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Tuti tippek, rövid hírek

Iphone kizárólag egyesületi tagoknak? 
a projektmenedzsment válaszol

Több kérdést is kaptunk az utóbbi időben azzal kapcsolatosan, hogy a
Távszem projekt keretében kiosztandó iPhone készülékeket miért kizárólag
az MVGYOSZ tagegyesületeinek tagjai kaphatják tartós használatba. Az
alábbiakban a projektmenedzsment hivatalos válaszát olvashatják.

A Távszem projekt tervezésekor a pályázatíró csapat és a szövetség
elnöksége mindenképpen szükségesnek tartotta, hogy a távsegítő szolgálta-
tás kialakítása mellett a leendő felhasználókat azzal is segítse a szervezet,
hogy a szolgáltatás igénybe vételére alkalmas eszközökkel látja el őket. A
legjobb választást jelentő iPhone készülékek ugyanis mostanra igen közked-
veltté váltak a vak és gyengénlátó emberek körében, ám sokak számára még
mindig nem megfizethetők, illetve sokan emiatt elavult, korábbi típusú készü-
léket használnak, amin a szolgáltatás üzemeltetése nem garantálható.

A Távszem szolgáltatás használatához a projekt indikátorainak megfelelő-
en 800 látássérült személy kap tesztkészüléket, mely az MVGYOSZ tulajdo-
nában lesz. Azokat a felhasználók tartós használatba vehetik majd át az erre

vitéz és a keret külső része UV-A fényben zöld színű. A keret belső része és
az értékjelzés UV-A fényben narancs színű. A hologramfólia nem ezüst hatá-
sú részein UV-A fényben sárga színben fluoreszkáló, egymás alatt ismétlődő
500 felirat olvasható. A bankjegy előoldalán a bal oldalon vízszintesen és a
jobb oldalon függőlegesen látható fekete színű sorozatszámok UV-A fényben
zöld színben fluoreszkálnak. A papír anyagában mindkét oldalon kék és zöld
színű jelzőrostok, valamint piros színű pöttyök fluoreszkálnak. 

A vízjelmezőt UV-C fénnyel megvilágítva az előoldalon lovas kuruc vitéz
ovális keretbe foglalt képe, felette az 500 értékjelzés látható. A lovas kuruc
vitéz és a keret külső része UV-C fényben piros színű. A keret belső része és
az értékjelzés UV-C fényben barna színű. A papír anyagában mindkét olda-
lon kék és zöld színű jelzőrostok, valamint piros színű pöttyök fluoreszkálnak.

Mikroírás: a bankjegy hátoldalát több helyen nagyítóval vizsgálva a címlet-
értéknek megfelelő értékjelzés (500 FORINT), valamint az MNB felirat olvas-
ható.
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vonatkozó szerződés megkötésével és a projekt időtartamán túl is használ-
hatják a tesztelésre vonatkozó feltételek teljesítése mellett, melyeket szintén
a szerződés szabályoz majd. Ezen feltételek közül a legfontosabbak, hogy
kizárólag a látássérült személy használja a készüléket, azt családtag vagy
más személy részére nem adja tovább, illetve hogy a készülék használatával
meghatározott rendszerességgel teszteli a Távszem szolgáltatást. A tesztelők
továbbá vállalják, hogy a készülék és a Távszem szolgáltatás használatát az
MVGYOSZ által foglalkoztatott és a tagegyesületeknél dolgozó mentorok
segítségével tanulják be. A mentorok mérik fel meglévő tudásukat, valamint
javasolnak és biztosítanak egyéni vagy kiscsoportos oktatást a készülék tar-
tós használatba adása előtt. A mentorok bérét és munkaeszközeit természe-
tesen szintén a Távszem projekt biztosítja. Rendkívül fontos kiemelnünk azt a
tényt, hogy a tartós használat feltétele, hogy a tesztelő rendszeresen írásos
értékelő visszajelzést ad a szolgáltatás minőségéről a projekt számára. Ezzel
ellentétben azon látássérült felhasználókat, akik saját készülékkel kapcsolód-
nak a szolgáltatáshoz, ilyen kötelezettség nem terheli, mindössze fakultatív
lehetősége lesz - önkéntesen - bekapcsolódni a képzésekbe és értékelni a
szolgáltatást, hozzájárulva ezzel annak minőségi fejlesztéséhez.

A Távszem projekt támogatásával elsősorban azon látássérült személyek
vehetnek részt a távsegítő szolgáltatás tesztelésében és részesülhetnek a
pályázati támogatásból beszerzendő iPhone készülékekben, akik korábban
nem rendelkeztek okostelefonnal, illetve akiknek tulajdonában lévő iPhone
készülék vagy más okostelefon elavult és így már nem alkalmas a Távszem
applikáció futtatására és a szolgáltatás igénybe vételére. Az igénylők számát
a projekt tervezése során elvégzett országos igényfelmérés alapján a szak-
értők több ezerre becsülték, ezért is fontos volt egy olyan döntési szempon-
tot beépíteni a rendszerbe, aminek alkalmazásával megkönnyíthető az
igénylések rangsorolása. Emellett ez az intézkedés lehetővé teszi a felhasz-
nálók és a készülékek átlátható és naprakész nyilvántartását és nyomonkö-
vetését, valamint a jogosultság igazolását és annak ellenőrzését.
Tudomásunk szerint az ugyanezen pályázati forrásból megvalósított többi
hasonló projekt menedzsmentje is így jár el, illetve ezzel a megoldással az
irányító hatóság és a támogató is egyetértett, a támogatási szerződés is
ezen szervezetek támogató jóváhagyásával került megkötésre.

