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 Eredményhirdetés a „Tartalmas pihenés 2014” pályázatoknál
Az AOSZ idén is meghirdette tagszervezetei részére az autista gyermekeket és felnőtteket 
fogadó nyári napközbeni vagy bentlakásos tábor megszervezésének támogatásához segítséget 
nyújtó „Tartalmas pihenés” pályázatot. A pályázatok elbírálása megtörtént, amely alapján a 
következő szervezetek nyertek: 

• Abigél Közhasznú Egyesület
• AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület
• Autispektrum Egyesület a Veszprém Megyei Autista Gyermekekért
• Autista Gyermekekért Egyesület
• Benedek Elek EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola
• Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete
• Interaktív Oktatásért Alapítvány (INOKA Alapítvány)
• Miskolci Autista Alapítvány
• Nógrádi Autizmus Alapítvány
• Szimbiózis A Harmonikus együtt-létért Alapítvány

Az AOSZ fellép a káros újságírói gyakorlat ellen
A június közepén több sajtóorgánumnál megjelent az „Autista a 25 millióval elsétáló 
pénzszállító” c. sajtócikk, amelyet több hasonló témájú és félrevezető cikk követett. Az 
autizmussal élők társadalmi integrációját károsan befolyásoló sajtócikkekkel kapcsolatban az 
AOSZ a következő állásfoglalást tette közzé:

Tisztelt Tagjaink!

Bizonyára sokan láttátok a tegnap megjelent, méltán felháborító címmel közölt cikket a sajtó 

különböző felületein. Az AOSZ elnöksége elítéli és úgy látja, hogy az ilyen és ehhez hasonló című 

megjelenések károsak és nem szolgálják az autizmussal élő társaink és az érintett családok 

társadalmi integrációját.

Éppen ezért az AOSZ a Magyar Újságírók Országos Szövetségéhez fordul, hogy a jövőben ne 

fordulhasson elő ilyen vagy ehhez hasonló hibás újságírói gyakorlat. Mindezen felül az AOSZ felveszi 

a kapcsolatot az érintett szerkesztőségekkel is.

Az AOSZ véleménye szerint a cikk elsősorban azért káros, mert azt sugallhatja, hogy az autizmus és 

a bűnelkövetés között összefüggés van, emellett a hivatkozott szakértő is úgy nyilatkozott, hogy 

„további vizsgálatsorozat fogja kideríteni” az autizmus tényleges meglétét.



Az AOSZ az ügy kapcsán ezúton tájékoztatja tagjait arról is, hogy az érintett család nem kereste meg 

a szövetséget és nem kérte segítségét, holott számos korábbi esetben sikeres volt a szervezet 

közreműködése a hivatalos szervekkel, annak érdekében, hogy az autizmus-specifikus szempontok 

megjelenjenek az adott ügyekben (Ombudsmani vizsgálat, Rendőrséggel történő együttműködés). 

Mindezektől függetlenül, ha a család részéről erre igény merül fel, akkor feltétlenül számíthat az AOSZ 

segítségére.

Elnökség

A Csodák Palotája és a Veszprémi Állatkert is AOSZ kártya elfogadóhely lett
• a Veszprémi állatkert biztosítja, hogy minden személy, aki rendelkezik az  AOSZ 

által kibocsátott, autizmusát igazoló kártyával és a hatóság által kibocsátott fényképes 
igazolvánnyal (személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány, stb.), valamint a vele 
érkező 1 fő felnőtt kísérője a Veszprémi Állatkert által megszabott, mindenkor 
érvényes kedvezményes jegyáron  vásárolhat belépőjegyet a Veszprémi  Állatkertbe. 
A jegyárak változtatásának a jogát a Veszprémi Állatkert fenntartja.

• a Csodák Palotája Nonprofit Kft., későbbiekben CSOPA vállalja, hogy 
szolgáltatásait az autizmussal élők számára minden technikailag lehetséges esetben 
elérhetővé teszi. Továbbá:

biztosítja, hogy minden személy, aki rendelkezik az autizmusát igazoló 
kártyával és a hatóság által kibocsátott fényképes igazolvánnyal (személyi 
igazolvány, útlevél, diákigazolvány, stb.) az aktuális jegyárak között 
feltüntetett jelképes áron vásárolhat belépőjegyet az intézménybe. Valamint a 
vele érkező 1 fő felnőtt kísérőnek ingyenes belépést biztosít. A jegyárakat a 
CSOPA évenként állapítja meg.
lehetővé teszi, az hogy az érintett kártyával érkező látogató és 1 fő kísérője 
számára, hogy az erre kijelölt pénztárban soron kívül megvásárolja 
kedvezményes belépőjegyét. 

