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Mesével látó Mese és Bábfesztivál
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. ezúton szeretettel invitálja
Önt és kedves családját a 2014. május 25-én 10 órakor kezdődő „MESÉVEL-LÁTÓ” MESE- ÉS
BÁBFESZTIVÁL elnevezésű audió-narrációval kísért programjára, melynek a Színház- és
Filmművészeti Egyetem ad otthont. A rendezvénnyel kapcsolatos részletes információk az alábbi
linken találhatóak.
http://fszk.hu/meghivo-a-mesevel-lato-mese-es-babfesztivalra/
Tagnyilvántartás megújítása
Az AOSZ szeretné a szövetség tagjainak adatait egyeztetni. Az eltelt 25 év alatt sok tag adata
változott, mely nem minden esetben kerül bejelentésre, átvezetésre, ezért ez elengedhetetlenül
szükséges. Törekvésünk, hogy aki rendelkezik e-mail címmel, azon tagjaink részére elektronikus
formában tudjuk továbbítani a híreket, dokumentumokat, mert a számítógéppel az információáramlás
gyorsabb és költségtakarékosabb. Ezért arra kérjük tagjainkat, hogy az AOSZ által hamarosan
kiküldésre kerülő tagnyilvántartó lapunkat küldjék vissza címünkre e-mailben, vagy levélben.
Közreműködésüket a nyilvántartás megújításban előre is köszönjük. A megújult tagnyilvántartástól az
AOSZ elnöksége a költségek csökkentését, a hatékony tagi kommunikációt, valamint a tagság közös
ügyekben történő aktívabb szerepvállalását várja.
Közgyűlés volt május 10-én
Május 10-én szombaton több mint 60 résztvevővel rendben lezajlott az AOSZ közgyűlése. A
közgyűlésen szó volt többek között a tavaly májusi elnökség váltás átadás-átvételéről, az ennek
kapcsán jelentkező nehézségekről és feltárt hiányosságokról, a BA Center Kft. pénzügyi- és jogi
szempontú átvilágításáról, a tavalyi év gazdálkodásáról és szakmai munkájáról, valamint az új
stratégiáról, az alapszabály módosításának szükségességéről is. Nem sikerült új elnökségi tagot
választani: az egyetlen jelölt, aki a szükséges jelölési szavazatot elérte, Szilvásy Zsuzsanna volt, aki a
megköszönve a bizalmat, nem vállalta a tisztséget – e miatt szavazásra sem került sor. Jelentősebb
döntések közé tartoznak:
•
a közgyűlés felhatalmazta az AOSZ-t, hogy fizesse ki a BA Center adósságát, majd
kezdeményezze annak megszűntetését, hiszen működése okafogyottá (és költségessé)
vált. (Emlékeztetőnek: a kft.-t a tavaly őszi Autism-Europe kongresszus lebonyolítására
hozta létre az AOSZ.)
•
Szántó Tamás alelnök ismertette az AOSZ új stratégiájának főbb pontjait. A stratégia
teljes terjedelmében fölkerül az AOSZ honlapjára, illetve hamarosan fórumokon lehet
megismerni, formálni azt,
•
a következő közgyűlésre napolták az új elnökségi tag választását,
•
döntés született az alapszabály módosításáról is.
A közgyűlési ügyeket érintő valamennyi dokumentum elérhető itt: http://aosz.hu/kozgyules/

Évadzáró a Patrónusnál
Évadzárót tartott a Budapest Patrónus Egyesület, amely a felnőtt autisták és szüleik gondjaival
foglalkozik. Az évadzárón beszámoltak az elmúlt évben folytatott munkájukról. Céljuk felkészíteni a
fiatalokat a minél nagyobb önállóságra, és majdan egy fővárosi RajmondHáz létrehozása. Online lapot
is indítottak: RajmondHáz online útitárs
magazin, ahová várják az autista fiatalok
írásait: http://rajmondhaz.hu/.
A betegjogok másfél éve
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) konferencián
számolt be arról, hogy mi történt megalakulásuk óta. Tavaly majd tízezer megkeresés érkezett az
OBDK-hoz: a legtöbb kritika az ellátás minőségéről szólt. Novák Krisztina, az intézmény vezetője
elmondta, hogy 2014. januárjától már hivatalból, illetve az irányító szerv felkérésére is eljárhatnak
betegjogi sérelmek esetén. Szeptembertől jogvédelmi képzést szeretnének indítani ötödéves
orvostanhallgatóknak, valamint tervezik, hogy okos telefonokra feltölthető applikációt készítenek,
amely panaszok bejelentésére lesz alkalmas, de megmutatja a beteghez legközelebb lévő betegjogi
képviselő nevét, elérhetőségét is. Ha valakit sérelem ért, az OBDK honlapján is tehet
panaszt: http://www.obdk.hu/ a bal oldali menüsor Panaszláda nevű rovatára kell kattintani.
