önirányítá
sadalmi tisztségv
s elve, táriselőink a tagság
köréből kerülnek
és a kapcsolódó
ki
.
Az ülések
események jelnye
lvi és írótolmácso
dálymentesítetten
lá
ssal akazajlanak, így a ko
mmunikáció telje
hozzáférhető a ré
s körűen
sztvevők számára.
a) Küldöttközgyűlés: 44 fő – 2 ülés, 50 db határozat
b) Országos Elnökség: 11 fő – 7 ülés, rendszeres írásbeli szavazás
c) Felügyelő Bizottság: 3 fő – üléseit rendszeresen tartotta,
több Helyi, Megyei Szervezetünknél látogatást tett
d) Fegyelmi Bizottság: 3 fő - üléseit rendszeresen tartotta,
több Helyi, Megyei Szervezetünknél látogatást tett
e) Megyei/helyi elnök/Elnökség: 3-5 fő

Tisztségviselők tréningje
Összesen 22 tisztségviselő vett részt Balatonfenyvesen a tisztségviselők
tréningjén a SINOSZ üdülőjében.

EMMI-SINOSZ 4380/2019. szerződés alapján

_ TERET ADTUNK A KÖZÖSSÉGNEK! _

9

_ SINOSZ 2019 _

10
Kiemelt érdekképviseleti munkánk:
Részt vettünk a Convention on the Rights of the
Child (CRC) árnyékjelentés előkészítésében, képviseltük a siket és nagyothalló gyermekek nehézségeit.
Két alkalommal vettünk részt a CRPD Bizottság meghallgatásán.

A Hintalovon Gyermekjogi
Alapítvány koordinálásával
a SINOSZ részt vett a gyermekjelentés előkészítésében,
megkerestük a siket és nagyothalló gyermekeket tanító
iskolákat is egy rövid tájékoztató előadással.

Tiltakoztunk az EMMI
Egészségügyi Államtitkársága által, a TB támogatott
hallókészülékek
körében bevezetni tervezett vaklicit ellen.

Képviseltük azt az elvárást, hogy a Kormányhivatalok
weblapjai akadálymentesek legyenek valamint azt,
hogy a MédiaKlikk online felületein elérhető műsorszámok is megtekinthetőek legyenek feliratozottan.

Együttműködtünk a SoleCall által fejlesztett, de a Magyar Rendőrség által elérhetővé vált akadálymentes „112 SOS Hallássérülteknek”nevű alkalmazás bevezetésében.

SINOSZ

Részt vettünk a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvénnyel kapcsolatos egyeztetésen.
Jelen voltunk az EMMI szociális ügyekért és társadalmi felzárkóztatásért felelős államtitkári megbeszélésén, melynek
témája volt a soron következő Országos
Fogyatékosságügyi Program Középtávú
Intézkedési Terve.

Részt vettünk a szociális intézményi férőhely-kiváltás tárgyaló munkában, az érintett
érdekvédelmi szervezetekkel, delegált képviselőkkel közösen jött létre az Érdekvédelmi
Fórum.

Az OFT ülésein rendszeresen képviseltük a
SINOSZ-t, a CRPD Bizottsággal egyeztetéseket
folytattunk.
Jelen voltunk az UNICEF Magyarország nagyszabású konferenciáján az
Akvárium Klubban.

Kapcsolódtunk a Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport munkájához a CRPD
hazai végrehajtása felülvizsgálata céljával.

Egyeztettünk a FESZT, MEOSZ, ÉFOÉSZ
képviselőjével a Szerencsejáték Zrt.nél egy 3 oldalú megállapodás témájában.

EMMI-SINOSZ 4380/2019. szerződés alapján
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Benyújtottuk a Magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv
használatáról szóló törvényre vonatkozó módosítási javaslatainkat. A SINOSZ elkötelezett amellett, hogy a foglalkoztatás területén is bevezetésre kerüljön plusz 100
óra térítésmentes tolmácsszolgáltatás annak érdekében,
hogy a siket és nagyothalló emberek a munkahelyi kommunikációban teljes értékű, egyenjogú partnerként vehessenek részt. A képviselők érzékenyítésére egy installációt hoztunk létre ebben a témában.

Részt vettünk és véleményeztük a
közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak
akadálymentesítéséről szóló 2018.
évi LXXV. törvény végrehajtásával
kapcsolatos egyeztetéseken.

Részt vettünk Miskolctapolcán a MÁV által szervezett Vasúti
Építészeti és Magasépítményi Napok c. konferencián, ahol a
–siket és nagyothalló utasok szempontjait mutattuk be, egyben érveltünk az épületek, a vonatok, honlapok és szolgáltatások akadálymentesítési szükségletei mellett.

Részt vettünk a Premier Kultcafé-ban szervezett szakmai egyeztetésen az akadálymentesítésről szóló 2018. évi LXXV. törvény végrehajtási rendeletével kapcsolatosan.

SINOSZ

Jelen voltunk az Idősek Jogaiért Felelős
Tematikus Munkacsoport ülésén.

Részt vettünk az European Disability Forum által az Európai
Akadálymentesítési Irányelv értelmezésével, előnyeivel, hátrányaival foglalkozó webináriumán.
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Szakmai egyeztetésen vettünk részt
az EMMI-ben, az
intézményi kiváltás
koncepciója kapcsán.

Képviseltük magunkat a Hírközlési Érdekegyeztető Tanács kerekasztal beszélgetésén, ahol az
elektronikus hírközlési szolgáltatások akadálymentesítésről egyeztettünk a fogyatékosságügyi
társszervezetekkel és a HÉT tagjaival.
Egyeztettünk a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatban az EMMI egészségügyért felelős államtitkárával. A GYSE kassza évről évre
a Pénzügyminisztérium által meghatározott kereten felüli túlköltekezést produkál és erre kerestünk közös választ.
Véleményeztük a Nemzeti Elektronikus Jegyrendszer
tervezetét.

_ SINOSZ 2019 _
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2.3. Operatív tevékenység

10 helyszínen saját tulajdonú ingatlanban, a többi helyszínen bérelt
helyiségben működünk.

A tervezés/szervez
és/végrehajtás fo
lyamatait a társad
döntései alapján
almi oldal
halló, siket és nagy
ot
halló fizetett mun
látják el, különböz
katársak
ő időtartamban. Lé
tszámuk meghala
gosan a 100 főt. A
dja orszátagok lakóhelyük
közelében akadál
férnek a szolgálta
ym
entesen
tásokhoz és az in
formációkhoz.

18 megyeszékhelyen ügyfélfogadás havi 48 óra, klubnap heti 1
32 városi helyszínen ügyfélfogadás havi 16 óra, klubnap 2 hetente
Budapesten, ügyfélfogadás havi átlag 20-25óra, heti 4 alkalommal
tematikus klub, havi 2 alkalommal ifjúsági klub

AKADÁLYUGRÁS

SINOSZHANGFORRÁS
A KONTAKT egy korszerű videó-tolmácsolási
szolgáltatás, mely a hallássérült személyek
kommunikációjának akadálymentesítését biztosítja.

SINOSZ Hangforrás

Információk nagyothallók részére
A SINOSZ Hangforrás
egy online közösségi színtér
Küldetésünk, hogy a nagyothalló
embereknek és a környezetükben élőknek
segítséget nyújtsunk.

MIT KÍNÁLUNK?

Aktív felhasználóink: munkaadók,
magánszemélyek, szolgáltatók, intézmények.

Siket vagy nagyothalló személy
és szeretne munkát találni?

SZOLGÁLTATÁSAINK:

SEGÍTÜNK VÁLASZOKAT ADNI A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEKRE:

Jelnyelvi tolmácsolás

• Hogyan kell megírni egy önéletrajzot, motivációs levelet?

Írótolmácsolás

• Hol keressek munkát?
• Mi az a komplex minősítés?
• Hogyan jelezzem a munkahelyen a kommunikációs
szükségleteimet?

LEGYEN PARTNERÜNK!

Online közösségi együttlétet
Hallókészülékkel kapcsolatos
tudnivalókat

regisztrált
felhasználó

Ön munkaadó és szeretne
siket vagy nagyothalló személyt foglalkoztatni?

HOGYAN?

HANGZÓ NYELVI
KOMMUNIKÁCIÓ

JELNYELVI / HANGZÓ NYELVI / ÍRÁSOS
KOMMUNIKÁCIÓ

halló
személy

VRS
szolgáltatás

tolmács

regisztrált
felhasználó

JELNYELVI / HANGZÓ NYELVI / ÍRÁSOS
KOMMUNIKÁCIÓ

tolmács

Munkaadói partnereinket komplex
és egyedi HR szolgáltatásainkkal támogatjuk:
akadálymentes toborzás és kiválasztás,
munkaerő-közvetítés, célcsoport-specifikus
szaktanácsadás, szervezetfejlesztés,
szemléletformáló képzések, kommunikációs
akadálymentesítés, jelnyelvi tolmácsszolgáltatás,
belső anyagok jelnyelvi adaptációja
További információ: akadalyugras@sinosz.hu
Munkaerő-közvetítői engedély száma: BPM/01/17253-1/2015-1004

VRI
szolgáltatás

halló
személy

www.sinoszhangforras.hu

Tőlünk tanulj jelnyelvet!

Minőségi jelnyelvi oktatás anyanyelvi oktatókkal

A TANFOLYAMOK CÉLJA:

Minden érdeklődő számára biztosítani
a jelnyelv megismerésének lehetőségét.
A hallássérült és a halló társadalom közti
kommunikációs gát csökkentése

• Mit jelent a megváltozott munkaképesség?