Jegyárak és információ: http://www.csopa.hu/

Már letölthető a májusban bemutatott összegző tanulmány…
A Kósa Ádám EP-képviselő felkérésére készült, májusban bemutatott tanulmány a következő 
linken tölthető le:
http://www.kosaadam.hu/hir/ingyenesen_hozzaferheto_a_fogyatekossaggal_elo_emberek_hel
yzetet_bemutato_tanulmanykotet

Flotta kedvezmények a Vodafonenál
A Vodafone Magyarország Zrt. és az AOSZ között létrejött flotta együttműködési 
megállapodás értelmében a Vodafone új, kedvező feltételeket biztosít az AOSZ tagjai és 
családtagjaik számára. Kedvező, a lakossági tarifáknál alacsonyabb percdíjak, illetve 
havidíjak, továbbá beépített internet opció igénybevétele mellett a flotta tagok előfizetései 
egymás között korlátlan, díjmentes beszélgetésre jogosultak!
A csatlakozás feltétele: érvényes papírlapú flottaigazolás (kiállítástól számított 30 napig 
érvényes), melyről az AOSZ elérhetőségein kérhetnek információt.

http://www.veszpzoo.hu/info-arak
http://aosz.hu/kapcsolat/
http://www.kosaadam.hu/hir/ingyenesen_hozzaferheto_a_fogyatekossaggal_elo_emberek_helyzetet_bemutato_tanulmanykotet
http://www.kosaadam.hu/hir/ingyenesen_hozzaferheto_a_fogyatekossaggal_elo_emberek_helyzetet_bemutato_tanulmanykotet
http://www.csopa.hu/


További információ: üzleteikben, weboldalukon, illetve a Vodafone hálózatából 0-24h között 
díjmentesen hívható 1270-es ügyfélszolgálati telefonszámon, valamint 
itt:   Flotta_Red_Flotta_Go_tájékoztató  

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.

Nyári filmes tábor lehetőség az INOKA Alapítványnál
Az INOKA Alapítvány (Interaktív Oktatásért Alapítvány) idén is szervez informatikára épülő 
nyári táborokat autizmussal élő fiatalok számára. Mindkét tábor kis csoportos (5-6 fő), 
hétfőtől péntekig 12-17-óráig tartanak.

Helyszín: Budapest, V. kerület, INOKA Oktatóközpont
3D Nyári tábor, időpont: 2014. 07. 07. – 2014. 07. 11.
Filmes nyári tábor, időpont: 2014. 08. 04. – 2014. 08. 08.

Jelentkezni lehet 
• e-mailben: anitaberek@inoka.hu
• az alábbi űrlap kitöltésével (itt bővebb és pontosabb információk is találhatók)
• telefon: +36 30 963 8346 (INOKA Alapítvány)

Az űrlap linkje:
https://docs.google.com/forms/d/1BXhONfEO_ATwM_S4X7ZFzE4DI_EkB6dvkwrrJ7I
qhv0/viewform

Programajánló – kiállítás
Anyaság, anyasors - "Anyák rendkívüli helyzetben" címmel kiállítás nyílt a Magyar Újságírók 
Országos Szövetsége székházában, amely 2014. július 31-ig tekinthető meg. 
Idézünk a kiállítás bemutatójából: „Romanek Inka, aki Budapesten él és a vak leánya 
késztette arra, hogy ecsetet fogjon, s a képei segítségével mutassa meg gyermekének a 
világot, valamint Venesz Erzsébet Szihalmon élő mozgássérült festőművész, őt betegsége 
terelte a művészet irányába, s mint mondja: "Sérülten és fogyatékosan is lehet élni, örülni, 
örömet adni, alkotni, segíteni másokon!"
További információ: http://port.hu/anyasag,_anyasors_-
_anyak_rendkivuli_helyzetben/pls/w/event.event_page?
i_event_id=2466998&i_event_area_id=24&i_city_id=-1&i_topic_id=21&i_county_id=-1 

Ingyenes konzultáció tréningek az Autizmus Alapítványnál
Az Autizmus Alapítvány Ambulanciáján gondozott gyermekek szülei és pedagógusai számára 
2014 júliusában négy témában indul egynapos tematikus konzultációs tréning.

