Telekom Adományvonal a kommunikációjukban akadályozott emberekért
A Bliss Alapítványt támogatják azok, akik a 1788-as Telekom Adományvonalat hívják vagy sms-t
küldenek 2010. július és augusztus hónapban.
A Bliss Alapítvány tevékenységének középpontjában a sérült emberi kommunikáció okozta problémák
megoldása áll. Azokra kell gondolni, akiknek ép, vagy majdnem ép értelmi képesség birtokában nincs
lehetőségük a beszédre, mert valamilyen fizikai akadály áll fenn. A leggyakoribb ok a szülési agyi
károsodás, az előrehaladó idegrendszeri betegségek, az értelmi sérülés és a baleseti agykárosodás. Az
országban egyedülálló központban elsősorban gyermekekkel és fiatal felnőttekkel foglalkoznak. A
célcsoport jellemzője a teljes kiszolgáltatottság: a rendszerint négy végtagra kiterjedő
mozgássérültséggel társuló beszédhiány, amely a gyermekeket már a legkoraibb életkortól
szegregációba kényszeríti.
A halmozott sérülés részjelenségeként fellépő kommunikációfogyatékosság enyhítésének,
kompenzálásának módszere az augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK), magyarul kiegészítő
kommunikáció. Ez különlegesen egyedi megközelítést és drága segédeszközöket igényel, valamint több
szakma harmonikus együttműködésével kialakított csapatmunkát. A súlyos mozgássérültség, de ép
értelmi képességek mellett a kezelésben résztvevők beszédképtelenek, mert születéskor vagy későbbi
betegség, ill. baleset során a beszédközpontot roncsoló, központi idegrendszeri károsodást szenvedtek.
Beszédhiányuk következtében kialakuló kommunikációs problémáik jelentős része megoldható az AAK
segítségével. A Bliss-nyelv egy olyan szimbólumrendszer, amivel beszédképtelen emberek képesek
kommunikálni.
Az alapítvány igény szerint családokat is fogad az ország különböző részéről vizsgálat és tanácsadás
céljából, valamint évente több száz leendő vagy gyakorló szakember részére biztosít képzést,
továbbképzést és hospitálási lehetőséget. A szervezetről további információk a www.bliss.org.hu
weboldalon találhatók.
A Magyar Telekom vezető infokommunikációs szolgáltatóként fontosnak tartja, hogy támogatásával
segítse az egészségügyi prevenciót Magyarországon. A "1788 – az emberi hívószám" szlogenről is ismert,
nyolc éve működő Telekom Adományvonal a Magyar Telekom vezetékes és mobiltelefon-hálózatából
érhető el. A hívás és az sms-küldés díja egyaránt 100 forint, amely összeg áfa-mentes (Domino
feltöltőkártyával kezdeményezett hívások kivételével). A két hónap alatt beérkező hívások díja a hívók
adományaként teljes egészében a Bliss Alapítványé lesz, amely ezt az összeget a szolgáltatásaik,
foglalkozásaik, képzéseik megőrzésére és bővítésére fordítja.