Jelnyelvi üzenet küldése

Információt nagyothalló személyeknek

FIGYELJÜNK A HANGRA!

Kézenfekvő megoldásokat biztosítunk
társadalmilag felelős vállalatoknak és siket
és nagyothalló álláskeresőknek.

www.skontakt.hu

www.akadalyugras.hu

A SINOSZ jelnyelvi tanfolyamokat szervez Budapesten,
illetve országosan a megyeszékhelyeken és nagyobb
városokban. Kihelyezett képzéseket is vállalunk.

Jelentkezni egész évben,
folyamatosan lehet!
Jelnyelvi képzések szintjei
Jelnyelvi tanfolyam: A1 – B1 szint
Jelnyelvi tolmácsképzés: B2 – C1 szint

50% KEDVEZMÉNYT
BIZTOSÍTUNK A TANDÍJBÓL
• 14 ÉV ALATTI SIKET GYERMEKEK SZÜLEI
INGYENESEN TANULHATNAK JELNYELVET

• SINOSZ-TAGOKNAK

További információkért keress minket:
telefon : +36 1 803 7382
e-mail: info@jelnyelv.hu

www.jelnyelv.hu

EMMI-SINOSZ 4380/2019. szerződés alapján
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Szolgáltatásaink
a) 19 megyében ingyenes jogsegély szolgáltatás érhető el
b) 13 helyszínen jelnyelvi tolmácsszolgálatot tartunk fent
c) országos hatáskörrel KONTAKT jelnyelvi tolmácsszolgáltatást
üzemeltetünk
d) Budapesten esélyegyenlőségi ügyfélszolgálatot biztosítunk
e) munkaerő-piaci szolgáltatást működtetünk
ügyfélfogadás
óraszám/év/országos

15.000

klubnapok
heti 1-2 alkalommal

38 helyszínen

Titkári értekezletek és tréningek

A SINOSZ megyei és szervezeti titkárai – alkalmanként 21 és 33 fő – az
év során 6 alkalommal vettek részt értekezleten a helyi ügyintézőkkel
együtt .
Témák: tagdíjfizetés, képzési tájékoztatók, SZÉP programok, GDPR oktatás, szakmai terv, Siketek világnapja, KONTAKT tájékoztatás. 1 alkalommal titkári tábort szerveztünk számukra.
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Esélyegyenlőségi ügyfélfogadás

4. tematikus aloldalak

32 megkeresést rögzítettünk. Kiemelt kérdések voltak a gyógyászati
segédeszköz-ellátás, és az oktatás során igénybe vehető kedvezmények,
nyelvvizsga-mentesség. Három esetben kerestek meg minket olyan
diszkriminációt érintő kérdéssel, amelyben segítettünk az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz megfogalmazni a panaszbeadványt.
A SINOSZ mint országos érdekvédelmi szervezet, maga is panaszbeadványt nyújtott be az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz a 6. Disznótoros
Kolbászfesztivál szervezőjével szemben, amely a Kolbászfesztivál belépési feltételeit úgy rögzítette, hogy az a siket és nagyothalló, illetve minden fogyatékossággal élő személyt hátrányosan érinti. A panaszbeadvány elküldtük, az eljárás jelenleg is folyamatban van.

www.skontakt.hu
videó-tolmács szolgáltatás

www.jelnyelv.hu
jelnyelvi képzések

2.4. kommunikációs felületeink
Szervezetünk szám
ára kiemelten fo
ntos, hogy az in
akadálymentesen
formációk
elérhetőek legyen
ek
a
ta
gs
növeljük tagjaink
ág számára. Ezze
tájékozottságát, cs
l
ökkentjük az info
zulás kockázatát
rm
ác
ió
to
r. Szervezetünk ki
felé történő kom
társadalmi megíté
m
un
ik
ác
ió
ja
lésünk miatt is na
gyon fontos. A ho
jelnyelvi, vizuális
nlapjaink
anyagainak hátter
ét a SINOSZ vide
biztosítja.
ó- stúdiója

Információt szolgáltatunk több felületen

1. HASÉ – Hallássérültek – havi nyomtatott magazin (11 lapszám/év)
2. TXT-felület
3. www.sinosz.hu akadálymentes országos honlap

www.akadalyugras.hu
munkaerő-piaci szolgáltatás

www.tolmacsszolgalat.hu
jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
www.sinoszhangforras.hu – információk
a nagyothallásról, a nagyothallóként megélt
helyzetekről, nagyothalló személyekről nem
csak nagyothallóknak
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Akadálymentesen elérhető híranyagaink számokban

5. Programok oldalai:

A www.sinosz.hu honlap 2019. évi híranyagai
Kiemelt, ill. közérdekű, ajánló és visszatekintő tartalomtípusok összesítve

Lóci és Bibe jelel
(https://jeleljgyerekekkel.sinosz.hu/)

www.sinosz.hu

mennyiség

híranyag
(ld. hírfolyam)

1087 darab

Sztoriból jeles!
(https://sztoriboljeles.hu/)

6. SINOSZ Facebook oldal

naptárbejegyzés
(ld. Eseménynaptár)
ÖSSZESEN

7. Jelnyelv.hu Facebook oldal
8. Hangforrás Facebook oldal
9. 18 helyszínen INFÓPONT
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 a kezünkben, hiszen akadálymentes formában
nyújthatunk így tájékoztatást a kommunikáció terén
a mindennapokban akadályozott célcsoportjaink
számára.

248 darab

kiemelt,
közérdekű hír
- főoldali slider

108 db

jelnyelvi
adaptációval
ellátva

690 darab
(a programbeszámolók
többségéhez
nem készül
jelnyelvi videó)

a jelnyelvi
adaptáció
mellett
felirattal is
ellátva

13 db

1327 darab

A SINOSZ a Facebook-on
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 a 2018. év végi 7928-ról 8453-ra emelkedett 1 év alatt, követőink száma 8329 fő volt 2019. december
31-én.
Az elmúlt évben 129 főtől mintegy 200 üzenet, megkeresés érkezett az oldalon, a hozzászólásokban feltett kérdéseken felül.

_ SINOSZ 2019 _
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SINOSZ Infópont

18 helyszínen, 19 tartalmi egység
jelent meg belső kommunikációs
csatornánkon: videó hírlevelek (közérdekű és kulturális témájú híranyagokkal), közlemények, reklámfilmek
– valamennyi jelnyelven, feliratozással akadálymentesített formában.
Az év során két újabb kommunikációs felületet hoztunk létre:
Képesek vagyunk címmelnegyedéves digitális magazin
SINOSZ hírlevél - Hogy legyen infód! - havonta megjelenő
hírlevél
2020. JANUÁR

UGYAN,
ÉVKEZDÉS –
R?!
HAGYJÁL MÁ A

ING ER VER
KIS S-W EID
PCS OLATI
LIFE &PÁ RKA
KE
COACH CIK

EL TUDJA
„HA VALAKI
GÁT,
FOGADNI MA
GAIT,
A HIÁNYOSSÁ GÁT, AKKOR
SÁ
OS
TÉK
GYA
IK
FO
ÉSBÉ ÉRINT
KEV
TEM
SZERIN
OK,
K A BÁNTÁS
ROSSZUL EZE .”
OK
CSÚFOLÓDÁS SIVAL
- INTERJÚ JOC

Ó BÁC

G
GYAKRAN MÉ
A SZÜLŐK SEM
TUDJÁK, MIT
A
KEZDHETNEK
EL.”
GYEREKÜKK

SRIPORT KIS
WEIDINGER
AL
VERONIKÁV

2.5. nemzetközi és hazai képviselet biztosítása
A SINOSZ hazai és
nemzetközi aktiv
itása a Szervezet
ben és lobbi erej
megítéléséében jelentős szer
ep
et
já
ts
zi
k. Tagsági viszon
nyal rendelkezünk
�az alábbi hazai és
nemzetközi önsz
sekben: FESZT, EU
er
ve
ző
déD, WFD, EFHOH, IF
HOH. A felsorolt sz
éves közgyűlésein
er
ve
ze
te
k
küldöttek képvisel
ik Szervezetünket
zati jogunkkal rend
és szavaszeresen élünk.

2019. április 04-06. EFHOH AGM, konferencia, Zágráb, 1 fő elnökségi tag és 1 fő munkatárs képviselte a SINOSZ-t.
2019. május 15-18. REHAB vásár Karlsruhe 2 fő elnökségi tag és 2 fő
munkatárs részvételével.
2019. május 16-19. EUD közgyűlés, konferencia 2 fő elnökségi tag
részvételével
2019. július 14-20. WFDYS ifjúsági tábor 2 fő fiatal részvételével
2019. július 17-19. WASLI konferencia 2 fő jelnyelvi tolmács részvételével
2019. július 19-21. WFD közgyűlés 2 fő elnökségi tag részvételével
2019. július 22-28. WFD konferencia 3 fő elnökségi tag és 3 fő
munkatárs részvételével.

