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Milyen hallássérültnek lenni…

A hallássérültek ugyan olyan emberek, mint bárki más, csak nem hallanak, a
többséggel ellentétben. Ennyi lenne csupán a különbség? Mennyire determinálja
vajon a hallás hiánya azokat a tevékenységeket, amiket teljes természetességgel,
rutinszerűen végez egy halló a mindennapjaiban? Hogyan befolyásolja az emberi
kapcsolatokat, mennyiben változik tőle az információáramlás, milyen egy hallássérült
világképe? Ha belebújhatnánk egy pillanatra egy hallássérült ember testébe, vajon
mi mindent látnánk másképp a környezetünkből, hogyan változna meg minden, ami
eddig természetes volt, hogyan tudnánk boldogulni hallásunk nélkül? Vajon ez az
állapot tényleg csak annyit jelent, hogy nem hallunk? Megpróbálhatjuk bedugni a
fülünket, és közben hajlamosak vagyunk azt gondolni, ilyen lehet egy siketnek. Pedig
ez sajnos csak töredéke azoknak, amiben egy hallássérült mindennapja különbözik a
hallókétól. Ha a mai naptól elvesztenénk hallásunkat, hogyan beszélgetnénk
barátainkkal? Hogyan értenénk meg, mit szeretnének mondani nekünk? Nem
hallanánk, ha csengetnek, ha valaki szól hozzánk, ha elejtjük pénztárcánkat az
utcán, ha csörög a telefonunk, nem is tudnánk többé telefonálni! Többé nekünk nem
szólna a rádió… Elvesztenénk egy pillanat alatt mindent, ami addig nagyban
meghatározta mindennapjainkat, meg kéne tanulnunk egy új életet élni. És ekkor
talán még „szerencsésnek” mondhatjuk magunkat azokkal szemben, akik soha nem
hallottak. Azokkal szemben, akik soha nem hallották édesanyjuk, a barátaik,
gyermekeik, a hegedű vagy a fuvola varázslatos hangját. És ezek még csak a
felsorolás első néhány elemeit teszik ki, amikről mi, hallók azt gondoljuk, hogy
fontosak. Eszünkbe sem jut, hogy egy hallássérült, milyen nehézségeken kell, hogy
keresztülmenjen egy olyan társadalomban, ahol furcsán néznek a mássággal élőkre.
Milyen lehet úgy élni, hogy folyamatos hátrányból kell indulnunk, ahol folyton azzal
kell szembesülnünk, hogy nem tekintenek egyenértékűnek minket a hallókkal. Pedig
teljesen egyenértékű emberek a hallássérültek, szellemileg tökéletesek, sokuk több
diplomával rendelkező értelmiségi, akik tele vannak ambíciókkal, tervekkel, tenni
akarásuk kiemelkedő, teljesítőképességük semmiben nem tér el az átlagtól. Még is
sokuk munkanélküli, rossz anyagi körülmények között él, sok esetben, aki dolgozik,
képzettségéhez képest nevetségesen lealacsonyított munkakörökben kénytelen
elhelyezkedni. Milyen lehet két diplomával gombokat válogatni, fából olcsó használati
tárgyakat készíteni, leveleket borítékolni? Csupán azért, mert nem hallunk, és a
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társadalom

ezért

kirekesztésben

tart

minket!

Akinek

nincs

kapcsolata

hallássérültekkel, fogalma sincs, milyen mindennapi megpróbáltatásokon kell
keresztülmennie egy siketnek, milyen erős lelkierővel kell rendelkezni ahhoz, hogy
elviselje mindennapjait. És ők így is boldogok! Tudnak nevetni, jókat beszélgetni,
családot alapítani, példaértékkel gyerekeket nevelni és mindent, amit egy halló, csak
kicsit másképp. Miért nem kapnak még sem azonos esélyeket, miért kell azt a sok
megkülönböztetést elviselniük, miért kell alábecsültnek érezniük magukat? Mert nem
hallanak?

Ez

nem

lehet

indok,

meg

kell

szüntetni

a

sztereotípiákat,

a

megkülönböztetést, igen is ugyan olyan esélyeket kell biztosítani nekik, mint bárki
másnak. A 21. században, ahol mindenki törekszik a lehető legjobbat kihozni
magából, ahol fontos az esélyegyenlőség, nekünk, mint hallóknak, igen is
kötelességünk odafigyelni embertársainkra, és segítenünk nekik. Miben tudunk mi
segíteni? Csupán abban, hogy kicsit odafigyelünk rájuk. Hogy megpróbáljuk
megismerni a hallássérülteket, hogy semmiben nem kezeljük őket másképp, mint a
hallókat, csupán kicsit több figyelmet szentelünk nekik. Adjunk magunknak esélyt,
hogy megismerjük őket. Annyira kíváncsiak vagyunk mindennel szemben, miért nem
vagyunk kíváncsiak saját világunkra egy más szemszögből?

A hallássérültek helyzete ma Magyarországon
Magyarországon a hallássérültek száma közel egymillió fő, a lakosság 10%-a, mely
szám magába foglalja azokat is, akik halláskárosultak, akiknek hallása bizonyos
mértékben csökkent.
A 2001-es népszámlálás adatai alapján a siketek és nagyothallók száma
Magyarországon meghaladta az 53.000. Főt. Sajnos a tendencia azt mutatja, hogy a
hallássérültek száma egyre növekszik, ezen belül pedig a siketek száma nagyobb
mértékben nő. Tíz év alatt a siketek száma 15,85%-al emelkedett, a nagyothallók
számának növekedése pedig 10,8%, miközben a Magyar lakosság száma 0,15%-al
csökkent. Tehát

ez a

probléma

láthatóan egyre

nagyobb

méreteket ölt.

Természetesen részben köszönhető ez az orvostudománynak, mivel nőtt az élveszületések száma, a gyermekkori betegségek már kevesebb halálozással járnak.
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A halláskárosultak számának
alakulása Magyarországon
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A hallássérültek gazdasági aktivitási mutatói 1990. - 2001.
Inaktív kereső
ebből:

A
fogyatékosság

Összesen

típusa

Foglalkoztatott

Munkanélküli

együtt

saját jogú
nyugdíjas,
járadékos

rokkantsági

Eltartott

nyugdíjas,
baleseti
járadékos

1990
Nagyothalló

40 325

6 520

255

29 320

23 210

965

4 230

Siket,
siketnéma,
néma

7 670

1 980

50

3 475

2 775

345

2 165

összesen:

47 995

8 500

305

32 795

25 985

1 310

6 395

Nagyothalló

44 679

4 777

922

35 243

25 355

5 749

3 737

8 886

1 090

153

6 123

2 567

3 044

1 520

53 565

5 867

1 075

41 366

27 922

8 793

5 257

110,80%

73,27%

361,57% 120,20% 109,24% 595,75%

88,35%

néma

115,85%

55,05%

306,00% 176,20%

92,50% 882,32%

70,21%

összesen:

111,61%

69,02%

352,46% 126,14% 107,45% 671,22%

82,20%

2001
Siket,
siketnéma,
néma
összesen:

Változás
Nagyothalló
Siket,
siketnéma,

Forrás: KSH népszámlálás 2001.
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15 évesnél idősebb hallássérültek befejezett legmagasabb iskolai végzettsége
A
fogyatékosság
típusa

Összesen

Az
általános
iskola
első
évfolyamát sem
végezte
el

Általános iskola
1–3.

Középiskola

4–7.

együtt

8.
érettségi
nélkül,
szakmai
oklevéllel

osztály

érettségivel

Egyetem,
főiskola
stb.

1990
Nagyothalló

38 970

Siket,
siketnéma,
néma

Összesen:

1 300

31 340

2 250

18 590

10 500

1 660

3 155

1 515

6 875

1 355

4 150

270

1 530

2 350

1 040

270

60

45 845

2 655

35 490

2 520

20 120

12 850

2 700

3 425

1 575

43 117

611

31 611

1 182

14 398

16 031

3 255

5 327

2 313

2001
Nagyothalló
Siket,
siketnéma,
néma

Összesen:

8 194

827

5 390

267

1 549

3 574

1 195

587

195

51 311

1 438

37 001

1 449

15 947

19 605

4 450

5 914

2 508

Változás
Nagyothalló

110,64%

47,00% 100,86% 52,53%

Siket,
siketnéma,
néma

119,19%

61,03% 129,88% 98,89% 101,24% 152,09% 114,90% 217,41% 325,00%

Változás
összesen

111,92%

54,16% 104,26% 57,50%

77,45% 152,68% 196,08% 168,84% 152,67%

79,26% 152,57% 164,81% 172,67% 159,24%

Forrás: KSH Népszámlálás 2001.

