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Változások az 1%-ot fogadó szervezeteknél 2014-ben
Mely szervezet lehet kedvezményezett?
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény (továbbiakban: Szf. tv.) módosítása
következtében jelentősen átalakultak a 2014. rendelkező évi felajánlásokból részesülni kívánó
civil szervezetek kedvezményezetté válásának, elszámolásának feltételei.
A kedvezményezetté válás alapfeltétele, hogy a szervezet a rendelkező nyilatkozat évének
első napja előtt legalább két évvel korábban szerepeljen a bírósági nyilvántartásban,
• belföldi székhellyel rendelkezzen,
• nyilatkozata szerint közhasznú tevékenységet végezzen,
• továbbá alapszabálya, alapító okirata szerint megfeleljen a Civil tv. 34. § (1) bekezdés
d) pontja szerinti feltételnek, azaz közvetlen politikai tevékenységet nem végezhet.
A 2015. rendelkező évben csak azok a szervezetek részesülhetnek az szja 1%-os
felajánlásokban, amelyek 2014-ben kedvezményezettként előzetesen regisztráltatták
magukat a NAV-nál. Az adóhatóság a 2015. évtől kezdve, minden év január 1-jén a honlapján
teszi közzé az adott rendelkező évben felajánlásra jogosult kedvezményezettek adószámát,
nevét, székhelyét.
További fontos információk, melyek szintén befolyásolják a felajánlások kitutalást a NIOK és
a NAV honlapján találhatók:
http://nonprofit.hu/hir/tajekoztatas-az-szja-1-os-eljaras-2014-evi-valtozasairol
http://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/tajekoz/tajekoztatas_szja_20140627.html
Új fogászati centrum: autista személyeknek is
Fogyatékossággal élő betegek ellátására is alkalmas fogászati centrumot adtak át 2014. július
16-án, Budapesten, a Semmelweis Egyetem (SE) Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati
Klinikáján. Évente 300 millió forint állami forrásból működnek az ország hat egészségügyi
intézményében azok a speciális, altatásra is lehetőséget nyújtó, különleges fogászati
centrumok, amelyekben most már az autistáknak és a szellemi fogyatékossággal élőknek is
képesek fogmegtartó kezelést biztosítani. A fogpótlások, a fogmegtartó és egyéb
beavatkozások esetükben szinte kizárólag csak altatásban végezhetők, a megszokott fogorvosi
ellátó helyeken pedig erre nincs lehetőség.
Budapesten: a Semmelweis Egyetemen kívül Budapesten a Heim Pál Gyermekkórházban és
a Bethesda Gyermekkórházban áll rendelkezésre egyszerre mind az altatáshoz, mind pedig a
fogorvosi ellátáshoz szükséges infrastrukturális háttér.
Vidéken: Pécsen, Szegeden és Debrecenben van komplex módon kialakított központ. (forrás:
MTI)

Jó hír az AOSZ kártyával rendelkezőknek
Cápaetetés a Tropicariumban
Július 1-jétől a budapesti Tropicarium – cápás állatkert kedvezményes jegyárat biztosít az
érvényes AOSZ kártyával rendelkezőknek (a jegypénztárnál kell bemutatni). A kedvezmény
csak hétköznapokra vonatkozik, s a fogyatékos személlyel érkező egy fő felnőtt is igénybe
veheti azt. A látogatóknak ingyenes a parkolás.
A kedvezményes jegyár: 1600 forint.
Cápaetetés: minden csütörtökön du. három órakor.
Felhívás tagjainknak: milyen további helyeken lehessen használni az AOSZ kártyát?
Az AOSZ elnöksége a jövőben szeretné tovább növelni az AOSZ kártyát elfogadó helyek
számát. Ám ezen törekvését a tagjainak igényeivel összhangban szeretné elérni, ezért ezúton
fordul az elnökség az AOSZ tagjaihoz, hogy küldjenek javaslatokat az
aoszkartya@esoember.hu email címre. A beérkezett igények és javaslatok alapján az elnökség
tájékoztatni fogja tagjait, hogy mely helyekkel kezdeményez kapcsolatfelvételt az AOSZ
kártya elfogadásával kapcsolatban.
Jelentkezési felhívás: „Felnőtt életet támogató programok” bevezetésére
autizmussal élő személyeket ellátó intézmények számára
TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001
A „Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex
innovációja, szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című
kiemelt projekt a hazai köznevelés és szociális ellátórendszerben működő intézmények
jelentkezését várja felnőtt életet támogató programok intézményi bevezetéséhez.
Az ellátórendszer alábbi területeiről várjuk az intézmények jelentkezését:
 köznevelés területéről (többségi és gyógypedagógiai óvoda, általános iskola, középfokú
oktatási intézmény, Egységes Módszertani Intézmény);
 szociális ellátás területéről (támogató szolgálat, lakhatás).
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 25.
Az elbírálás ideje: 2014. augusztus 25. naptól 31. napig
(A „Bázisintézmény” nevű alprojektben részt vevő intézményeket ebben a programban nem
támogatják.)
