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A Mozgássérültek Egyesülete által 2014-ben nyújtott szolgáltatások
a.) Fogyatékos Emberek Fővárosi Támogató Szolgálata
A Szolgálat 2008. április 10-től a rendelkezik a MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány
szerinti Minőségirányítási Tanúsítvánnyal.
Ellátási terület: Budapest egész területe
Elsődleges ellátási terület: Budapest, XIII. kerület
Személyi állomány: 1 fő szolgálatvezető, 2 fő gépjárművezető, 3 fő személyi segítő,
1 fő sortársi tanácsadó
2014-ben 2 gépjárművezető, váltott műszakban nyújtott speciális szállító
szolgáltatást 1 db gépjárművel. A gépjármű teljes körűen akadálymentesített,
rámpával ellátott és a jogszabály szerinti, hatóságok által is elfogadott 4+3 pontos
biztonsági öv és kerekesszék rögzítő felszereléssel van ellátva.
A XIII. kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális Osztályától ingyenes használatra
kapott BKI-i típusú lépcsőnjáró szerkezetet 2014-ben is folyamatosan használták a
szállító szolgálat munkatársai olyan klienseknél, ahol a lakást csak lépcsőn keresztül
lehetett megközelíteni.
A sorstársi tanácsadás nem kötelező eleme a Támogató Szolgálatnak, Egyesületünk
ennek ellenére fontosnak tartja a sortársi tanácsadó szolgáltatás biztosítását.
Egyesületünk munkatársa elvégezte a MEOSZ sorstársi tanácsadó képzését és
sikerrel levizsgázott. A szolgáltatás térítésmentes, valamint a tanácsadásnak nem
feltétele az egyesületi tagság.
Fogyatékos Emberek Fővárosi Támogató Szolgálata 2014. évi mutatói
Kötelező feladategység: 5.178 feladategység
Teljesített feladategység: 6.072,45 feladategység
- személyi segítés (1 óra = 1 feladategység): 3.368,2 feladategység
- szállítás (5 km = 1 Feladategység): 2.704,25 feladategység

2014-ben az ellátott személyek száma (elszámolhatóak): 68 fő
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- csak a személyi szállítást vette igénybe: 48 fő
- csak a személyi segítést vette igénybe: 9 fő
- mindkettőt igénybe vette: 11 fő
Ellátottak száma fogyatékossági csoportonként:
- Látássérültek: 1 fő
- Mozgássérültek: 60 fő
- Értelmi fogyatékos: 4 fő
- Halmozottan fogyatékos: 1 fő
Személyi szállítás:
- Összes megtett utas (hasznos) km: 39.621 km
- Elszámolható (fogyatékossági támogatással, vagy vakok személyi
járadékával, vagy emelt szintű családi pótlékkal rendelkezők részére): 16.841 km
Személyi segítség nyújtás:
2014-ben a támogató szolgálatban 3 fő személyi segítő dolgozott az alábbi
munkarendben: 2 fő 8 órás – 8.00-16.00, 1 fő 6 órás – 15.00-21.00
Ezzel a beosztással egész nap biztosítani tudtuk a személyi segítést klienseink
számára.
A személyi segítségnyújtás esetén a következő tevékenység csoportok voltak a
leggyakoribbak:
Háztartási munka, kísérés, gondozás, oktatási, képzési célú segítségnyújtás,
rehabilitációs
célú
segítségnyújtás,
felügyelet, ügyintézés,
tanácsadás,
információnyújtás, egyéb (pl. bevásárlás).
A fővárosban az alábbi kerületekben végeztünk személyi segítést:
III., IV., VII., VIII., XIII., XIV., XV., XIX.
b.) Sortársi tanácsadás 2014-ben
A "sorstársi tanácsadás" lényege, hogy készséges odafigyeléssel és problémamegoldási módszerek alkalmazásával segítsünk "sorstársunkon". A legtöbb ember
képes megoldani a mindennapi élettel kapcsolatos problémáit, ha ehhez segítséget
kap.
Sokan már elfogadták egészségi helyzetüket, de sokszor azért viselik nehezebben
éltük megváltozott korlátait, elszigeteltségüket a világtól, mert nem tudják elhagyni
otthonukat segítség nélkül, bezártnak érzik magukat. Családtagjai vagy dolgoznak,
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vagy máshol élnek, s vannak, akiknek szerettei már nincsenek velük. A sorstársi
tanácsadás során Egyesületünk erre kiképzett munkatársa(i) tájékoztatást adnak
arról, hogy sorstársunknak milyen lehetőségei vannak az adott élethelyzetben,
megismertetik velük a számura rendelkezésre álló állami támogatásokat,
tájékoztatást adnak jogaikról, lehetőségeikről, esetleg segítséget nyújtanak
személyes dolgok elintézésben.
Vannak olyan esetek, amikor nem is a sorstársnak van szüksége támogatásra,
hanem a környezetének, hisz az ő életük is megváltozik és jön a nagy kérdés
„hogyan tovább?” Ilyenkor segíteni kell a megváltozott körülmények elfogadását,
tájékoztatni milyen segítséget kaphat és azokat mely állami szervezettől kell kérni.
Felkínáljuk a sorstársi tanácsadást kérőknek Egyesületünk szolgáltatásait is, pl. a
segédeszköz kölcsönzést, a támogató és otthonápolási szolgáltatásokat, figyelmükbe
ajánljunk kerületi csoportjaink segítő közösségét. Rávezetjük őket arra - hogy
elsősorban az önálló döntési képesség kifejlesztésével – hogyan tudnak aktívan,
kreatívan, lelkileg önállóan, tudatos életvezetéssel a mindennapokban részt venni.
2014-ben a sorstársi tanácsadás az Egyesületünk irodájában történik személyesen,
telefonon illetve e-mailen.
Személyes találkozás során adott tanácsadás: 24 fő - többszöri alkalommal,
összesen 96 alkalommal. Telefonon: 52 fő többszöri alkalommal összesen: 86
alkalommal.
Ezek az alkalmak inkább életvezetési tanácsadással, akadálymentességi
tanácsadással és fogyatékossági támogatás igénylésével, valamint rokkantsági
ellátással kapcsolatosak valamint a munkavállalás kérdéseivel fordulnak hozzánk.
Több tanácskérőnek sikerült elintézni a lakás akadálymentesítését 6 fő, valamint 8 fő
fogyatékossági támogatást igényelt.
Összességében elmondható hogy a hozzánk forduló sorstársaknak sikerül a
mindennap életvitelében segítséget nyújtani, akiknek mi nem tudunk, a megfelelő
támogató szolgálathoz illetve más pl. idősgondozói szolgálathoz irányítjuk
c.) Otthoni Szakápoló Szolgálat 2014-ben
2005. évtől működő szolgálatunk célja a fogyatékosság következtében kialakult
önellátási, önkiszolgálási állapot megőrzését, az állapot rosszabbodás megelőzését,
megakadályozását és lehetőség szerint, az állapot javítását szolgáló kezeléseknek, a
fogyatékkal élő emberek otthonában történő hozzáférhetőségének biztosítása.
Az OEP finanszírozás keretében nyújtott szolgáltatások térítésmentesen vehetők
igénybe: a Fővárosban: XIV.-XVI.-XIX. kerületek területén élők számára.
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Ellátási tevékenységek: szakápolás - sebellátás, mobilizálás – mozgás segítése,
logopédia, gyógytorna, gyógymasszázs.
Személyi állomány: 1 fő szolgálatvezető, 1 fő szakápoló, 2 fő gyógytornász
Az Otthonápolási Szolgálat vizit számai 2014. évben
Fővárosi szinten: 5423 db
A XIII. kerületben élő mozgáskorlátozott sorstársaink közül 6 fő részesült egyéni
gyógytorna ellátásban összesen 342 vizit alkalmával, melyet a XIII. kerületi
Önkormányzat finanszírozott a klubszervezet pályázata alapján.
2014. évben folytatódott az MBE XIII. kerületi szervezetében 6 fő otthonában történő
gyógytornáztatása pályázat alapján és havi 1 csoportos klubtorna megszervezése.
A XIII kerületi Osteoporosis szervezetben az szolgálat 4 db csoportos tornát
irányított.
d.) Segédeszköz kölcsönzés 2014-ben
2014. évben folytattuk a segédeszközök kölcsönözését vagy tulajdonba adását.
Legnagyobb igény 2014-ben a kerekes székek iránt volt. 17 fő kölcsönzött rövidebbhosszabb időre kerekesszéket. Járókeretet, rollátort 3 fő kapott kölcsön, botot,
mankót 4 fő.
e.) Akadálymentes üdülési szolgáltatás

