Budapest, 2015. április 21.

Minőségi hírfogyasztás 80.000 látássérült számára
A mai napon debütált a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Informatika a Látássérültekért
Alapítvány összefogásával megvalósult „Lapról hangra Felolvasói Alkalmazás”, amelynek célja,
hogy könnyebbé tegye a látássérültek számára híreket, újságcikkeket felolvasó önkéntesek
munkáját. Az alkalmazás elindítása mellett az Informatika a Látássérültekért Alapítvány egy éves
együttműködési megállapodást írt alá három kiemelkedő és elismert hazai oktatási
intézménnyel, amelynek hallgatói és dolgozói az elkövetkező egy év során önkéntes munkában,
havonta több mint 300 újságcikket olvasnak és töltenek fel a látássérültek számára létrehozott
„Lapról hangra” oldalra. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a GNM Színitanoda és a Komlósi
Oktatási Stúdió szinte gondolkodás nélkül mondott igent a nemzetközileg is egyedülálló
összefogásra a látássérültek tájékozódási, művelődési, és szórakozási lehetőségeinek bővítése
érdekében.
Az Informatika a Látássérültekért Alapítvány programjának célja, hogy biztosítsa a látássérültek (vakok és
gyengénlátók) számára, hogy a Lapról hangra oldalon élő szóban, emberi hangon hallgathassák meg a
jelenleg csupán nyomtatott formában hozzáférhető újságok, folyóiratok írásait. A 2011-ben létrehozott,
térítésmentes szolgáltatást nyújtó oldalra az elmúlt 4 évben közel 1000 önkéntes felolvasó mintegy 2600
cikket töltött fel, azonban komoly kihívást jelent az Alapítvány számára, hogy az elérhető tartalom
folyamatosan frissüljön.
„A látássérültek számára különösen fontos, hogy a felolvasó képes-e színessé, személyessé tenni az

olvasott szöveget, hogy kellemes-e a hangja, stílusa. A három iskola kommunikációs, illetve
beszédkészség-fejlesztő képzésében részesülő hallgatói által felolvasott szövegek ily módon valódi
csemegét jelentenek majd nekünk. Az együttműködéssel jelentősen megnövekszik, és folyamatosan
frissül az oldalra feltöltött cikkek mennyisége is, ami komoly segítség látássérült felhasználóink – köztük
jómagam - számára.” – mondta Agárdi Szilvia látássérült énekeső, a Vodafone Főállású Angyala.
Agárdi Szilvia a Vodafone Főállású Angyalaként 2014 szeptemberétől segíti az Informatika a
Látássérültekért Alapítvány munkáját a Lapról hangra program országos népszerűsítésével. Az énekesnő a
Vodafone Magyarország Alapítvánnyal közösen kérte fel az együttműködésre a három oktatási
intézményt. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a GNM Színitanoda és a Komlósi Oktatási Stúdió szinte
gondolkodás nélkül mondott igent. A kedden aláírt szerződés értelmében a három iskola egy éven

keresztül havonta több mint 300 felolvasott cikket tölt majd fel a Lapról Hangra oldalra, a következő 12
hónap során tehát közel két és félszeresére nőhet az oldalon meghallgatható írások száma. A vállalások
megvalósíthatóságát az a ma bemutatott, mobiltechnológián alapuló, nemzetközi szinten is egyedülálló
alkalmazás teszi lehetővé, amellyel lényegesen egyszerűbbé válik az önkéntes felolvasók számára a
cikkek okostelefonról történő feltöltése.

„Örömünkre szolgál, hogy részt vehetünk a Magyarországon élő mintegy 80.000 látássérült minőségi
hírfogyasztásának elősegítésében” – mondta el Suba János, a Vodafone Magyarország Vállalati
Kommunikációs Igazgatója – „A Vodafone felelős vállalatként elkötelezett az esélyegyenlőség és a civil
szféra fejlesztése mellett. Alapítványunk 2003-as megalakulása óta több mint egymilliárd forint
támogatást osztott szét civil partnerei között, ezen felül 2007 óta biztosítunk speciális tarifacsomagokat
fogyatékkal élőket tömörítő szervezetek számára, 2014 őszén bevezetett akadálymentes
tarifacsomagjainkkal pedig jelentős kedvezményeket kínálunk a fogyatékkal élők számára. ”- tette hozzá.
A Vodafone Magyarország Alapítvány támogatásával és az Adatközpont Kft. közreműködésével készült
Lapról hangra Felolvasói Alkalmazás ingyenesen letölthető, a Google Play Áruházból és Android 4.0-ás,
vagy ennél magasabb verziójú operációs rendszeren működtethető. Az alkalmazás képes a hang MP3-ban
való rögzítésére, majd a felolvasott szöveget egyetlen gombnyomással fel is tölti az internetre.

Letölthető képek a rendezvényről https://picasaweb.google.com/vodafone70/LaprolHangra
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A Vodafone Magyarország Akadálymentes Tarifáiról bővebben itt tájékozódhat.
A Vodafone Magyarország Alapítványról
A Vodafone — globális felelősségvállalási politikájának részeként — 28 országban hozta létre helyi alapítványát,
felismerve, hogy az adott társadalmak igényét nem központilag irányított, hanem helyi szinten szervezett társadalmi
befektetési programokkal lehet leginkább kielégíteni. A Vodafone Magyarország Alapítvány 2003-ban kezdte meg
működését, s megalakulása óta több mint egymilliárd forint támogatást osztott ki civil partnerei között. Az
adományozáson túl egyre nagyobb hangsúlyt helyeznek a mobiltechnológiára épülő társadalmi befektetési
programokra, amelyeket a Vodafone Magyarország Zrt. és a Vodafone Magyarország Alapítvány a Vodafone
Operációs Központ Magyarország Zrt.-vel közösen szervez. A Vodafone Magyarország Alapítvány elkötelezett az
esélyegyenlőség és a civil szféra fejlesztése mellett. Tevékenysége három fő területre összpontosít:
mobiltechnológiával a jó ügyek szolgálatában, közösségi programok támogatása, és a hátrányos helyzetűek
oktatása.
Tudjon meg többet a Vodafone Magyarország Alapítvány programjairól, azok fejleményeiről és a
kapcsolódó eseményekről a Társadalmi Felelősségvállalás oldalon és/vagy a Facebookon!

