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Közgyűlést tartott az AOSZ
Kedves Tagjaink!
Örömmel tájékoztatunk Mindenkit, hogy mindhárom jelöltünket
megválasztotta az AOSZ 2015. január 17i közgyűlése. Ezen kívül
megszavazásra került az AOSZ 2015ös munkaterve és költségterve,
és az új szervezeti stratégia „Az Összefogás ereje Stratégia 2014
2017” is.
Szeretettel gratulálunk Győrfy Anikó alelnöknek, Soltész
Veronika és DanissBodó Eszter elnökségi tagoknak. Kívánjuk,
hogy lelkesen és sikeresen végezzék a munkájukat az autizmussal
élők és családjaik jobb életminőségének elérése érdekében.
Mindenkinek köszönjük a részvételt, az együttgondolkodást, az építő
javaslatokat és a szavazatokat!

Boncodföldén lakókat várnak
Boncodföldén (Zala megye), az Autisták Védőotthonába lakókat
várnak: három fiút és egy lányt. A bentlakásos ápológondozó
otthonba autista és értelmi fogyatékos személyeket várnak korhatár
nélkül, tehát gyermekeket is.
További információk: Jakab Károlyné kuratóriumi elnöktől: (+36
30) 768 3230.

Szülőklub Miskolcon
A Szimbiózis Alapítvány január 23i kezdéssel Autizmus Fórum és
Gyógytea Klub névvel szülőklubot indít 10+1 alkalommal. Az
előadásokat autizmus szakértők tartják, utána kötetlen
beszélgetésekre, kérdések is van lehetőség. A részvétel ingyenes, de
jelentkezési lapot kell kitölteni. Igény esetén korlátozott létszámban
gyermekfelügyelet is lesz.
Helyszín: „BatyuTéka több mint Étterem……” (3530 Miskolc,
Arany János u. 4.)
Bővebb információ és jelentkezés: Koda Gabriella (+36 30) 647

3785; szimbiozis@szimbiozis.net
A szülőklubról bővebben az alapítvány honlapján
tájékozódhatnak:www.szimbiozis.net
De honlapunkon is megtalálhatóak az információk.

A Szimbiózis Alapítvány további
programjai
Kérjük, kísérjék figyelemmel Eseménynaptárunkat is, melyben
megjelentetjük a programokat.
Januárban lesz Gyógypedagógia Klub, Sajtóreggeli, Lakóotthon Fórum,
februárban indul a BatyuRandi.
Helyszín: „BatyuTéka több mint Étterem……” (3530 Miskolc,
Arany János u. 4.)
A Szimbiózis Alapítvány honlapján bővebb információk olvashatók.

A Fény Felé Kreatív Stúdiója
Megnyílt a Fény Felé Kincsesláda Kreatív Stúdió 2014. december 2án,
Debrecen belvárosában a Csók u. 3. sz. alatt. A bolt tulajdonosa a
Fény Felé Alapítvány. Az árusításban hétköznapokon 8–16 óra között,
fogyatékkal élő dolgozók is kapnak kisegítő feladatokat.
A Kreatív Stúdió értékesítésre fogadja a Magyarországon bárhol
működő szociális és akkreditált foglalkoztatókban előállított, piacképes
minőségű kézműves termékeket, ezzel kapcsolatban keressék
Losonczi Aurélt: info@fenyfele.hu

Támogatott lakhatás a tanyán
Szabadszállás közelében, a Strázsahegy mellett van a Strázsa tanya.
Tulajdonosai Némethné Horváth Beáta és Németh Péter falusi
turizmussal foglalkoznak. Ennek keretében fogyatékos fiatalok is
jönnek hozzájuk. (A tordasi intézmény lakói visszatérő vendégek
náluk.) Az így szerzett tapasztalok alapján, szeretnének a 1012
fogyatékos fiatalnak támogatott lakhatást biztosítani. A fiatalok egy,
illetve kétágyas, fürdőszobával ellátott szobákban laknának, és a tanya
körüli munkákban vennének részt. 2014. novemberében tíznapos
„Strázsapróba” tábort tartottak, amelyen autista fiatalok is részt
vettek. Erről beszéltek 2015. január 3án, Budapesten, a XI. kerületi
szent Imre templom hittantermében, ahová az érdeklődő szülőket
hívták. A jelenlévő szülők szerint a tábor remekül sikerült. Idén is volt
már egy strázsapróba, és lesz még több is.
Akit érdekel a program, az itt talál további
információt:www.strazsatanya.com vagy telefonon érdeklődhet: (+36
30) 683 6933, (+36 30) 414 3531, de emailt is
írhat:strazsatanya@freemail.hu
Ha erre a linkre kattintanak: http://strazsatanya.com/blog/megtudják,

hogyan érezték magukat az SNI fiatalok a tanyán. Esténként a blogot
a vendéglátók a fiatalokkal közösen írták.