Egyesületünk Albertirsán működő Rehabilitációs Üdülőjét 2014-ben 52 fő vette
igénybe: Erzsébet utalvánnyal 2 fő, önköltségen 50 fő vette igénybe
szolgáltatásunkat, több mint 230 vendégéjszakával.
Az üdülőt a Polifarbe Festékgyár által adományozott festékkel és az Albertirsai
Önkormányzat által biztosított dolgozókkal sikerült kifestetnünk. Szintén az
Önkormányzat által biztosított dolgozókkal rendeztük a nyaraló külső környezetét
(udvar rendberakása, fák kivágása).
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V. Információs, tájékoztató és kérelem benyújtó tevékenység a mozgássérült
emberek számára
a.) Ügyfélszolgáltatás
2014-ben Egyesületünk XIII. kerület Hegedűs Gyula u. 43. alatti Pesti Központjában
személyes és/vagy telefonos ügyfélszolgálatot a hét öt munkanapján biztosítottunk.
Ügyfélszolgálati helyiségünk akadálymentes.
Az ügyfélszolgálat felvilágosítást adott a mozgássérült emberek jogairól,
lehetőségeiről, a rájuk vonatkozó jogszabályokról. Az ügyfélszolgálat ellátását
meghatározó részben sorstársak végezték, akik hitelesen, saját élettapasztalataik
átadásával segítették ezt a munkát. Az ügyfélszolgálatot igénybe vevők számáról,
illetve arról, hogy milyen témákban vették igénybe sorstársaink az ügyfélszolgálatot,
külön táblázatot csatolunk.
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2014 – es évi statisztikai kimutatás
Január

Február

Március

Április

Május

Június

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Belépés – Tagdíjbefizetés

83

78

83

49

57

38

30

28

32

45

59

56

Támogató szolgálat - személyi
segítés, - szállítás

17

18

16

11

12

17

19

12

10

14

19

15

Otthoni szakápolás – gyógytorna

8

6

9

12

9

8

11

7

4

6

3

4

(LÁT) Lakás akadálymentesítés

17

24

14

18

8

17

14

16

12

8

7

5

SÚLYADÓ

0

5

4

7

9

11

8

0

0

0

0

0

Gépkocsi szerzési támogatás
igénylése – átalakítási
támogatás

17

14

17

8

11

7

6

5

1

3

4

2

FOT támogatás – államkincstár

2

5

3

7

5

4

2

3

4

3

1

1

Rokkantsági -, rehabilitációs
ellátás, felülvizsgálat

4

7

9

12

8

4

6

5

2

1

3

0

Jogsegély tanácsadás (MEOSZ)

9

17

12

19

17

11

9

14

10

9

8

6

Telefontámogatás

2

1

3

3

1

1

2

3

0

0

0

0

Sorstársi tanácsadás

9

8

6

7

8

9

8

8

0

0

0

11

Klubvezetők

20

22

19

17

20

24

16

19

Üdülési csekk, Erzsébet program

5

7

8

4

6

7

3

4

0

0

0

0

Albertirsai üdülési helyfoglalás

0

0

0

0

7

8

9

11

0

0

0

0

Általános információk

21

24

22

18

22

24

21

18

25

14

19

21

Adomány felajánlása

0

0

1

0

3

1

1

0

1

0

2

3

Segédeszköz kölcsönzés

2

1

3

2

3

4

7

2

4

3

5

3

9

12

Parkoló hely felfestési kérelem

2

0

1

0

2

3

0

0

0

0

0

1

Parkolókártya

12

19

11

17

13

14

5

15

4

7

9

4

IFI csoport – kirándulás, tábor

0

0

0

0

0

4

3

0

0

0

0

0

Kedvezmény tömegközlekedés

4

2

3

5

6

4

2

2

3

4

5

0

Rendezvények–Hajókirándulás,

2

19

3

8

6

5

2

0

0

0

0
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ÖSSZESEN

236

277

247

224

233

225

184

172

112

117

144

151

SZEMÉLYES / FŐ/

102

93

103

65

104

47

45

38

39

40

41

42

TELEFON

134

184

144

159

129

178

139

134

73

77

103

145

/FŐ/
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b.) Írásos kapcsolattartás a mozgássérült személyekkel
Egyesületi újság
2014-ben Hírmondó újságunk 2 alkalommal jelent meg. Az újság szerkesztésében
közreműködő munkatársaink folyamatosan gyűjtik az anyagokat. Újságunkban az
Egyesület életéről, céljairól, a fogyatékossággal élő emberek előtt álló akadályokról
szóló anyagok, igényelhető szolgáltatások, programok jelentek meg. A Hírmondó
szerepét egyre inkább átveszi a honlap és a facebook.

