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XI. Autizmus nap Békéscsabán
A békéscsabai AUT-PONT Alapítvány megtartotta XI. Autizmus napját. Az Autizmus napot az
Autisták Érdekvédelmi Egyesülete (az AOSZ elődje) indította útjára, jóval az ENSZ által
nemzetközivé tett április 2. előtt. A Csaba Centerben megtartott figyelem-felhívó rendezvényen az
Esély Pedagógiai Központ, a Harruckern János Közoktatási Intézmény és az AUT-PONT Alapítvány
autizmussal élő fiataljai léptek föl, valamint a Nyulam-bulam zenekar és Gryllus Vilmos.
Hagyományosnak számít az autista fiatalok munkáinak kiállítása szintén a Csaba Centerben, valamint
a város cukrászai által készített szebbnél szebb torták, melyek a hivatalos program végén felvágattak
és szétosztottak a résztvevők között.

Szociális farmok létrehozása
A miskolci Szimbiózis Alapítvány Szociális farmok létrehozása Magyarországon címmel indított új
programot. A 21 hónapig tartó program keretében szakemberekkel és szervezetekkel együttdolgozva
támogatni szeretnék a már meglévő farmokat, és elősegíteni újak létrejöttét. További céljuk, hogy a
szociális farm jogi fogalomként megjelenjen a törvényalkotásban, a szakkiadványokban – mindehhez
felhasználják a nemzetközi szakairodalmat is. Ha olvasóink közül valaki kapcsolódni szeretne a közös
munkához, az ezeken a címeken jelentkezhet: majorsag@barathegy.com vagy europe@szimbiozis.net.

Művészek a Segítő Vásárlásért
A Salva Vita Alapítvány, a MagNet Bankkal közösen, design programot mentorált a Segítő Vásárlás
védjeggyel ellátott termékek fejlesztésére. A művészek és a munkáltatók Design randinak elnevezett
találkozójából kortárs, piacképes termékek születtek a fogyatékos embereket foglalkoztató
műhelyekben. A közös munka eredményét egyhetes kiállítás keretében tekinthették meg az érdeklődők
Budapesten, a Bálnában, a Designe Hét 2014 egyik programjaként.

Autizmus hete programsorozat Salgótarjánban
Az Abigél Közhasznú Egyesület és a Nógrádi Autizmus Alapítvány 2014. november 3. és 8. között
Hol van a helye autista társainknak a társadalomban? címmel rendezvénysorozatot szervez
Salgótarjánban. Ennek keretében sor kerül a fogyatékosság megismerését, elfogadását segítő játékos
programra, jótékonysági sport délutánra. A rendezvény fő célja autista társaink és családjaik
beilleszkedését elősegítő, a speciális ellátások fontosságát hangsúlyozó vita-fórumot segítségével
ráirányítani a figyelmet a társadalmi szerepvállalásra. Bővebb információt az alábbi linken talál:
http://aosz.hu/az-autizmus-hete-salgotarjanban/

Peter Vermeulen előadásai
A Nyolc Pont projekt keretében a belga autizmus-szakértő, Peter Vermeulen háromnapos
előadássorozatot tartott Budapesten (október 8–9–10.). Már az első napon megnyerte magának a
magyar közönséget. Nemcsak újszerű látásmódjával, hanem humorral, öniróniával teli
előadásmódjával is. Az ő felfogásában az autizmus egyik ismérve a kontextus-vakság. Könyve,
mely épp erről szól, hamarosan kapható lesz magyarul is. Az előadás résztvevői a helyszínen
megvásárolhatták.
Peter Vermeulen a Gentben lévő Autisme Centraal tanácsadója és oktatója, ő szerkeszti az Autisme c.
magazint is. Több mint 25 éve foglalkozik autista gyermekekkel, felnőttekkel. Budapesti előadásának
egyikében az öregedés problémáival is foglalkozott.

Irodaavató az INOKA Alapítványnál
Új irodát és oktató központot mutatott be az INOKA Alapítvány az érdeklődőknek október 8-án (1052
Budapest, Petőfi Sándor u 16. mf.; iroda kapucsengő). Ezzel egy időben bemutatták az INOKA
interaktív műhelye című programjukat is, melynek rövid távú célja: saját tervezésű, korszerű, művészi
igényű, egyedi és sokszorosított termékek előállítása, a hosszú távú célja pedig: munkahelyek
teremtése.
A műhelybe még lehet jelentkezni október 31-ig. További információk: Berek Anita szakmai vezetőtől
(06 30) 963 8346, vagy az alapítvány Facebook oldalán.

