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A Mosoly Otthon Alapítvány aukciója
Hatodik árverését tartott a Mosoly Otthon Alapítvány. A lakóotthonokban élő autista alkotók képei és
kortárs képzőművészek gyerekkori rajzai, illetve jelenkori, szignóval ellátott műveik reprodukciói
kerültek kalapács alá. A teljesen megújult, látványos show-elemekkel tarkított szórakozató
divatbemutatón a csinos manökenek az autista alkotók motívumait hordozó hernyóselyem ruhákban,
sálakban, pólókban vonultak fel. Mindezt a nem kevésbé szórakoztató árverés követte Virág Judit
művészettörténész galériatulajdonos, valamint Tarr Hajnalka képzőművésznek köszönhetően. Az
autista alkotók képeiért befolyt pénz a lakóotthonokhoz kerül, az ott élők életminőségének javítására, a
kortárs képzőművészek képeinek árát a Moha művészetterápiás programjának folyatatására fordítják.
Minderről bővebben az decemberi Esőemberben olvashatnak.

Ismét lesz Országos Autizmus Stratégia (OAS)
Az Autisták Országos Szövetsége az előző elnökségek munkáját is folytatva, megkezdi az Országos
Autizmus Stratégia előkészítését. A dokumentum célja az, hogy a törvény- és döntéshozók egy
világos, egyértelmű és részletes stratégia mentén érvényesítsék munkájuk során az autizmus specifikus
szempontokat, ezzel jobbá téve az autizmussal élők mindennapjait. Az AOSZ vezetése – az előző
OAS összeállításának gyakorlatától eltérően – szeretné a tagsági és tagszervezeti érdekeket is
megjeleníteni ebben, hogy minél szélesebb szempont- és érdekrendszer érvényesüljön az autistákat
érintő országos stratégiában.

Kérjük tagjainkat, hogyha szeretnének beleszólni, javaslatokat, szempontokat
megjeleníteni az új Országos Autizmus Stratégia célkitűzéseibe, akkor előzetes
regisztrációt követően várjuk őket a 2014. december 13-án megtartandó egyeztetésen.
Jelentkezni lehet: http://aosz.hu/orszagos-autizmus-strategia/
Kertprojekt Miskolcon
A Miskolci Autista Alapítványnál sikeresen befejeződött a Svájci–magyar együttműködési program
társfinanszírozásával megvalósuló program, melynek során felújították az un. Szeretetkonyhát, mely a
környék lakóinak is szállít ebédet, korszerűsítették a fűtést, földterületet, valamint állatokat vásároltak
az alapítvány szakáldi telephelyén működő majorságnak. Miskolcon, a Vargahegyen terápiás kertet
létesítettek mindenféle gyógynövényekkel, valamint két, fűthető fóliasátrat is vettek.

Lakót várnak a nyúli otthonba
A Győr-Sopron-Moson megyei Nyúl községben a Márton Lakóotthon 1 fő lakót keres. A
lakóközösségben középsúlyos értelmileg sérült és autista lakók élnek. Elsősorban Győr
vonzáskörzetéből várják azt a 18–45 év között lakót (fiút vagy lányt), aki képes beilleszkedni a
meglévő közösségbe, viszonylag önellátó, nem agresszív és a szociális foglalkoztatáshoz szükséges
bizonyos fokú kézügyességgel rendelkezik. Jelentkezni dr. Fekete Gábornál, az alapítvány
képviselőjénél lehet: +36 30 937 1375.

15. születésnapját ünnepelte a Szimbózis Alapítvány
2014. november 14-én, pénteken Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban ünnepelte fennállásának
tizenötödik évfordulóját a Szimbiózis Alapítvány. A program során már hagyományossá vált Mártonnapi csoportos vetélkedőt tartottak a lakóknak, ezt követte az ebéd, amely után az AOSZ képviselője
ismertette az új szervezeti stratégiát. Délután a munkatársak vetélkedője volt, a napot pedig szülinapi
tábortüzezés és nosztaligázás zárta. Mindeközben Jakubinyi László, a Szimbiózis elnöke egy jurtában
jósolt a jövőjükre kíváncsi vendégeknek.
Az eseményről a helyi média is beszámolt: http://old.minap.hu/mivid.php?ext.a46811

Civil Licit hetedszer
A 7. Civil Licit fenntarthatósági aukción (XI. 12.) minden szolgáltatás gazdára talált. Ez volt az eddigi
legsikeresebb árverés. Kb. hárommillió forint összértékben vették meg a szolgáltatásokat a jelenlévő
nagy- és közepes vállalatok képviselői. Az árverés egyik legsikeresebb és legnagyobb licitálását
kiváltó szolgáltatása az Autonómia Alapítvány által felkínált projekt volt, amely négyszeresen áron
kelt el (önkéntes munka). A sérült emberekkel kapcsolatos érzékenyítő programok is kelendők voltak,
és csak sajnálni lehet, hogy az autizmussal élő emberekkel kapcsolatban semmiféle szolgáltatást nem
kínáltak.

