A program célcsoportja, jellemzőik, számuk, a program hatókörének mérete, időbeli terjedelme

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségéről
Szervezetünk több mint 90 éve áll a hazai látássérültek szolgálatában.
Ernyőszervezetként 22 tagegyesületet tömörítünk. Fő tevékenységeink
közé tartozik az érdekvédelem és egyedülálló szolgáltatásaink díjmentes
biztosítása tagjaink részére. Ez több mint 50.000 vak embernek ad
lehetőséget arra, hogy az esélyegyenlőség jegyében élhesse
hétköznapjait, információkhoz jusson, tanulhasson, dolgozni tudjon,
önálló háztartást vezethessen, gyermeket neveljen, szórakozzon, stb.
Szolgáltatásainkról általában elmondható, hogy az országban
egyedülállóak, tagságunknak ingyen, vagy névleges összegért igénybe
vehetők, és évről évre egyre nehezebb fenntartani színvonalukat,
fejleszteni, bővíteni a kínálatot.
A vak, aliglátó és gyengénlátó embereket az alábbiakkal segítjük:
Az országban egyedülálló Hangos-könyvtárunkban irodalmi alkotások
állnak az olvasók rendelkezésére. E könyvtár ma már nem csak a látássérülteket, hanem a dislexiásokat is
segíti.
Braille-könyvtárunk szintén páratlan Magyarországon. A vak emberek írásbeliségét, az önálló olvasást, az
irodalmi művel való közvetítés nélküli kapcsolatot csakis úgy élheti meg a vak ember, ha Braille írású könyvet
vehet a kezébe, és mint ahogy látó társai, ő maga is leülhet minden segédeszköz és más ember segítsége nélkül
olvasni. A Braille-könyvtárnak ezt az igen fontos funkcióját még akkor sem szabad figyelmen kívül hagynunk,
ha a Braille könyvek előállítása igencsak költséges dolog, mert a halmozottan fogyatékos siket-vakok számára,
ez a könyvtár a szinte egyetlen használható irodalmi forrás.
Az egyesület Braille-nyomdája kiadványokat, újságokat, tankönyveket nagy mennyiségben állít elő, ami
költségvetésünket jelentősen megterheli. E Braille-nyomdát tagságunk is használja, tehát nem csak
folyóirataink, vagy Braille-könyvtárba kerülő anyagok készülnek itt, hanem a felsőoktatásban tanulók
elektronikus formában behozott jegyzeteiből az írásos változat, vagy akár verseskötetek, receptkönyvek,
használati utasítások is, egyéni igények szerint. A nyomda egyre bővülő feladatai közé tartozik a forgalomba
kerülő gyógyszeres dobozok Braille feliratozása, Braille írású tájékoztató táblák, feliratok készítése, mely igen
komoly hiánypótlás az infokommunikációs akadálymentesítés terén.
Segédeszköz-boltunk speciális eszközöket forgalmaz, amelyek a vak emberek életvezetését teszik könnyebbé.
Az itt kapható közel 500 féle - látássérültek számára nélkülözhetetlen - termékből az állam kizárólag a
fehérbotot támogatja segédeszközként, annak is csupán egy fajtáját, ami rég idejét múlt. A segédeszköz
támogatással kapcsolatos számtalan tárgyalásunk idáig eredménytelen maradt. Minthogy ezek az eszközök
meglehetősen drágák, és éppen ilyen fontosak is, maradt az a lehetőség, hogy amennyire csak lehet, a Szövetség
által nyújtott ártámogatással kerülnek forgalomba, s ez megint csak igen komoly tétel a költségvetésben.
Tankönyvellátó csoportunk biztosítja a látássérült diákok számára alap-és középfokú oktatásban a megfelelő
formátumú (elektronikus, braille, hangos) tankönyveket.
A vakvezetőkutya-képzés is Szövetségünk feladata. Egy évben 12-16 segítőtárs átadására kerül sor, amiért az
igénylő csak jelképes összeget fizet, de egy kutya betanításának költsége 1.800.000 Ft-ba kerül.
Az említett szolgáltatásaink tagjaink részére térítésmentesen, vagy névleges összegért vehetőek igénybe. Ennek
kompenzálása érdekében pályázatokból és adományokból próbáljuk likviditásunkat fenntartani és emelni
szolgáltatásaink színvonalát. A felmerülő költségeket tagságunkra nem terhelhetjük, mert nem képes
megfizetni.
Az adott hiány-, vagy (krízis)helyzet ismertetése, a támogatás igényének indokai
Az elmúlt időszak gyakorlatával szemben várhatóan a 2012-es évben szervezetünk nem költségvetési soron kap
állami támogatást feladatai ellátására, hanem pályázati úton kaphat támogatást, amelynek elnyerése mindig

esetleges, így minden plusz forrás bevonására szükségünk van, hogy a tagság számára biztosítani tudjuk
szolgáltatásainkat.
A szervezet megoldást nyújtó programterve, a megvalósulás várható hatása az ismertetett problémára:
A csökkenő állami támogatások kompenzálása érdekében igyekszünk nagyobb hangsúlyt fektetni pályázati
pénzek felkutatására, az adománygyűjtés professzionálisabb szinten történő megvalósítására,
eredményességének növelésére. Célunk mindenképpen likviditásunk megőrzése, valamint az, hogy tagjainknak
nyújtott szolgáltatásaink fennmaradjanak, melyek nagy része az országban egyedülállóak.
A megvalósítás időbeli ütemezése:
Kezdő időpont: 2012. október 01.
A kampány 2 hónapja: 2012. november 01-től 2012. december 31-ig
A felajánlott adomány felhasználása az MVGYOSZ szolgáltatásainak folyamatos biztosítására:
2013. január 01-től 2013. április 30-ig
Záró időpont: 2013. június 30.
A tervezett adománygyűjtési időszakra szóló kommunikációs terv:
Az adománygyűjtési időszakra az MVGYOSZ az alábbi kommunikációs csatornáin hívja fel a figyelmet:
- sajtóközlemény kiküldése a média szereplőinek az adománygyűjtés időszakáról és módjáról
- Vakok Világa c. folyóirat
- az MVGYOSZ hivatalos hírlevele, valamint az egyéb társszervezetek, társintézmények hírlevele
- az MVGYOSZ hivatalos honlapja (www.mvgyosz.hu)
- sajtótájékoztató megtartása a 2 hónapos kampányt követően, a befolyt adomány mértékéről, annak
felhasználásáról, köszönetnyilvánítás
Budapest, 2011. november 7.
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