Az év során folytattuk a 2018-ban megpályázott és elnyert IFHOH 2020
nemzetközi konferencia szervezését, a feladatok ellátásában a Miracoloso-Event Kft. van segítségünkre.
A konferenciára létrehozott és a SINOSZ által kezelt weboldal:
www.ifhoh2020budapest.com
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2.6. kulturális és ifjúsgi tevékenységünk fejlesztése
A Vidám7-et siket, nagyothalló és halló gyerekek, segítők, jelnyelvi tolmácsok, programvezetők közreműködésével immáron 8. alkalommal, a
korábbi évekhez hasonlóan, a SINOSZ anyagi támogatásával valósítottuk meg 33 fő gyermek részvételével. Nagyothalló személyek kulturális
és közösségi életének fellendítése érdekében a Hallás Társasága alapítvánnyal közösen 2 tábor keretében működtünk együtt. Pályázati keretek között támogattuk a jelnyelvi amatőr színjátszást.

A Voila néven újraszerveződött csoport koncepciójában is megújulva
működött tovább és vett részt az alábbi eseményeken:
gödöllői improvizációs fesztivál, ahol a társulat a 3. helyen végzett
Hallomás kulturális és közösségi találkozó, Szolnok
Siketek Világnapja, Szeged
Székesfehérvári SINOSZ 45 éves ünnepsége
Nagyothalló Civil Szervezet karácsonyi ünnepsége
Moson Megye Színjátszó Találkozó
elkészítették első filmjüket, Elfogadás címmel. A kisfilm a homoszexualitás és annak elfogadása témáit járja körül, mindezt a siketek és nagyothallók szemszögéből mutatva.
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Magyar Jelnyelv napja alkalmából kiállítás létrehozása
A Szerencsejáték Zrt nagylelkű támogatásának köszönhetően a Siketek
és Nagyothallók Országos Szövetsége 2019. november 4-14 között
„Rólunk van szó!” címmel nyomtatott és - jelnyelv alapú - vizuális anyagokat tartalmazó kiállítást mutatott be a Magyar Országgyűlés Irodaházában. Az insttalláció aktualitását az adta, hogy éppen 10 évvel ezelőtt
fogadta el a Magyar Parlament, hogy minden év november 9-e a Magyar
Jelnyelv Napja. Az installáció ennek állított emléket azáltal, hogy bemutatta az elmúlt 10 évben megvalósult fejlesztéseket és egyben feltárta,
hogy mely területeken szükségesek a további változások.
A SINOSZ a törvény módosítását kezdeményezte, így örömmel fogadtuk a hírt, hogy a 25 nm alapterületű szemléletformáló installációnkat
a Képviselőház befogadta. Az installációval a társadalmi elfogadtatás
folyamatát kívántuk támogatni, érzékenyítő üzenetek és tényszerű adatok felvonultatásával tártuk fel a döntéshozók előtt, hogy miért fontos
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a siket közösség számára az, hogy a módosító javaslatunkat egyöntetűen támogassák. A törvénymódosítási kezdeményezés jelentős változást
eredményez majd az oktatás és a munka világa területén.
A látogatókat siket animátorok kalauzolták, az animátorok kommunikációját a KONTAKT videótolmács-szolgálat akadálymentesítette.

_ SINOSZ 2019 _
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2. AKADÁLYMENTES SZOLGÁLTATÁSAINK
3.1. jelnyelvi tolmácszolgáltatás
A tagság önálló él
etvitelének akadál
ymentesítési szin
biztosított, ahogya
tje stabilan
n tolmácsolt hely
zetekben való járt
Az elérhető tolm
asságuk is.
ácsolásnak köszön
hetően az ügyfel
mi aktivitása növe
ek társadalkedett, életminős
égük javult, a KON
ügyfélköre kibővü
TAKT üzleti
lt.

A SINOSZ pályázati keretből, 12 megyében és a fővárosban személyes
jelenléttel kísért jelnyelvi tolmácsszolgáltatást működtet 40 fős személyi
állománnyal.
Ezen felül országos hatókörrel és megújult körülmények között KONTAKT videós jelnyelvi Tolmácsszolgáltatást biztosítottunk a SINOSZ saját
forrásaira és egyéb pályázati forrásokra támaszkodva.
KONTAKT szolgáltatáson keresztül akadálymentesítenek az OTP Bank
165 fiókjában, a Szerencsejáték Zrt. 26 lottózójában, 23 Kormányablakban, valamennyi Decathlon és Auchan áruházban. A projekt szorosan illeszkedik az Emberi Erőforrások Operatív Program törekvéseihez,
amely a halmozottan hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piacon
való megjelenésének elősegítését tűzte ki célul. A siket és nagyothalló
ügyfelek munkanapokon 8-20 óra között jelnyelvi távtolmácsolást vehetnek igénybe. A többi időszakban pedig szükség esetén segélyhívást
indíthatnak.

A szolgálatnál feladatot ellátók száma 5 fő, munkájukat 7 fő regionális
képviselő támogatta. Működési feladatainkra EFOP és további EMMI támogatást kaptunk, amelyekből az alábbi fejlesztéseket valósítottuk meg:
A felhasználó szám növekedése: 1568-ról 1744-re, miközben
olyan intézményi ügyfelek csatlakoztak a KONTAKT Tolmácsszolgálathoz, mint az OTP, Szerencsejáték Zrt, Auchan és a Decathlon. Ebben az eredményben jelentős szerepe volt a 7 fős országos
területi képviseleti rendszernek, ahol a képviselők - felkészítést
követően - egy-egy régióban felmerült igények szerint az érdeklődő hallássérülteknek népszerűsítő, a meglévő KONTAKT ügyfelek számára pedig „workshop” rendezvényeket szerveztek. A
hallássérült felhasználók egyéni képzést, segítséget is kaphattak.
Összesen 1981 fő felhasználó részvételével workshopokat
tartottunk.
Létrehoztuk a Tolmácsszolgálat külön ezzel a céllal indított zárt Facebook Csoportját, amely jelenleg is 1438 aktív taggal működik.
Továbbképeztük a szolgáltatásban közreműködő jelnyelvi tolmácsokat. 10 csoportot indítottunk, melyeken összesen 220 órányi
képzés valósult meg a SINOSZ és a KONTAKT szervezésében, 16
oktató gondozásában.
A KONTAKT tolmácsok kapacitás hiányát 12 fő jelnyelvi tolmács
oktatásával, és munkába állásával oldottuk meg.
Az év során egy Társadalmi Célú Reklám keretében a KONTAKT-ot
népszerűsítő kampányt valósítottunk meg, és egy működést bemutató infografikát hoztunk létre.
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A SINOSZ épületében korábban telepített beléptető kártyás rendszer jelen projekt keretében kibővítésre került a KONTAKT Tolmácsszolgálat helységeiben található további 5 ajtó nyitására alkalmas eszközökkel, vagyonvédelmi megfigyelő rendszerrel.
A KONTAKT Központjában egy ügyféltér került kialakításra amely
egyaránt használható ügyfélszolgálati és oktatási tevékenységre,
így annak akadálymentesítése céljából, a projekt keretében indukciós hurok került kialakításra, valamint annak használatához szükséges 2 db erősítő és mikrofonok kerültek beszerzésre.
A KONTAKT Központjában, Budapesten az EFOP-1.1.5-17-201700006 projektnek köszönhetően 6 új munkaállomást hoztunk létre, ahol akár 6 jelnyelvi tolmács dolgozhat egy időben.
A KONTAKT Tolmácsszolgálat folyamatos működésének biztosítása, valamint új KONTAKT tagok toborzása céljából eszközbeszerzés történt: 200 eszköz került kiosztásra a projekt keretében
A KONTAKT ügyfélszolgálat dolgozói összetett, több fordulós játékot
szerveztek 2019 őszén, melyek célja a tagok toborzása és a KONTAKT
szolgáltatásainak minél szélesebb körű megismertetése volt.

3.2. országos jogsegélyszolgálat biztosítása
A tagok 19 megyé
ben bizalommal ve
hetik igénybe a la
szerinti megyébe
kóhelyük
n működő jogseg
élyszolgálatot, té
sen. Életviteli segí
rítésmentetséget kapnak jogi
ügyleteik intézésé
biztonságuk emel
ben, jogkedett, képviselet
ük javult, kitettsé
ke csökkent.
gük mérté-

A program
eredménymutatója:

helyszínek száma
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esetszámok/éves szinten

833
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3.3. Munkaerő - közvetítői szolgáltatás
A munkaerő-piac
i szolgáltatásunk
keretében folyam
vítjük munkaadóatosan bőpartneri kapcsola
tainkat, hogy ez
több siket és nagy
ál
tal minél
othalló személy be
kerülhessen a mun
gába.
ka vilá-

Tematikus projekt keretében folyamatosan bővítettük, fejlesztettük tevékenységünket (ld. a projekteknél).
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3.4. Kedvezményes üdülés és sportolás lehetőségének biztosítása
Üdülő - Balatonfenyves
A Szervezetünk fe
nntartásában évtiz
edek óta működő
fenyvesi üdülő a
balatontagok kedvezmén
yes üdülési lehető
gálja. Az üdülő be
sé
gé
t szolvételeit visszaforg
atjuk az épület fe
állagmegóvására.
nn
ta
rt
ására,
Az épület 2019-b
en is befogadó he
szervezeti progra
lyszíne volt
mjainknak, táboro
knak és tréningj
kisház rekonstruk
einknek. A
cióját végrehajto
tt
uk
,
az
ép
a tréningek meg
ületen belül pedi
tartására alkalmas
g
többfunkciós közö
ret hoztunk létre.
ss
ég
i
teA főépület is szám
os állagmegóvó m
esett át az elmúlt
unkálaton
évben.
A siket és nagyothalló tagok és hozzátartozóik 2019-ben 246 fővel, ös�szesen 837 vendégéjszakát töltöttek nálunk. Már az előszezonban több
foglalásunk volt és több olyan tanintézményt fogadtunk osztálykirándulások keretében, ahol siket vagy nagyothalló gyerekek tanulnak. Ennek
során összesen 42 tanuló és diák, 8 vendégéjszakát töltött nálunk.
Üdülőnket azonban nem csak szabadidős programok céljából üzemeltetjük. 2019-ben az üdülőben szakmai program is zajlott. Ez a „megyei
tisztségviselők tréningje” nevű rendezvény volt.

