Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Május  júniusi
hírlevél
"2015. június 3."
AOSZ KÖZGYŰLÉS: ÚJ ALELNÖK
Május 16án közgyűlést tartott a szövetség. Kővári Edit elnök
beszámolt a szövetség elmúlt évi munkájáról, Szilágyi József pedig a
2014es év gazdálkodásáról. A közgyűlés mindkét beszámolót
elfogadta.
A Janka tanya Nonprofit Kft. a TIOP 3.2.4. munkahelyteremtő
pályázatának egyik nyertese volt. Vezetői az eddig elvégzett munkáról
számoltak be. Mindketten Hollandiából jöttek, a holland O2
Alapítvánnyal együttműködve alakítják ki nappali foglalkoztatójukat az
autista fiataloknak. Aki föl szeretné venni velük a kapcsolatot, itt
megteheti: (+36 70) 234 7906; janka
tanya@hotmail.com;www.jankatanya.eu.
A közgyűlés egyhangúlag megválasztotta alelnöknek Szalkai Dánielt, a
Miskolci Autista Alapítvány (MAA) munkatársát, a MAACraft projekt (az
alapítvány munkahelyteremtő programjának) kidolgozóját, irányítóját.

TÓTH BALÁZS VILÁGCSÚCSA
Világcsúccsal szerzett aranyérmet Tóth Balázs a paraevezősök
ergométeres világbajnokságán, az olaszországi Gaviratéban. A Csepel
Evezős Klub versenyzője a tavalyi világbajnok hongkongi Tsoi Ka
Minget és a hazaiak versenyzőjét, Donato Francescot győzte le nagy
küzdelemben: az 1000 méteres versenyszámban 3:13 perces idővel
nyert.
Balázs konyhai kisegítőként dolgozik. Az Aura Egyesület Kortárs
Asperger Klubjának tagja.
Gratulálunk!
A Digi Sport riportfilmje Balázsról megnézhető ezen a linken.

ÉFOÉSZ KONFERENCIA: SZÜKSÉGLETEK,
SZOLGÁLTATÁSOK
A konferencián az értelmi fogyatékos emberek önálló életéről és az
ehhez szükséges támogatásokról lesz szó, valamint az alap és
közösségi szolgáltatások változásairól. Beszámolót hallhatnak a
szövetség Kulcs programjáról (támogatott lakhatás), valamint az
otthonélőket segítő FECSKE szolgálatról. A konferencia végén átadásra
kerül a Fecskedíj.
Időpont: 2015. június 11. 10 óra (regisztráció 9.30tól)
Hely: Benczúr Hotel, 1068 Bp. Benczúr u. 35.
Jelentkezés: (06 1) 411 1356; revesz.krisztina@efoesz.hu
A konferencia fizetős, ára: 3000 Ft.

A CÉHÁLÓZAT AZ ALAPVETŐ JOGOK
BIZTOSÁHOZ FORDULT
A CÉHálózat Egyesület a fogyatékos személyek alapvető jogait érintő
szociális ellátórendszer költségvetési támogatásával kapcsolatos
panaszával az alapvető jogok biztosához fordult. A levélben többek
között ez áll: miért hagyja figyelmen kívül a magyar költségvetési
törvény a fogyatékos ellátásával kapcsolatos normatív támogatások
tervezésekor a fogyatékosság súlyosságát, a fogyatékossággal élő
személyek támogatási szükségletét, és a kiegészítő támogatások
meghatározásakor miért különbözteti meg a fenntartókat a kiegészítő
támogatások meghatározásakor, továbbá miért diszkriminál a
fogyatékos személyek között az ellátást biztosító fenntartó státusza
alapján? Április 13án ugyanezért már tüntettek a Parlament előtt a
CÉHálózat tagjai, a fogyatékos és autista személyeknek különféle
szolgáltatást nyújtó civil szervezetek. (forrás: Országos Sajtószolgálat)

ÉLŐCSOCSÓREKORD A
MARGITSZIGETEN
Május 15én a KézenFogva Alapítvány ismét figyelemfelhívó,
integrációt elősegítő napot szervezett, a helyszín a Margitsziget.
Élőcsocsórekordot döntöttek: több mint 800an vettek részt a
kísérletben: sérült fiatalok valamint általános és középiskolás diákok. A
kísérlet sikerült, a hitelesítés megtörtént. Sokan végigmentek a
KézenFogva kalózhajóvá átalakított kamionján is, ahol különféle
feladatok várták a látogatókat. A jól sikerült átalakítás a MoholyNagy
Egyetem ötödéves diákjainak köszönhető.
Az AOSZ munkatársai, a munkaidő után, elmentek csocsózni a

Margitszigetre, és tandemeztek is, megtapasztalva, hogy milyen az,
amikor bekötött szemmel másra kell bízni az irányítást.

