Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Áprilisi hírlevél
"2015. április 24."
AZ AUTISKOLA 2015 JÁTÉK NYERTESEI
Az AOSZ által indított AUTIskola játék nyerteseinek az Autiumus
világnapján adta át nyereményüket Czibere Károly, az EMMI szociális
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára. Első
helyezett lett a VAFI Vargahegyi Autista Alapfokú Fejlesztő Iskola
(Miskoci Autizmus Alapítány), őt követte a kabai Sári Gusztáv
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a budapesti Addetur
Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola. A
díjátadón többek között ezt mondta Czibere Károly: „Nem befogadó
egy olyan társadalom, amely az autizmussal élő gyerekek ügyét
kizárólag a család problémájának tekinti.”
A játék eredményhirdetése itt olvasható.

AZ AUTIZMUS VILÁGNAPJA 2015.
Az idei Ragyogjon kéken! kampány nagy sikerrel zárult
(honlapunkkampányoldalán megtekinthetők a részletek). Idén 25
városban, több mint 72 rendezvény, esemény
csatlakozott. Az összefoglaló oldalonpedig a 2015ös Autizmus
Világnapi rendezvényekről szóló hírek, sajtómegjelenések, egyéb
nyilvános megjelenések és összefoglalók találhatóak meg városonként
felsorolva. Továbbra is várjuk a rövid összefoglalásokat és fotókat
a komm@esoember.hu email címre.
Ezúton is köszönjük minden civilszervezet, köznevelési
intézmény, dolgozói kollektíva, polgármesteri hivatal /
önkormányzat, intézmény és magánszemély aktív
közreműködését, részvételét és segítségét!

TARTALMAS PIHENÉS 2015 PÁLYÁZAT
Az Autisták Országos Szövetsége pályázatot
hirdet tagszervezeteirészére autista gyermekeket és felnőtteket
fogadó nyári napközbeni vagy bentlakásos tábor megszervezésének

támogatásához. A pályázat olyan programokat támogat, amelyek
tehermentesítik a családokat nyári szünidőben és az autizmussal élő
gyermekek és felnőttek számára speciális szükségleteiknek megfelelő
időtöltést nyújt.
A pályázat célja: 2015. június 16. – augusztus 31. között megvalósuló
nyári táborok pályázati rendszerben, évi egy alkalommal történő
támogatása.
Pályázók köre: rendezett tagsági viszonnyal rendelkező AOSZ
tagszervezetek. A rendezett tagsági viszony azt jelenti, hogy az AOSZ
tagszervezete a 2015. évi tagdíját befizette.
A pályázat beadási határideje: 2015. május 13.
További részletek a honlapon találhatók, a pályázathoz szükséges
dokumentációval együtt. A pályázati kiírás innen is letölthető.
Információ: palyazat@esoember.hu

INGYENES ÉTKEZÉS BÖLCSÖDÉKBEN,
ÓVODÁKBAN
Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy
szeptembertől napi háromszori ingyenes étkezést kapnak a bölcsődés
és óvodás gyermekek. Az érintettek körébe tartoznak a
nagycsaládosok, a beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekek és
testvéreik, valamint azok a családok, ahol a jövedelem nem haladja
meg az egy főre eső havi nettó 90 ezer forintot; a jogosultságról
önbevallásos alapon kell nyilatkozni. Csak a leggazdagabb szülőknek
kell térítési díjat fizetniük. Az ingyenes étkezés 320 ezer gyermeket
érint, várható költsége évente 1213 milliárd forint lesz.

ITT A II. REHAB CRITICAL MASS
A sikeresen lezajlott tavaly őszi Rehab Critical Masshoz hasonlóan, a
különböző fogyatékossággal élő – mozgásukban, látásukban,
hallásukban, beszédükben, értelmükben vagy mentálisan akadályozott
– embereket és „ép” barátaikat várják a Rehab Critical Mass szervezői.
Az esemény időpontja: 2015. május 17.
Gyülekező: 14 óra
Helyszín: Budapest, I. kerület, Clark Ádám téren a „0”
kilométerkőnél
A vonulás kezdete: 15 óra
A vonulás útvonala: Clark Ádám tér – Lánchíd – József Attila út –
BajcsyZsilinszky út – Erzsébet tér.
A szervezők kérik, aki egyetért a céljaikkal, írja alá az Elvárjuk
címűkiáltványt
További információk a honlapjukon és a facebook oldalukon.