SINOSZ Sportcentrum
A SINOSZ Sportcentrumban valamint a területen fekvő Emszt Kálmánné
Sportcsarnokban sportolási lehetőséget biztosítunk a siket és nagyothalló személyek (nem csak SINOSZ tagok) számára. A sport kiemelten
fontos a siket és nagyothalló személyek életében, 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) veszik igénybe a
Sportcentrum szolgáltatásait, jelenleg öt sportágban.
A SINOSZ éves szinten 402 óra kedvezményes lehetőséget biztosított az
SSC tagjai számára a Sportcentrumban, mely révén mintegy 185 siket és
nagyothalló ember 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 elsősorban külső források (pályázatok) révén felújítani. A SINOSZ a
felújítások révén is igyekszik egyfelől kulturált, korszerű körülményeket
teremteni a siket és nagyothalló sportolók számára, másfelől az épület
üzemeltetési költségeit is racionalizálni.
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2019-ben az alábbi fejlesztések valósultak meg
a Könyves Kálmán körút felőli közútcsatlakozás (behajtó) szélesítése, mely révén az eddigi egyirányú ki-, behajtó forgalom, a jövőben
kétirányúvá válhat, ezzel mind a közút, mind a parkoló forgalmát
tehermentesítve, de egyben lehetőséget teremtve a kétirányú forgalom sorompóval való szabályozásának és a parkoló parkolási díj
ellenében való használatának bevezetéséhez
a Sportcentrumban található SINOSZ tulajdonú büfé épületében a
régi, korrodált, lyukas radiátorok cseréje
a Sportcentrumban található SINOSZ tulajdonú büfé raktár ajtójának cseréje
az Emszt Kálmánné Sportcsarnok földszinti öltözőinek tisztasági
festése
a parkolóban álló lámpaoszlop védőkorláttal való elkerítése
a sportcsarnok mögötti füves terület lezárása fém korlátelemek telepítésével
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3. TEMATIKUS PROJEKTJEINK
4.1. Nem maradunk háttérben”- projekt
”

Folytattuk a siket
és nagyothalló fia
talok megszólításá
zeti életbe való be
t, szervevonódásuk előseg
ítését. Szervezetü
tos, hogy minden
nk
nek fonérintett gyermek
- legyen siket va
halló – érdekvéd
gy nagyotelme beépüljön a
munkánkba. A SIN
körébe tartozó fia
OSZ tagsági
talok önszervező
dő, önművelő moz
dult, szervezet irá
galma elinnti lojalitásuk erős
ödött.

Szervezetünk is kiemelt szerepet vállalt a „Te hogy látod?”- kampányba való bekapcsolódással. Létrehoztunk egy online jelnyelvi kérdőívet siket és nagyothalló gyermekek számára. Tájékoztató előadásokat
szerveztünk a siket és nagyothalló gyermekeket tanító iskolákban.

Összesen 118 gyermek vett
részt a 11 alkalmas tájékoztató előadásokon, a
jelnyelven akadálymentesített, online kérdőívvel 278
gyermeket értünk el, ezáltal
a siket és nagyothalló gyermekek véleménye is beépült
a gyermekjelentésbe.
Gyermekjogi WORKSHOP-ot
szerveztünk siket és nagyothalló gyerekeknek melyen 10 siket és nagyothalló gyermek vett részt,
akik játékos formában áttekintették, mi mindent tartalmaz a Gyermekjogi egyezmény.
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4.2. Tanulás minden életkorban” - projekt
”
Az oktatói te

vékenység a jelnyelv
használó, siket/nagyo
tatók számára megte
thalló okremti az egyéni fejlő
dé
s
le
he
tő
sé
kalehetőséget biztos
gét, munít számukra, jövedele
mszerző képességük
és ezáltal egzisztenciá
et,
lis körülményeiket, él
etminőségüket javítj
a.

A képzési iroda állami támogatású, projektszemléletű tevékenységi körében 2019-ben kompetenciafejlesztést valósítottunk meg elsősorban
siket és nagyothalló személyek részére és a személyek nevelésében
résztvevő gyógypedagógusok részére:
Gyakorló logopédus és beszédtréner szakemberek bevonásával gyakorlatorientált szájról olvasási képességet fejlesztő tréning: felnőtt siket és
nagyothalló személyek részére, 3 helyszínen - Budapesten, Kaposváron és
Csornán - összesen 29 alkalommal, 85 órában tartottunk szájról olvasási
képességet fejlesztő tréninget. A tréningen alkalmanként 3-14 fő vett részt.
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Jelnyelvi fejlesztés siket és nagyothalló gyermekek részére: 3 csoportban, 38 gyermek részére összesen 15 tanórában tartottunk játékos
jelnyelvi fejlesztést. A játékos jelnyelvtanulás eredményeként 2 karácsonyi videó is létrejött gyermekek közreműködésével.
Jelnyelvi oktatás - leendő gyógypedagógusok részére: 2 csoportban,
csoportonként 45 órás jelnyelvi oktatást tartottunk 17 fő részére, akik mind
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar szurdopedagógus hallgatói.
Jelnyelvi oktatást valósítottunk meg siket vagy nagyothalló gyermekek
szülei részére és tisztségviselők részére.
Tananyagfejlesztések keretében létrejött egy 3500 jelet tartalmazó új,
korszerű jelnyelvi szótár, megvalósult a jelnyelvi tolmácsképzés oktatóanyagainak fejlesztése.
Jelnyelvi oktatók képzése, továbbképzése: új oktató 9 fő, gyakorlott
oktatók továbbképzése 8 fő.
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4.3. Ugord meg ezt Te is!” - projekt
”
A

munkaerő-piaci sz
olgáltatások és a
munkavállalást ér
fontosabb inform
intő legációk egyenlő es
éllyel, akadálymen
janak elérhetővé
tesen válsiket és nagyotha
lló személyek sz
gyakorlatok létreh
ámára. Jó
ozásával, bemutat
ásával és terjeszté
zájárulunk újabb
sével hozmunkaadók nyito
ttá tételéhez.

Technikai fejlesztések. 2 új, korszerű tanteremmel bővült budapesti
székházunk oktatótermi ellátottsága. Az oktatótermek mellé 1 raktárhelyiség is kapcsolódik. Korábbi oktatótermeinket is korszerűsítettük. 2
oktatóterem kapott karfás, kényelmes székeket. Az összes oktatótermet
új laptopokkal és projektorokkal szereltük fel és egy interaktív táblát is
beszereztünk az oktatás minőségének javítása céljából.

Ebben az évben 77 db álláshirdetést menedzseltünk és 227 alkalommal közvetítettük siket és nagyothalló jelentkezők pályázatát. Ez eddigi
szolgáltatói tevékenységünk alatt a legnagyobb szám!

Távoktató-program, e-learning felület létrehozása: 2018-ban megkezdődött és 2019-ben folytatódott egy korszerű, 21. századi szemléletű
képzési szoftver fejlesztése: a programon keresztül a hallgatók tudnak
majd jelentkezni a képzésekre, szerződést kötni, fizetni; hozzáférnek a
tananyagokhoz, vizsgázni tudnak.
Jelnyelvi képzések kommunikációja: Jelentős figyelmet fordítunk arra,
hogy jelnyelvi hallgatóinkat, a jelnyelv iránt érdeklődőket minél fejlettebb kommunikációval érjük el. Ennek érdekében jelen vagyunk honlapon, Facebookon, Instagramon, Youtube-on. 2019-ben tovább tudtuk
erősíteni social média jelenlétünket.
jelnyelv.hu Facebook oldalunk követőinek száma 2019-ben már
meghaladta a 23 ezer főt, ezzel a leglátogatottabb magyar jelnyelvi tematikájú Facebook oldal lettünk.
Instagramon is meghaladtuk az 1200 követőt
Jelnyelvi tolmácsképzés: 11 fő felvételt nyert a képzésre, és 10 fő el is
kezdte a képzést.

Idén Akadályugrás honlapunk is új arculatot kapott.
Szeptemberben elindítottuk Akadályugrás munkaerő-piaci szolgáltatásunk Facebook és Instagram oldalát. Facebook oldalunkon kevesebb,
mint 3 hónap alatt:
Szeptember végétől több mint 80 ezer elérést generáltunk posztjainkkal
27 db bejegyzést tettünk közzé, 8 db videós tartalmat és 15 db álláshirdetést posztoltunk.
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Értjük egymást a munkahelyen is! – KONTAKT
Készítettünk egy rövid kérdőívet annak érdekében, hogy számokkal tudjuk alátámasztani a kérésünket, vajon hány siket és nagyothalló embert
érintenek kommunikációs akadályok a munkahelyén. 1071 siket és nagyothalló személy tisztelt meg bennünket válaszával, mely jelzi a téma
kiemelt fontosságát a Közösségünk számára. A válaszadók 80,4%-a
vagyis 863 fő szeretné, ha a 120 óra éves térítésmentes tolmácsszolgáltatáson felül plusz 100 óra állna rendelkezésre csak a munkahelyi kommunikáció akadálymentesítése érdekében.