REHAB CRITICAL MASS MÁSODSZOR
Vidám felvonulást tartottak a fogyatékos emberek vasárnap, május
18án. A Clark Ádám térről vonultak az Erzsébet térre, a Másképp, de
mindenki képes jelszóval meghirdetett szelíd demonstráción. A cél:
megmutatni a fogyatékos embereket, hogy politikus, az utca embere
egyaránt figyeljen rájuk. Kiss Csaba, a rendezvény ötletgazdája igazán
elégedett lehet: az integrált felvonuláson kb. kétezren voltak. Az
Erzsébet téren felállított színpadon felolvasták a rendezvény
kiáltványát; különféle együttesek léptek föl este nyolcig. Itt mutatták
be a gyógypedagógiai főiskola diákjai által készített covert
(feldolgozást): a Bëlga slágerét dolgozták át, írtak rá új szöveget, és
sérült emberek adták elő a Budapesten, a Szervita téren. A dal címe
Átértékeled? – Az a baj, a You Tubeon megnézhető, meghallgatható.
Délután négy órakor pedig a téren lévők egyszerre emelték föl a
kezüket, jelképesen demonstrálva az együvé tartozást. Az Elvárjuk
című kiáltvány itt aláírható.

OTTHONT MINDENKINEK
A KézenFogva Alapítvány Otthont mindenkinek! projektjének célja,
hogy a nagy intézményekből családba kerüljenek a fogyatékos
gyerekek, és az alapítvány szolgáltatási csomagjaival minden szinten
modell értékű beavatkozási lehetőséget kínáljon.
Az alapítvány Budapesten és vidéken is felvette a kapcsolatot több,
fogyatékos gyermeket nevelő (vérszerinti, örökbefogadó és
nevelőszülői) családdal, illetve nevelőszülői hálózattal. Az érintettektől
megtudták, hogy a gyerekek családban tartásához nagy segítség lenne
egy jogi, információs és pszichológiai tanácsadást is tartalmazó
szolgáltatási programcsomag. Jelenleg ennek a programcsomagnak,
illetve az ehhez kapcsolódó képzéseknek a kidolgozása, megtervezése
zajlik. A képzések előreláthatólag 2015 őszén indulnak. A KézenFogva
a szaktárcával közösen Nevelőszülői díjat alapít, amelyet először 2016
ban adnak át. (forrás: www.kezenfogva.hu)

NORVÉGMINTA FESZTIVÁL
A Norvég Civil Támogatási Alap szeretettel várja Önt, Téged és
Mindenkit a *Norvégminta Fesztiválon június 2627én a Dürlinben*

(Budapest, XIV. Ajtósi Dürer sor 1921.), ahol lehetőség nyílik
személyesen is találkozni az Alap által támogatott civil szervezetekkel.
A Norvégminta fesztivál számos izgalmas programján regisztráció után
lehet részt venni, egyegy program 30 embert tud fogadni.
A fesztiválon közel nyolcvan, változatos területeken dolgozó szervezet
munkáját ismerhetjük meg, köztük az AOSZét. A beszélgetések,
gyerekprogramok, kiállítások, színházi előadások, koncertek, városi
séták, vetítések és játékok között mindenki megtalálhatja, ami érdekli,
függetlenül attól, hogy hány éves, honnan érkezik, és milyen
nehézségek és örömök jellemzik mindennapjait. A civil szervezetek és
munkájuk épp olyan sokszínű, mint a társadalom, amelyben élünk.
Most bárki megkérdezheti, kipróbálhatja, elkészítheti, végigjárhatja,
megnézheti, megtapogathatjamegszagolhatja, eljátszhatja,
megvitathatja mindazt, amire máskor nem nyílik lehetőség.
Kérjük, nézzétek át a programot (https://norvegcivilalap.hu/fesztival)
és regisztráljatok az alábbi űrlapon, melyen az összes programot
kiválaszthatjátok, amin szeretnétek részt venni.
https://goo.gl/AETVB2
Információk olvashatók facebook eseményünkben is.