SozialMarie pályázat
Olyan aktuális társadalmi kérdésekkel foglalkozó projektek jelentkezését várjuk, amelyek a
gyakorlatban már bizonyítottak, és van jövőjük is – vagyis amelyek a pályázat benyújtásakor már
értékelhető eredményeket hoztak, és lesz folytatásuk is. A részvételi lehetőség nyitott a
magánszektorból, a civil szektorból (civil társadalmi kezdeményezések, NGO-k, non-profit
szervezetek, egyesületek) és a közigazgatásból érkező projektek számára, ha azok Ausztria,
Magyarország vagy Csehország területén valósultak meg.
Jelentkezés módja, határidők: A pályázati időszak 2014. november 10-én, hétfőn kezdődött. A
dokumentációt legkésőbb 2015. január 27-én, kedden éjfélig lehet a SozialMarie weboldalán
benyújtani.
Figyelem: a díj projekteknek, és nem a projektgazda szervezetek általános tevékenységének szól.
Kérjük, vegyék figyelembe a pályázati feltételeket:
http://sozialmarie.org/palyazati_kiiras_2015/palyazati_feltetelek

Sikeres volt az Autizmus Nap
Az idei Autizmus Napja rendezvény több mint 100 fő részvételével sikerrelt zárult 2014.
november 29-én. Az „Ismerjük meg egymást, ismerjük meg értékeinket!” elnevezésű
rendezvény koncepciója az volt, hogy az autizmus jelentette és teremtette értékeket mutassa
be, legyen szó szakmaiságról, új mobilalkalmazásokról, kézműves tárgyakról, élelmiszerről
vagy éppen festményről.
A rendezvényen megjelentek pozitív visszajelzései alapján az AOSZ a mostanihoz hasonló
börzék rendszeres megszervezését tervezi!
Az eseményre ellátogatott és beszédet mondott Czibere Károly, az EMMI szociális ügyekért
és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára is, aki kiemelte, hogy „a fogyatékossággal
élők, köztük az autisták segítése, a rájuk való odafigyelés nem csak az érintettek, a családjuk
és az őket gondozók ügye, de az egész társadalomé is, ezért a kormányzat is kiemelt figyelmet
kíván rájuk fordítani.”
A rendezvény előadói és témáik voltak:
• Farkas János: ASD kvíz bemutatása
• Mahlerné Köfner Anikó: A NYOLC PONT projekt eredményei és további fejlesztései
• Tarr Hajnalka: MOHA művészeti program és az Autistic Art, mint márka bemutatása
• INOKA Interaktív Oktatásért Alapítvány: Interaktív Műhely projekt ismertetése
• Kővári Edit: Az Autisták Országos Szövetségének stratégiai céljai és a Szövetség országos
hálózata felépítésének elképzelései

A rendezvény kiállítói voltak:
• Autizmus Alapítvány
• Mitiők Egyesület
• Alapítvány az Autista Gyermekekért
• GeoBook Kiadó
• Nyolc Pont projekt (FSZK)
• MidComp Kft.
• PictoVerb
• ASD-kvíz
• Majorháló
• Lehetőségautó
• „Tab-list” (Szénásy Lajos)
• "Flóra" Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítvány
• Auti-mate
• AOSZ (Esőember szerkesztőség, jogsegélyszolgálat, animátorok, mentorszülők, infocentrum)
munkájával kapcsolatban is lehetett érdeklődni, javaslatokat tenni.
Köszönjük minden megjelenő szervezetnek és fejlesztőnek, hogy részvételével izgalmassá, színessé
tette a programot az érdeklődők számára!
A rendezvényen készült fotók megtekinthetők a honlapunkon:
http://aosz.hu/galeria/2014-11-29-autizmus-nap-2014/
A megnyitóról készült videó is megtekinthető az AOSZ youtube csatornáján:
http://youtu.be/rOwRjv5ogf8