Amint a fenti táblázat is mutatja, a rendszerváltás után a hallássérültek körében is
igen komoly átrendeződés kezdődött meg a munkapiacon. Miután fontossá vált a
versenyszellemű termelés, megnyílt a gazdaság, egyre fontosabb lett az idegen
nyelvek

használata,

jelentősebb

szerep

jut

a

kommunikációnak

és

az

információáramlásnak a termelés növekedésében, ehhez igazodva változott meg az
igény a hallássérültek munkaerejének keresletében, annak munkapiacán is.
1990 és 2001 alatt a hallássérültek között háromszorosára nőtt a munkanélküliek
száma, 31 %-al csökkent a foglalkoztatottak száma. Érdekes tendencia figyelhető
meg,

hiszen

talán

természetes,

hogy

miután

képtelenek

elhelyezkedni

a

munkapiacon, kihasználva a lehetőséget, nyugdíjba vonulnak. Aki teheti, korából
adódóan él a lehetőséggel, akinek pedig hallása olyan mértékben károsodott, hogy
kérheti vele leszázalékolását, az pedig rokkant nyugdíjasként éli tovább életét.
Azonban, ha végiggondoljuk, hogy ez milyen következményekkel jár, rá kell jönnünk,
hogy ez a megoldás senkinek sem jó. Nem jó az államnak, mert több embert kell
eltartani, mint amennyit valóban szükséges lenne, ráadásul olyan embereket kell
eltartania,

akik

tulajdonképpen

keresőképesek,

csak

miután

képtelenek
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elhelyezkedni, nincs számukra más megoldás, mint nyugdíjba vonulni. Nem jó a
hallássérültnek sem, hiszen ő pontosan tudja, hogy képes lenne kereső
tevékenységet folytatni, mégis rákényszerül egy olyan lépésre, ahonnan még
nehezebb a vissza út. Elszenvedi ennek egyéb hátrányait, önbecsülése romlik, és
még nagyobb szakadék alakul ki közte és a társadalom között. Sokkal szívesebben
dolgozna, és keresne képességinek megfelelő jövedelmet, így azonban legtöbb
esetben kevesebb jövedelemmel kell megelégednie, abból megélnie.
Mennyivel hatékonyabban lehetne felhasználni azt a pénzt, amit nyugdíjra költ az
állam, ha abból olyan segítő programokat finanszírozna, amely a hallássérültek
munkaerő piacon való helytállását célozná meg, segítené elő.
Felmerülhet a kérdés, miért nem tudnak elhelyezkedni a hallássérültek? Mert a
magyar társadalomban olyan erős az előítélet velük szemben, melyen nagyon nehéz
átverekedni magukat. Gondoljuk csak végig, hogyan zajlik ma egy állás
megpályáztatása. A cégek feladnak egy hirdetést, amelyre várják a jelentkezőket.
Két lehetőség van a jelentkezésre. Vagy telefonon lehet jelentkezni, ami egyben egy
előszűrő is, ahol a pályázó időpontot kap egy beszélgetésre. Hallássérültek esetében
ez a lehetőség rögtön kiesik. Második lehetőség, hogy bekérik az önéletrajzokat,
melyet egy megadott címre postázva lehet eljuttatni vagy manapság lehetőségünk
van interneten keresztül is elküldenünk jelentkezésünket. A hallássérült elküldheti
önéletrajzát, és közben döntenie kell. Feltünteti-e önéletrajzában fogyatékosságát
vagy nem? Amennyiben feltünteti, jó esélye van rá, hogy még az interjúra sem hívják
be. Dönthet fogyatékossága eltitkolása mellett is. Ebben az esetben pszichikailag
nem lehet kellemes elindulni egy interjúra, hiszen gondolhatják róla, hogy nem
őszinte, ráadásul személyesen kell elszenvednie, milyen hatással bír, amikor az
interjún rögtön kiderül, hogy nem hall és esetleg azonnal emiatt visszautasítják. Amit
egyszer-egyszer még talán el lehet viselni, hiszen ez hallókkal is előfordul, azonban
amikor ez sorozatosan megtörténik, akkor az embernek hatalmas lelki erővel kell
rendelkeznie ahhoz, hogy átvezesse magát ezeken a megpróbáltatásokon. És vajon
meddig lehet ezt folytatni? Hány sikertelen interjút lehet kibírni? Meddig lesz kedve a
hallássérültnek próbálkozni? Nem sokáig… Egyszer csak elveszik a reménysugár,
miközben az illető önbecsülése, önbizalma szinte a nullára csökken. Mert okkal kezdi
úgy gondolni, ő már nem alkalmas semmire. Pedig nagyon is. Mert minden
képessége megvan hozzá, lelkes, elkötelezett munkaerő lenne, aki igazán akar
dolgozni. Csupán nem kezelik egyenrangú félként, mert félnek tőle, nem tudják,
hogyan kell kezelni az ő másságát. Sokan nem merik felvállalni, hogy egy
6
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hallássérültet alkalmazzanak, mert nem tudják, hogyan kell viselkedni velük
szemben.

Az érdekvédelem

Mint minden hátrányos csoportnak, a hallássérülteknek is kell, hogy legyen
érdekvédelme, hiszen saját maguk képtelenek önmaguk érdekeit megvédeni, azokat
érvényesíteni.
Természetesen létezik érdekvédelem Magyarországon, több-kevesebb sikerrel.
Miért van szüksége érdekvédelemre egy hallássérültnek? Amikor egy hallónak
hivatalos ügyben kell elintéznie valamit, egyszerűen felemeli a telefont, felhívja az
adott intézményt, megtudakolja, mikor mehet, az elintéznivalójához milyen papírokat
kell, hogy magával vigyen és van-e valamire még szükség, célja elérésének
érdekében. Mit tesz egy hallássérült, esetleg egy siket? Jó esetben van egy
ismerőse, aki tud neki segíteni, hogy hozzájusson a megfelelő információhoz. Tehát
az első lépés egy kérés valakihez, hogy legyen szíves megtudni, mire van szükség
adott ügy elintézéséhez. Eddig rendben is volna. Mígnem jön a következő lépés,
vagyis a személyes ügyintézés a hivatalokban. Ez már kicsit nehezebb ügy. Sok
esetben még egy halló sem boldogul egykönnyen a bürokrácia útvesztőjében,
legtöbb esetben nem is érti, mit miért kell tenni, kihez miért kell menni, kinek milyen
nyomtatványokat kell benyújtani. De mit tehet egy siket, aki ha bemegy egy
hivatalba, hiába próbálja meg elmondani, mit szeretne, hallásásnak hiánya az esetek
90%-ban jelentkezik beszédében is, ezért nem igazán értik mit is szeretne. De hiába
is mondják neki, hogy mit kell tennie, ha nem tanult meg szájról olvasni, vagyis csak
jelbeszéddel tud kommunikálni, képtelen lesz bármilyen hivatalos ügyet is elintézni.
Miért? Mert Magyarországon csupán néhány helyen létezik a hivatalokban tolmács a
siketeknek. Miért? Mert úgy tűnik az érdekvédelem, nem működik megfelelően. Mert
nem előírás, hogy kötelező biztosítani azoknak is a hivatalban a zökkenőmentes
ügyintézés lehetőségét, akik nem hallanak. Mit tehet a siket? Ismét kérnie kell
valakit, aki elmegy vele, hogy vele együtt és egyben helyette is, elintézze az ő dolgát.
Mindezt persze munkaidőben, amikor esetleg a segítőnek is dolgoznia kéne. Nem
kellene biztosítanunk a szabad ügyintézés lehetőségét annak a „csekély” 50.000
embernek, akik halláskárosodással élnek? Már létezik jeltolmács szolgálat, ahol a
siket kérheti egy előre maghatározott időpontra tolmács segítségét, aki elmegy és
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segít neki. Ezzel megint csak az a probléma, hogy kizárólag jeltolmácsot lehet kérni,
ha pedig a siket nem tud jelelni, hasonló a helyzet, mintha ott sem lenne. De nézzünk
egy kicsit élesebb példát. Mi történik, ha esetleg egy siketnek a törvény előtt kell
tisztázni valamit? A bíróságon kirendelnek mellé egy jeltolmácsot. Eddig ez rendben
is van. De ha a siket nem tud jelelni? Hogyan fogja tudni követni a tárgyalás
menetét? Miközben emberek sebes párbeszédeket folytatva kommunikálnak, ő pedig
kizárólag azokat érti, akiknek látja a száját és persze, ha az a valaki megfelelő
sebességgel beszél ahhoz, hogy ő le is tudja olvasni a szájáról, hogy mit mondott. Az
információk csak úgy suhannak, ő pedig lemarad minden őt érintő dologról és
képtelen megfelelően védeni magát. Ennek köszönhetően egy per évekig is
elhúzódhat, rengeteg félreértés közepette. Nagy segítséget jelenthetne egy
írótolmács, aki minden párbeszédet azonnal rögzít, a hallássérült pedig jelen időben
olvashatja a történéseket. De erre egyedül a HARKE ad lehetőséget, a hivatalos
érdekvédelmi szövetség nem biztosítja ezt a megoldást. Vajon akkor ez teljesen
kimeríti-e az érdekvédelem lehetőségét? Mert ebben az esetben ismét képződik egy
kisebbség, akik nem kapnak megfelelő támogatást az érdekvédelmi szervektől.