ÉRTELMI SÉRÜLT ÉS AUTIZMUSSAL ÉLŐ
ÁLLÁSKERESŐK JELENTKEZÉSÉT VÁRJA
A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY
Ha szeretne a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni, és
– értelmi sérült vagy
– autizmus diagnózissal rendelkezik, és
– Budapesten vagy környékén lakik, és
– rendelkezik legalább 40 %os Komplex minősítéssel
akkor jelentkezzen náluk!
Ha Önt vagy a környezetében élő rokonát, ismerősét érdekelheti a
lehetőség, jelentkezzen a Salva Vita Alapítványnál.
Telefonszám: (1) 323 1256

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 a járási
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

FOLYTATÓDIK AZ OTTHON MELEGE
PROGRAM: AZ NFM 500 MILLIÓ
FORINTTAL TÁMOGATJA A MOSÓGÉPEK
CSERÉJÉT
Az Otthon Melege Program ötödik alprogramja új, magas
energiahatékonyságú mosógépek beszerzéséhez nyújt vissza nem
térítendő állami támogatást a magyarországi lakóhellyel rendelkező
magánszemélyek számára.
A pályázatok a megjelenést követően, a 2015. július 1je és 2015.
szeptember 30a közötti időszakban, illetve a támogatáshoz
rendelkezésre álló forrás kimerüléséig nyújthatók be, kizárólag
elektronikus úton, a pályázati portálon keresztül. Ehhez a pályázóknak
rendelkezniük kell ügyfélkapus regisztrációval
a www.magyarorszag.huKormányzati Portálon.
A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak mellékletei
elérhetőek a www.kormany.hu oldalon. A pályázatbenyújtó felület
2015 júniusának második felétől válik elérhetővé.
Bővebb információk az alábbi weboldalon találhatók.
(forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)

ÚJ AUTIZMUSSAL KAPCSOLATOS
KIADVÁNY KAPHATÓ A GEOBOOK
KIADÓNÁL
Már rendelhető Carol Gray – Rajzbeszélgetések
Munkafüzet(Beszélgetések rajzos illusztrációja autizmussal élők és
más hasonló, kommunikációjukban akadályozott gyermekek, fiatalok,
felnőttek tanításához és a velük való hatékony társalgáshoz) c.
kiadványa.

Egy rajzbeszélgetés olyan, két vagy több résztvevős beszélgetés,
amelyben egyszerű rajzokat is használnak. A rajzok a kommunikációt
segítik az olyan személyeknél, akik a társalgás során történő gyors
információcserével egyébként nehezen birkóznak meg. A munkafüzet
szimbólumait lehet használni a beszélgetés tanításához! Készíthet
saját szimbólum szótárat is!
A munkafüzet sok olyan szülő és szakember eszköztárának lett fontos
része, akik valamilyen fejlődési zavarral élő vagy autista tanulókkal
foglalkoznak. A rajzok, egyszerű szimbólumok nemcsak konkrét
szociális jelzések közvetítésére képesek, de lehetővé teszik elvontabb
témák megbeszélését is.
A könyv terjedelme 44 feketefehér oldal, A4es méretű, és színes
borító védőfóliával van ellátva, irkafűzéses technikával készült.
A könyv fogyasztói ára: 1.500 Ft
A megrendeléseket a Geobook Kiadónál, Vízi Péternél lehet
leadni:geobook@mail.datanet.hu