Az ápolási díjról
Az állami és önkormányzati feladatok elválasztásra kerülnek 2015
márciusától. Az állami felelősség körében nyújtott ellátások
egységesen a járási hivatalok hatáskörébe kerülnek 100%os központi
finanszírozással. Az ápolási díjjal kapcsolatban nem történt változás,
továbbra is a lakcím szerinti járási hivatalokhoz tartozik a kérelem
elbírálása. A kérelmet a kérelmező lakcím szerint illetékes, fővárosi és
megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál kell
benyújtani. Változás történt viszont a méltányosságból adható ápolási
díjnál: ezt az állam az önkormányzatok hatáskörébe utalta. Sajnos, ez
az ellátás nem kötelező, csak adható.

Szavazzon az Autistic Artra!
Idén az Autistic Artra is lehet szavazni, mint az ország legkreatívabb
projektje. Magyarország legötletesebb eseményeit és terveit
felvonultató Highlights Of Hungary idén az Autistic Artot is 2014 egyik
legkreatívabb kezdeményezésének találta.
Ha Ön is így gondolja, kérjük szavazzon rájuk, az alábbi linkre
kattintva!
http://www.highlightsofhungary.hu/portfolio/autisticart/
AutisticArt – A különleges divatmárka
A Mosoly Otthon Alapítvány (MOHA) művészeti programja keretében
lakóotthonokban élő autista gyerekeknek és felnőtteknek biztosít
rendszeres rajzfoglalkozásokat. A MOHA Művészeti Program 2010 óta
működik, azóta hihetetlen eredményeket értek el: az Alapítvány a
foglalkozásain számos tehetséges, autizmussal élő alkotót fedezett fel,
és vállalta fel tehetséggondozásukat. Az AutisticArt dizájnmárka is az ő
rajzaikra épül, melyeket a művészeti foglalkozásokon készítettek.
A termékek eladásából befolyó összegből 11 magyarországi autista
lakóotthont támogatnak.
Ha többet szeretne tudni róluk, vagy megnézné a termékeiket, az
alábbi weboldalon megteheti: http://shop.autisticart.hu/

Egyeztetések kezdődtek az EMMI
Egészségügyért Felelős
államtitkársággal
Januárban egyeztetések kezdődtek a felnőtt autista személyeket
érintő pszichiátriai ellátási hiányosságok megoldása, az autista
személyek egészségügyi ellátásának elősegítése érdekében. 2015.
január 14én az EMMI Egészségpolitikai Főosztálya, Fogyatékosságügyi
Főosztálya és a GYEMSZI képviselői egyeztettek az AOSZ elnökével.
2015. január 15én Zombor Gábor államtitkár fogadta az AOSZ

elnökét és delegáltjait.

Közös munka a Fogyatékos Emberek
Szervezeteinek Tanácsában
Az EMMI Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős
államtitkárával egyeztetett a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek
Tanácsa a nemrégiben bevezetett útdíj kérdésében 2015. január 20
án. Az AOSZ elnöke az útdíj egységes kedvezmény bevezetését
javasolta a fogyatékossággal élők számára.
2015. január 21én Dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő,
látogatott el a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa által
összehívott elnökségi ülésre. Az ülésen az együttműködést segítő
közös gondolkodás valósult meg.

Erzsébet program 2015
Megjelentek a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2015. évi
pályázatai.
Az Erzsébetprogram keretében meghirdetett 2015. évi szociális
üdülési pályázatokra történő jelentkezés folyamatáról itt olvashat.
A pályázatok ezen az oldalon olvashatók. Kérjük figyelmesen olvassa el
a pályázatok részleteit, a benyújtás módját, kezdő és végső
határidejét, melyekről az alábbi linkeken tájékozódhatnak.
Fogyatékossággal élők pályázata
A(z) Fogyatékossággal élők pályázata az arra jogosult
kedvezményezettek 2015. március 16. napjától kezdődően
nyújthatják be. Amennyiben szeretne előzetesen tájékozódni a
pályázat benyújtásának feltételeiről kérjük, tekintse meg a letölthető
pályázati kiírást. A pályázat benyújtható: 2015. április 16. napján
24:00 óráig a www.erzsebetprogram.hu honlapon elérhető
elektronikus pályázati adatlap kitöltésével.
Nagycsaládos pályázatok
Gyermek pályázatok
Nyugdíjas pályázatok
Egyéb pályázatok ezen belül a Postai tevékenység szakágazatban
foglalkoztatottak részére, Közlekedés területén foglalkoztatottak
számára, a Köznevelési Intézményekben foglalkoztatottak
számára

Új ügyvezető az FSZK élén
2015. január 1től új ügyvezetője van a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft (FSZK)nak. Giflo Henrik
Péter közel hét esztendeje dolgozik a FSZKnál. Bemutatkozóját
elolvashatják erre a linkre kattintva, az FSZK honlapján.

