Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület
2015. évben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységének bemutatása:

Közfeladat:
1. A logopédia tudományának fejlesztése, a tagok tudományos, módszertani
ismereteinek elmélyítése, kutatás:
Ennek a feladatnak a megvalósulása két konferencia megszervezésén és lebonyolításán
keresztül valósult meg.
1. konferencia: 2015. május 16. MLSZSZ XI. „KÜLÖNLEGESSÉGEK A LOGOPÉDIÁBAN”
címmel
2. konferencia: 2015. november 21. MLSZSZ XII. ELMÉLET ÉS GYAKORLAT EGYSÉGE címmel
Célcsoportunk: a logopédus szakma, rokon szakmák szakemberei
Létszám: 450-500 fő
Közfeladat: A szakma mozgósítása az egész ország területéről, szakmai ismeretek bővítése
2. A logopédia megelőző módszereinek segítségével a lakosság egészségi állapotának
javítása, jobb életminőségének elősegítése, ismeretterjesztés, felvilágosítás:
„Logopédia európai napja” (2015. március 6.) országos eseménysorozat országos szintű
összefogása, koordinálása, szakmai szervezetek és ellátást nyújtó intézmények bevonása az
eseménysorozatba, a honlapon ezek összegyűjtése, sajtótájékoztató megszervezése,
levezetése.
A CPLOL javaslata alapján a kiemelt téma 2015-ben az IDEGI EREDETŰ SZERZETT
KOMMUNIKÁCIÓS ZAVAROK (acquired neurological communication disorders )volt.
Sajtótájékoztatónkat 2015. március 2-án, délelőtt 11.00 órakor az ORSZÁGOS ORVOSI
REHABILITÁCIÓS INTÉZET (ORI) kápolnájában tartottuk. A helyszín, a magyar rehabilitáció
fellegvára, a központi témának legalkalmasabb helyszín volt Magyarországon.
Sajtótájékoztatónkon felvázoltuk, hogy e sokakat érintő problémák megoldása érdekében
mit tesz a logopédus szakma, milyen tevékenységet folytatnak a civil- és szakmai szervezetek
Magyarországon és Európában. Tájékoztatást adtunk arról a gazdag eseménysorozatról is,
amellyel az ország különböző helyszínein várták az érdeklődőket a Logopédia európai
napjának programjain belül.
A sajtótájékoztatót dr. Cserháti Péter PhD az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
főigazgatója nyitotta meg, az MTV híradójában tudósított róla.
A sajtótájékoztatón információt nyújtó személyek főleg a felnőtt ellátó rendszerek szakemberei és az érintettek
képviseletében voltak jelen és aktuális adtak információkat az ellátás helyzetéről a jelen lévő újságíróknak (dr.
Mészáros Éva – logopédus, OORI, Krasznár Felicia –logopédus , Afázia Klub vezetője , Sarkadi Gabriella –
Strokeinfo Alapítvány - kuratórium elnöke, Mosányi Emőke – Főigazgató, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat,

dr. Szél István - Hemiplégia Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosa, Damásdi Nóra, Szöllősi Izabella és
Örley Zita – logopédusok, Csaba Péter - gyógyuló afáziás beteg).