NYARALJUNK EGYÜTT!!!
Nyaralás Sellyén autizmussal élő felnőtteknek.
Az Életesély Autistákat Segítő Egyesület autizmussal élő felnőtteknek
nyaralást szervez DélBaranyában festői környezetben. A tábor ideje
alatt szervezett programokat biztosítanak, melyeknek célja, hogy a
résztvevők érzékennyé váljanak a természeti környezet adta
élményekre, információkra, valamint a környezetóvó, természetbarát
viselkedés elsajátítását. A program között szerepel az adott táj
természeti és társadalmi értékeinek felkutatása, megismerése, a helyi
hagyományok feltérképezése. A részt vevők a közösségi
élményszervezésen keresztül tapasztalat útján történő tanulás során
elsajátítják az önálló szabadidő megszervezésének alapjait.
A tábor alatt lehetőség van részt venni, kerékpártúrán, vízitúrán,
gyalogtúrán, csillagtúrán, közös bográcsozásban, strandolásban stb.
A nyaralás időpontja: 2015. július 1724.
Helyszín: Barkó Antal Vendégház. 7960 Sellye Domb utca 1.
Költségtérítés: beadott pályázati elbírálástól függően.
A szervezők biztosítják a szállást, háromszori étkezést, a tábor alatt az
utazási költséget, programok költségeit, szükséges eszközöket.
Tábort azon autizmussal élő felnőtteknek ajánljuk, akik önállóan
tudnak közlekedni, részt tudnak venni közösségi feladatokban és
képesek az önálló életvitelre kisebb segítséggel.
A nyaraláson három szakember is részt vesz.
Jelentkezni: Kudari Nóra Tel: 06202414033
email:kudarin@gmail.com

TÁJÉKOZTATÁS A JOBBIK
MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM
ÁLLÁSPONTJÁRÓL AZ ORSZÁGOS
FOGYATÉKOSSÁGÜGYI PROGRAMRÓL
Tájékoztatást kaptunk emailben, a Jobbik Magyarországért Mozgalom
álláspontjáról az Országos Fogyatékosságügyi Programról.
Ezt a tájékoztatást osztjuk meg mindenkivel ezen a weboldalon.

ÖSSZEFOGÁS AZ AUTIZMUS
SPECIFIKUS ELLÁTÁSOK
LÉTREHOZÁSÁÉRT
Az autista személyek és családjaik életében az egyik legégetőbb
probléma az autizmus szempontú akadálymentesítés, a speciális
szükségletek és a szakmai ismeretek hiánya a szolgáltatásokban,
intézményekben. Most van lehetőségünk lépéseket tenni ennek
megváltoztatásáért!
Minden tagszervezetünk számára személyes segítséget szeretnénk
nyújtani annak érdekében, hogy a helyi szükségletekhez igazodó
javaslatait be tudja adni az illetékes Önkormányzathoz a jelenleg folyó
felülvizsgálatok során.
A Helyi Esélyegyenlőségi Programokhoz kapcsolódó munkatalálkozó
voltak az elmúlt héten Budapesten, Kecskeméten és Nyíregyházán.
De van még lehetőség tagszervezeteinknek részt venni 2
további helyszinen:
Szekszárd
2015. június 4. csütörtök 13:00
Babits Mihály Kulturális Központ, 7100 Szekszárd, Szent
István tér 10.
Veszprém
2015. június 5. péntek 15:00
AutiSpektrum Egyesület Fejlesztő helyisége, 8200 Veszprém,
Stromfeld utca 9/F.
Nem elég ismerni a problémát, hanem jó időben, jó helyen és jól kell
azt ismertetnünk! Az AOSZ nemcsak jogi, szakmai és módszertani
segítséget, hanem az országos, egységes fellépést is szeretné
megvalósítani, hogy a közös igényekből valós helyi eredmények is
szülessenek! Mi úgy készülünk a munkatalálkozókra, hogy a helyi
önkormányzathoz benyújtandó javaslataitokhoz minden segítséget
meg tudjunk adni.
Ez egy országos méretű, hosszú ideje megoldásra váró probléma.

Nagyon készülünk, nagyon várjuk a közös munkát!
A felhívás letölthető formátumban.