Szemléletformáló HR kampányt indítottunk!
Hívd be Te is állásinterjúra, hogy megismerd!
A reklám spotok üzenete: a képesség, tudás és tehetség számítson, hiszen a kommunikációs akadálymentesítés biztosításával megteremthetők az egyenlő esélyek. A kreatív-koncepció fontos része volt, hogy
a spotok szereplői amatőr, valós személyek. A spotokkal elhoztuk az
aranyat a HRKOMM Awardon! Az Arany minősítéssel arra is lehetőséget
kaptunk, hogy jövőre közel 60 HR vezető előtt beszéljünk filmjeink hátteréről a KMPG székházában. Főszereplőnkkel, Kiss Petivel interjút készített az Origo Sport, melyben a kampányunkról is szó esett.

Az egyik reklámfilmünk a KONTAKT munkahelyi használatának népszerűsítését tűzte célul. A filmek népszerűsítésére több munkaadói partnerünk is nyitott volt, akik saját Facebook oldalukon is megosztották
a filmeket, így közel 4 milliós elérést tudtunk generálni. A HR kampányunkról 3 szakmai portálon is jelent meg cikkünk, a Kreatív Online is
beszámolt rólunk. Filmjeinkről hírt adtunk a LinkedIn felületén is, mely
közel 5300 szakember megtekintést eredményezett! TCR filmjeinket
kiemelt munkaadói partnerünk a Szerencsejáték Zrt. lottózóiban is folyamatosan vetíti, egy a KONTAKT Tolmácsszolgálatunkkal elindult pilot
projekt keretében.
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Munkaadói szemléletformáló tréningekből sem volt hiány.
1. Decathlon Debrecen, 2019. február 3., Debrecen
2. IKEA, 2019. február 4., Budapest
3. Decathlon Dunakeszi, 2019. február 24., Dunakeszi
4. Benczúr Hotel, 2019. március 12., Budapest
5. Decathlon Hatvan, 2019. október 8., Hatvan
6. FLEX, 2019. október 15., Tab
7. Legrand, 2019. november 18., Szentes

Örömmel számolunk be arról, hogy május 20-án a belga Decathlon két
munkatársa látogatott hozzánk, hogy megismerjék a SINOSZ és a Decathlon foglalkoztatás területén megvalósított közös projektjét, jó gyakorlatát. A Decathlon első, általunk közvetített siket kollégájával, Attilával
portréfilm készült. A Decathlon egyike azoknak a munkaadói partnereinknek ahol minden kollégájuk telefonján elérhető a KONTAKT applikáció annak érdekében, hogy a
siket kollégáikkal és vásárlóikkal
egyaránt akadálymentes legyen
a kommunikáció. Ennek népszerűsítése érdekében a SINOSZ videostúdiójában készítettünk egy
kisfilmet.

Új munkaadói partnerekkel lettünk gazdagabbak és folytattunk
együttműködést:

Praktiker, W-Pharma, Prime Rate Kft., IKEA, FLEX TAB,
Eurest Étteremüzemeltető Kft., Legrand, Benczúr Hotel,
Europrinting Kft., Roche Services Europe Ltd., MOL,
Hegyvidék Ízlelő étterem, Premier Művészeti Szakgimnázium,
Decathlon Hatvan Logisztikai Központ, McDonald’s, Bosch Miskolc, Jupiter Food Truck (Kézenfogva Alapítvány),
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hotel Corvin,
Chili Produkt Kft., B+N Referencia Zrt., Fusetech Kft., Arnica,
VGYKE, CBA Vörösvár Kft., Fáma Futár
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Hogyan boldogulj a munka világában? SzÉP programsorozat
volt a szervezetben
Az idei évben a Szakmai és Érdekvédelmi Program keretében négy szervezetnél valósították meg a ”Hogyan boldogulj a munka világában?” c.
projektet. A négy helyszín Kazincbarcika, Nyíregyháza, Kecskemét és
Miskolc volt. A Megyei Kormányhivatalok Foglalkoztatási Főosztályának munkatársaiban szuper partnerekre találtunk a megvalósításban. Az
előadások során számos fontos témát érintettek a résztvevők, mint például az állásinterjú, az önéletrajzírás, a munkaszerződés vagy éppen a
munkaidő.
A programon összesen 32 fő vett részt és gazdagodott értékes tapasztalatokkal.

Indivizo+
Együttműködési szándékkal keresett meg minket 2019-ben az Indivizo+
ügyvezetője. Az Indivizo+ többek között felhőalapú szoftvert kínál automatizált videó interjúkkal, amely egy AI-alapú személyiségprofilt hoz
létre a jelöltek automatizált videó interjúi alapján. A 2020-as évben közös pilot keretében gondolkodunk arról, hogy siket és nagyothalló személyek számára hogyan is működhet igazán jól és akadálymentesen a
rendszerük. Hajrá Inkluzív toborzás!

Diákmelóra fel!
Találkoztunk tavaly a Meló-Diák képviselőjével, hogy közösen gondolkodjunk a siket és nagyothalló fiatalok diákmunka keretében történő
foglalkoztatásának lehetőségeiről.
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Együtt vagyunk sikeresek! - fórum Szegeden
2019. szeptember 28-án Szegeden, a Szent-Györgyi Albert AGÓRÁBAN,
a SINOSZ Csongrád Megyei Szervezete rendezésében tartottuk meg idei
kiemelt Siketek Világnapja rendezvényünket.
Ebből a neves alkalomból szerveztünk egy munkaadói fórumbeszélgetést kiemelt munkaadói partnereinkkel. A beszélgetést azzal a céllal
hívtuk életre, hogy kiemelt munkaadói partnereink megoszthassák a
jelenlévőkkel a siket személyek foglalkoztatása terén tapasztalt pozitív
élményeiket, továbbá a velük érkező siket kollégáik sikerei pedig motiválják, bátorítsák a jelenlévő sorstársakat.

EMMI kiadvány
Egy fotókra épülő album elkészítésében segítettünk az EMMI-nek, melyben olyan érintett munkavállalókat ismerhetünk meg, akik a nyílt munkaerőpiacon dolgoznak. Ez az album többek között az őket foglalkoztató munkáltatók tevékenységét és a siket és nagyothalló munkavállalók
munkáját mutatja majd be. A készülő kiadvány fő célja a társadalom figyelmének felhívása a megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő személyek által végzett magas színvonalú munkára.

Közös sajtónyilatkozat - az Auchan Retail Magyarországgal
A vállalatnál dolgozó megváltozott munkaképességű munkatársak 20%a siket és nagyothalló kolléga. A KONTAKT tolmácsszolgáltatás bevezetésével céljuk a jobb munkakörülmények és akadálymentes kommunikáció biztosítása.

Hali-tali tábor- Balatonalmádiban!
A Hallás Társasága Alapítvány és a SINOSZ által közösen szervezett Hali-tali táborban részt vettünk mi is szakmai programunkkal, ahol munkavállalásról beszélgettünk a nagyothalló fiatalokkal.
Ebben az évben elkészítettünk több munkavállalói portrét, melyeket
2020-ban indítunk tudatos kommunikációs stratégiával útnak.
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4.4. Új kapukat nyitunk!”- szemléletformáló projekt
”
A progra

m keretében ismét
a magyar jelnyelv
re terveztük irány
tani a figyelmet, ös
íszegyűjtve a jelnye
lv
ve
l kapcsolatos alap
seket, bemutatva
vetéa hazai jelnyelvi ku
tatás fontosabb ál
Folytatni kívánjuk
lomásait.
iskolai érzékenyítő
programunkat, a
portot kiterjeszté
célcsosével a felsőoktat
ásban tanulók irá
nyába.

Iskolai érzékenyítő órák közoktatásban:
Bővítettük a fiatal korosztály irányába az iskolai érzékenyítő óráink
számát. Úgy gondoltuk, hogy érdemes felsőfokú hallgatók felé is nyitni, hiszen adott szakmákban közvetlen kapcsolatba kerülnek a leendő
szakemberek siket és nagyothalló személyekkel. Kértük a megyei titkár
kollégákat, hogy vegyék fel a kapcsolatot a megyében működő felsőoktatási intézmény(ekk)el, hogy a meglévő, közoktatásban vállalt 3 óra
kiegészüljön további 2 órával. Sajnos nem sikerült minden megyében
megszervezni ezeket a plusz órákat és van 3 olyan megye, ahol az alap
3 órát sem.
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Állami finanszírozásból 46 órát tartottunk meg és 754 diákot értünk el.
Mindezek mellett sok igény érkezett külső megkeresésből:
XIII. kerületi Prevenciós Központ 6 osztály
XVII. kerületi Önkormányzat 4 iskola/ 8 osztály
SalvaVita ZRT - Adj egy Ötöst Díjátadó Gálán való részvétel
Ady Gimnázium Bp.
Megyei CSEÖH szervezetek: Békés, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok,
Tolna megye
Szegedi Tudományegyetem
Fóti Garay János Általános Iskola

