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Kedves Tagjaink!
Mint bizonyára sokan tudják, az év eleje és a tavasz, egészen május végéig, az adó 1% gyűjtésének
is az időszaka. Az AOSZ elnökségének határozott célja, hogy e tekintetben is megújuljunk: tudatosan
szeretnénk az adó 1%-át úgy gyűjteni, hogy ezzel tagszervezeteink tevékenységét is támogatjuk, és a
gyűjtésben tagjaink közreműködésére is számítunk.
Az adó 1%-a reális lehetősége annak, hogy többletbevételhez jutassa az AOSZ-t és tagszervezeteit,
melynek köszönhetően a közhasznú tevékenységre magasabb összeget tudunk fordítani.
Fontos, hogy valódi közösséggé váljunk, ezáltal segítsük tagjainkat és az autizmussal élők egységes,
hatékony érdekképviseletét.
Kérjük minden tagunkat, hogy amennyiben még nem rendelkezett adója 1%-ról, azt ajánlja fel az
AOSZ (19025915-1-41), vagy valamely tagszervezete számára. Tagszervezeteink adószámát,
bemutatkozását megtalálja a www.aosz.hu nyitóoldalon.

Tisztelt Tagság!
Az AOSZ elnökségének egyik tagja (Jakubinyi László) 2014. február 28-i hatállyal lemondott elnökségi
tisztségéről. A szövetség alapszabálya értelmében ilyen esetben választó közgyűlést kell tartani. A
választó közgyűlést megelőzően jelöltállítási időszak van, ezért a 2014. március 1-jére tervezett
közgyűlés elmarad. A választó közgyűlésről és az azt megelőző jelöltállításról hamarosan rendkívüli
hírlevélben tájékoztatjuk tagjainkat.
Szíves megértésükben bízva,
tisztelettel: Kővári Edit elnök

Kitagoló ház, brikettüzem és hőközpont
Átadták Miskolcon a Szimbiózis Alapítvány habilitációs központjában Magyarország első,
fogyatékossággal élő személyeknek épített ún. Kitagoló házát (Forgács u. 18.), ahol az érintettek
biztos háttérrel készülhetnek fel a támogatott lakhatással járó kihívásokra. Ugyanekkor adták át az
alapítvány Baráthegyi Majorságában azt a brikettüzemet és hőközpontot (napkollektoros rendszer +
brikett-pellett kazán), melyet innovatív foglalkoztatási programjának egyik részeként valósított meg a
Szimbiózis Alapítvány.

Farm autistáknak Zalában
Autista és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatását elősegítő zalai autista
farm megvalósítására nyújtott be pályázatot a magyarszerdahelyi Zala Megyei Fogyatékosok
Rehabilitációs Intézménye és Otthona. A beruházással bővülne az autisták foglalkoztatása, és a farm
segítené az intézményhálózat önfenntartását, önellátását. Lenne 80 négyzetméter alapterületű

üvegház zöldségpalánták nevelésére, egy hagyományos falusi udvar pajtával, baromfiudvarral és
konyhakerttel. (Forrás: MTI)

Családi kedvezmény
A szülőknek a napokban kell nyilatkozniuk arról munkáltatóiknak, hogy élni kívánnak-e az adó-, illetve
– az idei évtől bevezetett – járulékkedvezménnyel. Soltész Miklós, az Emmi államtitkára arra hívta fel
a figyelmet, hogy a családi kedvezményt a szülők nemcsak a 18 év alatti gyerekek, hanem a
nagykorúvá vált, de még a közoktatásban tanuló gyerekeik után is igénybe vehetik, hasonlóan a
családi pótlékhoz. Elmondta, hogy a jogszabály szerint a családi adó-, és járulékkedvezmény,
ugyanúgy, mint a családi pótlék, annak a tanévnek a végéig folyósítható, amelyben a közoktatási
intézményben tanulmányokat folytató gyermek a 20., a sajátos nevelési igényű gyermek pedig a 23.
életévét betölti. A kormány idén januártól szélesítette ki a családi kedvezményrendszert. Azok a
szülők, akik eddig a kedvezmény teljes összegét nem tudták igénybe venni, azok most családi
járulékkedvezmény formájában az egészségbiztosítási és a nyugdíjjárulékból érvényesíthetik azt.
(Forrás: MTI)