SAJTÓKÖZLEMÉNY: AZ AOSZ ELNÖKE,
BALOG ZOLTÁN AZ EMMI MINISZTERE
INTÉZKEDÉSÉT KÉRTE
Az autista személyek (gyermekek és felnőttek) ellátása országos
szinten megoldatlan, miközben az autista személyek egyre növekvő
számban jelennek meg az ellátást igénylők között. A fogyatékosság
sajátosságai speciális szaktudást igényelnek, ennek hiányában komoly
kihívást jelenthet a közösségbe történő beilleszkedésük. A szaktudás
ma még igen kis mértékben jelentkezik az ellátórendszerben, ezért
autista társaink jelentősen mértékben kiszorulnak az ellátásokból. A
civil szervezetek (14) és a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendi
Tartomány (1) erre a nehézségre reagálva az elmúlt években 15
városban hozott létre autista otthonokat, melyek egyedülálló,
hiánypótló nappali és bentlakásos ellátást nyújtó szociális
szolgáltatások autista személyek számára.
Az elmúlt napokban a Boncodföldén működő autista gyermekek és
felnőttek számára bentlakásos ellátást nyújtó speciális otthont
működtető Autista Sérültekért Zalában Alapítvány a nyilvánosság
bevonásával kért segítséget annak érdekében, hogy az otthon további
működését biztosítani tudja.
A speciális szolgáltatások működtetése a fokozott ellátási szükségletből
adódóan bizonyíthatóan magasabb költséggel jár a szolgáltatásokat
fenntartó szervezetek számára. 2012ben a Kormány elismerte, és
azóta minden évben szerepel Magyarország Központi Költségvetésében
a többletköltségek finanszírozására biztosított támogatási keretösszeg.
A támogatási összeg alapját képező ellátottak száma már 2012ről
2013ra is 40,59 %al nőtt, ezért a támogatási egységre jutó
támogatási összeg 2012ről 2013ra 28,63 %al csökkent. A fokozott
ellátási szükséglet ténye változatlanul fennáll, az autizmus
diagnózissal élő személyek számának dinamikus növekedése
folyamatos, az autista otthonok komoly várólistát regisztrálnak, a
működtetési költségek pedig folyamatosan emelkednek. A probléma
végleges megoldását a pályázati keretösszeg azonos arányú
növekedése, vagy az ellátottak után járó állandó, magasabb összegű
normatív finanszírozás jelenthetné. Az Autisták Országos
Szövetségének elnöke arra kérte Balog Zoltánt, az emberi erőforrások
miniszterét, hogy tegyen intézkedéseket az autista személyek és a
számukra ellátást biztosító autista otthonok biztonságos működtetése
érdekében a többlettámogatást nyújtó keretösszeg megemelésével, az
egy főre jutó többlettámogatás reálértéken megőrzésével. Az Autisták

Országos Szövetsége a Boncodföldén élő autista gyermekek és
felnőttek számára speciális ellátást nyújtó intézmény fennmaradása és
a hasonló ellátást nyújtó otthonok biztonságos működtetése
érdekében sürgeti a mihamarabbi intézkedést.

TÁJÉKOZTATÁS AZ EMMI TEGNAPI,
SAJTÓHÍRBEN BEJELENTETT,
AUTISTÁKAT, ILLETVE A
FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐKET ELLÁTÓ,
CIVIL FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEK
PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGÉRŐL
Az AOSZ 2015. május 22én levélben kérte az Emberi Erőforrások
Miniszterének intézkedését annak érdekében, hogy az autizmus
ellátást felvállaló civilek biztonságosan tudják működtetni az állam
támogatásával autista gyermekeink, társaink számára létrehozott
hiánypótló, egyedi és pótolhatatlan szociális ellátásaikat. Itt olvasható
a hír.
Czibere Károly az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális
ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a tegnapi
napon sajtótájékoztatót tartott, mely szerint az autistákat, illetve a
fogyatékossággal élőket ellátó, civil fenntartású intézmények 190
millió forintra pályázhatnak. A teljes hír itt olvasható.
Ezúton szeretnénk tájékoztatni a tagságunkat és az érdeklődőket,
hogy a tegnapi sajtóhírben bejelentett támogatási összeg nem új
forrás, a civil szervezetek számára a pályázati lehetőség tavalyi
évbenis rendelkezésére állt. Az AOSZ elnöke ennek a támogatási
összegnek a megemelésére, vagy a fokozott ellátási szükséglethez
igazított magasabb normatív finanszírozás megállapítására irányuló
intézkedést kérte a minisztertől.