HARKE – Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete
A HARKE 2003 nyarán alakult. Legfőbb célkitűzésük volt segítséget nyújtani
sorstársaiknak, hogy képesek legyenek visszakerülni a munkaerőpiacra, hogy
mindennapjaik könnyebb legyen, hogy sikeresebben boldoguljanak életükben. Ennek
a célnak az eléréséhez, meghatároztak néhány fontos lépést, melyről úgy gondolták
elengedhetetlen feltételei céljaik elérésének. Először is fontosnak tartották új
szolgáltatások bevezetését. Magyarországon úttörőként első taggyűlésükön először
szerepelt írótolmács a hallássérültek kommunikációját elősegítve. Az újítás sikeres
volt, használata nagyban megkönnyítette a másképp kommunikáló siketek közti
gördülékeny párbeszédet. Másik, meglátásuk szerint kiemelkedő és hasznos
tevékenység az olyan terápiák biztosítása, mely segít kiaknázni a hallásmaradványt,
ösztönzőleg hat a maradékhallásra alapozó hallókészülékek használatára. Fontos
megemlíteni, hogy Nyugat-Európában már számos ilyen, komplex szolgáltató
központot tartanak fent. Ezek után felmerült bennük a kérdés, miért ne lehetne
nálunk is létesíteni ilyet. A hallássérültek érdekvédelmében érvényesülő jelenlegi
felfogás szerint, a jelnyelv használata kiemelt és szinte kizárólagos szerepet kap a
8

9
kommunikációban. Ők ettől eltérően, szeretnének nagyobb hangsúlyt fektetni a más
csatornák használatára épülő kommunikációs oktatásba. Nyugat-Európai mintára
építve és néhány sorstársuk élettapasztalatát alapul véve fogalmazták meg, fontos a
hallássérülteknél, hogy saját kommunikációjukat minél jobban közelítsék a
hallókéhoz. Értik ez alatt, hogy meg kell értetni sorstársaikkal, számukra nem csak a
jelnyelvi kommunikáció létezik. Képesek ők is megtanulni a szájról olvasást, nagy
nehézségek árán de képesek a megfelelő, akár jól érthető hangképzésre,
lehetőségük van élvezni nekik is a beszéd nyújtotta örömök bizonyos részeit. Ez nem
csak nekik nyújt nagyobb élményt, de pozitív hatással lehet egész életükre is. Ha
képesek megtanulni a szájról olvasást, helyesebben artikulálnak, tudnak majd
érthetőbben hangokat képezni, megnyílnak előttük azok az eddig lezárt kapuk, amik
elválasztották őket a hallóktól. Hiszen így megérthetik majd, amit egy halló mond,
képesek lesznek könnyebben és hatékonyabban megértetni magukat is. Mert
ameddig kizárólag jelnyelv segítségével kommunikálnak, addig ők is kirekesztik
maguk közül azokat a hallókat, akik nem ismerik a jelnyelvet, ezáltal saját magukat is
a hallók közül.

A nevelés – integrált és szegregált oktatás
Egy nem halló gyermeket két módon nevelhetünk fel. Választhatunk, hogy mit tartunk
neki a legjobbnak. Neveljük őt sorstársai társaságában, szegregáltan a hallóktól,
vagy integráltan, a többi halló gyerek között. Mindkét nevelési módszernek
megvannak a maga előnyei és hátrányai.
A szegregált nevelés mellett szól, hogy gyermekünk így sorstársak között nő majd
fel, kisebb mértékben lesz kénytelen elviselni a kirekesztés, megkülönböztetés
okozta negatív élményeket. Sorstársai tapasztalatai nagy segítséget jelentenek majd
neki. Iskolában töltött évei alatt a megfelelő tempóban tanulhat, nem fog kilógni a
többiek közül, megkapja a megfelelő odafigyelést a pedagógusoktól. Tökéletesen
megtanulja majd a jelnyelv használatát. Nem érzi majd egyedül magát, hiszen
sorstársak között nő fel. Ezek mind fontos szempontok egy gyermek életében, amik
jelentősen befolyásolják fejlődését.
Azonban mint mindennek, ennek is megvannak a maga negatív hatásai. Ha
gyermekünket szegregáltan neveljük, kommunikációja szinte csak a jelnyelv
használatára korlátozódik.

Ugyanis ebben az esetben, a szülők is hajlamosak

inkább megtanulni a jelnyelvet, mert úgy gondolják, csak így tudnak vagy legalább is
így könnyebb a gyerekkel kommunikálni. Miután vége az elemi oktatásnak,
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gyermekünk kénytelen átlépni az integrált oktatásba, hiszen Magyarországon nincs
kifejezetten siketeknek alapított középiskola, sem pedig felsőoktatási intézmény.
Ekkor gyermekünk kifejezetten nehezen fog tudni boldogulni, főleg, ha a szegregált
nevelés alatt nem tanulta meg jól a szájról olvasást. Nem fog érteni semmit az
órákból és ekkor kell megtapasztalni, milyen integráltan tanulni. Az integrált tanulás
is tartogat persze nehézségeket. Egy olyan pedagógus, aki nem érti egy hallássérült
problémáit, nincs a gyermek irányába kellő figyelemmel, türelemmel és megértéssel,
igen sok negatív élményt okozhat. Tény, hogy a hallók tempója jelentősen eltér a
hallássérültekétől, ezért egy siketnek igen megfeszített tempót jelent a hallókkal
együtt tanulni. Azonban az is tény, hogy a siketoktatásban a tananyag kevesebb, a
számonkérés, pedig különbözik a hallóknál megszokottól. Több hallássérült, akik
integráltan tanultak, meséltek saját tapasztalataikról. Mindannyian arról számoltak
be, hogy igen nehéz volt tartani a tempót a hallókkal, esetenként előre tanultak az
órákra, hogy könnyebben értsék a pedagógusok óráit. Azonban mind egyetértettek
abban, hogy ez kifejezetten előnyükre vált. Többségük diplomával rendelkezik,
némelyikük még idegen nyelven is képes kommunikálni. Azok, akik integráltan
tanultak,

tökéletesen

olvasnak

szájról,

hangképzésük

is

nagyon

kielégítő.

Megfigyelhető a szegregáltan tanultaknál, hogy fogalmazásuk koránt sem megfelelő.
Nehezen fejezik ki magukat, törekszenek a rövid, tömör válaszokra, sok esetben
értelmezési problémáik vannak, nem ismerik sok szó valódi jelentését. Ellentétben az
integráltan tanultaknál, akik valószínűleg nevelésükből fakadóan érthetőbben,
hosszabban, választékosabban fogalmaznak. Ennek oka lehet, hogy a hallók közt
kénytelenek voltak sokkal több szót megérteni és használni, hozzászoktak a
választékosabb szövegkörnyezethez.

A HARKE és a hallássérültek szerepe az EQUAL projektben

A HARKE az EQUAL projekt kiírásakor és a megpályázáskor igen kis szervezetként
működött. Azonban annál nagyobb motiváció hajtotta Őket, tenni akarásuk sokkal
nagyobb volt annál, minthogy megfutamodjanak egy ilyen nagy feladat elől. Kiemelt
fontossággal bír céljaik között, hogy fejlesszék a hallássérültek kommunikációs
képességeit és lehetőségeit, valamint, ahogy a nevükből is adódik, elősegítsék
sorstársaik rehabilitációját a munkaerőpiacon. Hamar rájöttek, hogy a 21. században
a technika fejlődése nagyban segítségükre lehet céljaik elérésében. Ma már a
legtöbb munkakörben, a dolgozók alapvető munkaeszköze a számítógép. Az internet
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hihetetlen térnyerése számos olyan lehetőséget biztosít, mely használatával nem
vagyunk kénytelenek egy meghatározott helyen dolgozni, munkánkat bárhonnan
végezhetjük. Másik, a hallássérültek számára kiemelkedő előnye az informatikai
szektor fejlődésének és térnyerésének, hogy olyan munkakörök is kialakultak,
melyek elvégzéséhez szükségtelen a hallás vagy a beszéd képessége. Ezek alapján
az informatikai szektor adta lehetőségeket kiaknázva képesek lehetnek munkahelyek
teremtésére mindazoknak, akik hallásukban károsultak, vagy annak hiányát kell
elszenvedniük. Sorstársaiknak így már nem kell például a telefonáláshoz szükséges
kommunikációs képességekkel rendelkezniük, hiszen kommunikálhatnak e-mailben,
ráadásul, számos olyan munkakör létrejött, mely kifejezetten mellőzi a beszédre és
hallásra alapozott kommunikációt, mint például operátor. A sors szerencsésen úgy
hozta, hogy megismerkedtek a MATISZ vezetőjével, és vele egyetértésben úgy
gondolták, az EQUAL projektjének céljaihoz tökéletesen illeszthető, hogy informatikai
képzésben vegyenek részt hallássérültek is, és ezen keresztül újra munkába
állhassanak. Közösen nekiláttak megírni a pályázatot, amit sikeresen el is nyertek.
A résztvevők kiválasztása
A képzés megkezdése előtt meg kellett határozniuk azon tulajdonságokat, melyekkel
a résztvevőknek rendelkezniük kell. Több sávot határoztak meg, attól függően, hogy
a programban milyen képzettségi szintet lehet majd elérni. A szakmai képzésben
kétféle képzettség volt szerezhető, Mentorrá és Tutorrá képezték a tanulókat.
Felviteli szempontként a következőket fogalmazták meg. Azok a személyek élveznek
előnyt a kiválasztásnál, akik a legjobb fogalmazási képességekkel, közösségben való
munkatapasztalattal rendelkeznek, akiknél fellelhető a megfelelő elszántság,
motiváltság. Fontos volt, hogy a jelentkező akarja a programot végigtanulni, képes
legyen reális célokat megfogalmazni a programmal kapcsolatban. A kiválasztásban
résztvevő szakemberek érezzék, hogy a program valódi segítséggel szolgálhat majd.
Tehát a jelentkező képes lesz megfelelően elsajátítani a tanultakat és azt be is tudja
építeni a jövőjébe, sikeresen lesz képes fejlődni. Még egy fontos szempont volt, ha
már mentorokat és tutorokat akartak képezni, a jelentkezőben látni a segíteni akarás
szándékát is, alkalmasnak találni arra a feladatra, hogy képes legyen segíteni
sorstársain a program elvégzése után.
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A hallássérülteknek tartott egyéb képzések
Végiggondolva a projekt adta feladatokat, célkitűzéseket és irányelveket, valamint a
hallássérültek