Képviseltette magát az MTV1, Hír TV, néhány országos sugárzású rádió (MÁRIA Rádió)
kerületi televíziók. E hírverésnek országos és helyi visszhangja is volt: számos helyi TV
csatornájában , rádiójában beszélgetések, riportok hangzottak el a logopédiai napjával
kapcsolatban. (Lásd: Google és You Tube találatok a logopédiai európai napja 2015
beírására!)
Célcsoport: a logopédus szakma, rokon szakmák szakemberei, érintettek, azok hozzátartozói,
az egész magyar társadalom
Létszám: több tízezer fő a média és az események részvételén keresztül
Főbb eredmény: egységes megjelenés a magyar társadalom figyelmének felhívása
érdekében, a figyelem ráirányítása a centrális eredetű kommunikációs zavarokra, leginkább a
megelőzés, a felvilágosítás, az ismeretnyújtás szándékával. A média, az internet, az online
felület adta lehetőségek egyre jobb kihasználása: az mlszsz.hu felületen, a Magyar
Logopédusok Szakma Szövetsége Egyesület facebook felületen az egész ország területéről
csatlakozók programjának megjelenítése (Lásd diasorok!).
3.Szakmai állásfoglalások, törvényi értelmezések az érintettek védelmében, társadalmi
esélyegyenlőségének elősegítése érdekében:
3.1.
Szakmai állásfoglalásunk folytatásaként részvétel az FSZK koordinálásban zajló felnőtt
logopédiai ellátási stratégiai projekt kidolgozásában a felnőtt ellátás megvalósulása
érdekében. Célcsoport: törvényhozók, érintettek, hozzátartozók és a logopédiai szakma
Létszám: több száz fő
Főbb eredmény: a szakma mozgósítása, a szakmai összefogás eredményeként kidolgozásra
került felnőtt ellátási stratégiai projekt az FSZK-ban, amelyben az MLSZSZ képviseletében
Örley Zita volt jelen, és vett részt –többek mellett- az írásos anyag megírásában.
Beszéd- és nyelvi fogyatékossággal élő felnőtt személyek ellátásának fejlesztési stratégiája (FSZK, 2015.
május) Készítette: Csurainé Páter Tünde, Dallos Zsuzsanna, Feketéné Gacsó Mária,
Fodor-Gál

Valéria, Krasznár Jánosné,Lévay Petra, Lőrik József, Nagy Orsolya,, Őrley Zita,, Pataky Ilona,
Poroszné Komenda Marietta, Salacz Pál, Sokhegyi Györgyi

3.2.
Szakmai állásfoglalásunk folytatásaként – SNI és az alapellátás szétválasztásáról szóló
szakmai állásfoglalásunknak is köszönhetően – elindult az EMMI-ben egy egyeztető folyamat
az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelés-irányítási Főosztály
Közreműködésével (dr. Kiss László szakszolgálati és gyógypedagógiai referens vezetésével)
a szakszolgálati és EGYMI ellátási feladatok jogszabályi hátterének következményeiről,
amelyben egyesületünk az egységes ellátás mellett foglal állást, és próbálja az érintettek
érdekeit ennek a szakmai koncepciónak a mentén érvényesíteni.

4. Az euroatlanti integráció elősegítése: együttműködés a logopédusok nemzeti és
nemzetközi szervezeteivel, különös tekintettel az EU tagországaira és a CPLOL szervezetre
4.1.
2014 óta, immár teljes jogú tagként, részvétel az EURÓPAI UNIÓ LOGOPÉDUSAINAK
ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGÁBAN (CPLOL), két szakmai csoportban. Közgyűlésünk jóváhagyásával
két logopédus kollégánk képvisel bennünket e két munkacsoportban: dr. kas Bence és dr.