TARTALMAS PIHENÉS 2015
PÁLYÁZAT EREDMÉNYEI
2015. május 13án elektronikusan határidőben beérkezett 10 db
pályázat, határidőn túl 05.18.án érkezett 1 db pályázat, a pályázati
kiírás szerint a pályázat érvénytelen, nem támogatható.
A Tartalmas Pihenés 2015 pályázat eredményes pályázói
egyenként 120 000 Ft pályázati támogatást kaptak az AOSZ
elnökségének 1/2015.(V.26.) számú elnökségi határozata alapján:
A nyertesek listája:
Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete

Szimbiózis A Harmonikus együttlétért Alapítvány
Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület
AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület
AutiSpektrum Egyesület
VAFI Vargahegyi Autista Alapfokú Fejlesztő Iskola
Miskolci Autista Alapítvány
Nógrádi Autizmus Alapítvány
Abigél Közhasznú Egyesület
Esőemberekért Egyesület:
A pályázati keretből 2015. június 16. – augusztus 31. között
76 autizmussal élő gyermek és fiatal nyári táborozását
támogatjuk!
Rövid összefoglaló olvasható a pályázatokból ezen a weboldalon.

ANDRÁS TÖRTÉNETE
A vele foglalkozó pedagógus írta meg történetét, a szülők
beleegyezésével tesszük közzé. Munkáiról fotók is
láthatókhonlapunkon. Amennyiben tudja, kérjük támogassa Andrást!
Minden anyagi és a munkájához kapcsolódó tárgyi felajánlásnak örülne
a fiatalember és családja.
Amennyiben segíteni tud, kérjük írja meg erre az email
címre:b.d.teri@gmail.com B. Dobos Teréz

A FOGYASZTÓKAT ÉS
VÁLLALKOZÁSOKAT SEGÍTŐ AJÁNLÁST
TETT KÖZZÉ A BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ
TESTÜLET
A Budapesti Békéltető Testület áprilisban közzé tette 1/2015 számú
ajánlását, mely a fogyasztók és a vállalkozások számára tartalmaz
javaslatokat arra nézve, hogy az esetleges vitás ügyeiket hogyan
rendezzék.
Az ajánlás a fogyasztókat arra ösztönzi, hogy álljanak ki jogaikért és
ne törődjenek bele az árukat vagy szolgáltatásokat értékesítő
vállalkozások velük szemben tanúsított passzív vagy egyenesen

jogsértő magatartásba.
Egyúttal az ajánlás a vállalkozások számára is tartalmaz iránymutatást
arra nézve, hogy milyen magatartást tanúsítsanak a fogyasztókkal
szemben, hogyan oldják meg leggyorsabban és
legköltséghatékonyabban az esetleges vitás helyzeteket.
E körben kiemelendő a Testület vállalkozások számára tett
ajánlásának II. pont 7. pontja, mely a fogyatékos emberek
érdekvédelmi szervezeteivel történt egyeztetések eredményeképpen –
többek között  az alábbiakat tartalmazza:
„7. Fokozott körültekintéssel és türelemmel járjanak el a vállalkozások
a fogyatékkal élő fogyasztók esetében. Az autizmussal és értelmi
fogyatékkal élő fogyasztókat segítsék és adjanak át számukra írásos,
közérthető és arra vonatkozó tájékoztatót, hogy a helyszín elhagyása
után hogyan, milyen elérhetőségeken tudnak panasszal élni.
Kérdezzenek rá arra is külön, közelben tartózkodike a fogyatékkal élő
személy segítője, akinek a közreműködése kérhető a panasz
megfogalmazásakor.”
Az ajánlás teljes szövege itt tekinthető meg, mely egyébként további
hasznos tanácsokat tartalmaz, valamint indokolással is rendelkezik,
amelyben a gyakorlatban felmerült jellemző problémákra hívják fel a
figyelmet.
Az ajánlás teljes szövege itt tekinthető meg, mely egyébként további
hasznos tanácsokat tartalmaz, valamint indokolással is rendelkezik,
amelyben a gyakorlatban felmerült jellemző problémákra hívják fel a
figyelmet.
A Budapesti Békéltető Testület is hírt adott róla,
melyet ittolvashatnak.