helyzetét,

úgy

döntöttek,

sorstársaiknak

szüksége

lesz

egy

úgynevezett mentális képzésre is, mielőtt nekilátnak a szakmai képzésnek.
Adódott ez az ötlet elsősorban abból, hogy a hallássérültek némi hátránnyal
indulnának a képzési foglalkozásokon, valamint szükségesnek látták, hogy
mentálisan felkészítsék őket a feladatra.
Mentális képzés alatt értjük jelen esetben a hallássérültek személyiségfejlesztését,
beszédképességük javítását logopédus segítségével, valamint egy jogi alapképzés
biztosítását. Tapasztalat, hogy nagyon sok esetben jogellenesen járnak el velük
szemben a munkáltatói oldal képviselői, mely jogsértésekről nem tudnak. Fontosnak
tartották, a kellő információkkal ellátni őket, hogy a jövőben képesek legyenek
érdekeiket maguk is megvédeni, de legalább is tisztában legyenek azzal, hogy
jogsértést követnek el velük szemben.
A személyiségfejlesztő képzés célja volt, hogy saját magukkal legyenek jobban
tisztába a résztvevők, hiszen amíg ez hiányzik, addig képtelenek lesznek az
önérvényesítésre, ugyanis alapvető ellentmondásokba keveredve saját magukkal,
lehetetlen céltudatosan felépíteniük saját életüket.
A beszédtechnikai képzés lényege az volt, hogy kissé megvilágítsák, igen is képesek
sokkal szebben, érthetőbben beszélni, kommunikálni. Szerették volna megtanítani
nekik, mire kell figyelniük, amikor hallókkal beszélnek, hogyan tudják saját maguk
fejleszteni kommunikációs képességeiket, mit kell tenniük ahhoz, hogy egyrészt őket
jobban értsék, másrészt, hogy ők is jobban értsék a hallókat. Rá kellett, hogy
világítsanak náluk arra, hogy az általuk megszokott és használt beszédtechnika igen
is fejleszthető, hogy ők maguk is képesek annak javítására. Be kellett nekik
bizonyítani, valóban képesek hasznát venni mindennapi kapcsolataikban az itt
tanultaknak.

A mentális képzés tapasztalatai

A Trénerek egybehangzó véleménye, hogy nagyothalló és siket emberekkel
lényegesen nehezebb együtt dolgozni, mint a hallókkal. A képzéseket szándékosan
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kis csoportokban végezték, hogy a résztvevők figyelme végig fenntartható legyen,
ezáltal a személyes fejlesztés sokkal nagyobb teret kapjon. Minden tréner pozitív
visszajelzést adott ezzel kapcsolatban, elmondták, hogy a képzés hatékonysága
nagyban növekedett a kiscsoportos foglalkozásoknak köszönhetően. A hallássérült
személyek többsége önbizalomhiánnyal küszködik, mely náluk is nagyban rányomja
bélyegét a mindennapi életükre, munkavállalással kapcsolatos problémáik, a legtöbb
esetben is ide vezethetők vissza. A személyiségfejlesztő trénerek rögtön az elején
rájöttek, ez az egyik legfontosabb probléma, amin változtatni kell. Szerintük a
résztvevők többsége önbizalomhiánnyal küzd siketsége miatt. Saját maguk sem
fogadták el igazán hallássérültségük tényét, melynek következménye, hogy nem
vállalják fel megfelelően fogyatékosságukat. Márpedig ha a fogyatékos nem vállalja
fel az első pillanatban hiányosságát, az eleve befolyásolja kapcsolatai milyenségét
és rengeteg kellemetlen félreértéshez vezethet. Próbálták tudatosítani bennük
siketségük felvállalásának fontosságát. Olyan gyakorlatokat végeztek közösen,
melyeknek célja volt, hogy megtanulják, miért fontos azonnal felhívni a figyelmet egy
hallóval való találkozáskor siketségük tényére. Fontos volt megérteniük, nekik kell
megtenni az első lépést azért, hogy ez természetessé váljon azonnal, így biztosítva
annak a kellően több figyelemnek a meglétét a halló részéről, ami emiatt szükséges.
Szükséges azért, hogy a kommunikáció közben ne legyenek félreértések. Merje
vállalni a tényt, ha nem értett egy mondatot, merje megkérni a hallót, hogy ismételje
meg előző mondatát. Legtöbben félnek az ilyen szituációktól, ezért nem szólnak, a
halló pedig okkal gondolhatja, hogy a hallássérült érti, amit ő mondd neki. Az ilyen
elhallgatott tények, ronthatják a kapcsolatot, mert hogyan végezhetjük el a
munkánkat, ha nem értettük tökéletesen a hozzá kapcsolódó instrukciókat. Így
rengeteg konfliktust elkerülhetnek, valamint nagyban javíthatják a hallókkal való
kapcsolatukat. Meg kell érteniük a hallássérülteknek, miért nekik kell megtanítani a
hallót, arra, mit kell tennie ahhoz, hogy a kettejük közti kommunikáció akadálymentes
és sikeres legyen. Meg kell értetni a hallásukban sérültekkel, hogy sokkal nagyobb
türelmet kell mutatniuk a hallókkal szemben, hogy ezt el is várhassák tőlük. Igen is
az ő feladatuk megtanítani a hallókat, hogy hogyan viselkedjenek siketek
társaságában,

velük

szemben.

Ez

lehet

a

leghatékonyabb

és

leginkább

célravezetőbb módja a szakadékok áthidalásának hallók és nem hallók között.
A kommunikációs fejlesztés tapasztalatai
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A logopédus trénerek beszédtechnikát tanítottak a résztvevőknek. Elmondták, a
résztvevőknek időre volt szükségük, hogy megnyíljanak, és képesek legyenek a
megfelelő együttműködésre. Miután befogadóvá váltak és aktívan kezdtek részt
venni a tréningen, mindegyikük nagyon élvezte azt. Sikerült megvilágítani
mindegyikük számára, hogy kivétel nélkül képesek javítani saját hangképzésükön.
Élvezték ezen felismerést, némelyikük hihetetlen mértékű fejlődésen ment át ezen
idő alatt. Persze sok függött a személyiségtől is, az akarattól, a belső motivációtól.
Ezen volt hivatott változtatni a személyiségfejlesztő képzés, hogy a résztvevők
motiváltsága növekedjen, hogy képesnek érezzék magukat a változtatásra és
akarják is azt. A logopédusok elmondták, igen nehéz volt kiemelkedő sikereket
elérni, hiszen az idő ahhoz azért rövid volt. Azonban pontosan elég volt ahhoz, hogy
ráébresszék a résztvevőket a változás lehetőségére. Elég volt ahhoz, hogy
megkapják azt a bizonyos segítséget, amellyel képesek elindulni a változás útján.
Szakemberek véleménye, hogy ezt a kommunikációs nevelést ebben a periódusban,
amikor úgymond beálltak már a kommunikációs működést meghatározó készségek
és képességek, igen nehéz megváltoztatni. Jelentősen változtatható lenne a
kommunikációs képesség, ha annak fejlesztésére nagyobb hangsúlyt fektetnének
fiatal korban, az iskolás kor alatt. Fontos lenne, ha a hallássérült nem hagyna fel
saját kommunikációjának fejlesztésével, miután véget ér az iskola. Fontosnak tartják,
hogy a hallássérültek ne essenek ki a fejlesztő gyakorlatokból, mert így tudásszintjük
nem csak fejlődni nem képes, hanem visszaesik. Abban az esetben még inkább, ha
személyes

kapcsolataikat,

sorstársaikkal való

kontaktusaikra

korlátozzák.