Internetes honlap/közösségi portál
Az Egyesület honlapját közösségünk és főbb tevékenységeink bemutatására
használtuk 2014-ben.
A közösségi média lapunkat ’facebook’ oldalunkat egyre többen használják.
Egyesületünk a fogyatékos emberekre vonatkozó információk elterjesztésére, az
Egyesület programjainak megismertetésére, valamint különböző témákban
információk gyűjtésére használta a közösségi oldalt.
Döntés befolyásolás
Az Egyesület kerületi szervezetei 2014-ben is folyamatos kapcsolatot tartottak a
kerületi önkormányzatokkal. A kerületi önkormányzatok szociális kerekasztalaira a
csoportvezetők többségét meghívják.
Két mozgássérült fiatal, Hatvani Attila és Ács Balázs amatőr kisfilmet készített az
Árpád hídnál található, újonnan épített aluljáró hiányosságairól. A kisfilmet eljutatták
egyesületünkhöz, amelyet egy kísérő levéllel együtt továbbítottunk a BKK
illetékeseihez. A BKK pozitívan fogadta levelünket, és figyelem felhívásunk
eredményeképpen 2014. december végére elkészült a kisfilmben hiányolt rámpa
feljáró.
A MEOSZ tagjaként folyamatosan tudtuk továbbítani egyesületünk problémáit
országos szintre, ha ezek a problémák országos szintű megoldást igényeltek.
Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontunk véleményezte a BKK
villamos és autóbusz megállók általános kialakítási segédletét.