Ügyfélszolgálati portál
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának ügyfélszolgálati portálján mindaz a jogszabályi változás
megtalálható, mely 2014. január 1-jén lépett életbe, és érintheti az autista gyermeket nevelő szülőket
is (pl. ápolási díj változásai): www.emmiugyfelszolgalat.gov.hu. A Központi Ügyfélszolgálati Irodában
(Bp. V. kerület, Szalay u. 10–14.) érdeklődni lehet személyesen és emailben: ugyfelszolgalat@emmi.gov.hu; illetve telefonon: egészségügyi ügyekben a (06 1) 795 1297,
oktatási ügyekben a (06 1) 374 2190, (06 1) 374 2203, (06 1) 374 2125, szociális és egyéb ügyekben
a (06 1) 795 3168 számon.

Letölthető tájékoztató füzetek
A Szociális és Családügyért Felelős Államtitkárság Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztályának
tájékoztató füzetei és leporellói nyomtatott formában ingyenesen is kaphatók az Emberi Erőforrások
Minisztériuma új Központi Ügyfélszolgálati Irodájában a Bp. V., Szalay u. 10–14. alatt, (Honvéd u. –
Szalay u. sarok), illetve megrendelhetők postai úton: 1373 Budapest, Pf.: 609., vagy
azugyfelszolgalat@emmi.gov.hu címen.
A folyamatosan aktualizált kiadványok az alábbi címekre kattintva ingyenesen letölthetők a
világhálóról:
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szocialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelosallamtitkarsag/hirek/csaladi-tudakozo-szocialis-tajekoztatas-tanacsadas

Civil szervezetek jogi értesítője
Megjelent a Civil Közlöny 2013/3. száma, amely közli az un. civil törvény 2014. március 15-étől
hatályos szövegét, ami az új Polgári törvénykönyv 2014. márciusi hatályba lépésével egyidejűleg
módosult. Tartalmazza ezen kívül a civil szervezetek infrastruktúra-támogatásáról szóló 2014. január
1-jétől hatályos új kormányrendeletet is. A közlöny bolti forgalomba nem kerül, megrendelhető:
Jogismeret Alapítvány 1031 Budapest, Kazal u. 20. Telefax: (1) 367 0839 vagy: info@jogismeret.hu.

Felnőtt Fogódzó képzés

FELNŐTT FOGÓDZÓ
Képzés autizmussal élő kamaszt vagy felnőttet nevelő szülők, szakemberek számára

2014. március 7-8.

A képzés helyszíne: Pannon Kincstár Tanoda
1056 Budapest, Váci utca 47.
EZ A KÉPZÉS ÖNNEK SZÓL, HA
•
•
•

gyermeke kamasz, illetve hamarosan kamaszkorba lép, vagy felnőtt korú
ha még soha nem vett részt ilyen képzésen, és szeretne minél több információhoz jutni
az autizmusról,
vagy valamelyik érdekvédelmi szervezet - szülőszervezet tagja

A képzés főbb témakörei
Szakemberek vezetésével, érintett szülőkkel együtt gondolkodva, tapasztalatokat,
információkat
megosztva
kerülhetfelnőttkorban
olyan ismeretek, készségek birtokába, melyek segítséget
Röviden
az autizmusról,
mire számíthatunk
jelentenek
a
mindennapokban.
Autizmus specifikus ellátás felnőtt korban
Autizmus specifikus eszközök, az önálló életvitel színterei „útkeresés”
Cselekvőképesség, gondnokság
Szociális szolgáltatások
Szociális, társadalombiztosítási és egyéb ellátások
Felsőoktatás, felnőtt- és szakképzés
Munkavállalás
A képzés időtartama: 2014. március 7.-én: 9.00-17.00-ig, március 8.-án 9.00-15.00-ig tart