A

folyamatos fejlesztés és szinten tartás hiánya nehezen szüntethető meg jelen
pillanatban Magyarországon, mert államilag nem támogatott az ilyen foglalkozások
igénybevétele. Amennyiben egy hallássérült fontosnak tartja a folyamatos tanulást és
fejlesztést, fordulhat logopédushoz, szurdopedagógushoz, akiknél, és akiktől
tanulhat. Azonban ezért fizetni kell, méghozzá teljes piaci árat. Ezt kevesen
engedhetik meg maguknak, hiszen a privát kezelések ára igen borsos, alkalmanként
több ezer forintba kerül, a fejlesztés pedig sok éves munka, főleg, hogy elérjék a
kívánt eredményeket. Amennyiben biztosítani lehetne a hallássérülteknek, hogy az
iskola befejezése után is a képzések lehetőségét, azzal nagyban elősegíthetnénk
életminőségük

javulását,

hiszen

lehetőségeiket

képesek

lennének

jobban

kihasználni, kommunikációjuk jobb, hatékonyabb és eredményesebb lehetne,
kapcsolatuk a hallókkal nagyban javulhatna. Alapvető probléma, hogy a szegregált
oktatásban résztvevők logopédiai, kommunikációs és beszédtechnikai fejlesztése
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közel sem kielégítő, személyre szabott oktatásuk pedig egyáltalán nem megoldott.
Jóval nagyobb óraszámban lenne szükségük beszédtechnikai órákra, több
foglalkozáson kéne logopédusnak foglalkozni a gyerekekkel.

A szakmai képzés tapasztalatai

A résztvevők tapasztalata
Minden résztvevővel készült egy beszélgetést, melynek lényege volt, hogy feltárják
gondolataikat, érzéseiket és tapasztalataikat a programmal kapcsolatban. A
résztvevők mind azzal az igénnyel jelentkeztek a képzésre, hogy általa képesek
lesznek majd ismét dolgozni, hogy tudásukat gyarapíthassák. Várakozásaik,
elmondásaik alapján nagy részben teljesültek. Pozitívumként emelték ki, hogy az
oktatásokon sokat tanultak saját magukról, sorstársaikról. Hasznosnak tartották a
mentális képzéseket, mindannyian úgy vélik, tanultak számukra újat és hasznosat.
Többségük többnek érzi most magát, egyértelműen mentális fejlődésről számolt be.
Boldogok, hogy megismerték egymást, mindannyian kellemesen emlékeznek vissza
a képzésre.
Tapasztalatként mondták el, hogy nagy segítséget jelentett nekik a mentális
képzéseknél, hogy kiscsoportos foglalkozásokon vehettek részt. Mind tisztában
vannak vele, hogy nagyobb figyelemmel kell lenniük az oktatóknak feléjük, több
odafigyelést igényelnek, hiszen a kommunikáció is lassabb ütemben zajlik náluk. A
szakmai képzést hasznosnak találták. Nagy érdeme a mentális képzésnek, hogy a
résztvevők rájöttek, sokkal türelmesebbnek kell lenniük a hallókkal szemben. Érzik
saját maguk felelősségét a hallókkal való kommunikáció sikerében.
A munkahelyi tapasztalataik abszolút pozitívak, mindenki segítőkészen állt hozzájuk,
munkájuk elvégzésében is sokuk számíthat kollégáik segítségére, amennyiben
problémákkal küszködnek. Vezetőik türelmesek velük, feladataikat e-mailben,
esetleg sms-ben kapják, persze a személyes párbeszédek is épp olyan súllyal
szerepelnek.
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Tükör – Hogyan látják a világot azok a hallássérültek, akik most is és eddig
mindvégig dolgoztak, akik nem igényeltek külső segítséget
A program végeztével a HARKE munkatársai, ellátogattak egy olyan munkahelyre,
ahol több hallássérült is dolgozik, de munkájukat önerőből keresték. Beszélgettek
velük

és

munkaadóikkal

munkájukról,

a

munkahelyi

körülményekről,

a

teljesítményekről, a munkahelyi nehézségekről és emberi kapcsolataikról.
Egy óriásnyomtatással foglalkozó nagy cégnél jártak, ahol nagyjából 150 ember
dolgozik. Amikor időpontot kértek egy beszélgetésre a hallássérültek közvetlen
főnökétől, nagyon segítőkészen állt az ügyhöz, teljes természetességgel volt
hajlandó időt biztosítani nekik arra, hogy beszélgethessenek mind velük, mind siket
kollégáival.
Kérdéseikre készséggel és őszintén válaszolt, melyből rögtön az elején látszott, hogy
ezen a munkahelyen a vezetők részéről semmiféle megkülönböztetés nincs a
hallássérültekkel szemben. Kiderült, hogy ötük közül hárman már 10 éve dolgoznak
a vállalatnál, egy fiú 2 éve egy másik pedig még csak két hónapja. Munkájukkal
vezetőik teljesen elégedettek, azt is elmondták, hogy teljesítőképességük, sokkal
jobb, mint a hallóéké. Kiemelték, hogy a hallássérültek dolgozni akarnak, igazán
értékelik, hogy van munkájuk és mindegyikükre jellemző, hogy ha saját munkájuk
elfogyott, akkor azonnal mennek valamelyik kollégájukhoz, hogy segítsenek neki.
Érdekes volt, hogy tökéletesen kialakították a kommunikációt egymás közt a halló
vezetők és a siket dolgozók. Vezetőik nagy türelemmel vannak a hallássérültek felé,
lassan beszélnek hozzájuk, az instrukciókat esetenként leírják, mert tudják, így
biztosan nem lehet félreértés belőle. Munkájukkal maximálisan elégedettek, szeretik,
kifejezetten megbecsülik őket főnökeik.
Kihívták a hallássérülteket, hogy velük is beszélgethessenek. Ekkor négyen voltak,
ketten idősebb, 40-50 év körüliek, ketten pedig fiatalok, 25 év körüliek. Közülük
egyikük nagyon szépen beszélt, tökéletesen olvasott szájról, a többi három pedig
csak

jelelni

tudott.

Mindannyian

fizikai

munkát

végeznek,

csiszolók

és

esztergályosok. Elmondták, hogy úgy kerültek a céghez, mind bárki más,
jelentkeztek a meghirdetett állásra, és mivel értenek szakmájukhoz, így őket
választották, nem volt szempont, hogy hallanak vagy nem. Nagyon jól érzik magukat
a munkahelyükön, kollégáik szeretik őket, mindenki türelemmel van feléjük.
Megtanították kollégáikat, főnökeiket, hogyan kell velük kommunikálni, mire kell
odafigyelniük, ha velük beszélnek. Nem érzik, hogy különbséget tennének velük.
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Szükség esetén mindenki segítségül hívja azt a kollégát, aki nagyon szépen beszél,
ő pedig készséggel segít. Kiegyensúlyozott, vidám emberek. Aki szépen beszél,
jelnyelvi tolmácsként is dolgozik, másikuk pedig siket gyerekeket oktat úszásra.
Teljes életet élnek, soha nem szorultak segítségre, nem rokkant nyugdíjasok.
Megkérdezték, vajon mi a titka, hogy mindig is tudtak dolgozni? Elgondolkodtak,
majd arra a következtetésre jutottak, hogy ők fizikai munkát végeznek, és ami a
munkájuk, abban nagyon jók. Ők úgy látják, azoknak nehéz a siketek közül, akik
szellemi foglalkozásúak, hiszen azokban a munkakörökben sokkal nagyobb
hangsúlyt kap a kommunikáció, a hallókkal történő közös munka. Szerintük egy
siketnek könnyebb elhelyezkedni, ha fizikai munkát végez, mert ott élesebben
elválnak a munkafolyamatok, jobban meghúzhatók a határok, kevésbé kell közösen
dolgozni a többiekkel. Nagyon jó érzésekről számoltak be

HARKE munkatársai,

öröm volt találkozni ezekkel az emberekkel, akik élő példával szolgáltak arra, hogy
lehet munkát találni, hogy lehet tökéletes munkakapcsolat halló és siket között. Jó
volt látni, hogy mennyire élvezik a munkájukat, hogy semmi hátrányát nem látják
annak, hogy ők siketek, boldogok és teljes életet élnek. Segítik egymást a
munkahelyen és ugyan ilyen segítségre számíthatnak, vezetőiktől és kollégáiktól
egyaránt, ami annak az eredménye, hogy elismerik munkájukat, és képesek voltak
velük elfogadtatni másságukat. Bíznak benne, hogy Magyarország jó úton halad
afelé, hogy egyre több ilyen emberrel találkozhatnak majd a siketek között, akik teljes
kiegyensúlyozott életet élnek.

Összegző tapasztalat – a jövőre vonatkozó gondolatok
Összességében a program eredményesen zajlott le, a résztvevők a program idejére
elhelyezkedtek. Sajnos volt olyan munkáltató, aki a program lejárta után megszünteti
a munkaviszonyt, mert nem rendelkezik a szükséges bérkerettel. Ilyen esetekre
számítani kellet. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezeknek az
embereknek állást szerezzenek. Lehetőségeiknek megfelelően az egyesületben
próbálnak meg foglalkoztatást biztosítani számukra, illetve megmozgatnak minden
szálat annak érdekében, hogy továbbra is foglalkoztatásban maradjanak.
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Magyarországon is és a HARKE életében is ez volt az első ilyen program, az elmúlt
két év igen sok tapasztalattal szolgált. A megszerzett tapasztalatok kiváló tudást
képeznek a jövőre vonatkozó hasonló céllal induló projektek tervezésénél,
megvalósításánál, hogy azok hatékonysági mutatója jóval nagyobb legyen majd.
Büszkék rá, hogy beépítették a mentális felkészítést a projektbe, mert kiderült, milyen
nagy hasznossággal bírt a résztvevők számára a szakmai projektben való
részvételhez

és

képesek

voltak

némi

életvitelváltást

is

előidézni

náluk.