Részt veszünk a súlyos mozgáskorlátozott személyek kedvezményéről szóló
személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatást elbíráló fővárosi szintű
elbírálásában.
Az Egyesület Otthonápolási Szakszolgálatának vezetője tagja a Magyar Honvédség
Egészségügyi Központ Honvédkórház által működtetett Kórházi Felügyelő
Tanácsnak.
2014. szeptemberében az Egyesület Központja által előkészített levéllel és
információs anyaggal keresték a Egyesület kerületi vezetői az önkormányzati
választás jelöltjeit.
Testületi ülések
Az Egyesület demokratikus működését szolgáló testületi üléseket az Egyesület
megtartotta.
Közgyűlés – 2014. május 12-én tisztújító Közgyűlést tartottunk.
Elnökségi üléseket a következő időpontokban tartottunk: 2014.03.07., 2014.06.06.,
2014.09.08., 2014.11.21., 2014.12.17.
Kerületi szerveztek működése
Egyesületünk helyi szervezeteiben havi rendszerességgel információs szolgáltatás,
egészségügyi tanácsadás, szabadidős és kulturális programok kerültek
megszervezésre, éves szinten: 3.500-4.000 fő részvételével.
Kiemelkedő programjaink: Hajdúszoboszló, Zsórifürdő rehabilitációs program,
Miskolc és környéke kulturális program, esélyegyenlőségi nap, kézimunka és egyéb
alkotók kiállítása.
2014-ben az Egyesület kerületi szervezetei a helyi önkormányzatoktól és egyéb
adományokból kapott támogatásból finanszírozhatták program és működési
költségeiket. A támogatók felé történt elszámolásokat az Egyesület központja
segítette.
Szakmai támogatás biztosítása: Az Egyesület vezetőségi tagjai esetenként részt
vettek a kerületi szervezetek ülésein. A szervezetek kérdéseire, felvetéseire
telefonon, e-mailen, illetve személyes találkozások alkalmából adtunk segítséget. A
kerületi szervezetek vezetői számára tartott ülések az egymás közti tapasztalat
cserére és a tematikus tájékoztatásra adtak lehetőséget.
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Programok 2014-ben a társadalmi szemlélet megváltoztatására
2014. február – 2014. november - Újrafestett Valóság kiállítás sorozata
2012-ben indult útjára ép és fogyatékos művészek kiállítása a Mozgássérültek
Budapesti Egyesülete és a magyar tulajdonú Polifarbe festékgyár sikeres
együttműködésében. A kiállítás az ’Újrafestett Valóság’ néven vált ismertté.
2012-ben a Magyar Nemzeti Galéria adott otthont húsz mozgássérült – szájjal és
lábbal festő, látható és kevésbé látható - fogyatékossággal élő, valamint húsz ép
képzőművész művészeti alkotásainak. 2013-tól a vándorkiállítás Vácott kezdett.
2014-ben pedig Pécs, Kaposvár, Debrecen adott helyet a kiállításnak és Győrben
zárult a sorozat.
2014. február 24. és 2014. április 4. - Ingyenes Egészségnap a Lurdy Házban
Februárban a Magnevit Pharma Kft magneto-terápiás kezeléssel és szolgáltatással
kapcsolatos információt nyújtott a helyszínen.
Áprilisban pedig az Angyali Mosoly Alapítvány képviseltette magát. Az előadó
bemutatót tartott kozmetikai termékekről, amelyek izom, ízületi, reumatikus,
érszűkületi problémák kezelésére ajánlott magyar termékek több évtizedes
tapasztalattal. Utána
egy reflexológus,
addiktológus és akupunktúrás
természetgyógyász beszélt, azokról a lehetőségekről, melyek az alternatív
gyógyászatban rejlenek a mozgásszervi rendszer támogatására.
2014. március 14. - Közönségtalálkozó
„Lengyel Zsófival az álmok útján” közönségtalálkozó
2014. április 7. Fogyasztóvédelmi képzések
Ismeretterjesztő rendezvény a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete (MBE) a
Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesülete (KÖFE) szakembereivel. A
témák között szerepelt: internetes vásárlás, termékbemutatók, békéltető testületek, a
fogyatékossággal élő fogyasztók esélyegyenlőségére vonatkozó jogszabályi
előírások.
2014. május 3-án - Fogyatékos édesanyák napja
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális, Család- és Ifjúságügyért Felelős
Államtitkársága támogatásával rendezett szakmai program, melynek célja hogy
köszöntse őket, és felhívja a figyelmet azokra a fogyatékossággal élő édesanyákra,
akiknek az anyai szerep nemcsak sok örömet jelent, hanem az átlagosnál több
kitartást és akaraterőt igényel.
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2014. május 31. - Mozgáskorlátozott Járművezetők Közlekedésbiztonsági
Versenye
A BRFK és a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete a Magyar Autóklub
Közlekedésbiztonsági és Oktatási Parkban 2014-ben is megrendeztük a versenyt,
melyen 20 fő mozgássérült vett részt.
2014. július 5. – Hajókirándulás Szentendrére
300 fő vett részt a kiránduláson. A hajó út során zenés programmal szórakoztattuk
az utasokat (Napsugár Anna , ParaDance Company táncegyüttes). Visszaúton a
tombola nyújtott izgalmas pillanatokat.
2014. augusztus 30. - Veló tanya
Lovas nap a Veló tanyán, lovaglási lehetőséggel, lovasbemutatóval, bográcsozással.
2014. szeptember 20. - Guruló városnézés – Dunakorzó
Akadálymentes útvonalakon történt a városnézés, hivatásos idegenvezetővel.
2014. november 21 és november 24 - Fogyasztóvédelmi oktatás
Térítésmentes fogyasztóvédelmi oktatást tartott a Fogyasztóvédelmi Egyesületek
Országos Szövetsége fogyatékos személyeknek Egyesületünk Egyetemes Tervezés
Központjában a következő tematikával: bankszámla kiválasztásának fő szempontjai,
fogyasztói kölcsön és hitel, pénzügyi szolgáltatók panaszkezelésére vonatkozó
előírások, biztosítások fajtái és alapvető tudnivalók
2014. december 5. – Bécsi kirándulás
45 fő vett részt az adventi Bécsi kirándulásunkon. A Schönbrunni-kastélyt tekintettük
meg, és a karácsonyi vásárra látogattunk el a Marie Terezia platz-ra.
2014. december 14. – Mikulás és Karácsonyi Ünnepség
100 db ajándékcsomagot osztottunk szét a megjelent fogyatékos gyermekek és
testvéreik között. A rendezvény háziasszonya Szőke Viktória az MTVA
műsorvezetője volt, a Parasportpress Jövőjéért Közhasznú Alapítvány kurátora.
A rendezvényen fellépett Napsugár Anna jeltáncművész, a XV.ker. Önkormányzat
által patronált színjátszó-kör és természetesen, a Mikulás is manóival, kis műsorral.
Ifjúsági programok, képzések
Február 15. - Korcsolyázás az Aréna Pláza jegén
Fiatalok korcsolyáztak, majd délután közös játékokat rendeztek az Egyesület ETIKK
irodájában.
2014. március 3-án – Erasmus+ információs nap
Az Európai Unióban tanulni szándékozó fiataloknak szervezett Egyesületünk
információs napot az Erasmus + aktuális pályázati lehetőségeiről.
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Április 5. - Guruló városnézés – Városliget
Ingyenes, akadálymentes városnézés Szabó Judit idegenvezetővel
Július 11-16. - Nyári sporttábor, Balatonmáriafürdő
A táborban való részvétel önköltséges volt, a személyi segítők részvételét pedig a
MEOSZ pályázati támogatása tette lehetővé.
2014. július 25. - „Kocsmatúra” a LEO kezdeményezésében.
A túra során három közkedvelt kocsmát térképeztünk fel akadálymentességi
szemszögből: CoolTourBar, (1024 Budapest, Lövőház utca 18.), Pointer, (1066
Budapest Teréz Krt. 34.), Instant (1065 Budapest, Nagymező utca 38).
2014. aug. – Budapest belvárosa akadálymentességének feltérképezése
Az OpenStreetMap által szervezett programon kerekesszékes segítők és önkéntesek
segítettek a Budapest belvárosáról készülő ingyenes internetes térkép adatainak
feltöltésében. A térképen megjelölik az akadálymentes épületeket és közterületeket.
A mozgáskorlátozott személyek előre meg tudják majd nézni, hogy például az a bolt,
vagy közintézmény, ahova el szeretnének jutni, megközelíthető-e kerekesszékkel.
2014. október 18., november 8., december 13.
Szabadidős programmal egybekötött interaktív kiscsoportos társkereső tréning
fogyatékos fiataloknak. Szabadidős programok
- október 18. FORD B-Max speciális igényekre átalakított autójának
tesztelése
- november 8. Közös főzés, speciális konyhaeszközökkel
- december 13. Mézes kalács sütés Egyesületünk csoda konyha gépével a
másnapi Mikulás ünnepségre
2014.09.01 – 2014.12.31.
2014-ben EMMI-NCSSZI pályázati támogatással programot indítottunk a fogyatékos
fiatalok társadalmi elfogadtatásának növelésére. A programok keretében megtartott
előadások elősegítették, hogy a fogyatékos fiatalok megismerjék jogaikat és
lehetőségeiket a családalapítás, gyermeknevelés és az önálló élet területén.
Tréningek, amelyeken mintegy 30 fiatal vett részt, fiatalok kisebb csoportjának
mutatták be azokat a technikákat, módszereket, ismereteket, amelyek a
családalapításhoz szükséges párkapcsolat kialakításában segítették őket. A projekt
összefoglalója mintegy 10 000 emberhez eljutott az Egyesület kommunikációs
csatornáink keresztül (Hírmondó, honlap) és a mozgássérültek országos hálózatának
segítségével.
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Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont 2014-ben végzett
tevékenységei
1. Az egyetemes tervezés koncepciójának elterjesztése, eredményeinek
bemutatása ETIKK-ben
1.1.) Egyetemes tervezésű tárgyak bemutatása:
Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont irodájában és
oktatóhelyiségében olyan kereskedelmi forgalomban kapható egyetemes tervezéssel
készült tárgyak kerültek bemutatásra a látogatók számára, amely - különös
figyelemmel a munka és az oktatás világára – másokkal egyenlő feltételeket teremt a
fogyatékos emberek számára.
Az ETIKK iroda és oktatóközpont különböző fogyatékossággal élő személyeket
foglalkoztatott, akiknek feladata volt a különböző szakmai (oktatási intézmények,
tervezői, foglalkoztatói, fogyasztóvédelmi, stb.) és társadalmi (különböző
fogyatékossággal élő egyének, illetve társadalmi szervezetek képviselői) csoportok
meghívása és számukra az egyetemes tervezésnek, mint az akadálymentesség
megvalósítása legfontosabb eszközének bemutatása az ETIKK központban
rendelkezésre álló tárgyak bemutatásán keresztül.
A látogatóknak bemutattuk az ETIKK iroda és oktatóközpont egyetemes tervezés
szempontjainak megfelelő fizikai és kommunikációs kialakítását, mint munkahely
mindenki számára, valamint az egyetemes tervezésű termékekből álló eszközparkot.
Csoportos bemutatásokat szerveztünk középiskolai diákok, egyetemi hallgatók,
tervezők, fejlesztők, fogyatékossággal élő személyek érdekvédelmi szervezeteinek
képviselőnek.
Csoportos tanácsadást tartottunk terméktervező hallgatók számára. A tanácsadás
során a terméktervezők, fejlesztők konzultációt folytattak az ETIKK felhasználói
tesztcsoportjával annak érdekében, hogy a fejlesztendő terméküket a fogyatékos
emberek megmaradt képességeit is figyelembe véve alakíthassák ki. A felhasználói
tesztcsoport tagjai egyrészt az ETIKK különböző fogyatékossággal élő munkatársai,
másrészt pedig a fogyatékos személyek országos szervezetei által a tesztcsoportba
delegált önkéntesek.
A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete által tartott – más jellegű - rendezvények
résztvevőinek szintén bemutattuk az egyetemes tervezés fontosságát és az ETIKKben rendelkező eszközöket. Ilyen rendezvények voltak pl. az Egyesület egészség
témában megrendezet információs napjai, a fogyatékos anyák napja, gyermeknap, a
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fogyasztóvédelmi témában megrendezett képzési napok, vagy pl. a Gyereknap és
Mikulás rendezvény, amely rendezvényeken bemutattuk az egyetemes tervezésű
tárgyakat.
Látogatók:





























