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Gyógypedagógiai Kara. 2012ben, először a világon indítottak graduális képzésben autizmus spektrum
pedagógiája szakirányú képzést. 2015. július 17én, a nappali tagozatosok diplomaosztó ünnepélyén 87
gyógypedagógiai alapképzési szakon végzett hallgató vette át diplomáját dr. Zászkaliczky Péter dékántól. Közülük
14en végeztek autizmusspektrum pedagógiája szakirányon. Munkája mindenkinek lesz, hiszen évről évre nő az
autizmus diagnózist kapott gyerekek száma.
Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) és annak jogelődje, az Autisták Érdekvédelmi Egyesülete, évek óta
szorgalmazta az autizmussal kapcsolatos ismeretek oktatását a gyógypedagógus szakos hallgatóknak. Az AOSZ
elnöke, Kővári Edit, a diplomaosztón mondott beszédében a gyógypedagógusok munkájának fontosságáról
beszélt. Az AOSZ, hogy emlékezetessé tegye e napot mind a 14 hallgatónak és oktatóiknak – köztük dr. Stefanik
Krisztinának,az autizmusspektrum pedagógiája szakirány szakirány felelősének – egyegy kék muszlinsálat
ajándékozott, rajta a szakembereknek szóló üzenettel, amelyet 10. Nemzetközi AutismEurope Kongresszus
Asperger workshopon fogalmaztak meg.
„Ugyanolyanok vagyunk, mint ti, csak nincs elég eszközünk kifejezni.
Hangsúlyozzátok a képességeinket, közétek tartozunk.
Több figyelmet kérünk a felnőtteknek.

Fogadjátok el a különbözőségeinket és lássátok meg az értékeinket.
Ne akarjatok normálissá tenni.
Nektek is segítségre van szükségetek.
Mi segítünk.”

A diplomaosztón készült fotóinkat megtekinthetik ITT.
dr. Stefanik Krisztina az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában is beszélt az idei diplomaosztóról. A beszélgetés
megtekinthető az alábbi linken, a hirado.hu weboldalán.

VÁLTOZÁSOK A LEHETŐSÉGAUTÓNÁL
A Lehetőségautónál történő változásokat teljes terjedelmében, változtatás nélkül tesszük közzé.
Forrás: www.lehetosegauto.hu
"Tájékoztatjuk, hogy a konzorciumot vezető Széchenyi Lízing Zrt. a cégbíróság 2015. július 1jei bejegyzése
alapján Duna Lízing Zrt. néven működik tovább. A névváltozás a folyamatban lévő szerződéseket nem érinti.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy bankszámlaszámunk megváltozott! A régi bankszámlaszám használatát a
közeljövőben kérjük, mellőzze.
Az új bankszámlaszám: 5860030011233479
Számlavezető pénzintézet: DUNA TAKARÉK BANK Zrt.
Kérjük Önt, hogy a kölcsönszerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeit 2015. július 1jétól
(amennyiben azt már teljesítette, úgy a következő esedékes havi díjtól) fenti bankszámlaszámra szíveskedjen
teljesíteni, a problémamentes jóváírás érdekében.
Tájékoztatjuk, hogy a régi bankszámlaszámra, a mai napig teljesített havi díjak jóváírása probléma nélkül zajlik,
de az esetleges félreértések elkerülése érdekében, kérjük, hogy a jövőben az új bankszámlaszámra
szíveskedjenek teljesíteni.
Bankszámláról történő átutalás esetében, kérjük, rendszeres átutalási megbízását számlavezető bankjánál a
fentiek értelmében módosítsa. Kérjük továbbá, hogy ez esetben, a továbbiakban is tüntessék fel az Ügyfél nevét,
és a szerződésszámot. Készpénzátutalási megbízás (sárga csekk) esetében, kérjük, hogy azt az Ügyfél nevére

töltsék ki, továbbá közleményben a szerződésszámot tüntessék fel. Amennyiben van még a birtokában a régi
bankszámlaszámot tartalmazó készpénzátutalási megbízás, úgy azt a jövőben ne használja törlesztőrészletei
kiegyenlítésére.
Megértésüket köszönjük!
Tisztelettel,
Lehetőségautó Kft."

“AUTIZMUS SPECIFIKUS 3D GRAFIKAI KÉPZÉS” ŐSZTŐL, A
MITIŐK EGYESÜLET ÉS AZ INOKA ALAPÍTVÁNY KÖZÖS
PROJEKTJÉNEK KERETEIN BELÜL
A MITIŐK Egyesület és az INOKA Alapítvány közös megvalósításában, az NCTA201410795F nyertes projektje
keretében kerül megrendezésre:
3D grafikai képzés autizmussal élő fiatalok és felnőttek számára 2015 szeptemberétől!
Ki jelentkezhet?
Minden 16. életévét betöltött Magyarország területén élő, autizmussal élő fiatal és felnőtt személy, aki
• érdeklődik a 3D modellezés, 3D grafika és 3D nyomtatás iránt,
• tanult már 3D modellezést, de elakadt a tanulmányaiban,
• rajzol vagy tanult már 3D, 2D grafikai programot,
• érdeklődik az építészet, játékfejlesztés vagy tárgykészítés, prototípus készítés iránt.
A 3D oktatást az INOKA Alapítvány biztosítja oktatói és saját fejlesztésű elearning tananyagán keresztül.
Az online készségfelmérő feladatokat a Training Média Kft. és az INOKA Alapítvány biztosítja.
A jelentkezés határideje: 2015.augusztus 31ig
Jelentkezni az alábbi regisztrációs linken lehet:
https://docs.google.com/forms/d/1XOGEOIdNUtRwf_HE0COA0sNJjruoKufd6sIaDdkjeA0/viewform
Bővebb felvilágosítás kérhető: 06309638346 telefonszámon vagy aberek3d@gmail.com email címen.