Mészáros Éva (a szakmai gyakorlati csoport: többnyelvűség, illetve a képzéssel
kapcsolatos európai harmonizációs és sztenderdizációs munkát végző bizottságban).
2015-ben már aktív munkát végeztek csoportjukban.
Célcsoport: a logopédus szakma
Létszám: több száz fő
Főbb eredmény: A teljes jogú tagként a magyar logopédiai képviselete, az európai
szerepfelvállalás megvalósulása, kapcsolatépítés
4.2.
Az MLSZSZ anyagi támogatást nyújtott négy logopédus kollégánknak, akiknek az előadását
elfogadta a CPLOL Firenzében megrendezett konferenciája. Kollégáink az őszi MLSZSZ
konferencián a magyar logopédus kollégáknak is bemutatták előadásaikat, beszámoltak a
konferenciáról.
Célcsoport: a logopédus szakma, kollégák
Létszám: több száz hazai és külföldi logopédus
Főbb eredmény: magyar kollégáink nemzetközi szerepvállalásának támogatása,
kapcsolatépítés
5. Az emberi és állampolgári jogok védelme:
Állásfoglalás a logopédus szakma védelmében, főiskolai/egyetemi BA/MA képzésben
logopédiai szakképzettséget szerzett gyógypedagógusok (logopédiai szakos gyp. tanárok,
logopédus tanárok és terapeuták szakmai érdekeinek megfogalmazása, képviselete, védelme
és érvényesítése hazai és nemzetközi fórumokon, törvényi értelmezések az érintettek
védelmében.
- Lobbi tevékenység a többi szakmai szervezettel a felnőtt ellátás megvalósulása
érdekében, adatgyűjtés az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozó
logopédusok alkalmaztatásáról, besorolásáról
Célcsoport: az érintettek, a logopédus szakma, a rokon szakmák szakemberei
Létszám: több száz fő (aki a döntésekben érintett lehet
6. Logopédus hallgatók bevonása a logopédiai szakterületi tevékenységbe, ezzel őrködés a
logopédusi tevékenység szakmai-etikai normáinak betartásán
Logopédus hallgatók bevonása az MLSZSZ szakmai és szervezési tevékenységeibe, előadási
lehetőségek megteremtése,
- Logopédus hallgatóink vezetik fel előadásukkal minden évben az őszi konferenciát,
amely logopédusi indentitásuk kialakulásában fontos szerepet játszhat (Lásd dr.
Juhász Ágnes szakmai pályafutásáról készült bemutató az mlszsz honlapján!).
- Közös szakmai érdekek mentén megfogalmazódott feladatokban részvétel, önkéntes
munka
(Hozzájárulás
Kovács
Emőke
emléktáblája
megvalósulásának
előkészítéséhez).

- Ami nem közhasznú, de fontos tevékenységünk:
Kialakuló rítusaink:
- negyedszer adtuk át a Sarbó-díjat (dr. Juhász Ágnes), amely eseménynek már állandó
helye van az egyesület őszi konferenciáján,
- a Montágh Imre szépkiejtési verseny győztese, közönségdíjasa nyitja meg a
konferenciánkat.

-

Az MLSZSZ Logopédia európai napjának sajtótájékoztatója mindig más-más
ellátórendszer helyez a középpontba, amellyel annak e tevékenységi területnek a
fókuszba kerülését kívánja támogatni.

2015. évben megvalósult a tervezettnek megfelelően:
-

Honlap korszerűsítése, szerkesztése,
Facebook profil kezelése,
A CPLOL konferenciákon való jelenlét támogatása a regisztrációs
támogatásával,
Mentori hálózat kiépítésére munkacsoport létrehozása, pályázat megírása,
A tagság kérdőíves kikérdezése az igényekről

díjak

- Nem valósult meg:
- Az Etikai Bizottság létrehozása
- - MLSZSZ védjegy kidolgozása, de 2016-ban már alkalmazása is megvalósulhat
(Az arra méltó rendezvények, könyvek, játékok, magán logopédiai praxisok stb.
esetében az „MLSZSZ szakmai ajánlásával” védjegy használatát.)
- Az 1 % megszerzésére erőteljesebb lobbi tevékenység kidolgozása,
- 2016 feladatai: Logopédiai Terápiás Hétvége” megszervezése (Nyelésterápia) dr.
Tóth Gábor PhD, -Japán, 2016. szeptember 19. és 24. között kerül megrendezésre,
15 órában.
- A Logopédia című folyóirat online formájának megvalósítása, már felkértük a
szerzőket. Leadási határidő: 2016. augusztus vége.
- A felnőtt ellátásban (egészségügyben és szociális ellátórendszerben dolgozó
logopédusok szakmai esélyegyenlőségének elérése érdekében lobbi tevékenység az
életpálya modell kidolgozására, a köznevelésben érvényes bértábla érvényesítésére
(adatgyűjtés, stratégia kidolgozása, állásfoglalás megfogalmazása).

Budapest, 2016. május 28.
Fehérné Kovács Zsuzsanna
elnök