Az Informatika a Látássérültekért Alapítványról
Az „Informatika a látássérültekért” Alapítvány látó és látássérült munkatársainak közös célja, hogy az informatika
eszközeivel segítsék a vak és gyengénlátó embereket a tanulásban és a munkavállalásban. Ahogyan a 19. században
a Braille írás tette lehetővé a vak emberek számára az önálló írást, olvasást, a 21. században e téren az informatika
hozott forradalmi megújulást. Az alapítvány célja az informatikai segítő technológiák elérhetővé tétele látássérült
magánszemélyek számára speciális programok fejlesztése és honosítása, informatikai tananyagok kidolgozása,
informatikai eszközök adományozása valamint ügyfélszolgálat működtetése révén. Az alapítvány 2011
óta működteti a Lapról hangra portált. Az alapítvány és partnerei által indított közösségi kezdeményezés célja, hogy
látó önkéntesek felolvasása révén a http://www.laprolhangra.hu oldalon meghallgathatóvá és letölthetővé váljanak
a vak és gyengénlátó emberek számára olyan újságcikkek, amelyek kizárólag nyomtatott formában hozzáférhetőek.
A weboldal tárhelyét a Webműhely Kft. ingyenesen biztosítja.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemről
Az ELTE az európai hagyományokra épülő, minőségi felsőoktatás és kutatás érdekeit szolgálja, küldetése a nemzeti
és egyetemes kultúra és műveltség megőrzése és gyarapítása, a tudomány művelése, a tudományos ismeretek
átadása, a magyar társadalom, valamint az emberiség valós, hosszú távú igényeinek megfogalmazása és kielégítése,
korszerű tudással rendelkező, sokoldalúan művelt értelmiségiek képzése. Az ELTE kiemelten fontosnak tartja a
társadalmi felelősségvállalást. A fogyatékossággal élő hallgatók (számuk idén 308 fő) megsegítésére koordinátori
hálózatot és személyi segítő rendszert működtet, rendelkezik kölcsönözhető eszközparkkal és adaptált tananyaggal.
Két kara elnyerte a Fogyatékosság-barát Munkahely címet. Több Karán működik Baba-mama szoba a kisgyermekes
hallgatók részére. Az Egyetem esélyegyenlőség megvalósításáért érzett felelősségvállalásának újabb lépése a
Lapról hangra projektbe való bekapcsolódás. Az ELTE fogyatékos-ügyi koordinátora felhívására több mint száz oktató
és hallgató jelezte részvételi szándékát, ami havonta legalább kétszáz cikk felolvasásával és feltöltésével járul hozzá
a látássérült emberek egyenlő esélyű információszerzéséhez.
A GNM Színitanoda Egyesület Művészeti Szakközépiskoláról
A GNM Színitanoda 1984-ben jött létre. Az 1993/94-es tanévtől államilag elismert végzettséget adó, érettségire
épülő művészeti szakközépiskola tapasztalt, felkészült és elhivatott tantestület irányításával. Alapító tagjai neves
művészek, akiknek célja a tehetséges fiataloknak a művészi pályára való alapos felkészítése. Végzett növendékei
színházakban, filmekben, és a televízióban nyújtott alakításaikkal folyamatosan emelik a Színitanoda jó hírét.
Jelentős hazai és külföldi sikereket mondhat magáénak. Az intézmény jelenlegi főbb tevékenységei: Élő Színházi
Irodalom program, a Thália Színházban futó beavató színházi előadások, a 8-19 éves korosztály számára 15 éve
elindított Tinitanoda, valamint a nyári táborok. A Színitanoda nagyszabású családi musical bemutatására készül A
Tom Sawyer kaland címmel, mely az eltűnt, illetve elveszett gyermekekre kívánja ráirányítani a figyelmet.
A Komlósi Oktatási Stúdió médiaiskoláról
Negyedszázada képzi az újságírókat, tévéseket, rádiósokat, szerkesztőket és műsorvezetőket a Komlósi Oktatási
Stúdió (KOS). Az első magyarországi magán médiaiskola több mint 2 000 végzett diákja közül már csaknem ezren a
pályára kerültek, a műsorvezető Novodomszky Évától a Playboy-főszerkesztő Bus Istvánig, a sportriporter Hajdú B.
Istvántól és Faragó Richardtól (sic!) a TeleSport-főszerkesztő Szujó Zoltánig, a rádiós Vágó Pirostól a napilapfőszerkesztő-helyettes Krajczár Gyuláig. Az elsősorban gyakorlati tudást adó, praktikus ismereteket oktató, mélyvízelméletet alkalmazó KOS hallgatói írják-szerkesztik a megújult (online) Esti Hírlapot, s ők készítik a FixTv minden nap
jelentkező híradóját és sportadását is. De még a kezdő diákok is hetente többször kamera elé kerülnek, 2015
tavaszától pedig már a felolvasást, cikkolvasást is rendszeresen gyakorolják saját tv- és rádióstúdiójukban. A
Vodafone megkeresését nemcsak az iskola vezetősége fogadta örömmel, de a diákok is azonnal, egyhangú
szavazással csatlakoztak a Lapról hangra akcióhoz.