TÜNTETÉS A PARLAMENT ELŐTT
Láthatósági mellényben tüntetettek több százan a Parlament előtt
április 13án: fogyatékos és autista emberek, valamint az őket
képviselő és számukra szolgáltatást nyújtó civil szervezetek
munkatársai. A demonstrációt a civil érdekvédő ernyőszervezet, a
CÉHálózat tagjai szervezték. A tüntetést az igazságtalan, fenntartótól
függő finanszírozási rendszer átalakításáért és az azonnali
forrásbevonásért szervezték, ugyanis a civil szervezetek által
fenntartott intézmények állami támogatása kevesebb, mint az állami
és egyházi intézményeké. Petíciójukban azt írták: a költségvetésben
csak fél évre elegendő forrást kapnak az államtól.

SZABAD FÉRŐHELYEK A BONCODFÖLDEI
VÉDŐOTTHONBAN
Autizmussal vagy fogyatékossággal élő személyek jelentkezését várják
(három fiú és egy lány) az Autista Sérültekért Zalában
Alapítványboncodföldei bentlakásos Védőotthonába. Érdeklődni Jakab
Károlynénál, a kuratórium elnökénél lehet: (+36 30) 768
3230;info@autistaserultekert.hu.

TRÉNING A HOZZÁTARTOZÓKNAK
Az Egy Másik Út Tanácsadó és Terápiás Központ családtréninget
indított márciusban ezzel az alcímmel: Képzés autizmusspektrum
zavarban (ASD) érintett személyek családtagjainak. A tréningeket
havonta tartják, és arra kérik az érdeklődőket, hogy írják meg, a
megadott témák közül melyek érdeklik őket. A képzés azoknak
szülőknek, nagyszülőknek, felnőtt korú családtagoknak szól, akik
korszerű, tudományos alapon nyugvó ismereteket szeretnének kapni
az ASDről, és arról, hogy hogyan tudják hatékonyan támogatni
családtagjukat.
A tréningek helyszíne: Budapest, XI. kerület, Budafoki út 59.
Tenger szoba.
Bővebb információ a témákról, a központ munkájáról és
munkatársairól itt olvasható.

MOSOLY KUCKÓ MISKOLCON
Az Autizmus Világnapján adták át a Szimbiózis Alapítvány Mosoly
Kuckó nevű játszóházát. A BatyuTéka Étterem egyik részében
kialakított játszóházban babiszitter szolgáltatás lesz a fogyatékossággal
élő gyermekek és felnőttek részére. A fejlesztő játszóház
megvalósítását a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. támogatta.

KÉK SZIKRA DÍJ KULKA JÁNOSNAK
A Mozaik Egyesület és a Kockacsoki Nonprofit Kft. által idén alapított
Kék Szikra Díjat első alkalommal Kulka János vehette át április 4én.

Az alapítók köszönetet mondtak a színművésznek az autista
emberekért végzett munkájáért. A díjat, a kék színben játszó
üveghasábot, benne az autizmusra utaló puzzlevel, Szilágyi Erzsébet
szobrászművész készítette.

FOGYATÉKOSSÁGBARÁT MUNKAHELYEK
Március 24én, Czibere Károly, a szociális ügyekért és társadalmi
felzárkózásért felelős államtitkár 26 munkahelynek adta át az
elismerést. A díjazottak közül 14 először, 12 pedig második, illetve
harmadik alkalommal részesült az elismerésben. Az elismerést az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Amerikai Kereskedelmi Kamara,
a Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület és a Salva Vita
Alapítvány közösen adja a pályázati feltételeket teljesítő
munkáltatóknak. A 2010ben alapított díjat eddig 50 munkahely
nyerte el.

