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Megalakulás

A Csend Hangja Klaszter 2012. februárjában olyan vállalatok, intézmények
összefogásából alakult, melyek felelősséget éreznek a társadalom speciális
igényű tagjai, a fogyatékkal élők iránt. A klaszter arca és fő szószólója Weisz
Fanni, siket modell, esélyegyenlőségi aktivista, aki ismertségét és
népszerűségét felhasználva próbálja meg elérni esélyegyenlőségi
küldetésének célját: sorstársai helyzetének javítását.



Programunk, célkitűzéseink

A Csend Hangja Klaszter a siketek és nagyothallók esélyegyenlőségének 
elősegítését tűzte ki célul. Ennek lépései:

1. lépés: Esélyegyenlőségi országjárás
Ennek során az iskolákban, különböző rendezvényeken a klaszter nevében 
Fanni arról beszél, milyen siketként élni és mi a valódi segítség a számukra.

2. lépés: A jeltolmács képzés hozzáférhetőbbé tétele
Hazánkban ma kevés jeltolmács van. Cél, hogy bővítsük a képzésben 
résztvevők körét, könnyítsük a hozzáférést, és népszerűsítsük a jelnyelvet.

3.lépés: A hallássérült gyermekek akadálymentes kommunikációja

Célunk a siketen született gyermekek családjában a családtagok közti 
kommunikáció akadálymentessé tétele. Ennek legjobb eszköze a jelnyelv.



Szájról olvasástól a jelnyelvig
Weisz Fanni, a Klaszter arcaként sorra járja hazánk oktatási
intézményeit, hogy felhívja a figyelmet a hallássérültek helyzetére.
Magyarországon még a 2000-es évek elején is a siket gyermekeket
bentlakásos intézetekben oktatták és szájról olvasással képezték. Az
általános vélekedés az volt, hogy ha a gyerekekkel jelnyelven
kommunikálnak, akkor azok soha nem fognak a megtanulni beszélni.

Fordulópontot 2009 hozott, ekkor született meg a jelnyelvi törvény,
melynek célja a jelnyelv nyelvi státuszának elismerése, illetve annak
biztosítása, hogy a hallássérültek és siketek a magyar jelnyelvet
használhassák, az állam által finanszírozott jelnyelvi
tolmácsszolgáltatást igénybe vehessék. Az intézkedés szükséges volt,
hazánk azonban máig jelentős hátránnyal küzd a jelnyelvi képzés terén.
Kevés a jelnyelven oktató tanár, a jeltolmács szolgáltatás és képzés
hozzáférhetőségével komoly gondok vannak, illetve a bevett
szokásoktól való eltéréstől sokan idegenkednek.

Esélyegyenlőségi felvilágosító programunk ezen problémák
leküzdéséért jött létre.



Tagjaink



Eredményeink:

• Országos felvilágosító kampány

• Csend Hangja konferencia

• Csend Hangja flotta

• Jelnyelvi képzés

• Jelelő szakkör



Országos felvilágosító kampány
A Klaszter hitvallása, hogy
a fogyatékkal élők
elfogadtatására tett
lépéseknek elsődlegesen a
gyermekeket kell
megcélozniuk, mert nekik
még nincsenek előítéleteik
és sokkal nyitottabbak.
Célunk, hogy a következő
generáció hallássérültjei
már egy elfogadóbb
környezetben nőhessenek
fel, ahol a másság nem
jelent problémát.



Csend Hangja Konferencia
2014. áprilisában tartottuk
konferenciánkat, ahol a
klaszter 2 éves fennállását
és ezalatt elért eredményeit
is megünnepeltük. A
konferencián előadást
tartott többek közt Dr. habil.
Vass László, a Budapesti
Kommunikációs és Üzleti
Főiskola rektora, a klaszter
elnöke, Csizi Péter, Pécs
város önkormányzatának
alpolgármestere és az
Együtt Az Eltűnt
Gyermekekért Alapítvány.



Csend Hangja Flotta
A Klaszter és a Vodafone
Magyarország
együttműködéséből
megszületett a Csend Hangja
Flotta, ami a siketek és
nagyothallók számára
akadálymentesített
kommunikációt biztosít. Ez
az első, kifejezetten a hallási
fogyatékkal élők
telekommunikációját
kedvezményes SMS- és
okostarifa csomaggal segítő
flotta hazánkban.



Jelnyelvi képzés
Klaszterünk elnöke, a
Budapesti Kommunikációs és
Üzleti Főiskola rektora, Dr.
habil. Vass László
bejelentette, a főiskolán már
bevezették jelnyelv idegen
nyelvként történő oktatását
az esélyegyenlőség
elősegítésére, a jövőben
pedig jeltolmács képzés
bevezetését tervezik.



Jelelő szakkör
Az országban először
Pécsett szerveznek jelelő
szakkört általános
iskolásoknak. Fanni több
pécsi iskolában is előadást
tartott a diákoknak arról,
milyen a siketek világa. Az
előadásoknak óriási sikere
volt, több gyerek
érdeklődését is felkeltette
a jelnyelv iránt. Innen már
csak egy lépés volt a
szakkör ötlete. Ez a fajta
foglalkozás is segítheti a
siket gyermekek integált
oktatását.



A klaszter munkájának folytatásához olyan partnereket keresünk, akik 
érzékenyek a hallási fogyatékkal élő embertársaink problémáira, 

felismerik a lefektetett célok jelentőségét és szívesen támogatják a 
kezdeményezést. A Csend Hangja Klaszter 

tagdíja havi 11.000 Ft + ÁFA. 

Kérdéseiket, jelentkezésüket az info@bopro.hu e-mail címre várjuk.



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Dobronyi Tamás

Menedzser, Csend Hangja Klaszter

Tel: 06-30-919-6450

E-mail: tamas.dobronyi@clbpackaging.hu

info@bopro.hu
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