Új közgyűlési időpont!
Habár az AOSZ 2014. november 11-én jelölést indított a megüresedett alelnöki és egy
elnökségi tag választására, 2014. november 27-én újabb elnökségi tag helye üresedett meg.
Ezért az AOSZ elnöksége úgy döntött, hogy az előzőleg meghirdetett közgyűlést új, későbbi
időpontban tartja meg: 2015. január 17-én!
Ennek oka az, hogy ez által a jelölési procedúra egyszerűbbé és nem utolsó sorban
költséghatékonyabbá válik, mindemellett pedig az AOSZ alapszabályi rendelkezéseinek is
megfelelő az eljárás.
Figyelem! Az eddig beérkezett jelölések nem érvényesek, az erre a célra létrehozott e-mail
címet töröltük, annak tartalmát nem hozzuk nyilvánosságra.
A jelöléseket újra le kell adni az alábbi módon, ezzel, valamint a közgyűléssel kapcsolatos
tudnivalók a következők:
• egy alelnök és kettő elnökségi tag jelölésére van lehetőség,
• a jelölési időszak 2014. november 28-tól 2014. december 27. éjfélig tart,
• a Szövetség rendes tagjai jelöléseiket postán az AOSZ-iroda címére (a 1053 Budapest,
Fejér György utca 10.) vagy email-ben küldhetik meg az ujjeloles@esoember.hu email címre
• az érvényes jelölés tartalmazza:
o a jelölő nevét és címét, valamint
o az általa jelölni kívánt személy nevét és tisztségét (alelnök vagy elnökségi tag).
• A beérkezett jelöléseket a Jelölőbizottság értékeli, összesíti. A Jelölőbizottság
tagjainak az Elnökség határozatával Fótos Dánielt, Máté Melindát, Kolobiskó Editet
választotta.

• A Jelölőbizottság érvényességi és összeférhetetlenségi szempontokat vizsgálva
elkészíti a jelöltek listáját. Az AOSZ a jelöltek bemutatkozását lehetővé teszi a
hírlevélben, valamint az AOSZ honlapján.
• A választás lebonyolítására az AOSZ hatályos Alapszabálya, SZMSZ-e, a Civil tv. és
a Polgári Törvénykönyv alapján kerül sor. Az Alapszabály és az SZMSZ elérhető az
AOSZ honlapján http://aosz.hu/rolunk/alapdokumentumok/
• Az AOSZ alapszabályának rendelkezése szerint elnökségi taggá csak olyan
természetes személy rendes tagot lehet megválasztani, aki nem áll közügyektől
eltiltás hatálya alatt és az összeférhetetlenségi szabályozás nem zárja ki
megválasztását.
• A tisztségviselői jelöltséghez szükséges, hogy legalább két Szövetségi tag a
meghatározott tisztségre jelölje az adott személyt, és hogy az a jelöltséget elfogadja.
Felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal a +36 1 354 1073-as telefonszámon,
vagy az info@esoember.hu e-mail címen.
Tisztelettel várjuk Önt a 2015. január 17. napján tartandó közgyűlésen!
Ferenc pápa az autizmussal élők segítésére szólított fel
A napokban a nemzetközi sajtó hangos volt Ferenc pápa legutóbbi sajtónyilatkozatától: a Vatikán
szervezésében autizmussal foglalkozó szakmai konferenciát tartottak, amelyen a pápa autista
gyermekekkel is találkozott. A konferencián beszédet mondtak az amerikai Autism Speaks szervezet
vezetői is.
A nemzetközi hírek és videók az alábbi linken megtekinthetők:
http://fox2now.com/2014/11/22/pope-meets-with-autistic-children/
http://www.autismspeaks.org/news/news-item/pope-francis-holds-mass-families-affected-autism
http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/11/22/pope-offers-solidarity/19409063/

Kedvezményes Telekom díjcsomag AOSZ-kártyával rendelkezőknek
Mint arról már korábban beszámoltunk, a Magyar Telekom Nyrt. a fogyatékkal élők támogatása
céljából nemrégen bevezette a “Hello, holnap!” nevű díjcsomagját, amelyből kihagyták az autizmussal
élő személyeket.
A díjcsomag célja, hogy a fogyatékkal élők érdekvédelmi szervezeteinek érintett tagjai
kedvezményesen kommunikálhassanak egymással.
Az AURA Egyesület és az AOSZ már akkor megkereste a Telekom-ot, és érdekvédelmi
lobbitevékenységének köszönhetően sikerült a kedvezményt kiterjeszteni az autizmussal élő
személyekre, és az AOSZ kártya tulajdonosokra is, így novembertől az AOSZ kártyával rendelkező
tagjaink számára is elérhető a Hello, Holnap díjcsomag.