ÖNÁLLÓ ÉLETVITELT ELŐSEGÍTŐ KÉPZÉSEK
INDULNAK ÉRINTETTEKNEK AZ AURA
EGYESÜLETNÉL!
Az AURA Egyesületet 2002ben alapították autista gyermekek szülei.
Elsődleges céljuk a Budapesten és közvetlen vonzáskörzetében
autizmussal élő emberek és családjaik, társadalmi involvációjának
segítése és érdekvédelme. Ennek szellemében rendszeresen
szerveznek az érintetteknek olyan programokat, képzéseket,
melyeknek alapvető célja, hogy az érintett (többségében Asperger
szindrómás) fiatalok minél több esélyt és segítséget kapjanak, mely
felkészíti őket, majd később lehetővé teszi számukra, hogy önellátóvá
váljanak, felnőttként minél több élethelyzetben legyenek képesek
rendezni mindennapi dolgaikat.
Ennek keretein belül idén tavasszal három különböző, az önálló
életvitelt elősegítő képzést is indítanak. Ezek:
1.) Autista Akadémia
További információt itt talál.
2.) Dolgozók Klubja
További információt itt talál.
3.) MAGÁZÓNA
További információt talál ezen a hivatkozáson.

A MOKKÁBAN ADOTT INTERJÚT DR. STEFANIK
KRISZTINA
Veszélyes lehet az autizmus?
Sorsok, élethelyzetek, következménye!
Kár, hogy nem kapott több időt dr. Stefanik Krisztina az ELTE BGGYK
dékánhelyettese az okok és következmények kifejtésére…
Az alábbi linken megnézhető a Mokkában 2015. március 5én
elhangzott interjú.

AUTIZMUS SPECIFIKUS MENTORSZÜLŐ
KÉPZÉS
Az FSZK “Autizmusspecfikus mentorszülő” képzés felhívása már
korábban megjelent, 3 helyszinen indítanak képzést idén.
A felhívás az alábbi linken tekinthető meg:
http://fszk.hu/felhivasamentorszulokepzesre/
Zalaegerszegi helyszínen a képzés 2015. április 25én lezárul.
Budapesti helyszínen a képzés 2015. június 06. – június 19. között
kerül megvalósításra.
Tervezett képzési időpontok: 2015. június 06. (szombat) 2015.
június 1213. (péntek, szombat) 2015. június 19. (péntek)
A jelentkezési határidő: május 20.
A képzéssel kapcsolatos kérdéseiket elsősorban emailben várják: Nagy
Zsuzsa (nagy.zsuzsa@fszk.hu) oktatási és szolgáltatásfejlesztési
vezető, a képzés szervezésével kapcsolatos kérdésekben áll
rendelkezésre.
Tel: + 36 (1) 450 32 30/105 mellék, illetve 36 (30) 486 09 86 –
Nagy Zsuzsa Fax: + 36 (1) 450 32 35

AUTISTA MAJORSÁGOK SZEMLÉLETFORMÁLÓ
PROGRAMJA
Az AOSZ szervezésében 2015. március 34én az óbudai Alternatív
Közgazdasági gimnázium hallgatói látogatták meg Miskolcon
aSzimbiózis Alapítvány Baráthegyi Majorságát és a Miskolci Autizmus
Alapítvány műhelyeit és kertészetét. A fiatalok nyitottak és
érdeklődőek voltak az egész napos programokon. Köszönjük a
vendéglátóknak a nagyszerű lehetőséget és a kedves vendéglátást!
„Az ember akkor lesz nyitott olyan emberek felé, akik nem felelnek
meg a társadalmi átlagos sémáknak, valamiben eltérnek a
megszokottól, ha találkozik velük és nyitott egy egyenrangú kapcsolat
létrehozására. Minél több olyan helyzetbe kerülünk, ahol kénytelenek
leszünk beszélgetni ezekkel az emberekkel, annál jobban a
hétköznapjaink részévé válik az ilyen emberek közelsége.” (17 éves fiú
véleménye)

ÉRZÉKENYÍTŐ KÉPZÉS INDULT A NEMZETI
KÖZSZOLGÁLATI EGYETEMEN
A Közigazgatástudományi Kar Életpálya és Emberi Erőforrás Intézete
által szervezett „A fogyatékossággal élők esélyegyenlősége a
közszolgálatban” című tantárgy első előadása 2015. március 19én
volt, melyen az AOSZ tartott másfél órában érzékenyítő előadást. A
féléves kurzus tovább folytatódik majd. A cél az, hogy az NKE központi
törekvésének megfelelően, az egyetemi közös modul részeként 2015
szeptemberétől minden kar hallgatója kötelezően tanulja majd az
adott téma ismeretanyagát.

