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Autista gyermekek iskola nélkül
Bár szeptember 1jén becsöngetnek minden iskolaköteles gyereknek, mégis vannak olyan autista
kisdiákok, akiknek a szülei néhány napja még nem tudták, hogy hol kezdik az iskolaévet. A budapesti
Kolping Általános Iskola és Gimnázium autista Csillagcsoportjába járó tanulóinak szülei augusztus első
heteiben tudták meg, hogy a fenntartó, a római katolikus egyház, ebben a tanévben már nem indít autista
osztályt. Az AOSZ tárgyalásokat kezdeményezett az ügyben érintett fenntartóval és az intézménnyel a
jogszerűtlen magatartás, valamint a tanulók érdekvédelme miatt. Az AOSZ által kezdeményezett
tárgyalások eredményeként a fenntartó és az iskola belátta, hogy nem tájékoztatta időben a szülőket, így
komoly nehézség elé állította a családokat, ezért további 1 tanévre vállalta a csoport működtetését.
Ez ügy kapcsán is felhívja az AOSZ tagjainak figyelmét arra, hogy lehetősége van bekapcsolódni és
alakítani az AOSZ oktatási lobbi anyagát, itt: http://aosz.hu/vedjunkegyutterdeketszoljhozza/

Angyalliget a Művészetek Völgyében
A Segítő Vásárlás védjegyet viselő termékek is ott voltak Kapolcson, a Művészetek Völgye fesztiválon.
A kapolcsi Malomsziget közelében, az Ancsesz udvaron álltak a fogyatékos emberekkel foglalkozó civil
szervezetek standjai,
köztük
a
balmazújvárosi Angyalliget
Közhasznú Alapítványé is.
Ott volt még a Búzavirág Alapítvány (Vámosújfalu), a Fény Felé Alapítvány (Debrecen), a Humán
Sztráda Nonprofit Kft. (Budapest) és az Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Kft. (Csömör).

Sérült gyermekek napja az Állatkertben
Az ÉFOÉSZ idén is megrendezi a Fővárosi Állatkerttel közösen a Sérült Gyermekek Napját.
Az esemény időpontja: 2014. szeptember 22.
A szervezők kérik, hogy aki szeretne ott lenni, az előzetesen regisztráljon szeptember 12éig.
A regisztrációs lap letölthető az ÉFOÉSZ honlapjáról: http://www.efoesz.hu/.

Megkezdődött a szervezetfejlesztés az AOSZnál
Mint korábban erről tájékoztattuk tagjainkat, az AOSZ a Norvég Civil Támogatási Alap (NCTA) nyertes
pályázata révén megkezdi 2 éves szervezetfejlesztési projektjét. A szervezetfejlesztés révén az AOSZ a
jövőben hálózatszerűen, főbb vidéki bázisszervezetekre fog támaszkodni.
Jelenleg a tervezési munkálatok folynak az AOSZ irodában, ezt követően kerül sor a projekt
megvalósításának megkezdésére.
Ezúton szeretnénk felhívni tagszervezeteink figyelmét, hogy a napokban kérdőívet fogunk küldeni
a helyzetelemzés, felmérés megvalósításához.
A projekt részleteiről folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat az AOSZ weboldalán külön
aloldalon:http://aosz.hu/halozatosodasprojektanctatamogatasaval/, valamint a Facebook oldalon és a
hírlevélben is.
A projekt tájékoztató rendezvények várhatóan 2014. szeptember 23án és 24én lesznek.