Hasznossággal bírt a szakmai oktatóknak is, hiszen nekik már nagy csoportban
kellett oktatniuk a siketeket, így nem volt lehetőségük külön figyelmet szentelni nekik.
Mire a hallássérültek bekapcsolódtak a nagy csoportba, sokkal könnyebben voltak
képesek tartani a ritmust a többiekkel, bár még így is sok esetben nehézséget
jelentett a velük való közös munka.
Egy legközelebbi, hasonlóan nagy projektben több óraszámot kell tervezni a mentális
képzésre, hogy a résztvevőknél komolyabb eredményeket legyenek képesek majd
elérni. Ezek az óraszámok arra voltak elegendőek, hogy megmutassák a változás
lehetőségét, hogy a résztvevők megtapasztalják, ők is képesek a fejlődésre. Egy
ilyen szakmai képzést a siketeknek kisebb csoportokban kell majd szervezni, és
számukra a hallók óraszámához képest is több órában kell oktatni az anyagot, mert
lassabban képesek haladni, nehezebben dolgozzák fel a tanultakat.
A projekt tervezése igen nehéz és körültekintő munkát igényelt. Sok olyan részletet
kellett előre megtervezni, amit nagyon nehéz volt megfelelően prognosztizálni.
Szakembereik véleménye sokat segített és tapasztalatként elmondható, hogy az
ilyen volumenű projektek esetében minden szakember véleményét, ötleteit
figyelembe kell venni, be kell építeni a tervezésbe, mely nagyban elősegíti a sikeres
megvalósítást.
Mint kis szervezet, elmondásuk szerint nagyon sokat köszönhetnek a konzorcium
nagyobb

képviselőinek,

igen

sokat

segítettek

nekik

a

projekt

sikeres

megvalósításában. Kiváló szakmai tudásuk, nagy tapasztalatuk nélkül, nem lettek
volna képesek ilyen sikeresen megvalósítani ezt a programot. Hatalmas türelemmel
voltak tapasztalatlanságuk iránt, és pozitív hozzáállásuk nagyban segítette Őket a
nehezebb időkben.
Általános vélemény, mind a trénerek, mind a konzorcium tagjai, valamint az összes,
velünk ebben a projektben együtt dolgozó segítő részéről, hogy bizony nem könnyű
siketekkel együtt dolgozni. Minden kicsit lassabb velük. Ebben a rohanó világban
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nagy kihívás mindig lassítani és közben türelemmel, megértéssel lenni azok iránt,
akik miatt rákényszerülünk behúzni a féket. Nagy hálával tartoznak ezért
segítőinknek, kiknek köszönhetően hatalmas tapasztalatot szereztünk az ilyen nagy
volumenű programok megvalósításában is.
A kezdetekkor megfogalmazott céljaik megvalósultak, a programnak köszönhetően
pedig újabb célokkal lettek gazdagabbak. Most, hogy látják, a tenni akarás és a
kitartó munka eredményekkel szolgál, lelkesedésük még nagyobb lett. A jövőben
felhasználva azt a rengeteg tapasztalatot és tudást, amit a program megvalósítása
közben kaptak, képesek lesznek energiáikat sokkal hatékonyabban felhasználva
tovább dolgozni azért, hogy sorstáraik helyzetén javíthassanak.
Már tisztábban látják a hiányosságokat, hogy melyek azok a területek, amelyeken
segíteniük kell.
Tudják, hogy ez a program nem csak annak a néhány embernek jelent segítséget,
akik részt vehettek benne. Mindenkinek segítségére lesz, akik azokkal az
emberekkel kapcsolatba kerülnek, akik elvégezték ezt a képzést. Tanítani fogják
sorstársaikat,

képessé

váltak

átadni nekik

saját

tudásukat,

mindazt,

amit

megtapasztaltak ez alatt a két év alatt. Mindannyian érzik ennek fontosságát és
hatalmas jelentőségét. Talán az volt az egyik legfontosabb célja ennek a
programnak, hogy ráébresszék a résztvevőket, mennyire fontos segíteni egymáson.
Minden sorstársuk, aki elvégezte ezt a programot egybehangzóan többnek tartja
most magát. Többnek, mert többet tud, gazdagabb lett egy újabb szakmával,
emberileg fejlődött és újra munkába állhatott. Ismét pozitívan látják saját jövőjüket.

Néhány kép a résztvevőkről
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Kedves résztvevők!
Először is engedjétek meg, hogy néhány szóban bemutatkozzam Nektek. Deli Gábor
vagyok, közületek vannak néhányan akikkel volt szerencsém megismerkedni
személyesen is. Talán vannak olyanok, akik már értesültek létezésemről (  ), és
biztos akad köztetek olyan is, aki most találkozik nevemmel először.
Ildikóval elég régi, baráti kapcsolatban vagyok. A sors akkor hozott minket össze,
amikor Magyarországon felmerült az EQUAL program lehetősége. Együtt kezdtünk
neki annak a programnak a megpályázásához, amiben Nektek most lehetőségetek
volt részt venni. Igen sokat dolgoztunk együtt, kitaláltuk, hogyan lehetne számotokra
a legjobbat adni, hogyan lehetne egy olyan programot, képzést, lehetőséget
biztosítani, hogy az a lehető legjobb legyen. Hogy milyen is?:
-

hasznos legyen, hogy minél több készségetek fejlődjön közben

-

hasznos legyen, hogy a lehető legtöbbet legyetek képesek kihozni magatokból

-

érdemes legyen, hogy képesek legyünk mi is és majd saját magatok is ezen
keresztül befolyásolni, megváltoztatni életeteket, jövőtöket

-

Sikeres legyen, hogy az elvégzésével Ti is azt mondjátok majd, megérte

-

Tartós legyen, hogy hosszú távú változásokat legyetek képesek elérni

És ami még nagyon-nagyon fontos, KÖZÖS legyen, hogy amit Ti tanultatok,
kaptatok, tapasztaltatok, abból képesek legyünk és legyetek TI IS adni mindazoknak,
akiknek nem adatott meg, hogy Veletek együtt élhessenek ezzel a lehetőséggel!
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Mint Ti is tudjátok, ez a program a végéhez közeleg. Mindannyian nagyon sokat
dolgoztunk vele, Ti sokat tettetek le az asztalra, és remélhetőleg sikerült sokat
adnunk Nektek. Azonban mind mindennek a végén, itt is kell egy úgymond
zárszámadást készítenünk.
Számunkra nagyon fontos, hogy tudjuk, amit tettünk, azt jól tettük-e, ahogy tettük, az
megfelelő volt-e. Szeretnénk tudni, Nektek milyen volt, hogy megérte-e, hogy mi volt
az értelme, hogy valójában mit is adtunk, és azt is, hogy Nektek igazából erre volt-e
szükségetek.
Ezért szeretnék mindenkihez szólni a következő néhány kérdésemmel.
Kérlek benneteket, az alábbi kérdéseimre legyetek kedvesek válaszolni, hogy
képesek legyünk a megfelelő összegzést összeállítani, hogy a programot hivatalosan
is lezárhassuk és megtudjuk, hogy legközelebb mi az amit megtartsunk, elvessünk,
másképp csináljunk! EZ NEKÜNK MOST NAGYON FONTOS! Legalább annyira
fontos, mint volt az egész mindvégig, mint amennyire fontosak voltatok és vagytok Ti
is. Bízom benne, hogy átérzitek most ennek komolyságát és fontosságát, és ebben
az utolsó pillanatban mi is számíthatunk Rátok annyira, mint Ti számíthattatok ránk
az elmúlt időszakban.
Ezért kérlek benneteket, kérdéseimre, amennyire lehet, bővebb, „kifejtős” válaszokat
adjatok. Most az igazi véleményetekre vagyunk kíváncsiak, mindenre, amit gondoltok
és éreztek! Kérem, ne gondolkodjatok, mi lehet nekünk fontos vagy mi nem, Ti csak
írjatok, mindent, ami eszetekbe jut, mi pedig örömmel fogunk majd olvasni! 
Együttműködéseteket és segítségeteket előre is köszönöm mind a magam, mind a
programban dolgozók, kiváltképp Ildikó nevében, és nem utolsó sorban azoknak a
sorstársaitoknak a nevében, akik majd talán a következő programban részt vehetnek
majd, és a Ti segítségetekkel egy jóval hatékonyabb, célratörőbb képzésben lehet
majd részük.
Természetesen a válaszaitokat maximálisan bizalmasan, név nélkül kezeljük,
olvasás után pedig megsemmisítjük. Két ember olvashatja majd, egyikük Ildikó,
másikuk pedig jómagam! Erre szavunkat adjuk, hisz rosszat még most sem akarunk
Nektek! 

Kérdéseim:
Mi az oka annak, hogy a program előtt nem tudtál elhelyezkedni?
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Érettségimmel és műszaki rajzoló szakmámmal nem találtam álláslehetőséget, mert
a rendszerváltást követően a számítógép előretörésével a kézi és gépi rajzolói
szakmára már szinte nincs szükség. Segítségetekkel a szociális munkás szakmát
sikerül megszereznem, amellyel szintén Ti tudtatok álláslehetőséghez jutni.
Hogyan próbálkoztál?
Újságokban, Interneten kerestem, ismerősöknél érdeklődtem.