http://port.hu/anyasag,_anyasors_-_anyak_rendkivuli_helyzetben/pls/w/event.event_page?i_event_id=2466998&i_event_area_id=24&i_city_id=-1&i_topic_id=21&i_county_id=-1
http://port.hu/anyasag,_anyasors_-_anyak_rendkivuli_helyzetben/pls/w/event.event_page?i_event_id=2466998&i_event_area_id=24&i_city_id=-1&i_topic_id=21&i_county_id=-1
http://port.hu/anyasag,_anyasors_-_anyak_rendkivuli_helyzetben/pls/w/event.event_page?i_event_id=2466998&i_event_area_id=24&i_city_id=-1&i_topic_id=21&i_county_id=-1
https://docs.google.com/forms/d/1BXhONfEO_ATwM_S4X7ZFzE4DI_EkB6dvkwrrJ7Iqhv0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1BXhONfEO_ATwM_S4X7ZFzE4DI_EkB6dvkwrrJ7Iqhv0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1BXhONfEO_ATwM_S4X7ZFzE4DI_EkB6dvkwrrJ7Iqhv0/viewform
mailto:anitaberek@inoka.hu
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2014/06/Flotta_Red_Flotta_Go_t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf
http://www.vodafone.hu/telefonok-tarifak/tarifak/flotta?icmp=BBB991


Helyszín: 1089 Budapest, Delej u. 24-26., az Autizmus Alapítvány Központi épületében 
található előadóterem.
Részletes program, további információk és letölthető jelentkezési lap itt található:
http://www.autizmus.hu/pdf/egynapos2014julius.pdf
http://www.autizmus.hu/index.shtml

Új elnökséggel folytatja a munkáját a FESZT
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa tisztújítást tartott, amely eredményként új 
elnökség irányítja a szakmai szervezetet. Az új elnökség tagja lett az AOSZ elnöke is, Kővári 
Edit.

Újabb kiadvány a Cseperedő Alapítványnál
A Nemzetközi Cseperdő Alapítvány újabb kiadványt jelentetett meg „Autizmus 
testvérszemmel – ha a testvéred autizmusos…” címmel, amelyet minden autizmussal élő 
gyereket nevelő család, elsősorban autista gyerekek testvéreinek ajánlanak, de minden olyan 
gyerek és felnőtt számára is érdekes lehet, akinek barátai, osztálytársai, ismerősei között élnek 
autista gyerekek és jobban szeretnék érteni őket. További információ: 
http://www.cseperedo.hu/ 

Az AOSZ tárgyalásokat folytatott a KLIK-nél
Az AOSZ ebben a hónapban tárgyalásokba kezdett a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal, amelynek célja, hogy a szakértői team segítségével pozitív változásokat 
indítsanak el a közoktatásban tanuló autista gyermekek integrációjában, speciális csoportban 
történő oktatásában. A kitűzött célok:

- a korai azonosítás és a diagnosztika terén tapasztalható nehézségek és 
kapacitásproblémák megoldása,

- készüljön autizmus specifikus kerettanterv a törvényi előírás alapján,
- foglalják jogszabályba a kizárólag autizmussal élő tanulókat ellátó gyógypedagógiai 

osztály maximális létszámát,
- kerüljön be az autizmus-specifikus eszközök tételes felsorolása a működést szabályozó 

rendeletbe,
- az együttnevelést segítő asszisztens alkalmazási lehetőségének megteremtése, 
- az autizmus spektrum zavarral élő személyeket és családjaikat ellátó rendszerek 

jogszabályi kereteinek harmonizációja, az egymásra épülő rendszerek 
átjárhatóságának, valamint a szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz való egyenlő esélyű 
hozzáférés megteremtése,

- az autizmusban képzett szakemberek specifikus munkájának elismerése,
- autizmus specifikus nevelés, oktatás fejlesztésére fordított pályázati források 

megtartása és növelése,
- a már létező szakmai ajánlások, protokollok alkalmazása.

Önnek is iskolás a gyermeke? Tegyen Ön is azért, hogy az AOSZ munkája  valós 
szükségletek és igények alapján  valósuljon meg. Ha van problémája, javaslata, akkor írja 
meg nekünk a weboldalunk segítségével: 
http://aosz.hu/vedjunk-egyutt-erdeket-szolj-hozza/

http://aosz.hu/vedjunk-egyutt-erdeket-szolj-hozza/
http://www.cseperedo.hu/
http://www.autizmus.hu/index.shtml
http://www.autizmus.hu/pdf/egynapos2014julius.pdf