„Az előadássorozat elsődleges célja az, hogy ezt a típusú
érzékenységet próbáljuk önökben, hallgatókban erősíteni. Egy utunk
van csak, hiszen nincs külön útja a fogyatékosnak és az
egészségeseknek. Meggyőződésem szerint ugyanolyan minőségi
közszolgáltatáshoz kell, hogy hozzáférjen egy fogyatékkal élő ember,
mint egy egészséges” jelentette ki Czibere Károly, az EMMI szociális
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára.
(forrás: uninke.hu)

ÉRINTETTEKBŐL ÁLLÓ ÖNKÉNTES
MUNKACSOPORT SEGÍTI AZ AOSZ MUNKÁJÁT
Az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) történetében először
autizmussal élő fiatalokból álló önkéntes munkacsoport segíti az
országos érdekvédelmi szervezet munkáját. A munkacsoport tagjai
mind érintettek, diagnózissal rendelkeznek, vagy éppen most zajlanak
a diagnózissal kapcsolatos teendőik. A fiatalok részt vettek az Országos
Autizmus Stratégia egyeztetésen, ahol ötleteikkel, személyes
tapasztalataikkal, segíteni vágyásukkal sokat tettek hozzá a
megbeszélés tartalmához.
A csoport tagjai rendszeresen végeznek szemléletformáló
tevékenységet. Céljaik közé tartozik formálni a szülők, szakemberek,
és az “NTk” szemléletét azáltal, hogy valós, létező, személyes
élményekkel telt tapasztalataikat átadják másoknak. A
szemléletformáláson kívül saját multimédiás anyagok készítésével,
valamint tapasztalati segítségnyújtással is szolgálnak a hozzájuk
fordulóknak.
Aki szeretné velük felvenni a kapcsolatot, mert:
a.) érintett, és maga is szeretne részt venni az érdekvédő
tevékenységben;
b.) maga is érintett, és bár csatlakozni nem szeretne, de érdekli, és
többet akar megtudni róla;
c.) szülő, szakember, pedagógus – egyszóval olyan ember, aki
rendszeresen találkozik autizmussal élő személlyel, és jól jönne
néhány tapasztalati, gyakorlati jó tanács;
d.) egyszerűen csak tetszik neki az ötlet, és szeretné jobban
megismerni őket , az írjon az asd@esomber.hu címre.
A munkacsoport tagjai bátorítanak mindenkit, aki érdeklődik
tevékenységük iránt, hogy vegyék fel velük a kapcsolatot, mert abban
hisznek, hogy mindenkinek a véleménye számít.

FELHÍVÁS “AUTIZMUSSPECIFIKUS SZÜLŐI
KOMPETENCIAFEJLESZTŐ KÉPZŐK KÉPZÉSE”
C. KÉPZÉSRE
A FSZK Nonprofit Kft. képzési felhívást tesz közzé “Autizmusspecifikus
szülői kompetenciafejlesztő képzők képzése” (Speciális, autizmus
specifikus szakmai ismereteket közvetítő és kompetenciákat fejlesztő

tananyagok oktatására felkészítés a felnőttképzési trénerek számára)
című, NSZFH által engedélyezett, a TÁMOP5.4.1112/120120001
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.
Képzési dokumentumok elérhetőek az FSZK weboldalán ITT:
Jelentkezési határidő: 2015. április 27.