Budapest Közlekedési Központ dolgozói
Budapest Taxi vezetői és dolgozói
Budapest Főváros Önkormányzatának képviselői
BM Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség megbízott képviselői
Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselői
Innovációs Hivatal megbízott képviselői
Magyar Szabványügyi Testület együttműködése
Ombudsman és az Ombudsmani Hivatal munkatársai
Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ)
Price Waterhouse Coopers Magyarország
BME Közlekedésmérnöki Kar oktatói
Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT)
MBE elnökség
Fogyatékossággal élő tesztcsoport tagok
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége képviselői
Autisták Országos Szövetsége képviselői
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége képviselői
Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete
képviselői
Autisták Országos Szövetsége képviselői
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége képviselői
ATV
Kossuth Rádió „A Hely” c. műsora
BME terméktervező mérnökhallgatók és oktatók
BME műszaki menedzser mérnökhallgatók és oktatók
Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium diákjai
BME fogyatékosügyi koordinátora
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar
fogyatékosügyi koordinátora
ELTE fogyatékosügyi koordinátora
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Nemzetközi látogatók:



Center for Social Design Faculty, MA in Social Design, Maryland
Institute College of Art (MICA) képviselői
International Federation of Persons with Physical Disability képviselői

Összesen 527 fő regisztrálta magát a rendezvényeinken.
A nem regisztrált látogatóinkkal együtt kb. 700 fő látogatta meg központunkat.
Angol és magyar nyelvű leporellókat készítettünk, amelyeket külsős és belső
rendezvényeken szétosztottunk 50-50 darabszámban, pl.: Swedish Chamber (svéd
kamara) rendezvénye: EU-Chambers Business Conference, 2014. május 29.
1.2.

Egyetemes tervezésű munkahely bemutatása:

A Központ 2014-ben is terjesztette az egyetemes tervezési módszert azáltal, hogy
oktatási események számára biztosította az ETIKK 100 m2-es akadálymentes
irodáját középiskolai vagy felsőoktatásban részt vevő csoportok számára, amely
során a részvevők egy oktatás előtti bemutatkozás keretében megismerkedhettek az
egyetemes tervezés megvalósításával egy teljesen akadálymentes környezetben,
modern eszközökkel és berendezésekkel körülvéve.
BME Ergonómia és Pszichológia Tanszékével együttműködve feladatunk volt az
egyetemes termékek bemutatása több karról érkező mérnökhallgatók számára,
valamint a diákok féléves tervfeladatainak konzultálása a felhasználói
tesztcsoportunkkal.
A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium 9. osztályos médiatagozatos diákjai
az iskolai közösségi szolgálat keretében interjúkat és filmet készítettek az ETIKK
felhasználói tesztcsoporttal a KÖZOP Monitoring Bizottságon keresztül elindult
akadálymentesítési felméréssel kapcsolatban. Fogyatékossággal vagy más
akadályozottsággal élő személyekkel az utcai és közösségi közlekedés
akadálymentességével kapcsolatosan készítették az interjúkat, elsősorban a
személyes tapasztalatokra, saját élményeikre és felhasználói igényeikre fókuszálva.
A diákoknak az ETIKK munkatársaival segítettünk leforgatni a közlekedési felmérési
projekt zárórendezvényére készült filmet a budapesti közlekedésről.
1.3.

Egyetemes tervezésű honlap, mint az ET terjesztésének fontos eszköze
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Az ETIKK létrehozott egy egyetemes tervezés szempontjai szerint kialakított
honlapot. Az ETIKK szakmai vezetője és munkatársai 2014-ben tovább folytatták az
egyetemes tervezés népszerűsítését a honlap feltöltésével. A honlapon bemutatásra
kerültek az egyetemes tervezéssel készült termékek, amelyek forrásai külföldi és
magyar szakirodalmak, publikációk. Az egyetemes tervezéssel készült termékek
összegyűjtésében a Központ figyelembe vette a fogyatékos emberek mindennapi
tapasztalatait érdekvédelmi szervezeteik bevonásával.
A honlapon bemutattunk olyan hazai és külföldi kutatásokat, amelyeket ezen a
területen végeztek. Ezen túlmenően az iroda munkatársai tovább bővítették azoknak
a jogi szabályozásoknak, útmutatóknak és tervezési segédleteknek a tárát, amelyek
a honlapra feltéve segítik a tervezőket a mindenki számára akadálymentes környezet
kialakításában.
A honlap angol nyelvű menüponttal is bővült, így a külföldi látogatottságunk is nőtt,
és a jövőben is bővíthetjük a kapcsolatrendszerünket.
Adatbázist állítottunk
összegyűjtésével.

össze

a

potenciális

érdeklődők

e-mail

címeinek

1.4. Az egyetemes tervezés koncepciójának elterjesztése, eredményeinek
bemutatása külső konferenciákon
A cégek is megismertek bennünket a honlapon keresztül, és meghívást kaptunk
előadás tartására, ahol népszerűsíthettük az egyetemes tervezést.