A részvételi díj:
AOSZ tagság esetén 2.000- Ft/fő
AOSZ tagság nélkül 3.000-Ft/fő
Számlaszámunk: 1 8 2 0 3 3 3 2 - 0 6 0 1 4 6 2 0 - 4 0 0 1 0 0 1 3
Kérjük, a részvételi díjat a képzés előtt, lehetőség szerint átutalással rendezzék számlaszámunkra (megjegyzés
rovatba: saját neve és „Felnőtt Fogódzó”) vagy fizessék be az FHB Bank fiókjaiban. Amennyiben erre nincs
lehetőségük, befizethetik személyesen az AOSZ-irodában is. A képzés napján erre már nincs lehetőség.

A közlemény rovatban tüntesse fel „Felnőtt Fogódzó – részvételi díj”!
Számlaigényét kérjük, előre jelezze!

Jelentkezni az

info@esoember.hu
email címen lehet a jelentkezési lap kitöltésével. A tárgy mezőben a „Felnőtt
Fogódzóra jelentkezés”szerepeljen.
(Kérjük a citromail- t mellőzni szíveskedjenek!)

Cím: 1053 Budapest, Fejér György utca 10.
Tel/fax: 1 302 0194
web: www.aosz.hu

Képzők: Vass Mária szülő; Németh Zsuzsanna autizmus szakértő; dr. Gazsi Adrienn jogász.

JELENTKEZÉSI LAP
Kérjük, ne használják a citromail levelezőprogramot, mert a mi programunkkal nem tudunk az e
programmal érkezett levelekre válaszolni.
Jelentkező neve
Címe
Telefonszáma
E-mail címe
Hány éves az autizmussal
élő gyermeke?
Mikor és hol
diagnosztizálták?
Az érintettség foka
Mi az Ön foglalkozása?
Volt-e már hasonló
képzésen?

A Centrál Színház pályázata
A Centrál Színház (Bp. VI. kerület Révai u. 18.) írói pályázatot hirdet Marc Haddon: A kutya különös
esete az éjszakában című könyvéből írt színdarab bemutatója alkalmából.
A pályázat témája:
A 15 éves aspergeri autista Christopher Boone felcsap nyomozónak, és emiatt elhagyja a számára
megszokott, biztonságos szülői házat – kénytelen önállósodni. A színház arra kíváncsi, hogy a mai
kamaszok és már felnőtt fiatalok hogyan válnak/váltak felnőtté, mit jelent nekik a szülői ház, az
önállóság, aminek elérése nem mindig konfliktusmentes. Természetesen a szülők írásait is várja,
akiknek kamaszgyerekük viselkedése, az önállósági törekvésekkel együtt járó magatartásváltozás
néha igencsak megtépázza az idegeiket.
Feltételek, cím, határidő:
Egyes szám első személyben megírt szövegeket várunk mostantól március 2-ig.Az
folyamatosan kitesszük a honlapra, aki nem akarja, hogy a neve megjelenjen, az írja meg levélben a
pályamunka mellé, hogy milyen álnevet választott..
A megírt szöveg legfeljebb 4000karakter lehet, és a Facebook-oldal privát levelezésébe töltsék föl
word dokumentumban, vagy küldjék el a marketing@centralszinhaz.hu mail címre.
Díjazás:
A pályaműveket beküldők közül azokat, akiknek az írása felkerül a honlapunkra, várjuk a
sajtóbemutatóra, az első 3 helyezettetpedig, a partnerével, a premierre, március 8-án.
A legjobb írásokat március 29-én, a Budapesti Tavaszi Fesztiválon szervezett nyílt napon társulatunk
színészei olvassák föl.
(A 2004-ben megjelent könyvet az Esőember is bemutatta. Emlékezetfrissítőnek itt
megtalálják: http://www.aosz.hu/index.php/kiadvanyok/esember-archivum/45-20043/336-ki--megwellingtont)