Ismét lesznek Fogódzó képzések
Az AOSZ ismét Felnőtt Fogódzó képzést szervez 2014. november 14-én és 15-én.
A képzések helyszíne:
1. nap: 2014. nov. 14., Pannon Kincstár Tanoda, 1056 Budapest, Váci utca 47.; 9.00-17.00 óráig.
2. nap: 2014. nov. 15., AOSZ iroda, 1053 Budapest, Fejér György u. 10. 1/3.; 9.00-15.00 óráig.
A RÉSZVÉTELI DÍJ:
• AOSZ tagság esetén 2.000- Ft/fő
• AOSZ tagság nélkül 3.000-Ft/fő
Habár a Felnőtt Fogódzó képzés elsősorban szülőknek szól, a szakmai napokra jelentkezhetnek
autizmussal élőkkel foglalkozó szakemberek is.
A képzésről bővebb információt itt talál: http://aosz.hu/szuloknek/kepzesek-workshopok/felnottfogodzo/aktualis-felnott-fogodzo/
Kérjük, a részvételi díjat a képzés előtt, lehetőség szerint átutalással rendezzék számla-számunkra
(18203332-06014620-40010013, a 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.
Jelentkezni a kepzes@esoember.hu email címen lehet a jelentkezési lap kitöltésével. A tárgy mezőben
a „Felnőtt Fogódzóra jelentkezés”szerepeljen. Jelentkezni a honlapon keresztül lehet:
http://aosz.hu/szuloknek/kepzesek-workshopok/felnott-fogodzo/aktualis-felnott-fogodzo/

„Autizmus és szexualitás” című 2 napos workshop
autizmussal élő személyek szülei, segítőik és szakemberek részére
Helyszín: a Vadaskert Alapítvány a Gyermekek Lelki Egészségéért Gyermek-, és Ifjúságpszichiátriai
Kórház és Szakambulancia épülete (1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5.)
A képzés időpontja: 2014. december 05. péntek ½ 10 – 17-ig - 06. szombat 9 - 16-ig.
További információk: http://aosz.hu/szuloknek/kepzesek-workshopok/autizmus-esszexualitas/aktualis-autizmus-es-szexualitas-workshop/

Jövőbeni képzések
Az AOSZ a közeljövőben a Fogódzó képzések mellett további képzéseket fog szervezni. Kérjük
látogassa rendszeresen a http://aosz.hu/szuloknek/kepzesek-workshopok/ weboldalunkat a frissülő
információkért.

EMMI-vel egyeztetett az AOSZ
Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárral
szeptember 30-án találkozott az AOSZ elnöke és alelnöke. A szövetség elnöke ismertette a hálózatos
működés kiépítésére tett lépéseket, annak hosszú távú fenntarthatóságára keresi az együttműködést az
államtitkársággal.
Október 14-én az AOSZ elnöke Nyitrai Imrének a Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért
Felelős Államtitkárság szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkárnak és Szekeres Pál
fogyatékosügyi miniszteri biztosnak mutatta be az autizmussal élők problémáit.

Az AOSZ szülőket delegált az FSZK Nyolc Pont projektjébe
Az FSZK Nyolc Pont projektjének keretében sor kerül több olyan tematikus konzultációra az idén,
amelyre az AOSZ szülőket delegál.
A konzultációk célja az autizmussal élő személyeket nevelő, gondozó szülők és az érintett személyek
bevonása, az érintettek szempontjainak érvényesülése a projektben.

Közgyűlés lesz!
Ismét lesz AOSZ közgyűlés idén decemberben, amelyre minden tagunkat és tagszervezetünket
szeretettel meghívunk!
A közgyűlés ideje:
2014. december 13.
A további információval kapcsolatosan kérjük figyelje rendszeresen az ehhez kapcsolódó
http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/ weboldalunkat és Facebook oldalunkat. Ez alkalommal is minden
tagunkat értesíteni fogjuk a közgyűléssel kapcsolatos minden információról.

GyerekKORtárs címmel kiállítás a MOHA szervezésében
Az ArtMagazin a következőképpen ír a kiállításról: „A GyerekKORtárs című kiállítás a művészi
zsenialitás, tehetség és készség mítoszait maga mögött hagyva azt kutatja, hogy a művésznek nevezett
felnőttek érdeklődése és műveik karaktere vajon megmutatkoznak-e a gyerekkori rajzaikon. A
művészek bepillantást engednek legkorábbi fantáziáikba azokból az időkből, amikor a rajzolás nem
művészeti praxis volt számukra, hanem egy épp olyan szabadidős tevékenység, mint a társasozás, a
labdázás vagy a bújócska. A kiállítás felvetése az, hogy nem a készségtől és tehetségtől válik akár egy
gyerekrajz, akár egy műtárgy figyelemreméltóvá, hanem az adott embertől, aki a vizualitás
csatornáját használva gondolkodik és beszél, saját és megismételhetetlen nyelvet hozva létre.”
A kiállítás a Mosoly Otthon Alapítvány (MOHA) szervezésében valósult meg, november 28-ig
megtekinthető a Virág Judit Galériában (1055 Budapest, Falk Miksa utca 30.).
A kiállítás kurátora Tarr Hajnalka.