2014. szeptember 17-én meghívásra a TELENOR Okostelefon Akadémia
rendezvénysorozatán előadásunkban a SMART HOME / az okos otthon és az
egyetemes tervezés közötti kapcsolatot elemeztük és a kutatók, fejlesztő
cégek számára népszerűsítettük a tesztcsoportot és az egyetemes tervezés
gondolkodásmódját. A rendezvényen az egyetemes tervezésű termékeinket is
bemutattuk, nagy érdeklődés vett körül bennünket.
Központunk a „Design+szociális, társadalmi vonatkozás" témában előadóként
vett részt. Az egyetemes tervezés gondolata nagyon könnyedén
összekapcsolható a Smart Home témával, főleg ha arra gondolunk, hogy ma
már úgyis megtervezhető egy lakás vagy épület, hogy eleve okos eszközöket
építünk be, amelyek megkönnyítik a fogyatékos emberek életét is.
2014. szeptember 18-án került megrendezésre Szegeden a Csongrád Megyei
Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve, a Nemzeti
Rehabilitációs Hivatala és a Mozgássérültek Csongrád Megyei Egyesülete
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II.

közösen szervezte meg „Állásbörzével egybekötött szakmai fórumát”, ahol
központunk is lehetőséget kapott a bemutatkozásra
2014. december 4-én a BME Esély nap keretében a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem összes hallgatója körében meghirdetett
eseményen a fogyatékossággal élőket próbálták közelebb hozni a leendő
mérnökökhöz, itt is bemutattuk a projektjeinket és a felhasználói
tesztcsoportunkat, amely kutatásokba, termékfejlesztésekbe bevonható.

Felhasználói teszt csoport működtetése a tervezők számára

Az ETIKK bemutatóterem aktív irodaként is működik, ahol különböző
fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek dolgoznak. A
munkatársak olyan felhasználói teszt csoportot alkotnak, amely segítségével a
tervezők, kivitelezők, termékfejlesztők a speciális igényű személyekről szerzett
elméleti tudásukat olyan gyakorlati ismeretekkel bővíthetik, amelyet senki mástól,
mint az maguktól a speciális igényű jövőbeni felhasználóktól tudnak megkapni. A
tervezők számára tehát nagy segítséget jelent a fogyatékos emberek felhasználói
csoportjával történő folyamatos együttműködés, hiszen csak és kizárólag velük
együtt tudják megtervezni a körülöttünk levő világot, úgy, hogy azt a fogyatékos
emberek meglévő képességeikkel is tudják használni. Olyan tanácsadást végeztünk
tervezők és kivitelezők számára, amelynek révén az állami, magán és civil szféra
résztvevői érdeklődését felkeltjük a téma fontossága iránt.
Az ETIKK szolgáltatásainak továbbfejlesztését végeztük felhasználói tesztcsoport
(látássérült, hallássérült, mozgássérült, autista és értelmi fogyatékos) biztosításával.
Együttműködési megállapodások készültek a következő civil szervezetekkel, akik
tesztcsoport alanyokat biztosítottak az ETIKK-nek:


Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége



Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége



Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete



Autisták Országos Szövetsége



Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége

A fentiek érdekében a Központ 2014-ben is felvette a kapcsolatot tervezőkkel és
érzékenyítő programokat bonyolított le (helyszíni bemutatók, rendezvények, média
megjelenések, kiállításokon való részvétel), különféle kommunikációs módszerekkel
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meggyőzte őket az egyetemes tervezési módszer alkalmazásának gazdasági és
társadalmi előnyeiről.










2014-ben folytattuk együttműködésünket a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Ergonómia és Pszichológia Tanszékével. Az
Ergonómiai termékértékelés és a Tervezés speciális felhasználók számára c.
tantárgyak keretében hallgatók gyakorlati tapasztalatokat gyűjtöttek.
Budapest Közlekedési Központ fejlesztő mérnökei kerestek meg minket a
buszok tesztelési igényével, hogy minél jobban a fogyatékos utasok igényei
szerint alakítsák ki, ill. adaptálhassák a tömegközlekedési eszközöket.
A Budapesti Műszaki Egyetem végzős Műszaki menedzser Msc szakos
hallgatója következő témakörben kért segítséget:
Diplomamunka a "Autóbuszok konstrukciós javaslatai ergonómiai szempontok
figyelembevételével, különös tekintettel a kerekesszékkel közlekedőkre". A
témában való kutatás rész volt interjúk készítése olyan személyekkel, akik a
kerekesszékes emberekkel dolgoznak és több nézőpontból is látják a
tömegközlekedésben a nehézségeiket.
A BME Közlekedésüzemi és Közlekedésgazdasági Tanszéke részt vesz a
Visegrádi Alap által finanszírozott projektbe, amely "Rights of Passengers with
Reduced Mobility in V4 Countries" néven a fogyatékossággal élő és a
csökkent
mozgásképességű
személyek
távolsági
utazásainak
szabályozásával és annak megvalósulásával hivatott foglalkozni a visegrádi
négyek országaiban.
A kutatási munka egy fontos eleme volt egy online kérdőív elkészítése.
A magyar kutatást támogattuk a kérdőív terjesztésével a tágabb felhasználói
tesztcsoport körben, az eredmény 200 kitöltött kérdőív.
Az ETIKK tesztcsoportja konkrét termék fejlesztésében vett részt. Egy
műszaki menedzser hallgató és két ipari termék- és formatervező mérnök
hallgató kérte fel az ETIKK tesztcsoportját, hogy teszteljék a Hangvilág Kft.
által kifejlesztett SzeTi (Személyi titkár) nevű eszközt A SzeTi egy kifejezetten
látássérülteknek kifejlesztett (jelenleg kijelző nélküli) termék. A mérnökhallgatók kutatásukkal kívánják az eszköz felhasználói körét bővíteni további
speciális felhasználókra. Az ETIKK mozgás-, hallás- és látássérült, valamint
autista személyekből álló tesztcsoportot hívott össze a fejlesztő hallgatók
munkájának elősegítésére az egyetemes tervezés szemlélete alapján. A
tesztelők kipróbálták az eszközt és véleményezték annak alkalmazhatóságát.
Ezen túlmenően a tesztcsoport tagjai konkrét javaslatokat tettek az eszköz
lehetséges fejlesztésére, hogy minél több felhasználó számára jól használható
legyen. Az együttműködő hallgatók II. helyezettek lettek a BME Tudományos
21





DiákKör (TDK) versenyén és készülnek az országos megmérettetésre
(OTDK).
Az ETIKK felhasználói tesztcsoportjával munkacsoportot hoztunk létre a
katasztrófavédelmi helyzetek kezelésének megvitatására. A tesztcsoport
felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy a katasztrófa helyzetekre
megtervezett mentési eszközök kialakításánál és mentési akcióknál vegyék
figyelembe a fogyatékos személyek igényeit is. Ezen túlmenően
együttműködés
született
vészhelyzetek
szimulációs
gyakorlataira.
A szimulációs gyakorlatot az ETIKK tesztcsoportjának közreműködésével
alakítja ki az OKFI.
A termékek egyetemes tervezés szerinti kialakításának népszerűsítésén kívül
az ETIKK felhasználói tesztcsoportja ülést tartott a taxis szolgáltatások
egyetemes tervezés szempontjai szerinti kialakításában is. Az ETIKK
konzultáció eredményeit és külföldi példákat fel szeretné használni egy
’Mindenki számára használható taxi szolgáltatások’ útmutató megírásához.
4. Egyetemes tervezés terjesztése érzékenyítő tréningeken:

II.

