A szakmai vezető beszámolója
a 2019. március 13. és április 15. között végzett munkáról
Szolgáltató központ
Hangoskönyv kölcsönzés
A tevékenység folytatásának feltételeit fejlesztjük. Az mvgyosz.hu-n fellelhető hangoskönyv katalógus
új, könnyen kereshető formátumának elkészítése folyamatban van.
Több panasz érkezett, hogy a Magyar Posta Zrt. nem szállítja házhoz a hangoskönyv küldeményeket.
Ennek oka a posta vonatkozó szabályzatának változása. Az új szabályokat a posta még ez év elején
megküldte az MVGYOSZ részére. A hangoskönyv szállító dobozok a mai napig ugyanazok, amelyekben
még az orsós szalagon, majd a hangkazettákon tárolt hangfelvételeket postázta az MVGYOSZ a
kölcsönzőknek. A doboz paraméterei alapján olyan levél küldeménynek minősül, ami nem fér el a
levélszekrényben, ezért a postás nem viszi ki házhoz, a címzett csak egy értesítést kap arról, hogy
fáradjon be a küldeményért a megadott postahivatalba. A helyzet rendezése háromféleképpen
lehetséges: Érdekvédelmi tevékenység keretében, kérve a postát, hogy tegyen kivételt a
hangoskönyv küldeményekre vonatkozóan és szállítsa házhoz azokat, vagy az egyidejűleg
kölcsönözhető CD-k számának drasztikus csökkentésével (jelenleg egyszerre 9 könyvet lehet
kölcsönözni) és új, többször felhasználható küldeményszállító eszközök beszerzésével, vagy a CD
állomány kölcsönözhetőségének kivezetésével, ezzel párhuzamosan a pendrive-on történő
kölcsönzés bevezetésével. Utóbbi esetben szükséges a végfelhasználói eszközökhöz történő
hozzáférés biztosítása.
Braille-könyv kölcsönzés
A Braille-könyvek kölcsönzése zökkenőmentesen zajlott annak ellenére, hogy a Braille-könyvtáros
hosszabb ideig nem dolgozott. Ez igazolja a Szolgáltató központ létrehozásának indokoltságát a
tekintetben, hogy adott esetben a részleg munkatársai helyettesíteni tudják egymást.
Segédeszköz értékesítés
A mindennapi életvitelt segítő eszközök értékesítése a beszámolási időszakban kiemelkedően
teljesített. A pénztári készpénz bevétel átlagosan kétszerese volt a megszokottnak. Egy saját
fejlesztésként újnak mondható, bár más formában már ismert eszköz fejlesztésén dolgozik az
MVGYOSZ, mely a versenytársainál jóval olcsóbban lesz megvásárolható a segédeszközboltban.

Vakvezető kutya használatának biztosítása

Az átadó tanfolyamokon használt úgynevezett „átadó” szobák szimulációs szobává alakítása a
végéhez közeledik. Már csak a szaniterek, csapok és radiátorok felszerelése és üzembe helyezése van
vissza. Reményeink szerint a tárgyi eszközök (hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, új ágyak, székek
és asztalok stb.) beszerzése is rövid időn belül megtörténhet, egy adományozó szervezet
támogatásával.
Egy, a társadalmi felelősségvállalásban élenjáró cég adományából új fűnyíró traktort és más
kertészeti gépeket sikerült vásárolni, melyek megkönnyítik, felgyorsítják a VKK parkosított
területének gondozását.
Az Utógondozási program keretében elkezdődött a Gazda akadémia, amelynek első alkalma lezajlott,
ahol a behívásról (és sok más, a kutya viselkedésével kapcsolatos dologról) volt szó.
Kéthetente Kölyök klubot tartanak munkatársaink, az önkéntes kölyöknevelők szakmai tudásának
fejlesztése és a kölyökkutyák minél jobb minőségű, a kiképzésre történő felkészítése céljából.
A társadalmi szemléletformálás tevékenység megkezdődött, melynek keretében a VÁI ERC is
ellátogatott a csepeli telephelyre.

Egyik – Angolul felsőfokon beszélő – vakvezető kutya kiképzőnk Tallinban járt, az EGDF (Európai
Vakvezetőkutyás Szövetség) konferenciáján. A konferencia témája: A vakvezető kutyákra vonatkozó
európai szabvány kialakítása. A szakmai munkában az MVGYOSZ alkalmas és képes befolyást
gyakorolni az ügyben, hogy a leendő szabvány garantálja a minőségi vakvezető kutya képzést,
Európai viszonylatban.

Adaptáló csoport

A csoport a székházon belül új helyre költözött. Új helye a büfé melletti két egymásba nyíló helyiség,
ahol előzőleg a segédeszközbolt volt megtalálható.
Itt említem meg azt, hogy a Nemzeti konzultáció legutóbbi levelének Braille-nyomtatású változatát
nem az MVGYOSZ készítette. Annak rövidírásos változata miatt (az MVGYOSZ, mivel a címzetteket
nem ismeri, azonban hozzánk futottak be panaszok), mivel a médiában tavaly széleskörűen publikálta
a kormány azt, hogy az MVGYOSZ-szel kötött együttműködési megállapodást a tevékenység
elvégzésére. A megrendelés hiányát nem igazán értjük, mivel a levelek megrendelőjét kiemelten
megkülönböztetett bánásmód alkalmazásával szolgáltuk ki, a legrövidebb határidőn belül (Egyes
esetekben a megrendelés napját követő napon át tudtuk adni a Braille-nyomtatású anyagokat.)

Egyebek

Egy új, fizikai nyomógombokkal készített, teljes körű beszédtámogatással rendelkező mobiltelefon
mintadarabját kértük és kaptuk tesztelésre. A telefon kezelési módja szempontjából felfogható a
„Nokiák utódjaként” is, annak ellenére, hogy az azon futó operációs rendszer zárt és a felhasználó
nem telepíthet rá alkalmazásokat. Egy másik gyártó által fejlesztett nyomógombos beszélő telefon
mintadarabját is várjuk. Mindkét gyártóval tárgyalni fogunk Frankfurtban, a Sight City kiállításon,
ahova május második hetében utazunk a nemzetközi referenssel. (Összesen 6 előre lekötött
tárgyalási időpontunk van, 6 termékforgalmazóval.)
Elkészült a 2018-as év szakmai tevékenységét bemutató éves beszámoló tervezete. A statisztikai
adatok begyűjtése a megszokottnál hosszabb időt vett igénybe, de a tapasztalatok alapján a
beszámoló készítésére vonatkozóan új rendszert alakítottunk ki.
Budapest, 2019. április 15.
Angyal Gábor
szakmai vezető

