
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

2018.03.23. 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY   

INFO-KOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS A MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREK 

ÖNRENDELKEZŐ ÉLETÉRT - NYITÓKONFERENCIA A MEOSZ EGYEDÜLÁLLÓ KEZDEMÉNYEZÉSRŐL 

 

2018. március 23-án, Budapesten, az Országház Vadásztermében Lezsák Sándor, az Országgyűlés 

alelnöke nyitotta meg a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége „Korlátok nélkül” 

c. pályázatának nyitókonferenciáját. A MEOSZ „Korlátok nélkül” – mozgáskorlátozott emberek info-

kommunikációs akadálymentesítése című, EFOP-1.1.5-17-2017-00004 jelű pályázatával 728  237 520 

forint vissza nem térítendő uniós támogatást nyert a Széchenyi 2020 program keretében. A pályázatnak 

köszönhetően 600 súlyosan mozgássérült ember számára is elérhetővé válnak azok az 

infokommunikációs eszközök és alkalmazások, amelyek lehetővé teszik az önrendelkező életet. 

 

A MEOSZ elkötelezett a mozgáskorlátozott emberek méltóságteljesebb, önállóbb életének megvalósításában. 

A projekt célja – ezzel összhangban -, hogy elősegítse a mozgáskorlátozott emberek társadalmi 

felzárkóztatását és megkönnyítse a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésüket. A projekt a Széchenyi 2020 

program keretében valósul meg, s hiánypótló jelleggel dolgozza ki a mozgáskorlátozott emberek info-

kommunikációs akadálymentesítésének személyre szabott lépéseit.  

 A 728,24 millió forint európai uniós támogatás segítségével megvalósuló projekt az infokommunikációs 

akadálymentesítés és a rehabilitáció terén több szempontból is nóvumnak számít. Olyan súlyosan 

mozgássérült és kommunikációban akadályozott embereket is bekapcsol a társadalmi rehabilitációba, akik 

csak plusz eszköz segítségével tudják használni a számítógépet, ráadásul olyan informatikai eszközöket 

biztosít számukra, amelyek eddig állami támogatással nem voltak elérhetőek. Így a projekt eredményeként  

600 súlyosan mozgássérült, és kommunikációs nehézségekkel küzdő ember számára is elérhetővé válnak 

azok a kommunikációs eszközök és alkalmazások, amelyek lehetővé teszik az önrendelkező életet. 

A projekt keretében nem az eszközökhöz keresnek embereket, hanem az a cél, hogy a mozgáskorlátozott 

emberek személyre szabottan választhassák ki azokat a megoldásokat, melyeket használni fognak akár az 

on-line ügyintézés esetén, akár ha személyesen keresik fel az illetékes kormányhivatalt, orvosi rendelőt.  A 

projekt hosszú távú célja, hogy ezek az eszközök olyan ismertek legyenek, mint például a kerekesszék, s mint 

a támogató technológia eszközei a jövőben a rehabilitáció és az oktatás részévé váljanak. 

A közszolgáltatásokhoz való hozzáférést segítve a MEOSZ a tagszervezetei bevonásával húsz szolgáltatási 

pontot hoz létre az országban, melyek minden megyében és Budapesten is elérhetőek lesznek. A szolgáltatási 

pontokhoz kapcsolódó 40 rehabilitációs mentor koordinálja a célcsoport eszközhöz jutását és támogatja őket 

az infokommunikációs eszközök használatában. A projekt magában foglalja a mentorok és információs 

technológiai szakemberek felkészítését is, a közszolgáltatásban dolgozókat érzékenyítő workshopokkal segíti.   

A projekt – mely a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg – 2018. február 1-jén indult, és várhatóan 

2021. január 31-én fejeződik be. A projektről bővebb információt a www.meosz.hu oldalon olvashatnak. 

 

További információ kérhető: 

dr. Bánfai Tamara kommunikációs vezető 

+36 20 233-4930 

sajtofonok@meosz.hu 
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