Hamarosan bemutatásra kerül az AOSZ új szervezeti stratégiája!
Mint arról már előzőleg tájékoztattuk tagjainkat, az AOSZ új szervezeti stratégiájának megtervezése a
befejezéséhez érkezett.
Ez, ahogy a norvég pályázat által megvalósítandó szervezetfejlesztés, szintén mérföldkővet jelent a
hazai autizmus érdekképviseletében, hiszen ebben a dokumentumban olvasható az, hogy az AOSZ mit
tervez a 2017ig tartó 3 éves időszakban.
Az AOSZ új szervezeti stratégiája az elnökség nézőpontja szerint közös ügy, minden tagnak és
tagszervezetnek szükséges megismernie, véleményt alkotnia, beleszólnia!
Az új stratégia megismerésére személyesen lesz lehetőség az AOSZ hálózatosodásával kapcsolatos
NCTA projektrendezvényen, várhatóan 2014. szeptember 23án és 24én, valamint a tagszervezeteink
által rendezett eseményeken. Részletekről hamarosan a honlapunkon és a facebook felületünkön
tájékozódhat.

Felhívás tagjainknak: milyen további helyeken lehessen használni az AOSZ
kártyát?
Az előző havi hírlevünkben írt felhívás hatására számos tagunk tett javaslatot arra, hogy mely helyekkel
bővüljön az AOSZ kártya elfogadása.
A beérkezett javaslatok összegezése alapján a legtöbbször írt helyek:

•
•
•

strandok, uszodák, élmény fürdők, gyógy és termálfürdők
vasutak, városnéző kisvasutak, gyermekvasút
játszóházak, játszóparkok (Tarzan Park, Eleven Park, kölyökparkok)

•
•
•
•

cirkusz, báb és gyermekszínházak
könyvtárak
az egyes megyeszékhelyeken található szórakozó és kultúrális helyszínek
táborok, szálláshelyek, tanfolyamok

Egy levélíró pedig felhívta a figyelmet arra, hogy a Dínópark ingyenesen
látogatható: http://dinoparkrezi.net/parkunk/arak. Köszönjük az eddigi javaslatokat, munkatársaink
felkeresik az ajánlott helyeket. Tovább várjuk a javaslatokat azaoszkartya@esoember.hu email címen.

Súlyos fogyatékos állapot miatti adókedvezmény
Az adókedvezmény jogforrása: 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról
Személyi kedvezmény
40. § (1)Az összevont adóalap adóját csökkenti a súlyosan fogyatékos magánszemélynél az erről szóló
igazolás alapján a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától ezen állapot fennállása idején havonta
az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának megfelelő összeg (személyi kedvezmény).
(2) Súlyosan fogyatékos személynek azt kell tekinteni, aki az összevont adóalap adóját csökkentő
kedvezmény igénybevétele szempontjából súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló
kormányrendeletben említett betegségben szenved, továbbá, aki rokkantsági járadékban részesül.
A kedvezmény jogosultja:
A fent megjelölt adókedvezményt a súlyosan fogyatékos magánszemélyek továbbá rokkantsági
járadékban részesülők vehetik igénybe, ha összevont adóalapja után adót vontak le vagy kellene levonni
és rendelkeznek az adott időszakra vonatkozó, fogyatékos állapotukat kimondó igazolással . A
kedvezményt a súlyosan fogyatékos magánszemély helyett a szülő, gyám vagy hozzátartozó nem
veheti igénybe, az csakis a fogyatékos személyt illeti meg, saját jövedelmének adója tekintetében.
A jogosultság igazolása:
Súlyosan fogyatékos az a személy, aki a 335/2009 (XII.29.) kormányrendeletben rögzített valamely
betegségben szenved vagy abban említett fogyatékossággal él. A beteg, fogyatékkal elő személy
állapotának végleges vagy átmeneti jellegét szakambulancia vagy kórházi osztály szakorvosa állapíthatja
meg és állíthatja ki a személyi kedvezmény igénybevételére jogosító igazolást (49/2009. (XII. 29.) EüM
1.§) rendelet a súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról. Az előbb említett szakorvosok által
kiállított dokumentáció alapján a beteg választott háziorvosa is kiállíthatja az adókedvezmény
igénybevételére jogosító igazolást (mellékletben).
Akinek a végleges súlyos fogyatékosságát 2010. január 1ét megelőzően, a személyi jövedelemadóról
szóló 1995. évi CXVII. törvényben foglaltaknak megfelelően már igazolták, a korábban kiadott és 2009.