A projekt megvalósíthatósági tanulmányában foglaltak szerint a fent felso-
rolt számos feladatra tekintettel, amit az MVGYOSZ és tagegyesületei
végeznek el, előnyben részesülnek a tagegyesületi tagok a készülékek
kiosztása és a tesztelésbe való bevonás során. Ugyanakkor a 2018 tavaszán
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Emelkedik az olvasók és gyarapszik a művek száma
Az MVGYOSZ online hangoskönyvtára iránt továbbra is nagy az érdeklő-

dés. Jelenleg 342 fő töltötte le és használja az alkalmazást. Azonban nem-
csak az olvasók száma nő hétről hétre, hanem a feltöltött könyvek száma is.
Jelenleg 708 mű várja az olvasni szerető személyeket. Az eltelt két hétben
bővült az alkalmazáson belüli kategóriák száma is, hiszen most már 47 rádió-
játék és színházi közvetítés várja a meghallgatást. A rádiójátékok között olyat
is találhatunk, amelyben Bodor Tibor is szerepet kapott, aki egyben a han-
goskönyvtár névadója is. Továbbra is bővül a Bodor Tibor Kulturális
Egyesület önkéntesei által felolvasott művek száma. Az alkalmazásban 194
olyan könyv található, amelyet az elmúlt 1 évben olvastak fel az önkéntesek.
A könyvek között több kortárs szerző műve is olvasható, így Karafiáth
Orsolya verseivel, Moldova György elbeszéléseivel, vagy Grecsó Krisztián
regényeivel is találkozhatnak a feltöltött állományban. Természetesen a han-
goskönyvtár korábbi felolvasott műveivel is foglalkozunk, így már több mű
felkerült Bodor Tibor, dr. Batiz Géza, vagy Szoboszlai Éva felolvasásában. Az
alkalmazást hamarosan fejleszteni fogjuk, így további olyan kényelmi funkció
kerül bele, amely segíti a szerzők közötti keresést, vagy megmutatja a legú-
jabb feltöltött könyvek listáját.

Jó olvasást kívánunk!
dr. Nagyné Berke Mónika MVGYOSZ munkatárs

tartott megyei tájékoztatókon elhangzott, hogy abban az esetben, ha a tag-
ság köréből nem érkezik kellő számú igény, akkor a megyében élő nem tag
látássérültek is pályázhatnak a fennmaradó okostelefonokra és így bekap-
csolódhatnak a Távszem tesztelésébe.

A Távszem szolgáltatás használatából természetesen azon vak és gyen-
génlátó személyeket sem zárja ki az MVGYOSZ, akik nem tagjai egyik
megyei tagegyesületnek sem. Nekik is lehetőségük lesz ingyenesen, a saját
okostelefonjukra letölteni a Távszem alkalmazást és azon keresztül részt
venni a tesztelésben.

Kérjük, hogy a Távszem projekt keretében beszerzendő iPhone készülé-
kek tartós használatba adásával és a tesztelésben való részvétellel kapcso-
latos további információkat keressék az MVGYOSZ honlapján és hírlevelé-
ben, valamint a tagegyesületek által működtetett információs csatornákon.

Gulyás Zsuzsanna projektvezető 
és dr. Nagyné Berke Mónika szakmai vezető
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ÚJság az újságban
Az Infoalap 2018-as évi tevékenységéről 

Évek óta minden januárban összefoglaljuk a VV olvasói számára, hogy
milyen feladatokon dolgoztunk az előző évben, mit sikerült megvalósítanunk
a kitűzött céljaink közül. Ezek, a már hagyománnyá vált visszatekintések
olyanok számunkra, mintha a VV olvasóival egy asztal körül ülve, egy baráti
kör tagjainak körében összegeznénk az elért eredményeket. Ennek a közös
„beszélgetésnek” most jött el az ideje.

Mi történt a kutyaiskolában?

Gratulálunk! A közelmúltban nagyszerű Közlekedésbiztonsági vizsgán
mutatták meg együttes munkájukat Szabó István és Zira vakvezetőkutya.
Köszönjük Tamás Dénes és Tamás Borbála nevelőmunkáját. Bíróink:
Juhászné Mályi Edit, Hajdu Mária, Renkó Zsuzsanna. Kiképző: Gazsó
Krisztina. Schiff Mónika központvezető

Vakvezetőkutyákról Azurákkal
Érdemes megnézni: 1/1 Azurák Csabával - Mindaz, amit szerettél volna

megtudni a vakvezetőkutyákról, csak sosem merted megkérdezni. A témát a
TV2 hitelesen mutatja be, érdemes megnézni a videót, ami a TV2 facebook
oldalán látható. Angyal Gábor Szakmai vezető