“Autizmusspecifikus ismeretek a

szociális alap és szakellátásban” című,
akkreditált képzés Pécsett
Az FSZK képzési felhívást tett közzé az „Autizmusspecifikus ismeretek
a szociális alap és szakellátásban” című, akkreditált képzésnek
megvalósítására a szociális ágazatban dolgozók számára. A képzés
Pécsett lesz.
További információ
Elektronikus jelentkezés határideje: 2015. február 8án éjfél.
Postai úton a jelentkezési dokumentumok beérkezésének
határideje:2015. február 10. 16.00 óra.
Érdemes figyelni az FSZK honlapját, mert lesz Miskolcon is képzés
ebben a témában, 12 hónap múlva.

Képzés indul “Autizmus specifikus
ismeretek a munkaerőpiaci
szolgáltatásokban” címmel a Nyolc
Pont projekt keretében
A 2015. februárban induló "Autizmusspecifikus ismeretek a
munkaerőpiaci szolgáltatásokban" c. képzésre a jelentkezés már
lezárult.
Információk az FSZK honlapján

Felhívás „Autizmusspecifikus
egészségnevelés curriculum
alkalmazása” című képzésre
Az FSZK képzési felhívást tett közzé „Autizmusspecifikus
egészségnevelés curriculum alkalmazása” című képzésre, olyan
szakemberek, segítők számára, akik már rendelkeznek
alapismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal az autizmus spektrum
zavarok területén autizmussal élő személyek egészségközpontú
ellátásának komplex megismerésében és gyakorlati alkalmazásában. A
postán feladott jelentkezési dokumentumoknak 2015. február 18ig
kell beérkeznie az FSZK Nonprofit Kft. levelezési címére (FSZK
Nonprofit Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 4.), de lehetőség
vanelektronikus jelentkezésre is.
További információk (Képzési felhívás, Képzési órarend, Europass
minta és Jelentkezési lap) az FSZK honlapján találhatók.

Kutatási kérdőív a NÓRATÁMASZPONT
projekthez
A fogyatékossággal élő gyermeket nevelő nők munkaerőpiaci
helyzetének javítása a célja annak a programnak, amelyet aMotiváció
Alapítvány és a JÓLLÉT Alapítvány közösen indított 2014.
szeptemberben, NÓRATÁMASZPONT címmel.
A program keretében a megvalósító alapítványok módszertanára
épülő, a fogyatékos gyermeket nevelő nők speciális élethelyzetéhez

igazított munkaerőpiaci szolgáltatási modell kidolgozása valósul meg.
Ennek előzményeként egy országos hatókörű felmérést végeznek az
érintettek munkaerőpiaci helyzetéről, a munkavállalást a munkaerő
piaci, családi és intézményi irányból meghatározó tényezőkről. A
kutatások eredményeit a szakmai szervezetek számára is átadják,
ezen túl pedig törekszenek a fogyatékos ügy és a női munkavállalás
szakmapolitikai integrációjának elősegítésére.
Kérjük, segítse munkájukat az online kérdőív kitöltésével.
A kérdőív az alábbi linken érhető el: http://goo.gl/forms/ooeKcSEpxb
További tájékoztatást kérhet a következő telefonszámon: 0670337
1544

Eseménynaptár az AOSZ weboldalon
Az AOSZ megújult honlapján, a www.aosz.hu főoldalán található
Eseménynaptárban folyamatos, naprakész információkhoz juthatnak
az autizmussal kapcsolatos eseményekről. Képzések, workshopok,
találkozók, klubok, rendezvények, fórumok, koncertek, stb.
Az események listázva is megtekinthetők havi bontásban
itt:http://aosz.hu/esemenyek/
Látogassanak el rendszeresen honlapunkra, és szerezzék be első
kézből az eseményekkel kapcsolatos információkat!
Felhívjuk továbbá tagjaink, tagszervezeteink, partnereink figyelmét
arra is, hogy lehetőség van saját, autizmussal kapcsolatos
rendezvényeik megjelentetésére is. Az ezekkel kapcsolatos
információkat, meghívókat és megkereséseket
a komm@esoember.huemailcímre

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le
itt.