Céges szemléletformálás
Továbbra is folytattuk a munkáltatói szemléletformálás azoknál a munkahelyeknél, ahol először állt munkába megváltozott munkaképességű
személy.
Idén az alábbi cégek vállalták a lehetőséget:
Benczúr Hotel, BKK, Decathlon: több helyszínen, IKEA, Legrand,
Flextronics
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Magyar Jelnyelv Napja
A SINOSZ idén a
Jelnyelvi törvény
hatályba lépéséne
dulóját ünnepelte
k 10. évfor. A törvényben m
egfogalmazott ér
valósulását szorga
tékek meglmaztuk a magya
r jelnyelv folyam
szerűsítésével, új
atos népszakterületek be
vonásával. Célunk
érintett családok
, hogy az
at, gyermekeket
elérjük, és számuk
get biztosítsunk az
ra lehetőséesélyegyenlőségh
ez.
A SINOSZ idén a Jelnyelvi törvény hatályba lépésének 10. évfordulóját
ünnepelte. A törvényben megfogalmazott értékek megvalósulását szorgalmaztuk a magyar jelnyelv folyamatos népszerűsítésével, új szakterületek bevonásával. Célunk, hogy az érintett családokat, gyermekeket elérjük, és számukra lehetőséget biztosítsunk az esélyegyenlőséghez.
2019-ben a Magyar Jelnyelv Napját kiállítással és gyerekeknek szóló
jelnyelvi applikációval emeltük ki a hétköznapokból. Az Országgyűlés
Irodaházában egy héten át volt látható az az installáció, elsősorban az
ott dolgozó, döntéshozásban résztvevő személyeknek, de örömmel fo-

gadtuk a középiskolai csoport érkezését, közel 40 fővel, akik tartalmas
tárlatvezetésen vehettek részt.
A SINOSZ érdekvédelmi vállalásai között az egyik legfontosabb küldetés
a jelnyelv népszerűsítése és társadalmi elfogadtatása. Különösen fontos
a jelnyelv bemutatás azon családok részére, ahol a gyermek siket, a szülők viszont hallók és nincsenek a jelnyelv birtokában. Ezen okokból a
siket gyermek a jelnyelvet legkorábban sajnos csak akkor tudja elsajátítani, amikor intézményi keretek közé kerül és a siket közösségből érkező
sortársaitól eltanulja a jelnyelvet.
Az applikációt egy átmeneti segítségnek szántuk a valójában „nyelv” nélkül maradt siket gyermek számára, mert a legalapvetőbb gondolatait képes ezen eszköz segítségével kifejezni. A létrehozott jelnyelvi applikáció
kifejezetten a gyerek korosztályt szólítja meg. A Lóci és Bibe jelel elnevezésű applikáció egy tanulói felülettel ellátott, vizuális jelnyelvi anyagok
befogadására alkalmas mobil felület, amely Android és IOS programok
alatt is képes az interaktív jelnyelvi szótár szolgáltatását nyújtani.
Az alkalmazások NATIV alkalmazások, azaz valós környezetre kerültek
fejlesztésre.
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A SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége) az Instagram
és Facebook Stories-on keresztül értelmezte újra a jelnyelv használatát,
hogy a siketek, nagyothallók és a hallók jobban érthessék egymást a közösségi médiában.
Szeptember 29-én, a Siketek Világnapján debütál a feat. és a Post For
Rent közös munkájával készült Sztoriból JELES kampány, melynek keretében 100 db egyedi, Facebook és Instagram Stories-ba integrálható GIF
sticker kerül fel a közösségi oldalakra, melyek a legnépszerűbb online
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kifejezéseket írják le a jelnyelv és felirat játékos kombinációjával. Ezek a
GIF stickerek a siketek, nagyothallók és hallók számára egyaránt érthetőek, valamint elérhetőek a #sztoriboljeles keresőszó használatával.
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4.5. Tematikus Deaf Pub”- projekt
”
Az esemény kö

_ SINOSZ 2019 _

zösségformáló, id
entitást erősítő, jó
rendszeres lehető
tékony hatása
séget biztosít a
találkozásra, önfe
csolódásra.
ledt kikap-

Az első DEAF PUB eseményünket a
2018-as Magyar Jelnyelv Napja keretében
tartottuk a Nem Adom Fel Kávézóban,
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 töltöttük meg az
együttlétet. Hosszú távú tervünk, hogy
olyan platformot biztosítsunk a siket
fiataloknak, aktív korúaknak és szépkorúaknak, ahol nem-formális keretek között, 1-1 óra időtartamban különböző témákat csoportmunkában dolgoznak fel.

Deaf Pub - Siketek Világnapja keretében Szegeden
A nap záró rendezvényén, a Hági Udvar Kávéházában Deaf Pub keretében a jelnyelvet használók szép számmal gyűltek össze és siket identitás,
siket közösség témakörében folytattak kötetlen beszélgetést.

Deaf Pub – Beszélgetés nagyothallókkal az idegennyelv vizsgákról
Nagyothalló fiatalok számára Deaf pub-ot tartottunk 2019. november
9-én a Fahéj Café-ban, melynek célja az volt, hogy kötetlen beszélgetéseket kezdeményezzünk a nagyothalló fiatalokkal az idegennyelv tanulásról, továbbá az érettségi- és nyelvvizsga során megélt kihívásokról. A
fiatalok különböző hallásállapotúak voltak, de nyilvánvalóvá vált, hogy
az idegen nyelv tanulás mindenki számára fontos.

Deaf Pub – Frontrunners ösztöndíjas program bemutatása egy siket résztvevő beszámolója alapján. A programon a fiatal korosztály vett
részt, akik inspirálódtak a dán szervezet programja iránt.

Deaf Pub – 10 éves a Jelnyelvi törvény
A Jelnyelvi törvény 10 éves évfordulója alkalmából áttekintettük a Jelnyelvi törvény rendelkezéseit; számot vetettünk az elmúlt 10 év eredményeit illetően.
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4.6. Akadály nélküli világ” - projekt
”
Az esemény kö

zösségformáló, id
entitáserősítő ha
lesz, bízunk benn
tása jelentős
e, hogy a nemze
tközi szintű szak
tadás jótékonyan
mai tudásáhat a hazai képvis
eleti munkára.

M a g y a ro r s z á g o n
élő
nagyothalló
személyek életminősége és nemzetközi folyamatokba
való intenzív bekapcsolása érdekében is hatékony
lépéseket kívánunk
tenni.

WORLD
WITHOUT
BARRIERS
28-29 May 2020 IFHOH World Congress
Organiser: SINOSZ
Budapest – HUNGARY / Hotel Hélia Danubius

The focus of the 2-day congress is on the INDIVIDUAL.
What does
→ it mean to be hard of hearing?
→ the future hold us?
→ it mean the harmonious communication?

Az International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH) és
az European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH) 4 évente rendezi különböző nemzetközi helyszíneken világkongresszusát,
melynek megvalósítására pályázatot hirdetett a tagországai között. A
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 2018-ban ezen a pályázaton indult el és kapott bizalmat, így lehet házigazdája és szervezője a „World without barrier” címmel tervezett Világkongresszusnak.
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A rendezvényre 2020. május 27-29. között Budapesten a Danubius Hotel Heliában kerül sor. A kongresszus közel 40 ország képviseletével
és tervezetten 350 fő hazai és nemzetközi résztvevővel valósul meg. A
Kongresszus felkért fővédnökei: Dr. Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke, Juergen Schaeding IFHOH alapító tagja.
A konferencia érdekvédelmi céljai:
az Országos Fogyatékosságügyi Program 2015-2025 sikeres megvalósítása
új alapokra épülő hallókészülék-ellátórendszer kidolgozásának
sürgetése
a CRPD hazai implementációjának további megerősítése, elősegítése
a nagyothalló személyek társadalmi inklúzióját elősegítő szakpolitikai döntések megalapozása
a nemzetközi jó gyakorlatok megismerése, áttekintése és a jól működő szolgáltatási folyamatok hazai adaptálásának támogatása
a személyt központba helyező ellátórendszer működtetésének kidolgozása, a jelenlegi eszközfókuszú rendszer helyett
a magyar munkaadói oldal ösztönzése a munkahelyi akadálymentesítésre, hogy minél több nagyothalló személy alkalmazására kerülhessen sor
a szolgáltatásokhoz, épületekhez való egyenlő esélyű hozzáférés
kiépítésének megteremtése
a hallókészülék forgalmazó cégek általi kiszolgáltatottság mérséklése
a nagyothalló emberek jelentős csoportja nem minősül megváltozott munkaképességű személynek – ennek felülvizsgálata, munkaerő-piaci következmények felülvizsgálata
az oktatás és kultúra területén a nagyothalló személyek hozzáférésének biztosítása, akadálymentesítési folyamatok erőteljes képviselete, monitorozása