AUTIZMUSSPECIFIKUS MENTORSZÜLŐ
KÉPZÉS GYÖNGYÖSÖN
Az FSZK. és a TÁMOP 5.4.1112/120120001 azonosító számú
kiemelt projekt, képzési Felhívást tesz közzé az „Autizmusspecifikus
mentorszülő képzés” című, NMH engedéllyel rendelkező képzésnek az
indítására, autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők, gondozók,
családtagok részére. A képzés részletes tartalmai a Képzési felhívásban
olvashatóak.
Képzési helyszín: Gyöngyös
Időpontja: 2015. július 25 között (egymást követő 4 napon)
Bővebb információk olvashatók az FSZK weboldalán
és a Képzési Felhívásban.
Jelentkezési határidő: Elektronikus jelentkezés 2015. június 10

ig, postai úton a jelentkezési dokumentumok beérkezésének
határideje: 2015. június 11.
A jelentkezési lap itt elérhető.

PÁLYÁZATOK AZ FSZKNÁL MÁJUS
HÓNAPBAN
AUT2015 Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó
autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek
kiegészítő támogatása
– Beadási határidő: 2015. június 12.
CH2015 Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy
lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek
egyszeri kiegészítő támogatása
– Beadási határidő: 2015. június 12.
SZULO2015 Szülősegítő szolgáltatások támogatása
– Beadási határidő: 2015. június 15.
SKK2015 Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása
– Beadási határidő: 2015. június 22.
FOF2015 Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos
szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása
– Beadási határidő: 2015. június 15.
A linkekre kattintva megtalálhatók a bővebb információk.

„AUTIZMUSSPECIFIKUS ISMERETEK A
SZOCIÁLIS ALAP ÉS SZAKELLÁTÁSBAN
– TÁVOKTATÁS” CÍMŰ VEZETŐKÉPZŐ
KÉPZÉS AZ FSZKNÁL
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit
Kft. képzési felhívást tesz közzé „Autizmusspecifikus ismeretek a
szociális alap és szakellátásbantávoktatás” című, vezetőképző az
NCSSZI által minősített szakmai tanfolyamára.
A képzés 2015. június 20. – augusztus 10. időszakban kerül
megrendezésre.
A képzés helyszíne: FSZK Nonprofit Kft. 1071 Budapest,
Damjanich u. 4.
A jelentkezés beküldésének módja: az FSZK honlapján
megtalálható elektronikus jelentkezési lap kitöltésével lehetséges.
Elektronikus jelentkezésüket 2015. június 08ig 12 óráig várják,
postán feladott jelentkezési dokumentumoknak 2015. június 10e
éjfélig kell, hogy megérkezzen a FSZK Nonprofit Kft. levelezési címére

(FSZK Nonprofit Kft. 1071 Budapest, Damjanich u. 4.).
A képzésről és a jelentkezés feltételeiről bővebben az
FSZK honlapjántájékozódhatnak.

FELHÍVÁS AZ “AUTIZMUSSPECIFIKUS
EGÉSZSÉGNEVELÉS CURRICULUM
ALKALMAZÁSA” C. KÉPZÉSRE
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit
Kft. képzési felhívást tesz közzé “Autizmusspecifikus egészségnevelés
curriculum alkalmazása” című képzésre.
A képzés célja: az autizmussal élő személyek egészségközpontú
ellátásának komplex megismerése és gyakorlati alkalmazása.
A képzésre jelentkezhetnek szakdolgozók, középvezetők,
magasabb vezetők és tanácsadó munkakörben dolgozó
szakemberek egyaránt.
A képzésre elsősorban olyan szakemberek, segítők
bekapcsolódása javasolt, akik már rendelkeznek
alapismeretekkel és gyakorlati tapasztalattal az autizmus
spektrum zavarok területén.
Képzési időpontok:
2015. július 67. (hétfő, kedd)
2015. július 1718. (péntekszombat)
A képzés helyszíne: 1071 Budapest, Damjanich u. 4., Pap Károly
előadó
A jelentkezés az FSZK honlapján megtalálható elektronikus
jelentkezési lap kitöltésével lehetséges.
Elektronikus jelentkezési határidő: 2015. június 18 án éjfélig
Bővebb információk a képzésről és a jelentkezés feltételeiről a Képzési
felhívásban olvashatók.
Képzési dokumentumok:
• Képzési felhívás
• Jelentkezési lap
• Europass minta

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le
itt.