2014-ben két, a célközönség profiljához igazított érzékenyítő tréninget tartottunk. Az
érzékenyítő tréningek magukban foglalták mind a fogyatékos személyek speciális
igényeinek, mind pedig az egyetemes tervezés szemléletének megismertetését. A
tréningek célcsoportjai:

II.



Budapest Közlekedési Központ dolgozói



Budapest Taxi vezetői
5. Egyetemes tervezési tanácsadás mérnököknek, hallgatóknak

Az ETIKK szakmai vezetője építészmérnök, rehabilitációs szakmérnök. Az ETIKK
rendelkezik továbbá egy közlekedésmérnöki és rehabilitációs mérnöki diplomával,
valamint egy rehabilitációs környezettervező szakemberrel. Ezzel a szakmai háttérrel
- a felhasználó teszt csoport biztosításán túl – a központ tanácsadást nyújtott építési
beruházások
tervezésénél,
kivitelezésénél,
kutatás-fejlesztéseknél
és
termékfejlesztésnél annak érdekében, hogy azoknál már a kezdet kezdetén az
egyetemes tervezés szempontjai érvényesüljenek.
Előzetes kérés alapján egyéni tanácsadást biztosítottunk szervezetek,
önkormányzat, fejlesztők, mérnökök és felsőoktatásban tanuló hallgatók számára.
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Megvalósult:
 Yourprezi együttműködésével 2 db 20 perces prezentációt készíttettünk az
egyetemes tervezés fogalmáról és a 7 alapelvéről, amelyeket a jövőben fel
tudunk használni az egyetemes tervezést bemutató előadásainkon,
konferenciákon. Az előadási anyag formai kialakításában segítettünk a
cégnek, hogy milyen kontrasztos színeket, betűtípust alkalmazzon, milyen
nemzetközi piktogramokkal tudja könnyen érthetővé tenni az információkat.
 A Budapest, XII. kerületi Normafa sportközpont projekt egyeztetését
bonyolítottuk le egyetemes tervezés szempontjából Pokorni Zoltán
polgármesterrel.
 Tanácsadást nyújtottunk kertészmérnök tervezőknek egyetemes tervezésű
játszóterek kialakítására a 12. kerületi önkormányzat részére, Anna –réti
játszótér, Margaréta játszótér
 Tanácsadást nyújtottunk cégnek a Budapest, XII. kerületi Normafa
sportközpont projekt megvalósíthatósági tanulmányához.
 IKEA családi mosdók építészeti tervezését végeztük az egyetemes tervezés
szempontjai szerint, illetve a kivitelezést végigkövettük, helyszíni művezetésen
vettünk részt.
 A Budapest Taxi kérésére mindenki számára hozzáférhető szolgáltatások
kialakításában segítettünk, egy javaslatot dolgoztunk ki. Ebben egy autó
átalakítása és diszpécser központ, munkahely kialakítása szerepelt.
 A BKV 1-es villamos meghosszabbításának megállóinak kialakítását
véleményeztük.
2104 július 22-én különböző fogyatékos személyeket képviselő szervezetek
műhelymunkán beszélték meg az 1-es villamos Kelenföldi vasútállomásig
történő meghosszabbításának terveit.
A műhelymunka kitért az érintettek tapasztalataira a tömegközlekedési
járművek használatával kapcsolatban. Számos javaslat hangzott el azzal
kapcsolatban is, hogy milyen információk és milyen módon jussanak el a
különböző fogyatékossággal élő személyekhez annak érdekében, hogy
másokkal azonos módon tudják igénybe venni a tömegközlekedési
szolgáltatást.
A műhelymunkán részt vettek a MEOSZ, SINOSZ és a VGYKE aktivistái.
Az ETIKK az 1-es villamos meghosszabbításával kapcsolatos tervekre adott
véleményét, valamint a szervezetek küldötteinek javaslatait megvitatta a
közlekedésfejlesztés tervezőivel való megbeszélésen. A tervező a
TRENECON COWI Kft – Utiber Közúti Beruházó Kft konzorcium volt.
 A BKK villamos és autóbusz megállók általános kialakítási segédletét
véleményeztük.
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II.

A BKK-nak előzetesen megtartott ETIKK egyetemes tervezésre érzékenyítő
tréning hatására kerestek meg minket a megállókat tervező gárda. 2014.
november 6-án a Budapesti Közlekedési Központ tervezőcsoportja bemutatta
a jelenleg készülő „Villamos- és autóbuszmegállók tervezési segédlete” című
munkaközi anyagot. Az anyag megalkotásának célja (követve más európai
nagyváros példáját) hogy segédletként szolgáljon mind a tervezők, mind a
beruházásokért felelős szakemberek számára, bemutatva azokat a műszaki
megoldásokat, melyek által megjelenésében, és funkciójában is megújult,
egységes közterületi megjelenés jöhessen létre. Örömmel vettük, hogy a
dokumentációban megjelennek az egyetemes tervezés szempontjai is annak
érdekében, hogy a különböző fogyatékossággal élő emberek önállóan és
biztonsággal tudják használni a közterületi közlekedési létesítményeket.
Ebben szerepeltek az utcabútorok, információs tájékoztató rendszer, az út- és
járdaburkolatok, vezetősávok kialakítása és ezekhez kiegészítő, jobbító
javaslatokat adtunk, külföldi példákkal alátámasztva.
Tanácsadást nyújtottunk hallgatói szakdolgozathoz. Téma: Bártfa u.- i
Fejlesztő Központ kialakítása, ajánlások a gyermekek, mint felhasználók
figyelembevételéhez.
A Corvinus Egyetem kerttervező, tájépítész hallgatója és rehabilitációs
szakmérnök konzulense a hallássérültek igényeivel kapcsolatban keresett
meg minket, hallássérültek igényei a tájépítészetben címmel, részükre
tanácsadást nyújtottunk.
A Generali Biztosító Zrt országos ügyfélszolgálati hálózatában halláskönnyítő
eszközökkel kívánta a hallássérült ügyfeleinek a könnyebb ügyintézést
biztosítani. A megfelelő eszköz megtalálásában segítettük a Generali –
Ingatlan Kft. beszerzési vezetőjét, tanácsadást nyújtottunk.
A Puskás Ferenc Stadion generáltervezésével megbízott Közti Zrt.
tervezőirodája is az ETIKK központba látogatott a fogyatékossággal élők
igényeinek feltérképezése ügyében, és egyeztettük a tervek részleteit, adtunk
állásfoglalást.
6. Mindenki számára alkalmas munkahely bemutatása HR szakemberek
számára

A fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek munkahelyi
elhelyezkedését nagyban elősegítheti, ha a munkáltatók megismerik azt a
munkahelyi környezetet, amely alkalmas számukra. A Központ a valóságban mutatja
meg ezt a környezetet, amely azáltal, hogy az egyetemes tervezés szempontjával
létrehozott tárgyakat, berendezéseket, informatikai alkalmazásokat helyezi előtérbe,
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másokkal egyenlő esélyű munkahelyi és oktatási feltételeket teremt a különböző
fogyatékossággal élő személyek számára.
A Központ HR szakembereknek és munkatársaknak is bemutatta a központot, akik
megismerhették a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek
munkahelyi igényeit.
Látogatók:




Budapest taxi HR-es vezetői
Budapest Közlekedési Központ HR dolgozói
Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ)
Miniszterelnökség képviselői

képviselői

és

a

Az egyetemes tervezéssel kapcsolatos tanácsadás tevékenysége révén az ETIKK
szakértői központjává válhat hosszú távon olyan beruházásoknak, amelyek
fejlesztésénél az egyetemes tervezés, illetve az akadálymentes környezet kötelező
feltétele a beruházások pénzügyi támogatásának (pl EU-s, állami vagy
önkormányzati fejlesztések).
AZ ETIKK munkát biztosított különféle fogyatékossággal élő személyek számára. Az
ETIKK munkatársai nyelveket beszélő, érettségivel és felsőfokú végzettséggel
rendelkező szakemberek, akik a végzettségüknek megfelelő munkakörben tudnak
elhelyezkedni és bemutatják, hogy megfelelő feltételek mellett másokkal egyenlő
módon tudják elvégezni munkájukat.
Az ETIKK vezetői zsűrizésben is részt vettek.


Az Access City díjat az Európai Bizottság és az Európai Fogyatékosügyi Fórum
által évente közösen megrendezett konferencia keretében nyújtják át. A hazai
zsűri koordinátora az MBE/FESZT elnöke, Földesi Erzsébet, további
résztvevője volt az ETIKK szakmai vezetője, Hortobágyi Éva

3. Az internetes felületek felhasználásának eredményei:
Viszonylag kis költséggel sok emberhez el tudtunk jutni az elektronikus tartalmakkal,
melyeket a honlapunkra folyamatosan töltöttünk fel.
Honlap látogatottság
Weboldalunk a www.etikk.hu elérhetőségen található meg.
Átlagos látogatottsági száma 326 fő/nap.
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A három leglátogatottabb menüpontunk:


híreink, szolgáltatások és példák

A weboldali életkor szerinti látogatottsága a következő: A legnépszerűbb a 25-34
évesek között, őket követik a 18-24 évesek, majd az utolsó helyen a 35-44 éves
korosztály áll. Oldalunk látogatói leginkább férfiak (60 %).
Átlagosan kettő percig tart egy látogatás. Külső hivatkozásból (esetünkben
facebook), több mint a látogatók 15%-a érkezik.
Földrajzi szempontból hazánkból látogatják legtöbben oldalunkat, de a következő
országokból is érkeznek keresések: Brazília, Oroszország, Olaszország, India,
Mexikó, Szlovákia, Spanyolország, Franciaország, és Irán.
Az internetes keresőben az „egyetemes tervezés” keresőszóval az ETIKK honlapja
került a találatok első helyére. A honlap rendkívül informatív lett, számos nagyon
érdekes eszköz, állásfoglalás, kutatás megtalálható rajta, ami érdekes lehet a
fejlesztők, startup vállalkozások számára is.
2 db kisfilmet készítettünk az egyetemes tervezés elterjesztésére a Sunny Film Kft.
segítségével és a Dumaszínház két tagja: Felméri Péter és Bács Miklós
megbízásával. Felméri Péter és Bács Miklós humorosan mutatta be a kiválasztott 3
termékünket, mennyi mindenre jó, mindeni tudja használni. A 3 kisfilm mellé 3
oktatófilmet készítettünk az egyetemes termékek népszerűsítésére az okostelefonok
sokrétű alkalmazhatóságáról, amelyek segítik a fogyatékossággal élő emberek
önálló életvitelét.
III.

4. Egyéb média megjelenések:

A média megjelenések száma nőtt a tavalyi évhez képest, több százezer fő hallott
rólunk az országos médiumokon, televízión és rádión keresztül.
2014. január



Valóság Fővárosa avagy Budapest tömegközlekedése kerekesszékkel
MR Kossuth Rádió Napközben című műsora az ETIKK-ről Földesi Erzsébettel

2014. február



Az ETIKK a Kinnarps Hungary hírlevelében
Duna TV “Akadálytalanul” című műsorban szerepelt az ETIKK
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2014. 02. 08. SportM csatornán 08:00-tól a “Szurkoljunk” c. műsorban látható
volt az ETIKK

2014. április




Televíziós megjelenés, M1 Esély című műsorban az ETIKK
Szentendre rádióban az egyetemes tervezésről szó esik
ATV – Budapest tömegközlekedése (2014. április 17.)

2014. május




2014. május 29. Filmbemutatóval egybekötött sajtótájékoztató
2014. májusi HASÉ SINOSZ újság: ETIKK bemutatkozás
2014. máj. RTL híradó

2014. június




Rádió Szentendrében az Egyetemes Tervezésről (2014. június 26.)
Gazdasági Rádió -Szívlapát című műsorban az ETIKK-ről (2014. június 4.)
Riporter: Novák Péter
Edukid 2014. jún. nyári hírlevelében megjelenés: ETIKK bemutatkozás,
hallássérültek igényei

2014. szeptember



Kossuth Rádió - EU mozaik című műsor (2014. szeptember 1.)
Szegeden a Csongrád Megyei Kormányhival Rehabilitációs Szakigazgatási
Szerve, a Nemzeti Rehabilitációs Hivatala és a Mozgássérültek Csongrád
Megyei Egyesülete közösen szervezte meg „Állásbörzével egybekötött
szakmai fórumán mutattuk be az egyetemes tervezést. (2014.szeptember 18.)

2014. november


Kossuth Rádió – A Hely c. műsor I. és II. rész

2014. december


Szentendre Rádió – a fogyatékosok világnapjáról, a katasztrófa helyzetek
kezeléséről

A médiamegjelentések felkerültek a Központ közösségi portáljára, ahol további
megosztások segítették a téma terjesztését. Ezen megkeresések mellett sok
megjelenése volt még az Egyesületnek más témákban is.
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