TÖRÖKORSZÁGI DELEGÁCIÓ LÁTOGATOTT
GYÖNGYÖSRE
A Ferences Rendi Autista Segítő Központba érkezett egy törökországi
delegáció 2015. 03. 10én intézménylátogatás céljából.
A delegáció Erzurumból érkezett az Erzurum Tanácsadó Kutató
Központból.
A csoport tagjai pszichológusok, gyógypedagógusok voltak, akik
szintén autizmussal élő gyermekekkel foglalkoznak munkájuk során.
A látogatás célja az autizmussal élő személyek helyzetének felmérése
Európában. A delegáció tagjai az intézménylátogatás során
megismerkedhettek a magyarországi autizmussal élő személyek
helyzetével, az Autista Segítő Központban használt autizmus
specifikus eszközökkel, a hazai oktatási rendszerrel. Számos
különbséget fedeztünk fel a magyarországi és a török programokkal
kapcsolatban. A delegáció számukra eddig ismeretlen eszközökkel,
terápiával is megismerkedett. Mindkét fél számára hasznos volt ez a
látogatás.

AUTIZMUS 5 LÉPÉSBEN – HOGYAN TOVÁBB?
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit
Kft. (FSZK) Autizmus 5 lépésben – Hogyan tovább? (Szülői tréning
autista gyerekeket nevelő családok számára) címmel képzéssorozatot
indít.
A mottó: „Mikor az ember a „kezébe kap¬ja” a diagnózist, nem
mindig tudja, merre induljon. Vagy amikor szin¬te már felőrlődik a
hétköznapokban, a gyerekével folytatott harcban. És amikor úgy érzi,
hogy teljesen egyedül van. Ilyenkor kell valami se¬gítség. Hiszen adni
csak az tud, aki maga is töltekezik valahol.”
Az alábbiakban a képzési helyszínek felhívásainak és jelentkezési
lapjainak hivatkozásait találhatják meg.
Tata és Szeged jelentkezése már lezárult.
Kaposvár:
Felhívás
Jelentkezés
Szombathely:
Felhívás

Jelentkezés
Felnőttképzési szerződés

MAGYAR ELŐADÓ A NEW YORKI ENSZ
SZÉKHÁZBAN AZ AUTIZMUS VILÁGNAPON
Az ENSZ minden év április 2án az Autizmussal kapcsolatos programot
szervez. Idén első alkalommal a vitaprogramnak magyar meghívott
előadója van, Szilvásy Zsuzsanna, az Autism Europe elnöke. Az
Autisták Országos Szövetsége rendkívül büszke arra, hogy korábbi
elnöke, az európai ernyőszervezet jelenlegi vezetője – a magyar
közösséget is képviselve – beszédet intézhet ezen a rendkívüli
horderejű eseményen.
A program Ban Kimoon Főtitkár, nyitóbeszéde után, elsősorban a
pozitív példákra szeretné felhívni a figyelmet, illetve azokat a
tulajdonságokat kiemelni, melyek nagyszerű munkavállalóvá tesznek
és tehetnek egy autista embert.
2015ben az Autism Europe: “Autizmus. Tégy a diszkrimináció ellen!”
szlogennel indított európai kampányt. Ennek kisfilmje az alábbi
linkentalálható. A nap folyamán Zsuzsannát délelőtt 11 óra körül a
Duna TVn futó CsaládBarát magazinban élőben kapcsolták New
Yorkból, 16 órától pedig az ENSZ programja volt élőben követhető az
alábbi linken:http://webtv.un.org/.
A teljes cikket ide kattintva olvashatják el.
forrás: Civil Hírügynökség

KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMOK
MOBILESZKÖZÖKRE
Egy súlyos, halmozottan sérült beszédképtelen gyermekek és fiatalok
között tanító informatika tanár a blogján szeretne átadni minden
tapasztalatot, amit tanult és tanul azoktól, akik nem kimondják,
hanem megmutatják mondanivalójukat.
Szerencsére a kommunikációs alkalmazások köre egyre szélesebb.
Különböző árkategóriában és minőségben találni már ilyenolyan
alkalmazásokat.
Vannak ingyenes és ingyenesen kipróbálható alkalmazások, még az
iOS világában is.
Ahogy a tanár beszélgetett a gyermekekkel és a szülőkkel, azt látta,
hogy a két legismertebb és Magyarországon legelterjedtebb alkalmazás
a http://www.nikitalk.com/ és a http://pictoverb.com/ sok esetben jó
megoldás, de sokak számára csupán kompromisszum, mert nem
ismernek jobbat.
Azt gondolja, hogy nincs hibátlan alkalmazás, hiszen minden
felhasználó más, és éppen ezért mindenkinek más lesz a legjobb. Célja
nem is lehet más, mint megpróbálni megmutatni, hogy melyik
alkalmazás a legjobb, vagy a legrosszabb, viszont sok felesleges