Az év során elkészültünk a rendezvény kommunikációs felületeivel,
megtörtént az előadók kiválasztása, az EFHOH és az IFHOH képviselői is jelen voltak helyszínbejáráson,
összeállt a program. Szervezzük
a kiállítókat és szponzorokat, és
egyeztetés alatt áll az akadálymentesítés valamennyi módozata a
programokat illetően.
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Közösségi programjaink
2019-ben a SzÉP pr
ogram keretein be
lül idén is több pr
mag közül lehete
ogramcsott választani az es
emények szervezé
sekor.
Szervezetünkben ötévente országos rendezvénnyel emlékezünk meg a
szeptember végi Siketek Világnapjáról. A két országos rendezvény közötti években 1-1 Megyei Szervezetünk vállalja, hogy helyszínt ad a kiemelt rendezvényünknek vidéken. A tavalyi évben a SINOSZ Csongrád
Megyei Szervezete látta vendégül az ország minden pontjáról érkező
érdeklődőt. 2019. szeptember 28-án Szegeden, a Szent-Györgyi Albert
Agórában került sor a Siketek Világnapja országos rendezvényre, melyre
az ország minden részéből vártuk a siket, nagyothalló és a halló érdeklődőket, változatos közösségi programokkal. Rengeteg pozitív élmény ért
minket a nap során, nagyon örülünk, hogy az ország minden részéből
jöttek hozzánk résztvevők. A program közel 800 fő részvételével valósult meg – több, mint 600 tagunk, érdeklődök, meghívott vendégek
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részvétele mellett munkatársaink, önkénteseink járultak hozzá az eseményhez.
Szervezeteink körében a legnépszerűbbek a „Személyiség-, és közösség fejlesztő programok” voltak, ide tartoznak a kreatív foglalkozások,
táncos, vagy sportfoglalkozások, kirándulások, múzeumlátogatások.
Szintén kedvelt témakör volt a „Hagyományt teremtettünk – idén is
folytatjuk!” programsorozat, ahova a régi hagyományok tartoznak: köztük a nőnap, gyereknap, karácsony, mikulás ünnepség, egészségnap. A
„Hogyan boldogulj a munka világában?” programsorozat kifejezetten a
siketek és nagyothallók munkába állását segítette, a „Közösségi SZÍNtér
fejlesztés” pedig a szervezetek modernizálását, bútorok és csapatépítő
játékok beszerzését tette lehetővé. Végül, a „Mutasd meg videón!” csomagban a szervezeti élettel, a siketséggel, jelnyelvvel, nagyothallással,
hallókészülékkel kapcsolatos témában lehetett videós anyagot készíteni.
Országos szinten összesen 219 programot valósítottunk meg és 3267főt
értünk el.

_ SINOSZ 2019 _
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szervezet

Kecskemét

program neve

megvalósulás
dátuma

résztvevők
száma

Solo kártyaverseny

2019.11.30

14

Télapó ünnepség

2019.12.06

17

Mutasd meg videón!

2019.11.30

0

Nyugdíjas találkozó

2019.11.22

16

Honfoglaló

2019.10.26

10

Uno kártyaverseny

2019.10.12

14

Állásinterjúra való felkészülés

2019.09.06

20

Közösségi SZÍNtér fejlesztés

2019.08.27

0

Mit láttunk az idén? (játékos vetélkedő)

2019.11.09

6

Székesfehérváron megnézzük
a Palotavárosi Skanzent

2019.10.19

6

A Magyar Nemzeti Múzeumba látogatunk

2019.10.12

7

A Terror Háza Múzeumba látogatunk

2019.06.29

5

A Solti Szervezet modernizálása

2019.03.27

33

Tavaszváró nőnapi teadélután Solton

2019.03.02

9

Pénzügyi kisokos - Fundamenta előadás

2019.08.09

23

Mutasd meg videón!

2019.12.15

0

Pannon HC program nagyothallóknak

2019.10.19

15

A szervezet modernizálása

2019.11.25

4

Sportnap

2019.09.14

55

Személyiségi és közösségfejlesztő program

2019.06.06

25

Segítségnyújtás a 2018. évi adóbevalláshoz

2019.04.25

21

Solt

Gyermeknap és gyalogtúra Kecskeméten

Solt

Baja

Pécs

Zsolnay kulturális negyed - látogatás

Pécs

kecskemét
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Békéscsaba

39

Sportos délután

2019.10.05

14

Álláskeresési előadás

2019.09.24

2

Egészségnap

2019.09.14

21

Tavaszi horgászverseny

2019.04.27

16

Kenyérsütő verseny

2019.10.12

11

Kertész bútorral való ellátása

2019.06.24

0

Helységek polccal való felszerelése

2019.09.07

0

Fa lengőteke bábukészlet

2019.07.01

0

Világítás korszerűsítés

2019.10.22

0

Gyereksarok kialakítása

Bográcsos paprikás krumpli party

Békéscsaba

Orosháza

Gyula

Miskolc

Gyula
Ózd

Kazincbarcika

Kvíz vetélkedő

2019.05.18

15

Mézes előadás

2019.11.23

17

Közösségi Tér fejlesztés

2019.11.14

0

Rendőrségi előadás

2019.10.18

10

Hogyan boldogulj a munka világában?

2019.05.21

3

Húsvétra készülődve Miskolcon

2019.04.18

17

Előadás az adóbevallással kapcsolatban

2019.03.05

9

Farsangra készülődve

2019.02.09

26

2019.10.25

0

2019.07.22

4

2019.07.06

35

Egészségnap Ózdon

2019.06.14

40

Pünkösdi Hagyomány 2019.

2019.06.01

42

Karácsonyra készülődve

2019.11.29

15

Mutasd meg videón!

2019.10.02

0

Hogyan boldogulj a munka világában?

2019.11.06

9

Ózdi Helyi Szervezet rendezvényei,
programjai videón
Helyi Szervezet helyiségeinek
modernizálása
Légfegyveres lövészet
a BAZ-megyei tagok között

kazincbarcika

miskolc
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Zemplén

zemplén

Szeged

Szeged

Mutasd meg videón!
Karácsonyra készülődve

2019.12.02

16

Advent és karácsony - díszeket készítünk Szegeden

2019.12.04

4

Bowlingverseny Szegeden

2019.11.28

13

"Legyél egy órára újra gyerek" - egyensúly
tréning mini akadálypályával

2019.11.27

9

Tekézzünk Szegeden

2019.11.21

8

ÖrömTánc Brigivel - senior tánc

2019.11.20

15

Zsidó emlékek Szegeden - harmadik
szabadegyetemi napunk

2019.11.17

24

A szegedi Széchenyi tér mesélő szobrai

2019.11.06

9

Séta a szegedi Dóm téri Nemzeti Panteonban

2019.10.30

12

2019.10.24

13

2019.10.12

21

2019.09.07

12

Váronéző ségta Szegeden - temetőséta

2019.07.24

13

Váronéző ségta Szegeden - Szeged legjei

2019.07.10

14

Gyógytorna hölgyeknek Szegeden

2019.06.27

6

"Smoothie party" - az egészséges
táplálkozás könnyedén - Szegeden
Nemzetiségek élete: szerb nemzetiség szabadegyetemünk záró napja Szegeden
A ferencesek élete - első
szabadegyetemi napunk Szegeden

Gyógytorna hölgyeknek Szegeden

2019.06.13

3

Gyógytorna hölgyeknek Szegeden

2019.06.06

8

Gyógytorna hölgyeknek Szegeden

2019.05.30

7

Postamúzeum és Fiumei úti sírkert
- látogatás Csongrád megyéből

2019.05.23

24

Nyílt nap Szeged Napja alkalmából a szegedi Városházán 2019.05.21

20

Fénytan a hétköznapokban

2019.05.20

31

Szegedi városháza-látogatás

2019.05.02

20

Hőtan a hétközapokban

2019.04.03

33

NAV-fórum Szegeden

2019.03.14

12

Pál-völgyi-cseppkőbarlangba látogatunk Csongrád megyéből 2019.03.09

46

A Corvina Könyvtár budai műhelye

2019.02.07

22
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Hódmezővásárhely

hódmezovásárhely

Szentes

Makó

szentes
Székesfehérvár

41

Adventi kézműves foglalkozás

2019.11.29

7

Szemünk világa

2019.11.08

8

Halloween

2019.10.25

31

Fókuszban az allergia

2019.07.19

13

Az internet veszélyei

2019.04.26

10

Karácsonyi készülődés

2019.12.15

42

2019.11.07

16

2019.09.14

42

2019.09.05

10

2019.07.31

21

2019.07.11

33

2019.06.29

28

2019.05.18

48

2019.07.13

20

Adventi készülődés

2019.11.29

26

Gyógynövényes házipatika

2019.11.08

20

Népi szokások - Töklámpás eredete és
Márton napi ludazás

2019.10.25

15

Dartsverseny

2019.10.12

52

Programsorozat záró vetélkedő
2019. október 10. (csütörtök)
6. kirándulás: Ráadás kirándulás Tatára
2019. szeptember 14. (szombat)
5. kirándulás: Budapest túra, Kopaszi-gát
2019. szeptember 5. (csütörtök)
4. kirándulás: Vác és Zebegény
2019. július 31. (szerda)
2. kirándulás: Városi séta Szentesen
2019. július 11. (csütörtök)
3. kirándulás: Pákozd és környéke 2
019. június 29. (szombat)
1. kirándulás: Hajós: Pincefalu, érdseki
vadászkastély 2019. május 18. (szombat)
Maros-menti hagyományőrző nap
Apáthalván

Aromaterápiás házipatika

2019.10.11

12

Bűvészelőadás - 45 éves a SINOSZ Fejér
Megyei Szervezet ünnepségén

2019.10.05

45

Húsvétváró készülődés

2019.04.12

20

szentes

székesfehérvár

_ SINOSZ 2019 _

42

Dunaújváros

Győr

Karácsonyi készülődés

2019.12.16

15

Kalocsai Visky Károly Múzeum
megtekintése

2019.11.23

12

Gyógynövényes házipatika

2019.11.18

12

Aromaterápiás házipatika

2019.10.21

16

Időutazás Eger városába!

2019.06.29

20

Karácsonyi adventi kézműves program

2019.12.13

20

2019.11.22

24

2019.06.29

27

Nőnapi rendezvény - Hagyományt
teremtettünk - Idén is folytatjuk!