22

23
Mik a tapasztalataid, miért nem sikerült, mit mondtak, hogy reagáltak?
Állás interjúnál hamar kiderült, hogy sem a szakmámban, sem egyéb vonatkozásban
nem tudnak alkalmazni.

Hogyan tudsz kommunikálni a hallókkal?
Szerencsére készülékem használatával szinte probléma mentes a kommunikáció.

Kapcsolataid mekkora részét teszik ki hallók?
Kapcsolataim szinte teljes részét hallók teszik ki. Csak ritkán találkozom
hallássérültekkel.

Hány százaléka azoknak az embereknek, akikkel szinte napi kapcsolatban vagy
halló?
99%
Milyen tapasztalataid voltak a program előtt a hallókkal kapcsolatban?
Emberi vonatkozásban kedvező.
Szereted-e a hallók társaságát? Miért igen és miért nem?
Igen szeretek emberekkel kommunikálni, én is ember vagyok.

Hogyan érzed magad a hallók társaságában? Ha tehetnéd, mit tanítanál meg a
hallóknak, mi lenne a legnagyobb segítség irányodba, hogy javuljon a kapcsolatotok?
A hallók társaságában jól érzem magam. Hallássérült társaim nevében a türelmet és
az elfogadást közvetíteném a halló emberek számára.

Miért jelentkeztél erre a képzésre?
Egyrészt

a

továbbtanulás

lehetősége

miatt,

másrészt

a

munkalehetőség

reményében.
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Mik voltak a terveid, mire számítottál, mielőtt elkezdted?
Igyekeztem lehetőségeim szerint minél többet megtanulni a leadott anyagból. Arra
számítottam, hogy kulturált körülmények között, a tanultak felhasználásával,
emberekkel tudok foglalkozni és a gyermekemet és magam a kapott fizetésből
eltudom tartani.

Mi valósult meg a várakozásaidból?
Munkahelyhez, elfoglaltsághoz jutottam.

Mi nem valósult meg?
A szociális asszisztens és az ECDL képzésnek megfelelő foglalkozást a
munkahelyemen nem tudtam folytatni, mert a munkahely igénye ebben a
vonatkozásban más.

Hasznosnak tartod-e a programot, és miért?
A program számomra sok újat adott. Segített a munkakapcsolatban szükséges
kommunikáció könnyebbé válásában

Hogyan érezted magad a képzés alatt? Mind a mentális, mind a szakmai, különkülön.
Mentális vonatkozásban megerősített a nehézségek elviselésében és reményt adott
a jövőre nézve
Szakmai vonatkozásban sokszor gyorsnak éreztem a képzés menetét, de
összességében jónak tartottam.

Mit tanultál?
A képzés segítséget adott az önmegismerésben, az emberi kapcsolataimban,
és a számítógép kezelésben.

Van-e olyan, amit szerettél volna, de nem tanultál?
Angol nyelv tanulás.
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A szakmai képzés milyen volt számodra?
A szociális asszisztensképzésen a sok feladat elvégzése főleg az első időkben
okozott nehézséget. Az előadásokon sokat kellett írni, ami elvonta a figyelmemet és
kifárasztott.
Az ECDL vizsgára, Igyekezetem ellenére az otthoni körülmények között, számítógép
nélkül, nehéz volt felkészülni. Úgy éreztem, hogy a tanulási idő az anyag
mennyiségéhez képest rövid volt.
A személyiségfejlesztő és beszédtechnikai képzésről mi a véleményed? Mi tetszett
és mi nem?
Azt hiszem az előadások segítettek általános épülésemben és a beszédtechnikám
javulásában.

Hasznos volt-e számodra?
Hasznosnak éreztem. Életem folyamán több hasonló előadáson való részvételre
lenne szükségem.
Mit tanultál belőle?
Először is megtanultam tanulni. Sok olyan információhoz jutottam, amelyekhez a
tanfolyam nélkül nem juthattam volna. A szerzett tudást használni tudom emberi
kapcsolataimban, munkahelyemen. Sok helyzetben nagyobb az önbizalmam. Mások
segítése számomra elfoglaltságot és örömöt okoz.

Megváltozott-e valamiben is a hallókhoz való hozzáállásod, róluk a véleményed?
Miért?
Számomra soha nem okozott problémát a hallokkal való kapcsolat tartás. Csak jó
tapasztalataim vannak.

Tanultál-e valami olyat, ami segít leküzdeni a távolságot közted és a hallók között?
Nem volt rá szükségem.

Hogyan érzed magad a munkahelyen?
Az idősek gondozása és a velük való foglalkozás ugyan nehéz, de jó érzéssel tölt el.
Milyen hallókkal dolgozni?
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Számomra természetes.

Mi a legpozitívabb élményed a munkában?
Ha sikerül az idős embereknek számára örömöt okozni.
Van-e valami negatív élményed?
A munkahelyemen nem engedték, hogy a számítógépet használjam. A kötelező
számítógépes feladataimat is máshol kellett elkészítenem.

Hogyan viszonyulnak hozzád a halló kollégák?
Kapcsolatunk természetes.

Változtatnál-e

valamin

a

munkahelyeden,

ami

komfortosabbá

tenné

a

mindennapjaid?
A négy órás munkaidőt rövidnek tartom. Éppen csak belejöttem a munkába és már
vége is volt.
Mi a különbség a program előtti és a mostani önmagad között?
Több tudással rendelkezem, magabiztosabb vagyok.

Változtál-e valamit?
Több tudással rendelkezem, magabiztosabb vagyok.

Jobb-e most neked? Miért?
Igen. Több tudással rendelkezem, magabiztosabb vagyok.

Ha lennének ilyen képzések, mint ami az IT-mentor projektben volt, mint:
Kommunikáció,
Önbizalomfejlesztés,
U

Szakmai

U

térítéses szervezésben, tehát, tandíjjal hirdetett szervezésben, részt vennél-e ezen?
U

Igen

U

nem (válaszokból húzd alá a megfelelőt, többet is

bejelölhetsz)
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Ha igen, mennyi lenne az az összeg, amit áldoznál, és milyen képzésre áldoznál?
~ 10.000,-Ft - szakmai továbbképzésre

Nagyon köszönöm türelmetek és válaszaitok. Bízom benne, egyszer lesz még rá
lehetőség, hogy mindannyitokat személyesen is megismerhetem majd.
Itt pedig szeretnék mindenkinek sikeres, munkával és örömökkel teli jövőt kívánni!
Üdvözlettel:

Deli Gábor

Mi az oka annak, hogy a program előtt nem tudtál elhelyezkedni?
Az, hogy előítéletesek az emberek. Vagy ha volt ajánlat, akkor nagyon gyatra volt,
nekem több és jobb kellett, nem pedig alábecsülni engem.
Hogyan próbálkoztál?
Ezer helyre küldözgettem az önéletrajzomat, ha hívtak, elmentem, de sokszor nem
törődtek az e-mailekkel…
Mik a tapasztalataid, miért nem sikerült, mit mondtak, hogy reagáltak?
Főleg azért, mert hallássérült vagyok, és a legtöbb helyre telefonálni kell, azt meg
nem tudok.
Hogyan tudsz kommunikálni a hallókkal?
Remekül, simán.
Kapcsolataid mekkora részét teszik ki hallók?