Egységes fellépés és vizsgálat a pszichiátriai ellátás fejlesztéséért
Az Autista Majorságok Hálózata aktív közreműködésével 640 aláírás gyűlt össze annak érdekében,
hogy ráirányítsa a szakminisztérium figyelmét az autizmussal élő személyek pszichiátriai ellátásában
mutatkozó óriási hiányosságokra, ezzel sürgetve a megoldásokat: szeptember 30-án az Egészségügyért
Felelős Államtitkárság megkapta az AOSZ-tól e dokumentumot.
Mivel megkeresésünkre többszöri érdeklődés után sem érkezett válasz, az AOSZ november 25-én
vizsgálatot kért az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalától.

Ismét Felnőtt Fogódzó képzést tartottak
2014. november 14-én és 15-én újból Felnőtt Fogódzó képzést megrendezésére került sor.

Kedvezményes korcsolyázási lehetőség
Az Aréna Pláza Jégterasz karitatív programja keretében az AOSZ-kártyával rendelkezők részére
ingyenes korcsolyázási lehetőséget biztosít. Amennyiben korcsolya nélkül érkeznek, bérlésre is van
lehetőség jelképes összegért: 200Ft/alkalom
Bővebb tájékoztatás: http://aosz.hu/kedvezmenyes-korcsolyazasi-lehetoseg-az-arena-plazajegteraszan/

Újabb helyek AOSZ-kártyával rendelkezőknek
A folyamatos tárgyalások eredményeként novemberben újabb hely látogatható kedvezményesen
AOSZ-kártyával: az Új Liget Kalandpark szolgáltatásait, melyek között szerepel az Orczy Kalandpark
és a ZOO Kalandpálya is, kezdvezményes áron, 15% kedvezménnyel vehetők igénybe. Aláírásra
került a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdővel is 20% kedvezményt nyújtó megállapodás. Ezúton
is köszönjük a kedvezményt nyújtó partnereinknek a felajánlást! További információ:
http://aosz.hu/kedvezmenyes-belepokkel-varja-az-autizmussal-elo-latogatokat-az-uj-liget-kalandpark/

Képzési felhívás az FSZK-nál
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. Képzési Felhívást tett
közzé „Autizmus-specifikus felnőtt életet támogató képzés (képzők képzése)” című, az NCSSZI
által minősített szakmai tanfolyam a TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 azonosító számú „Nyolc Pont –
Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex innovációja, szakmai tanácsadó
hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt projekt keretében szervezett képzésére.
A képzési felhívás felkerült az FSZK honlapjára is.
A képzéssel kapcsolatos kérdéseiket elsősorban e-mailben várják.
Szabó Gabriella ( szabo.gabi@fszk.hu ) felnőttképzési szakmai vezető, képzési koordinátor a képzés
szervezésével kapcsolatos kérdésekben áll rendelkezésre.

Sikerrel zárult a VálaszÚt zenekar jótékonysági koncertje
November 13-án csütörtökön sikeres születésnapi koncertet adott a VálaszÚt zenekar, amely
rendhagyó módon az AOSZ számára szervezett „adományozói” koncert is volt egyben.
A RockMúzeumban tartott koncert révén az AOSZ összesen 39 ezer Ft adományban részesül.
A koncert kapcsán Kővári Edit, az AOSZ elnöke kiemelte, hogy „ritka az ilyen gáláns és jólelkű
felajánlás, még ha kis összegről is van szó, nagyon örülünk a lehetőségnek, köszönjük ezúton is
Szebelédi Zsoltnak és a zenekarnak, valamint a vendég zenészeknek is, hogy az AOSZ-ért is buliztak!”
A koncertről képek itt találhatók: https://www.facebook.com/valaszutzenekar
Az AOSZ elnöksége úgy döntött, hogy a befolyt összegből a Facebook oldalon játékot indít a
tagjainak. A nyeremények és a részletek hamarosan megtalálhatóak a holnapon, kérjük figyelje
rendszeresen az AOSZ Facebook oldalát is.