2019.03.08

41

Jubileumi ünnepség a Helyi Szervezet
40 éves fennálása alkalmából

2019.11.30

22

Stresszkezelési tanácsadás 5

2019.11.18

3

Stresszkezelési tanácsadás 4

2019.10.07

2

Hagyományt teremtünk - Cukrászati
előadás 2019.
Családi sportnap - Hagyományt
teremtettünk - Idén is folytatjuk!

zemplén

Tekeverseny

Sopron

Mosonmagyaróvár

Csorna

Eger

Stresszkezelési tanácsadás 3

2019.09.16

3

Stresszkezelési tanácsadás 2

2019.06.24

4

Beszédértési, beszédészlelési terápia
előadás 1.

2019.10.11

6

Stresszkezelési tanácsadás

2019.05.28

1

Informatikai tanfolyam

2019.12.12

8

Évzáró taggyűlés

2019.12.14

81

Egri jelnyelvnap

2019.11.09

12

Idősek napján a bűnmegelőzésről

2019.10.03

14

Nagyothalló nap

2019.07.12

35

Gyereksarok Egerben

2019.10.22

0

Közösségi SZÍNtér fejlesztése Egerben

2019.07.12

35

Egri nők napja

2019.03.07

27

EGER

EMMI-SINOSZ 4380/2019. szerződés alapján

_ TERET ADTUNK A KÖZÖSSÉGNEK! _

43
Évzáró ünnepség

Gyöngyös

gyöngyös
Szolnok

Tatabánya

Szolnok

Esztergom

2019.12.13

45

Sportnap

2019.11.23

16

Egészségnap

2019.10.18

10

Gyógytorna az időseknek

2019.10.08

15

Nőnapi ünnepség

2019.03.13

22

Kis Karácsony

2019.12.13

19

Adventi készülődés

2019.11.30

6

Tűzvédelmi jótanácsok

2019.11.22

7

Közösségi SZÍNtér fejlesztés

2019.11.18

0

Egészségügyi kisokos

2019.11.08

6

Egészségügyi kisokos

2019.10.25

6

Egészségügyi kisokos

2019.10.11

10

Világnapi filmvetítés

2019.09.21

12

Karácsonyi ünnepség Tatabányán

2019.12.13

25

Közösségi SZÍNtér fejlesztése

2019.12.13

14

Bowling nap Tatabánya

2019.11.30

28

Szépművészeti Múzeum látogatás
Budapesten
Kreatív foglalkozás I.
Tatabányai Szervezetében
Karácsonyi ünnepség Esztergom Helyi
Szervezetnél

2019.10.26

20

2019.04.26

14

2019.12.12

13

Közösségi SZÍNtér fejlesztése

2019.12.12

13

Terror Háza Múzeum látogatás Esztergomból

2019.07.13

22

Tavaszi kreatív foglalkozás Eszergomban

2019.04.25

8

Mosonmagyaróvár

Eger
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Adventi készülődés

2019.11.29

17

2019.11.26

0

2019.11.08

16

Hallás és Egészség Napja

2019.10.25

17

Jelnyelvi bemutató és érzékenyítés
civil szervezetek részére

2019.09.20

14

XIII. Megyenap Bátonyterenyén

2019.09.14

70

Szűréssel az életért! - Vöröskereszt előadás

2019.05.24

24

Vodafone fórum Salgótarjánban

2019.05.10

19

Kerti és balkonvirágok ültetése

2019.04.26

9

Nőnapi kreatív délután Salgótarjánban

2019.03.08

27

Vetőmagbörze Salgótarjánban

2019.02.22

13

Búcsúztatjuk a Vakációt

2019.08.24

13

Közösségi SZÍNtér fejlesztés

2019.11.28

0

Mikulás

2019.12.07

62

Közösségi tér fejlesztése
a Nógrád megyei szervezetnél
Mutasd meg videón! - Nógrád megyében
(összeállított programok)

salgótarján

Salgótarján

Budapest
siketek
Bp. Siketek

Gyor
Bp.
Nagyothallók

Vác

Előadás

2019.11.30

Halloween party

2019.11.02

69

Tánctanfolyam gyerekeknek

2019.12.07

5

Mikulás ünnepség

2019.12.07

62

Az internet veszélyei
Táncra fel!
Lámpa, zenés rendezvényekhez

2019.10.09

Vakáció búcsú

2019.08.24

Mutasd meg videón

2019.12.10

0

Nagyothallók napja

2019.11.29

14

Váci Szervezet - közösségi tér fejlesztése

2019.09.27

0

_ TERET ADTUNK A KÖZÖSSÉGNEK! _
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Mikulás ünnepség
Kaposvár

45

2019.12.09

17

Hallássérültek IV. Országos Fimszemléje

2019.11.16

46

Idősek napi köszöntő

2019.10.07

29

Családi nap

2019.08.31

42

Rajzold le a Mikulást, úgy, ahogy te látod

2019.12.06

14

Adventi készülődés

2019.11.29

10

Közösségi SZÍNtér fejlesztése
Sz-Sz-B Megyei Szervezet

2019.11.14

0

Halloween-i tökfaragó

2019.10.28

8

Pszichológiai előadás
Nyíregyháza

kaposvár
Mátészalka
Fehérgyarmat

Szinyei impressziói kiállítás

2019.10.19

21

Hogyan boldogulj a munka világában?

2019.10.04

9

Rendhagyó karácsony

2019.12.14

45

Jó hallás napja

2019.05.25

17

Egészségnap

2019.11.13

9

Szilveszter Szekszárdon

2019.12.31

26

Évzáró ünnepség

2019.11.29

10

Szüreti bál

2019.10.19

21

Előadás a szenvedélybetegségekről

2019.10.11

10

Szépül a SZÖVI

2019.09.10

5

A SINOSZ Tolna Megyei Szervezete
ellátogat a Szekszárdi Törvényszékbe

2019.05.24

12

A száj- és fogápolás fontossága

2019.03.22

20

Nőnapi batyusbál Szekszárdon

2019.03.09

18

"A zaklatásról általában" - rendőrségi előadás

2019.02.22

16

Farsangi batyus bál Szekszárdon

2019.02.09

22

nyíregyháza

A hajhullásról általában

szekszárd

Szekszárd

Szombathely

Pótszilveszter Szekszárdon

2019.01.12

28

Sportnap (bowling házibajnokság)

2019.10.19

20

112 Hívásfogadó központ látogatás

2019.10.05

17

Játékos Családi Nap

2019.05.25

37

Nőnap

2019.03.02

29

szekszárd

_ SINOSZ 2019 _

46
Taggyűlés és fenyőünnep Veszprémben
A szakértő válaszol - vendégünk a bőrgyógyász
Illatos advent! Készítsük el együtt az ünnep
illatát és kellékeit - mi az advent
üzenete - workshop

2019.12.13

26

2019.12.03

18

2019.11.26

Adventi kézműves foglalkozás

20
Zalaegerszeg

18

Ébresztő, mozgásra fel!

2019.10.17

15

A tisztább hallásért

2019.09.05

17

Közösségi SZÍNtér fejlesztés

2019.10.19

4

Ismerd meg a várost, ahol élsz

2019.06.27

14

Fennakadsz a szűrőn?

Egyészséges élet - mindenre jó a jóga!

2019.11.19

12

Mutassuk meg magunkat a jelnyelv napján

2019.11.09

27

Közösen a szabadba

19

Húsvéti kézműveskedés Zalaegerszegen

2019.04.18

15

Segítség a 2019-es adóbevalláshoz
Zala megyében

2019.01.24

12

Közösségi SZÍNtér fejlesztés

2019.11.29

2

Darts Kupa Bajnokság

2019.10.11

14

Nagykanizsai családi nap

2019.08.24

14

Halloween party Veszprémben

2019.10.26

Kirándulás Székesfehérvárra a Bory-várhoz
Csapatépítő nap Veszprémben

2019.11.23

15

Kirándulás Zalaszántóra a Béke Sztupához
és a Rezi várhoz

Veszprém

2019.11.27

Nagykanizsa

Egészséges élet - a dietetikus válaszol

2019.10.22

12

Kecskemét Mercedes gyárlátogatás

2019.08.06

29

Egészséges élethez egészséges étel

2019.07.13

15

2019.07.06

10

2019.07.02

18

Múzeumtúra Budapesten

2019.06.22

21

Gyógynövényekkel az egészséges életért

2019.06.15

15

KONTAKT fórum és ügyfélfogadás
Veszprémben

2019.06.07

6

Kirándulás a Papod hegyre

2019.05.11

8

Adj esélyt! Közösségek hete Veszprémben

2019.05.10

20

Húsvéti készülődés Veszprémben

2019.04.16

10

Nőnap Veszprémben

2019.03.09

24

Farsangi mulatság Veszprémben

2019.02.16

10

Pótszilveszter

2019.01.19

13

Kirándulás Ság hegyre
a Kemenes Vulkánpark Látogatóközponba
Egészséges élet - az illóolajok és
a gyógytorna segítenek

résztvevők
összlétszáma

3267

zalaegerszeg

KONTAKT fórum Veszprémben

veszprém

KÖSZÖNJÜK
A TAGJAINK BIZALMÁT,
A MUNKATÁRSAK ELKÖTELEZETTSÉGÉT
ÉS AZ EMMI PROGRAMJAINKHOZ
NYÚJTOTT TÁMOGATÁSÁT.
2020. február 15.