Vízközmű: védendő fogyasztók
Kevesen tudnak róla, hogy 2014. január 1-jétől a vízközmű szolgáltatási törvénybe bekerült a védendő
fogyasztó/felhasználó. Ebbe a körbe a szociálisan rászorulók mellett a fogyatékos emberek is
beletartoznak. Ahhoz, hogy valaki bekerüljön a védendő fogyasztók körébe, magának kérni a
szolgáltatójánál, és azt dokumentumokkal kell igazolnia. (Pl. a jegyző igazolja, hogy az érintett az
adott településen lakik, és orvosi igazolás kell a fogyatékosság tényéről.)
Főállású angyal – pályázat
A Vodafone Magyarország Alapítvány ismét meghirdeti a Főállású Angyal pályázatot, amelynek
három leendő nyertese 2014 őszétől egy éven át dolgozhat az általa fontosnak ítélt társadalmi ügyért.
Idén elsősorban olyan pályázatokat vár, amelyek a mobiltechnológia segítségével keresnek megoldást
egy-egy társadalmi problémára. A pályázat nyertesei egy éven át az alapítvány által biztosított
versenyképes fizetés mellett dolgozhatnak az általuk megválasztott civil szervezettel, mint főállású
angyalok. A programra a Főállású Angyal alkalmazáson keresztül lehet jelentkezni május 5–26-ig.
Május 26-tól június 6-ig várják a jelöltekre leadott szavazatokat a Facebook oldalon. További
információk: Berta
Gabriella:
Feövenyessy
Krisztina, gabriella.berta@vodafone.com; feovenyessy.krisztina@tkpconsulting.hu.
Törvényi változások a civil szervezetek működésében
2014-ben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatályba lépése és az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvényben a közhasznúság feltételeit módosító rendelkezések is változást
okozhatnak a civil szervezetek működésében. Felhívjuk tagszervezeteink figyelmét, hogy a Civil
Információs Portálon, valamint az alábbi linken részletes tájékoztatót találhatnak a szervezeti
működést érintő változásokról:
http://civil.info.hu/-/utmutato-civil-szervezeteknek-az-uj-ptk-es-a-civil-torveny-szabalyaihoz?
redirect=http%3A%2F%2Fcivil.info.hu%2Fhirek%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_4Wf4exHNupRZ
%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3D
normal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1
Sikeres volt a Nem para a PARA
A Kézenfogva Alapítvány május 17-én megtartotta Nem para a PARA! 12 órás keréktusa! elnevezésű
rendezvényét, amelyen megvalósult egy különleges tandembiciklizési rekord: a résztvevők 12 órán
keresztül tandembicikliztek, azzal a kikötéssel, hogy a hátul ülő legyen látássérült vagy legyen bekötve

a szeme. A Nem para a PARA!esemény üzenete a szervezők szerint az, hogy „a fogyatékos emberek
számítanak arra a társadalomra, aminek ők is részei. Mindannyian egy közös biciklit tekerünk, együtt
sokkal hatékonyabban tudunk előrébb jutni.” Az eseményen megszületett rekord adatai, melyben az
AOSZ munkatársai is részt vettek: a jelenlévők 2605 kört tettek meg, ami 1563 km-t jelentett 12 óra
alatt, a rekorderek átlagsebessége: 9,32 km/ óra volt.
Gratulálunk a rendezvényhez!
Összegző tanulmány készült a fogyatékos személyeket támogató-szabályozó rendszer
magyarországi helyzetéről – az AOSZ részvételével is
Az AOSZ elnöke 2014. május 14-én részt vett dr. Kósa Ádám, a Fidesz-KDNP Európai Parlamenti
képviselője által tartott rendezvényen, amelyen a politikus által kezdeményezett és többek között az
AOSZ közreműködésével (is) létrejött tanulmánykötetet mutatott be, amely az első egyik legátfogóbb,
valamennyi fogyatékossági ág helyzetét áttekintő dokumentum. „A fogyatékos személyeket támogatószabályozó rendszer helyzetéről Európában és Magyarországon, és az ezzel kapcsolatos, az
országos érdekvédelmi szervezetek által készített javaslatokról” című összefoglaló tanulmánykötet
egyes fejezeteit az országos fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezetek képviselői írták, így az
AOSZ mellett közreműködött az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége (ÉFOÉSZ), a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ), a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ), a Siketek és Nagyothallók
Országos Szövetsége (SINOSZ), valamint a Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE) is. Az AOSZ
által gondozott fejeztet dr. Kálózy Mirjam az AOSZ jogsegélyszolgálatának vezetője, Őszi Tamásné
Patrícia gyógypedagógus, az Autizmus Alapítvány Egységes Módszertani Gyógypedagógiai
Intézményének igazgatója, valamint dr. Bíró Endre ügyvéd, címzetes egyetemi docens (ELTE
BGGYK), a Jogismeret Alapítvány szakmai vezetője állították össze. Munkájukat ezúton is köszönjük!
Az összegző tanulmány elektronikus formátuma a június elejétől a www.aosz.hu honlapon is elérhető
lesz majd.