próbálkozástól, keresgéléstől, zsákutcától menekülhetünk meg, ha jól
megválasztjuk, kinek milyen alkalmazást érdemes kipróbálnia és
milyen nem. A lista: Nikitalk, Pictoverb, Avaz, Let Me Talk, Talk Tabéet
Bővebb információk a honlapunkon is olvashatók.
A cikket ide kattintva is elolvashatja.
forrás: MuTaTó Blog

“FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK
KRÍZISHELYZETBEN TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSA”
CÍMMEL SZAKMAI SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ
FOGLALKOZÁS INDUL
A Vakok Állami Intézete Országos Módszertani Központja 30 órás
szakmai személyiségfejlesztő foglalkozást indít Fogyatékos személyek
krízishelyzetben történő támogatása címmel.
A képzés azoknak a szociális területen dolgozóknak szól, akik felsőfokú
végzettséggel rendelkeznek, munkájuk során gyakran találkoznak
fogyatékos személyekkel, és szeretnék támogatni őket az
élethelyzetükből fakadó krízishelyzetek leküzdésében. A képzés a
felnőttképzési és a szociális eljárásban is minősített, szociális
továbbképzési pontértéke: 30 pont.
Képzés helyszíne:
Vakok Állami Intézete 1146 Budapest, Hermina út 21.
A képzés a TÁMOP 5.4.712/120120001 projekt támogatásával
ingyenesen vehető igénybe!
Bővebb információ Virányi Árpád képzési koordinátortól kérhető az
alábbi elérhetőségeken:
Telefon: +3618729590/579es mellék
Email: omk@vakokintezete.hu
Jelentkezési határidő: 2015. április 27.
Honlapunkon is olvasható.

VÁLTOZÁS A CSALÁDTÁMOGATÁSI ÉS
LAKÁSTÁMOGATÁSI ÜGYINTÉZÉSBEN
2015. április 1jével a családtámogatási és lakáscélú állami
támogatásokkal összefüggő feladatok a Magyar Államkincstár megyei
igazgatóságaitól a fővárosi és megyei kormányhivatalok hatáskörébe
kerülnek. A szervezeti átalakulás a családtámogatási ellátások
szempontjából nem jelent változást, a juttatások határidőben és
változatlan összeggel megérkeznek az állampolgárokhoz.
A családtámogatási ellátásokkal összefüggő kérelmeket ezután ajárási
hivataloknál, a kormányhivataloknál, a kormányablakoknál és
a települési ügysegédeknél is be lehet nyújtani.
A lakástámogatási hatósági eljárást a fővárosi és megyei
kormányhivataloknál (Pest megye tekintetében Budapest
Főváros Kormányhivatalánál) lehet kezdeményezni.
Az államigazgatás átalakításának elsődleges célja a hatékonyabb
ügyintézés, és az ügyfélbarát közigazgatás megteremtése.

További információk:
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/csaladtamogatasok
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/lakastamogatas
http://cst.onyf.hu/hu/
forrás: www.allamkincstar.gov.hu

PROGRAMVEZETŐ MUNKATÁRSAT KERES A
KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY!
A munkakör leírását, a jelentkezőtől elvárt tulajdonságokat, és azt
amit az alapítvány nyújt a jelöltnek bővebben
olvashatjákhonlapunkon vagy a KézenFogva Alapítvány weboldalán.
Jelentkezési határidő: 2015. május 7.
Jelentkezésüket magyar és angol nyelvű EUROPASS formátumú
önéletrajz, és a fizetési igényt is tartalmazó motivációs levél
formájában küldjék az oneletrajz@kezenfogva.hu címre.
Önéletrajzukban legalább 3 referenciát tüntessenek fel!
Amennyiben kérdései vannak, írjon
a pordan.akos@kezenfogva.hucímre.