december 31én hatályos igazolása 2010. január 1ét követően is hatályosnak tekintendő, helyette új
igazolást nem kell kiállítani.
Az 2010. január 1ét megelőzően kiállított, az állapot ideiglenességét megállapító igazolás utoljára a
2009es adóévre vonatkozóan használható fel, az összevont adóalap adóját csökkentő kedvezmény
igénybevételére.
Rokkantsági járadék tekintetében, a Kormányhivatalok Rehabilitációs Szakigazgatási Szervei
(feladatairól mellékletben a tájékoztató) járnak el (95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet).
pl. Budapest Főváros Kormányhivatala.
Az adókedvezmény mértéke
Jogosultsági hónaponként az összevont adóalap adója csökkenthető az adóév első napján érvényes havi
minimálbér 5 százalékának megfelelő összeggel. 2014. január 1től 101.500, Ft 5%a, azaz 5.075,
Ft/hó.
A kedvezmény az elévülési időn belül, jogosultság esetén, visszamenőleg is érvényesíthető.
Betegségek után járó adókedvezmény (személyi kedvezmény) (Adóhivatali tájékoztató)

Jogszabályi háttér:
1., a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja tv.) 40. §, adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvény 49. § (3) bekezdés)
2., „Személyi jövedelemadó törvény” (1995. évi CXVII. törvény)
3.,„…súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről” (335/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet)
4., „A súlyos fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról” (49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet)
5., „..a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról..”(95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet)

Az AOSZ elnöksége megkereste a Magyar Telekomot a Hello Holnap
díjcsomag miatt
A díjcsomag a társérdekvédelmi szervezetek mellett nem nyújt kedvezményt az Autisták Országos
Szövetsége tagjainak. A levél az AOSZ weboldalán olvasható: http://aosz.hu/megkerestukatelekomot/
A Telekom az Aura Egyesület hatékony közreműködésének köszönhetően az alábbiakról tájékoztatta az
AOSZ elnökét: „Magyar Telekomon belül elkezdtük megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a
díjcsomagot az AOSZ tagjai számára is elérhetővé tegyük. Az eddigi belső visszajelzések alapján
támogatják kezdeményezésünket, viszont ennek átfutási és döntési ideje hosszú. Ebben türelmét kérném,
feltétlenül jelentkezni fogok a kimenetről.”

AOSZ a médiában!
Az AOSZ ismét szerepelt a médiában! Ebben a hónapban a Népszabadság augusztus 27i számában
jelent meg cikk az AOSZ elnökével készített beszélgetésből.
A cikk online változata itt olvasható: http://nol.hu/belfold/azesoemberistometfogat1482473

A Nyolc Pont a Szigeten
A Sziget Fesztivál eddigi történetének legtöbb látogatóját számlálta idén, az augusztus 11–18ig tartó
rendezvényén, amelyen az FSZK Nonprofit Kft. is megjelent az Ability Park interaktív
élményparkjában.
Az érdeklődők a TÁMOP 5.4.11 „Nyolc Pont” kiemelt projektben fejlesztett szemléletformálást segítő
játékokon keresztül ismerkedhettek meg az autizmussal élő személyek kommunikációs sajátosságaival,
valamint készségeivel és képességeivel. A szigetlakók körében legkedveltebbek a szó szerint értelmezett
közmondások lerajzolása és a megfigyelőkészségen alapuló játékok voltak.
Az Ability Park élményparkjára, így az FSZK játékaira is több ezren voltak kíváncsiak a világ
különböző országaiból érkezett fiatalok közül. A látogatók többsége rendkívül nyitottan állt a témához
annak ellenére, hogy nem, vagy kevés előzetes tudással rendelkezett az autizmussal vagy más
fogyatékosságokkal kapcsolatban.