Javulhat az egészségügyi ellátásban az autista személyek helyzete
Az állami irányítás alá vett intézmények fenntartója (GYEMSZI) 2014. október 28-án kelt levelében
az együttműködését kérte az AOSZ-nak, olyan módszertani útmutatók kidolgozásához, amely az
autista betegek ellátásával kapcsolatos legfontosabb alapelveket és gyakorlati tanácsokat fogalmaz
meg.
Az útmutató a kórházi személyzet számára készül, annak érdekében, hogy az autista betegek kórházi
ellátását megkönnyítse.
Egy édesanya 2014 augusztusában történt panaszbejelentése hívta fel a figyelmet az autista emberek
egészségügyi ellátásával kapcsolatos rendszerszintű problémákra. A GYEMSZI és az AOSZ 2014
decemberében megkezdi az együttműködést.
Ezúton is szeretnénk arra biztatni tagjainkat és az érintett családokat, hogy észrevételeiket mindig írják
meg az illetékes szerveknek, illetve az AOSZ-nak.

Ismét módosul a Szoctv.
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvények módosításáról szóló törvénytervezet az EMMI által, 2014. október 20. napján került

kiküldésre az Országos Fogyatékosügyi Tanács tagjai – többek között – az Autisták Országos
Szövetsége számára, 2014. október 28-i véleményezési határidővel. A tervezet eredeti
szövege itt letölthető és olvasható.
Az Autisták Országos Szövetsége 2014. október 28-án megküldte véleményét a tervezettel
kapcsolatban a minisztériumnak, mely vélemény teljes terjedelmében itt olvasható.
Sajnálatos módon javaslataink nem kerültek be az Országgyűléshez benyújtott törvénymódosító
javaslatba, mely T/2089. számon itt olvasható..

Lezárult az első szakasza a norvégos hálózatosodási projektnek
Novemberben kettő munkanapot tartott a projekt team az érdeklődő tagszervezetek részvételével,
amely során a résztvevők közösen értékelték a szervezetek helyzetét, erőforrás igényeit, valamint az
országos hatókörű hálózatosodás kihívásait, feladatait. A napokban elkészülnek az értekelő
dokumentomok, amelyek megtekinthetőek lesznek a http://aosz.hu/halozatosodas-projekt-a-nctatamogatasaval/ oldalon.

Új szervezeti stratégia!
Az Autisták Országos Szövetsége új szervezeti stratégiát nyújt be a januári közgyűlésen, amelynek
célja, hogy új struktúrában és működési modellben valós segítséget kapjanak az autizmussal élők és
családjaik. Nem volt még a tájékoztató rendezvényeken de érdekli a stratégia? Olvassa el részenként:
http://aosz.hu/az-aosz-uj-szervezeti-strategiaja/az-aosz-megujulasa/! Írja le nekünk véleményét itt:
http://aosz.hu/az-aosz-uj-szervezeti-strategiaja/az-aosz-megujulasa/

Autizmus Napja rendezvény volt Dunaújvárosban
2014. november 15-én Autizmus Napja rendezvény volt Dunaújvárosban. A rendezvényen vitaindító
kerekasztal-beszélgetés és jótékonysági futóverseny is volt.
A média megjelenésekben többet is megtudhat:
https://www.youtube.com/watch?v=m0Kd7DwmafE
https://www.youtube.com/watch?v=yDdmMwHRMJM

Autizmus Hete rendezvénysorozat Salgótarjánban
2014. november 3. és 8. között Autizmus Hete elnevezéssel rendezvénysorozatot szervezett az Abigél
Közhasznú Egyesület.
November 6-án „HOL VAN A HELYE AUTISTA TÁRSAINKNAK A TÁRSADALOMBAN?”
címmel fórumot tartottak, és „Milyen lehet autizmussal élni? Játsszunk együtt!” érzékenyítő és
edukációs programot szerveztek diákoknak. November 8-án pedig jótékonysági sportdélután is volt.
Többet is megtudhat a videóból:
https://www.youtube.com/watch?v=-TuqxCi2f6s

AOSZ a médiában!
Az AOSZ ebben a hónapban is sajtómegjelenéseket generált – az autizmus ügyét segítenedő:
http://www.ma.hu/belfold/232674/Czibere_az_autizmussal_elok_segitese_az_egesz_tarsadalom_ugye
?place=srss
http://inforadio.hu/hirek/belfold/hir-685244
http://www.hirado.hu/2014/11/29/czibere-az-autizmussal-elok-segitese-az-egesz-tarsadalom-ugye/?
source=hirkereso