Hány százaléka azoknak az embereknek, akikkel szinte napi kapcsolatban vagy
halló? Kapcsolataim? Család, barátok, ismerősök, párom, kollégák: 99%. A maradék
1% a mentor projektben megismert hallássérült emberek
Milyen tapasztalataid voltak a program előtt a hallókkal kapcsolatban?
Iskolában csúfoltak, nehezen fogadtak el, de ez már rég volt Program előtt? Nálam
változatlan, mivel csak halló emberek között vagyok.
Szereted-e a hallók társaságát? Miért igen és miért nem?
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Igen, én így érzem jól magam. Szeretem, és ők is szeretnek, elfogadnak minden
gond nélkül. Segítőkészek, és figyelmesek. És nem viselkednek velem másképp.
Hogyan érzed magad a hallók társaságában? Ha tehetnéd, mit tanítanál meg a
hallóknak, mi lenne a legnagyobb segítség irányodba, hogy javuljon a kapcsolatotok?
Mint írtam, remekül. Tőlem is tanulnak. Pedig nem tanítom, csak önkéntelen az
egész. Például kénytelenek rám figyelni, hogy megértsem őket. És egyesek
megtanulnak csak úgy szájról olvasni Csak akkor érzem magam szarul, ha egy
tábortűznél vagyunk, vagy sokan vagyunk, és egymás szavába vágnak, vagy ilyesmi,
és akkor nem tudom, mi van, miről van szó. Általában mindig visszakérdezek, hogy
mi van, miről van szó? Szerencsére türelmesek velem, s megértőek. De ettől
függetlenül sokszor lemaradok a jó poénokról…
Miért jelentkeztél erre a képzésre?
Hát, mert munkaajánlat volt benne…meg lehetőségek…
Mik voltak a terveid, mire számítottál, mielőtt elkezdted?
Semmi különös, csak az, hogy legyen munkám, és némi pénzem… illetve kíváncsi
voltam, hogy miket fogunk tanulni, s hasznos lesz-e…
Mi valósult meg a várakozásaidból?
Van állásom. És tanultam pár dolgot, ami érdekes is volt…
Mi nem valósult meg?
Hmmm…passz…
Hasznosnak tartod-e a programot, és miért?
Egyeseknek jó, hasznos. De őszintén szólva, én nem nagyon folytam bele…így nem
igazán tudok ehhez hozzászólni…sorry
Hogyan érezted magad a képzés alatt? Mind a mentális, mind a szakmai, különkülön…
Jól. Vagyis a társaimmal jól kijöttem, egyes tantárgy érdekes volt, a mentális képzés
az agyamra ment, de másoknak biztos jó, nekem felesleges volt, bár volt pár olyan
alkalom, ami viszont jó és játékos volt, na meg érdekes. És a tanárok, előadók is
igyekeztek azért
Mit tanultál?
Sok mindent…
Van-e olyan, amit szerettél volna, de nem tanultál?
Passz, ezen nem gondolkoztam….
A szakmai képzés milyen volt számodra?
Változó…
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A személyiségfejlesztő és beszédtechnikai képzésről mi a véleményed? Mi tetszett
és mi nem?
Nem voltam beszédtechnikai képzésen, akkor még nem voltam benne a projektben.
A személyiségfejlesztő nem jelentett számomra semmit, mert semmi újdonság nem
volt benne.
Hasznos volt-e számodra?
Nem.
Mit tanultál belőle?
Hmmm…
Megváltozott-e valamiben is a hallókhoz való hozzáállásod, róluk a véleményed?
Miért?
Nem, én eddig is remekül éreztem magam, és jobban is érzem magam, mert amióta
élek, mindig is hallók között voltam, én így szoktam meg, és ez így is jó.
Tanultál-e valami olyat, ami segít leküzdeni a távolságot közted és a hallók között?
Nem, mivel….
Hogyan érzed magad a munkahelyen?
Jól. Aranyos kolléganőim vannak De néha persze idegbeteg vagyok, mint
mindenki, amikor stresszes
Milyen hallókkal dolgozni?
Hmmm… változatlan…
Mi a legpozitívabb élményed a munkában?
Hm…nem tudom… tanulok sok újdonságot egyes programokban, és kezdek önálló
lenni bizonyos dolgokban.
Van-e valami negatív élményed?
Hm, néha úgy érzem, a hímnemű kollégák az agyamra mennek, amikor okoskodnak.
Meg néha úgy érzem, senki vagyok, és nem túl komoly a munkám. De ez változó!!
Hogyan viszonyulnak hozzád a halló kollégák?
Jól.
Változtatnál-e

valamin

a

munkahelyeden,

ami

komfortosabbá

tenné

a

mindennapjaid?
Hm… attól függ, milyen kérdés, mire vonatkozik?
Mi a különbség a program előtti és a mostani önmagad között?
Semmi. Egy fokkal okosabb lettem
Változtál-e valamit?
Nem.
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Jobb-e most neked? Miért?
Igen. Mert nem vagyok munkanélküli. És vannak terveim.
Ha lennének ilyen képzések, mint ami az IT-mentor projektben volt, mint:
Kommunikáció,
Önbizalomfejlesztés,
U

Szakmai

U

térítéses szervezésben, tehát, tandíjjal hirdetett szervezésben, részt vennél-e ezen?
Igen

nem (válaszokból húzd alá a megfelelőt, többet is

bejelölhetsz)
Mindhárom jó. De csak belekukkantanék, nem biztos, hogy részt vennék, az attól
függ, mit kínálnak.
Ha igen, mennyi lenne az az összeg, amit áldoznál és milyen képzésre áldoznál?
Passz, ez sok mindentől függ.

Kérdések:
Mi az oka annak, hogy a program előtt nem tudtál elhelyezkedni?
Életkor, testi fogyatékosságok, csak részmunkaidő vállalása.
Hogyan próbálkoztál?
Különböző médiák (újság hirdetések, ismeretségi körök)
Mik a tapasztalataid, miért nem sikerült, mit mondtak, hogy reagáltak?
Az elvárások és a saját elképzelésem nem találkoztak.
Általában nyitott érdeklődő volt a hozzáállás.
Hogyan tudsz kommunikálni a hallókkal?
Kapcsolataid mekkora részét teszik ki hallók? Hány százaléka azoknak az
embereknek, akikkel szinte napi kapcsolatban vagy halló?
A környezetemben mindenki jól hall, a kommunikációban csak ritkán adódik
félreértés. Figyelembe veszik fogyatékosságomat.
Milyen tapasztalataid voltak a program előtt a hallókkal kapcsolatban?
Általában jók a tapasztalataim, probléma csak azokkal fordult elő, akik nem ismertek.
Szereted-e a hallók társaságát? Miért igen és miért nem?
Hallók és nem jól hallók között nem teszek érzelmi különbséget.
Mind a két tábor társaságát kedvelem.
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Hogyan érzed magad a hallók társaságában? Ha tehetnéd, mit tanítanál meg a
hallóknak, mi lenne a legnagyobb segítség irányodba, hogy javuljon a kapcsolatotok?
A lényeg, hogy a jól halló tisztában legyen a hallássérült kommunikációs igényévelstílusával. Ezt az igényt a hallássérültnek világosan közölni kell.
Miért jelentkeztél erre a képzésre?
 Mentális és szakmai fejlődés igénye
 Új embertársak megismerése
 Anyagi lehetőségek bővítése (rokkantnyugdíj a megélhetéshez kevés az éhen
dögléshez sok)
 Testhezálló munka (belátható perspektíva, egzisztenciálisan megalapozható
jövő)
Mik voltak a terveid, mire számítottál, mielőtt elkezdted?
Nem szoktam előre tervezni. Mielőtt elkezdtem csak a lehetőségeket mértem fel.
Ezek a lehetőségek igen jók.
Mi valósult meg a várakozásaidból?
Szakmai fejlődés, új embertársak megismerése.
Mi nem valósult meg?
Anyagi lehetőségek bővítése, testhezálló munka.
Hasznosnak tartod-e a programot, és miért?
Igen, nagyon hasznosnak tartom mert szakmailag fejleszt.
Hogyan érezted magad a képzés alatt? Mind a mentális, mind a szakmai, különkülön…
Mind a két képzésen nagyon jól éreztem magam.
Mit tanultál?
Az embernek soha nem szabad feladni, mindig fel kell tudni állni.
Van-e olyan, amit szerettél volna, de nem tanultál?
Az egy külön tanfolyam lenne.
A szakmai képzés milyen volt számodra?
Szerintem nagyon jó.
A személyiségfejlesztő és beszédtechnikai képzésről mi a véleményed? Mi tetszett
és mi nem?
Bár a sorstársaimnál kevesebbet vettem részt a foglalkozásokon, nagyon
hasznosnak tartom, és tanultam új dolgokat is.
Hasznos volt-e számodra?
Igen.
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Mit tanultál belőle?
Tagoltabb-kiegyensúlyozottabb beszéd.
Megváltozott-e valamiben is a hallókhoz való hozzáállásod, róluk a véleményed?
Miért?
Lényegében ugyanaz a hozzá állás ami eddig volt. Mert eddig is jól megértettük
egymást.
Tanultál-e valami olyat, ami segít leküzdeni a távolságot közted és a hallók között?
Igen.
Hogyan érzed magad a munkahelyen?
Amíg volt munkánk, igen jól megértettük egymást. Szerettem ezen a munkahelyen
dolgozni.
Milyen hallókkal dolgozni?
Jó, ha a halló kollégáimnál is a problémám kellőképpen tudatosul.
Mi a legpozitívabb élményed a munkában?
A harmonikus-kiegyensúlyozott munka.
Van-e valami negatív élményed?
A munkaadói hozzáállás.
Hogyan viszonyulnak hozzád a halló kollégák?
Általában pozitívan.
Változtatnál-e

valamin

a

munkahelyeden,

ami

komfortosabbá

tenné

a

mindennapjaid?
Kiegyensúlyozottabb tempójú munkával.
Mi a különbség a program előtti és a mostani önmagad között?
Kolosszálisan nagy.
Változtál-e valamit?
Brutálisan sokat.
Jobb-e most neked? Miért?
Igen. Mert:
 Mentális és szakmai téren nagyon sokat fejlődtem.
 Sok új érdekes embert ismertem meg.
 Hardver beruházásra nyílt lehetőségem.
(Mivel, hogy mint IT-mentor a számítógép a kalapács a munkához)
Ha lennének ilyen képzések, mint ami az IT-mentor projektben volt, mint:
Kommunikáció,
Önbizalomfejlesztés,
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U

U

U

Szakmai

térítéses szervezésben, tehát, tandíjjal hirdetett szervezésben, részt vennél-e ezen?
Igen

nem (válaszokból húzd alá a megfelelőt, többet is

U

bejelölhetsz)
Ha igen, mennyi lenne az az összeg, amit áldoznál és milyen képzésre áldoznál?
Általában minden ami a szoftver-hardverrel kapcsolatos.
Az összeg pedig annyi amennyit nekem megér (ne felejtsük el, hogy rokkant
nyugdíjból élek)
Üdvözlettel:

Budapest, 2007-08-07
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