Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Decemberi hírlevél
Autisták Országos Szövetségének havonta megjelenő
hírlevele
2014 december

Figyelem: ügyeleti időszak az
ünnepek alatt!
Az Autisták Országos Szövetségének irodája 2014. december 22től
2015. január 5ig zárva tart. A tagjaink ekkor is elérnek Bennünket a
06/20 575 1919 telefonszámon és az info@esoember.hu címen,
azonban ebben az időszakban csak ügyeletet tartunk.

Februárban autizmusbarát
koncertet ad a Budapesti
Fesztiválzenekar
Mint ahogy arról már korábban mi is beszámoltunk, a Nemzetközi
Cseperedő Alapítvány szakmai támogatásával jövő tavasszal
autizmusbarát formában lép színpadra a Budapesti Fesztiválzenekar.
Fischer Iván és a zenekar művészei idén is szeretettel várják az 5 és
12 év közötti gyerekeket – és persze szüleiket, nagyszüleiket is. Újítás
a kakaókoncertek történetében, hogy a BFZ idén először autista
gyerekek számára is rendez kakaókoncertet.
Ezeken a hangversenyeken a zenészek kötetlen, interaktív formában
vezetik be a gyerekeket a klasszikus zene rejtelmeibe, utána pedig –
innen a kakaókoncert elnevezés –, amikor lecseng a zene, és a taps is
elül, a zsenge korú közönség felhörpinti a kis pöttyös bögrékben rá
váró, gőzölgő kakaót.
A koncertre még nem nyitották meg a jegyrendelést, de jelenleg
rendelhető jegy az alábbi email címen: orsolya.bagi@bfz.hu.
Ezt követően a Fesztiválzenekar jegypénztárában nyilvánossá válik a
jegyigénylés is. Az előzetes regisztrációt követően egy héten belül
választ küldenek, megerősítve a jelentkezést.
A koncert időpontja: 2015. február 8. (18.30)
Jegyár: 2.500 Ft.
A koncertről bővebben itt.

Fényképek és videók az
Autizmus Napról

Novemberi hírlevelünkben már beszámoltunk a november 29én nagy
sikerrel megtartott Autizmus Napról. Ezúttal szeretnénk tagjaink
figyelmébe ajánlani a rendezvényen készült fotó és videó
dokumentációját:
• a rendezvényről készült fotók a honlapunkon,
• a megnyitóról készült videó pedig az AOSZ youtube csatornáján is
megtekinthető  https://www.youtube.com/user/autistak,
• mindemellett a Kormány.hu oldalon olvasható a rendezvény kapcsán
készült MTI hír is: http://www.kormany.hu/hu/emberieroforrasok
miniszteriuma/szocialisugyekertestarsadalmifelzarkozasertfelelos
allamtitkarsag/hirek/azautizmussaleloksegiteseazegesz
tarsadalomugye
Ezúton is szeretnénk megköszönni az előadók, a kiállítók, és
természetesen a vendégeink részvételét! A visszajelzések értelmében
az AOSZ rendszeres börzéket megszervezését tervezi olyan
meghívottak, kiállítók részvételével, akik az autizmus területén
fellelhető értékeket, törekvéseket személyesen bemutatják.

Gyógypedagógust keres a
Szitakötő Ovi
Integrált magánóvodába tapasztalt gyógypedagógust keresünk,
értelmileg akadályozott gyermekek csoportos és egyéni ellátására,
fejlesztésére, rész vagy teljes munkaidőben. Olyan gyógypedagógusok
jelentkezését várjuk, akik főként autista és asperger szindrómás,
óvodás korú gyermekek fejlesztésében jártasak.
Intézmény neve: Szitakötő Óvoda és Fejlesztő Központ
Cím: 2030 Érd, Alsó utca 85.
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az info@szitakotoovi.hu email
címen vagy a +3630/994 5554–es telefonszámon lehet.

Közgyűlés lesz 2015. január
17én!
Mint arról korábban értesítettük tagjainkat, a közgyűlés 2015. január
17én lesz, amelyre mindenkit szeretettel várunk!
Novemberi hírlevelünkben arról is beszámoltunk, hogy a jelölési
időszak újra indult 2014. november 28án és 2014. december 27.
éjfélig tart.
A közgyűléssel kapcsolatos tudnivalók a következők:
• egy alelnök és kettő elnökségi tag jelölésére van lehetőség,
• a Szövetség rendes tagjai jelöléseiket postán az AOSZiroda címére
(a 1053 Budapest, Fejér György utca 10.) vagy emailben küldhetik
meg az ujjeloles@esoember.hu email címre,
• az érvényes jelölés tartalmazza:

a jelölő nevét és címét, valamint
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, SZMSZe,
a Civil tv. és a Polgári Törvénykönyv alapján kerül sor. Az Alapszabály
és az SZMSZ elérhető az AOSZ
honlapjánhttp://aosz.hu/rolunk/alapdokumentumok/
Az AOSZ alelnökének, elnökségi tagjának az AOSZ tagjai közül
az alapszabálynak megfelelően bárkit lehet jelölni!
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 ő a
jelöltséget elfogadja.
Felmerülő kérdéseivel forduljon hozzánk bizalommal a +36 1 354
1073as telefonszámon, vagy az info@esoember.hu email címen.
Tisztelettel várjuk Önt a 2015. január 17. napján tartandó
közgyűlésen!