ÉTA SZÜLŐKLUB ÉS CSALÁDI NAP
Célja az értelmi fogyatékossággal élők és családtagjaik számára segítő
kezet nyújtani az őket érintő számos probléma és feladat
megoldásához, valamint az életminőség javításához szükséges
tudnivalók és eszközök bemutatása. A következő alkalom 2015. április
25én (szombaton) Szabadszálláson, a Strázsa Tanyán lesz
megtartva.A részvétel ingyenes.
A résztvevők tájékoztatás kapnak az
– ÉTA Szülőklubról
– Szociális ellátásokról
– Fejlesztési lehetőségekről
– Szolgáltatásokról
Az érintettek számára lehetőség nyílik szakemberek irányításával
kötetlen beszélgetés formájában egymás segítésére.
Fórumainkon szó esik majd az
– Elengedésről
– Támogatott lakhatásról
– Strázsapróbáról
Lehetőség nyílik az
– ÉTA Országos Szülőklubba való regisztrációra
– Ingyenes látásvizsgálat, talpdiagnosztika igénybevételére valamint
segédeszköz bemutató megtekintésére.
A szakmai programok mellett egész nap színes szabadidős játékokkal

kedveskednek a hozzájuk ellátogató kedves érdeklődőknek,
vendégeknek.
A család minden tagjának kellemes és hasznos kikapcsolódást
kínálnak, kicsik és nagyok számára kézműves foglalkozásokkal, a
kenyérlángos illatával valamint a Tordasi Szivárvány együttes
koncertjével teszik felejthetetlenné ezt a szép napot.
A plakát letölthető innen

FELHÍVÁS AZ “AUTIZMUSSPECIFIKUS
ISMERETEK A SZOCIÁLIS ALAP ÉS
SZAKELLÁTÁSBAN – TÁVOKTATÁS” CÍMŰ
KÉPZÉSRE
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit
Kft. képzési felhívást tesz közzé “Autizmusspecifikus ismeretek a
szociális alap és szakellátásbantávoktatás” című képzésére.
A képzés célja:
A képzésben a szociális intézmények vezetői és a szolgáltatásszervezők
megismerik az autizmus specifikus ellátás feltételeit.
Az autizmussal élő személyek speciális ellátásának, sérülésspecifikus
szociális ellátásának alapszintű ismerete, az adaptált környezet
kialakítási szempontjainak, a családok támogatási módjainak
megismerése. Célunk, hogy a vezetői tisztségviselők releváns
ismeretekkel rendelkezzenek az autizmussal élő személyek és
családjaik tekintetében a mindennapi döntéseik és hosszú távú
tervezéseik során.
A képzés célcsoportja:
A képzésre jelentkezhetnek középvezetők, magasabb vezetők és
tanácsadó munkakörben dolgozó szakemberek egyaránt.
A képzés ütemezése:
A képzés 2015. május 30 – július 20. időszakban kerül
megrendezésre.
A képzés helyszíne: FSZK Nonprofit Kft. 1071 Budapest, Damjanich
u. 4.
Elektronikus jelentkezésüket 2015. május 12ig várják, az
alábbi linken:
http://fszk.hu/szervezetiegysegek/oktatasies
szolgaltatasfejlesztesicsoport/dokumentacio/715052szjelentkezesi
lap/
Postai úton is lehet jelentkezni.
A jelentkezésről és a képzésről bővebben olvashatnak a
weboldalukon:http://fszk.hu/felhivasazautizmusspecifikus
ismeretekaszocialisalapesszakellatasbantavoktatascimu
kepzesre/
Ugyanott letölthető a Képzési felhívás, Jelentkezési lap és Europass
minta.