Majorháló találkozó lesz
Az Autista Majorságok hálózatának következő találkozója 2014. november 7-én 10-16 óráig lesz
Budapesten a Pannon Kincstár Tanoda épületében (1056 Budapest, Váci utca 47. ).
A rendezvényen a Magyarországon tíz éve indult majorságok hálózatának jövőjéről, jelenlegi
helyzetéről, aktuális problémáiról és ezek megoldási lehetőségeiről, valamint a 2014-ben elindult
TIOP 3.2.4-13/1 Autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése
című projektek aktuális kérdéseiről lesz szó.

Idén is lesz Autizmus nap az AOSZ szervezésében
Az „Értékeink” elnevezésű rendezvény, amely minden tagszervezetünknek és tagunknak szól, 2014.
november 22-én lesz Budapesten. A részletes program és helyszín még egyeztetés és szervezés alatt
van. A részletekről tájékozódjon a Facebook oldalunkon, valamint a weboldalunkról.

Egy rock zenekar az AOSZ-t támogatja születésnapi koncertjével
A Válaszút zenekar születésnapi koncertje a budapesti Rock Múzumban lesz 2014. november 13-én,
19 órakor.
A zenekarról, illetve a rendhagyó felajánlásról tekintsék meg a videót:
https://www.youtube.com/watch?v=v8PmBrNeX0c

Együttműködéseket keres és közösséget fejleszt az AOSZ!
Októberben is folytatódott a vidéki tagszervezetek bevonásával országos lefedettségre törekvő,
hálózatos működést megvalósító, Norvég Civil Támogatási Alaphoz benyújtott nyertes pályázat
bemutatása. A szeptemberben Zalaegerszegen és Szolnokon megrendezett bemutató rendezvények
után októberben Kecskeméten, Tatán, Vésztőn, Mosonmagyaróváron és Kaposváron került sor olyan
eseményekre, amelyeken a résztvevőkkel ismertették és megvitatták a NCTA pályázatot, valamint az
új szervezeti stratégiát.
A stratégia megismerésére és véleményezésére lehetőség van a http://aosz.hu/az-aosz-uj-szervezetistrategiaja/ weboldalon.

Az NCTA hálózatosodási projektről pedig itt olvashat bővebben: http://aosz.hu/halozatosodas-projekta-ncta-tamogatasaval/

Munkanapra invitáljuk tagszervezeteinket
Az NCTA hálózatosodási projekt első Helyzetelemzés, felmérés, értékelés szakasza lezárás előtt van,
amelynek utolsó munkafázisa a tagszervezetekkel történő közös értékelés. A kiküldött online kérdőív
alapján a budapesti AOSZ-irodában olyan munkanapot szerveznek, amelyen a tagszervezetek
személyesen konzultálhatnak a szervezetfejlesztés részleteiről.
További információ itt: http://aosz.hu/halozatosodas-projekt-a-ncta-tamogatasaval/programok/

Az AOSZ ismét jogszabályt véleményezett
Az AOSZ véleményezte a szociális ágazatot érintő jogszabályi változásokat, és azt megküldte az
illetékes minisztériumnak.

Az AOSZ részt vett az Országos Fogyatékosügyi Tanács (OFT) ülésen
Az ülésen bemutatkozott az új kormány Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős
Államtitkárság államtitkára Czibere Károly, valamint a nemrégiben kinevezett fogyatékosságügyi
főosztályvezető dr. Juhász Péter is.
A tanácskozásoan a kormány képviselői kiemelték a lakóotthoni lakhatási forma fontosságát,
hangsúlyozva ezen belül a támogatott lakhatás, mint új szolgáltatási forma bevezetésének a
szükségességét, támogatását. Elhangoztak tervek a támogatott lakhatással, a támogató szolgáltatások
működésével kapcsolatosan is.
Az AOSZ az ülésen hangsúlyozta és kérte, hogy a jövőben kialakítandó munkacsoportok
összeállításánál, valamint a jövőbeni normatívák kialakításánál érvényesüljön az autizmus spektrum
jellege. További információkat találhatnak weboldalunkon: http://aosz.hu/erdekvedelem/

AOSZ akció a Pedagógusvilág alkalmából
Az AOSZ elnöksége fontosnak tartja az autizmussal élők helyzetének javítását az oktatási
rendszerben. Az október 5-i Pedagógus Világnap alkalmából az AOSZ levelet és egy szülői történetet
küldött email-ben, összesen 3552 email címre intézményeknek és pedagógusoknak. Minderről pedig a
sajtót is értesítettük.
Az iskolák és a sajtó érdeklődése is rendkívül alacsony volt, a sajtóban 1 helyen foglalkoztak az
AOSZ által felvetett, az autizmussal élők számára rendkívül fontos témával.
Mindezektől függetlenül mindazon tagjaink figyelmébe ajánljuk az elkészített leveleket, akik esetleg
még nem olvasták: http://aosz.hu/pedagogus-vilagnap-alkalmabol/

AOSZ a médiában!
Az AOSZ ismét szerepelt a médiában! Októberi megjelenések megtekinthetőek itt:
• http://www.echotv.hu/civil-osszefogas-2014-10-12-civil-osszefogas
• http://abcug.hu/irtoznak-az-iskolak-zummugo-autistaktol-2/