Karácsonyi adományozás a
hálózatosodás keretében
Az AOSZ augusztusban kezdődött, az NCTA nyertes pályázatával
megvalósuló 2 éves szervezetfejlesztési és hálózatosodási projektjének
keretében decemberben 9 tagszervezet adományozási akciót
szervezett. A 9 tagszervezet összesen 16 kg hagymakarikát, 21,6 kg
pattogatott kukoricát és 176 kg szaloncukrot oszt szét 9 különböző
városban, elsősorban autizmussal élő, rászoruló társainknak. Az
adományt felajánlóknak, a Chio Chipsszet gyártó és forgalmazó
Intersnacknek, valamint az Esőember rovatvezetőjének, Johnnynak
ezúton is köszönjük a jótékony felajánlást!
A 9 tagszervezet jótékony tevékenysége révén körülbelül 140 család
részesül az adományból.

Vegyen részt az Országos
Autizmus Stratégia (OAS)
megfogalmazásában!
Az AOSZ novemberben meghirdette az Országos Autizmus Stratégia
megújítását, amelynek célja, 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 első nyilvános egyeztetés 2014. december 13án volt, amelyen 11
szervezet, szülők és 2 érintett társunk is részt vett.
2014. december 15én lezajlott az első szakmai egyeztetés is 5
autizmus területén elismert tevékenységet végző
szervezet/intézmény, az FSZK és az EMMI részvételével. Az
egyeztetések folytatódnak.
Az OAS véleményezésére többféle lehetőség van:
• egyrészt elektronikus formában megtekinthető a korábbi, 2008
2013as dokumentum; itt olvasható.
• az új, készülő OAS dokumentummal kapcsolatos tudnivalók pedig itt
olvashatók: http://aosz.hu/orszagosautizmusstrategia/
• elektronikusan pedig itt lehet az egyes fejezetekhez véleményt írni,
javaslatot tenni: http://aosz.hu/orszagosautizmusstrategia/az
orszagosautizmusstrategiavelemenyezese/
Figyelem: az elektronikus véleményezés határideje 2015. január 15.
• másrészt lehetőség van személyes megbeszéléseken történő
részvételre is, a naptárban történő időpont megjelölésével (időpont
lehetőségek 2014. január 1823. között vannak, az előzetes
jelentkezések alapján lesz az egyeztetés napja kihirdetve).

Még mindig lehet
véleményezni az új szervezeti
stratégiát!
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/azaoszujszervezeti
strategiaja/azaoszmegujulasa/!
Kérjük, írja le nekünk véleményét itt: http://aosz.hu/azaoszuj
szervezetistrategiaja/azaoszmegujulasa/

Mi legyen 2015ben?

Elkészült az AOSZ jövőbeni működését meghatározó új szervezeti
stratégia, készülőben van a következő 5 évre szóló Országos Autizmus
Stratégia, megkezdődött a 2 éves hálózatosodás projektje, de ezeken
kívül mi az, ami még fontos Önnek?
Az AOSZ elnöksége várja az észrevételeket, ötleteket, javaslatokat
2014. december 30ig az info@esoember.hu email címen, hogy tagjai
számára mi lenne fontos feladat és terület a 2015ös évben.

Flotta kedvezmény a
Vodafonetól AOSZkártyával
rendelkezőknek
Az AOSZ együttműködési megállapodást kötött a Vodafonenal, hogy
az AOSZkártyával rendelkező tagjai számára kedvezményes flotta
tarifák váljanak elérhetővé. A kedvezményes flotta tarifát bármelyik
Vodafone üzletben lehet igényelni: www.vodafone.hu/uzletkereso.
A kedvezményes flottaelőfizetés online is
megrendelhető:www.shop.vodafone.hu/flotta.
A vásárláshoz szükséges kód: 10sag
További kérdés esetén látogasson
el www.vodafone.hu/flottaweboldalra vagy érdeklődjön
az info@esoember.hu email címen.

Az Esőemberekért Egyesület
munkatársat keres segítő
munkakörbe
Az Esőemberekért Egyesület Szent Gergely lakóotthonába, Tatára
keresnek munkatársat segítő munkakörbe. Olyan személyt keresnek,
aki az autista fiatalokat életükben, önállóságukban elhivatottan
támogatja.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: 2890 Tata, Fürdő utca 24.
Elvárások:
 szakirányú végzettség: gyógypedagógiai/pedagógiai asszisztens,
szociális ápológondozó, szociális menedzser
 autizmus ismerete, megértése vagy elsajátításának szándéka
 alapfokú számítógépkezelés
 nyitott, proaktív személyiség
 nyitottság csapatmunkára, tanulásra, önképzésre
Jelentkezés, pályázatok benyújtásának módja: emailben, fényképes
önéletrajzzal:

esotata@tonline.hu

Jelentkezési határidő: 2015.01.15.
Amennyiben pályázata megfelel elvárásaiknak, telefonon értesítik.

Ezúton is kívánunk minden olvasónknak
Békés karácsonyi ünnepeket és Boldog
új esztendőt!
Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le
itt.