FELHÍVÁS AZ “AUTIZMUSSPECIFIKUS
ISMERETEK A KORAI FEJLESZTÉSBEN” CÍMŰ
AKKREDITÁLT KÉPZÉSRE
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit
Kft. képzési felhívást tesz közzé “Autizmusspecifikus ismeretek a korai
fejlesztésben” című akkreditált képzésére.
A képzés célja:
Alapszintű (meglévő ismereteket rendszerező, kiegészítő) elméleti és
gyakorlati felkészítés autizmussal élő kisgyermekek szakszerű korai
fejlesztésére. Felkészítés autizmussal élő kisgyermekek sérülés
specifikus kora gyermekkori alapszintű intervenciójára, a családok
kompetenciáinak erősítésére, valamint a kisgyermekek és a család
társadalmi befogadásának támogatására. A továbbképzésen résztvevő
szakemberek ismerjék meg az autizmus elméleti hátterét és korai
tüneteit. A szakemberek váljanak képessé az autizmussal élő
kisgyermekek fejlődésének elősegítésére és kognitív, kommunikációs
és adaptív készségeik bővítésére. Ismerjék meg a kisgyermekek
számára elérhető intézményi szolgáltatások rendszerét és a szülők
támogatásának lehetőségeit. Az elméleti és gyakorlati ismeretek révén
a résztvevők váljanak képessé az autizmussal élő kisgyermekek és a
család társadalmi befogadásának szakszerű támogatása.
A képzés célcsoportja:
A köznevelés területén, a Pedagógiai Szakszolgálat feladat ellátásában,
a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
szakfeladatot közvetlenül végző, pedagógus munkakörben
foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor, tanító, óvodapedagógus és
pszichológus klinikai, tanácsadó szakpszichológus végzettségű és
szakképzettségű szakalkalmazottak.
A képzés ütemezése:
A képzés 2015. május 04. naptól június 20ig tart.
A képzés helyszíne: FSZK Nonprofit Kft. 1071 Budapest, Damjanich
u. 4.
Elektronikus jelentkezésüket 2015. április 26ig várják, az
alábbi linken:
http://fszk.hu/szervezetiegysegek/oktatasies
szolgaltatasfejlesztesicsoport/dokumentacio/715012szjelentkezesi
lap/
Postai úton a jelentkezési dokumentumok beérkezésének határideje:
2015. április 27.
A jelentkezésről és a képzésről bővebben olvashatnak a
weboldalukon.http://fszk.hu/felhivasazautizmusspecifikus
ismeretekakoraifejlesztesbenckepzesre/
Ugyanott letölthető a Képzési felhívás, Képzési órarend, Europass
minta és a Jelentkezési lap.

„BESZÉLJÜNK AZ ABÚZUSRÓL” –
KONFERENCIA AZ FSZK SZERVEZÉSÉBEN
A konferencia fő témája, a fogyatékos személyeket érő abúzus, de
előadásokat hallhatunk az abúzusról általában, a legnagyobb tabuként
számon tartott szexuális abúzusról, az abúzus prevencióról és jogi
háttérről is. A célunk, hogy beszéljünk az abúzusról, mely kortól,
nemtől és mentális állapottól függetlenül mindannyiónkat érint, és
felhívjuk a figyelmet arra, hogy vannak olyan társaink, akik
élethelyzetükből, környezetük miatt, vagy állapotukból adódóan,
kiszolgáltatottabbak. Az abúzus mindenkit érint, mert mindannyiunk
feladata, hogy megelőzzük, beszéljünk róla és tegyünk valamit, ha
már megtörtént.
A konferencia 2015. május 21én, az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar (Budapest, 1097. Ecseri út 3., C 105ös
terem) épületében kap helyet.
A program 09:00 órától 15:30 óráig tart kávészünetekkel és
ebédszünettel együtt.
Az eseményen való részvétel ingyenes, de a terem
befogadóképessége miatt (maximum 150 fő) regisztrációköteles. A
konferencia pontos programja jelenleg véglegesítés alatt van. A
regisztrált érdeklődők számára későbbiekben, emailen juttatjuk el azt,
illetve az FSZK Nonprofit Kft. honlapján megtalálható lesz.
A programra a regisztráció az alábbi elérhetőségen
lehetséges:http://fszk.hu/szervezetiegysegek/hazaiesnemzetkozi
kapcsolatokirodaja/jelentkezesazabuzuskonferenciara2015majus
21/

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le
itt.