A részletes kiírás az FSZK honlapján található: www.fszk.hu
http://weborvos.hu/lapszemle/ujra_az_autistakert_all_rajthoz/215936/ - hsz
Adománygyűjtő akció az ASK-nak
Nádudvari Péter szeptember 13-án Balatonkenesén, Ironman távú triatlonversenyen jótékony
céllal áll a rajthoz (3,8 km úszás, 180 km kerékpár, 42,2 km futás.) A felkészülés alatt
adománygyűjtő kampány indul az Autista Segítő Központért (ASK), és az ott tanuló fiatalok
zenei fejlesztéséért, amelyet Nádudvari Péter önkéntesként végez az intézményben. A
sportember 2012-től teljesít évente egy versenyt jótékonysági, adománygyűjtő célból.
Elsőként a Bátor Táborért futott, a következő évben a Nemzeti Színkottás Zenekarért. Idén a
szeptember 13-i Balatonman vasemberpróbán áll rajthoz, hogy a zenei foglalkozások
folytatódjanak Autista Segítő Központban. (forrás: heol.hu)
Az AOSZ is a nyertesek között!
Nagy örömmel értesítjük tagjainkat, hogy az AOSZ projektje is nyert a Norvég Civil
Támogatási Alap (NCTA) pályázatán. Összesen 136 szervezet pályázata részesül
támogatásban, ezen belül 47 közepes és 89 kisprojekt.

Az AOSZ közepes projektje a szervezet hálózatosodását, szervezetfejlesztését célozza, amely
révén javul és hatékonyabb lesz az autizmussal élők és családtagjaik számára nyújtott
szolgáltatások országos szintű hozzáférhetősége, valamint minősége is. Emellett a
megvalósuló támogatás révén az AOSZ valós igényekre alapozott és nagyobb hatókörű
érdekképviseletet lesz képes megvalósítani.
A nyertes pályázat megvalósításának futamideje 21 hónap. A projekt részleteiről
folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat a Facebook oldalon, az AOSZ honlapján, valamint
hírlevélben és rendezvényeken is.
Hamarosan bemutatásra kerül az AOSZ új szervezeti stratégiája!
Az AOSZ elnöksége már korábban is tájékoztatta tagjait arról, hogy olyan új szervezeti
stratégia van készülőben, amely képes a megváltozott külső körülmények mentén hatékonyan
szolgálni és képviselni az egyre differenciáltabb tagsági igényeket. Ez egyszersmind azt is
jelenti, hogy a korábbi „szülőszervezet”-i formát fel kell, hogy váltsa egy modern,
hálózatosodásra képes szervezeti működési modell, mely a tagság aktív közreműködésével
megvalósuló, földrajzilag kiegyenlített országos érdekvédelem és szolgáltatás.
Az elnökség ezen törekvését egészíti ki a napokban tagszervezetek számára kiírásra kerülő
pályázati lehetőség, valamint az NCTA pályázatán nyertes közepes projekt terve is.
Minderről az elnökség folyamatosan tájékoztatja a tagságot, amelynek első lépése az elkészült
stratégiai dokumentum bemutatása lesz – még a nyár folyamán.
Addig is az elnökség vár minden észrevételt, véleményt és javaslatot, hogy az AOSZ tagjai
miként képzelik el a jövő AOSZ-át.
Támogatások a családoknak
A sajtóban megjelent hírek szerint harmincezer forintos támogatást kaphatnak azok a szülők,
akiknek gyermeke a közoktatásban kezd új tanévet szeptemberben. További, összegyűjtött
részletek és tudnivalók itt olvashatóak:
http://eduline.hu/kozoktatas/2014/7/15/iskolakezdesi_tamogatas_2014_legfontosabb_t_SE7A
50
Olvassatok az AOSZ-ról a médiában!
Az alábbi linkeken olyan sajtó cikkeket olvashattok, amelyeket azért szerveztünk, hogy
segítsük az AOSZ ismertségének növelését. Az ilyen és ehhez hasonló cikkekkel az is a
célunk, hogy edukáljuk a közvéleményt, javítsuk az autizmusról szóló sajtó cikkek minőséget
is.
http://mno.hu/tudomany/problemas-gyerek-mikor-a-furcsa-viselkedes-autizmust-takar1239116
http://www.life.hu/drlife/20140705-egy-autsita-fiu-batyja-mesel-eletukrol.html
Idén is kiírásra került tagszervezeteink számára a „Vidéken működő tagszervezetek
érdekvédelmi, szülősegítő tevékenységeinek fejlesztésére, a hálózatos működés
elősegítésére” című pályázat
A „Vidéki tagszervezetek érdekérvényesítését ösztönző pályázat„ idén is meghirdetésre kerül.
A 2014. évi pályázat célja a helyi érdekvédelmi és szülősegítő tevékenységek fejlesztése, a
hálózatosodás, az együttműködések, a helyi szintű összefogások elősegítése, közös
programok megvalósítása.
Az idei pályázati kiírás azért más, mert nem csak a programok megvalósításához szükséges
anyagi hátteret ajánljuk fel szervezeteink számára!
A teljes pályázati felhívás és a dokumentumok letölthetők az AOSZ honlapjáról.