A GEOBOOK KIADÓ HIÁNYPÓTLÓ KÖNYVET JELENTETETT MEG
AUTIZMUS TÉMÁBAN

Július eleje óta új, autizmussal kapcsolatos könyv érhető el a Geobook Kiadón keresztül.
Szaffner Éva – Gosztonyi Nóra: Szociális Történetek. Autizmussal élő gyermekek számára
Az elmúlt 11 évben ebben a témában nem jelent meg könyv magyar nyelven, ezért rendkívül hiánypótló.
A könyv megrendelhető a Geobook Hungary Kiadótól, az alábbi elérhetőségeken:
Cím: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 62/b
Tel.: 26/505405
Email.: geobook@mail.datanet.hu

TÁVOKTATÁSI PROGRAM AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ
CSALÁDOK SZÁMÁRA
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. jelentkezési felhívást tesz közzé 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

elkészített,

távoktatási

formában

elvégezhető

autizmusspecifikus

szülői

kompetenciafejlesztésre.
A távoktatási program címe: „ÚTJELZŐ VAGY CÍMKE? – Kérdések, válaszok, ötletek és gyakorlati
tanácsok”
A program azoknak a szülőknek, családtagoknak készült, akik 1012 évnél fiatalabb autista gyermeket nevelnek.
Ezen kívül elkészült egy rövidebb, felnőtt korú autista gyereket nevelő szülők számára hasznos kitekintés is,
amely szintén elérhető 2015. július 1.től projektünk távoktatási felületén, az autizmusonline.hu oldalon.

Kapcsolódó dokumentumok:
Jelentkezési felhívás
Útmutató a távoktatási felület használatához
Jelentkezési határidő: 2015. október 31. 00:00
Bővebb információk és jelentkezés: az FSZK weboldalán

FOGADJ ÖRÖKBE EGY KILOMÉTERT! – JÓTÉKONYSÁGI FUTÁS A
NESZÉRT
Nádudvari Péter pedagógus és hobbisportoló, az Autista Segítő Otthon munkatársa. Évek óta indul jótékonysági
futásokon, melyeken az autizmussal élő személyeknek, illetve a Nemzeti Színkottás Zenekarnak szervez
adománygyűjtéseket.
Péter 2012 óta teljesít minden évben valamilyen sportversenyt (futóverseny, ironman) jótékonysági célból. Idén
a gyöngyösi csapatait szeretné támogatni, és hozzásegíteni szép, különleges, hasznos tapasztalatokhoz –
adományokat gyűjt a Nemzeti Színkottás Zenekar következő táborában és koncertjén való részvételükhöz.
Az adományokból a gyöngyösi Gyöngyszem Zenekar és Autista Segítő Központ tagjainak táborbeli részvételét
finanszírozzák majd, valamint a tábort és fellépést érintő egyéb költségeket, hogy a fent leírt szép élményekben,
tapasztalatokban a gyöngyösiek is részesüljenek, és hogy a Nemzeti Színkottás Zenekar továbbra is eleget
tehessen a kodályi gondolatnak: ,,Legyen a zene mindenkié” – az autizmussal és az értelmi fogyatékossággal
élőké is.
Péter kezdeményezéséről, az adományozási lehetőségekről bővebb információt találnak, ha ide kattintanak.

BALOG ZOLTÁN MINISZTER INTÉZKEDÉSÉT KÉRTE AZ AOSZ AZ
AUTISTA OTTHONOK TÁMOGATÁSA ÜGYÉBEN. MEGÉRKEZETT A
VÁLASZ AZ EMMITŐL.
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.
Ezen sajtóhírre reagálva tájékoztatta az AOSZ elnöke tagjait és az érdeklődőket, hogy a sajtóhírben bejelentett
támogatási összeg nem új forrás, a civil szervezetek számára a pályázati lehetőség tavalyi évben is
rendelkezésére állt (ITT olvasható.). A pályázati keretösszeg nem változott, az AOSZ elnöke ennek a támogatási
összegnek a megemelésére, vagy a fokozott ellátási szükséglethez igazított magasabb normatív finanszírozás
megállapítására irányuló intézkedést kérte a minisztertől.
2015. július 16án hivatalos levélben tájékoztatta Czibere Károly az Emberi Erőforrások Minisztériumának
szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára az AOSZ elnökét, mely levél teljes
terjedelmében ITT olvasható.
2015. július 22én az AOSZ elnöke a fenti levélre reagálva újra megkereste Balog Zoltánt, az Emberi Erőforrások
Miniszterét. Az AOSZ elnöke levelében megerősítette a korábban leírtakat, miszerint a kiegészítő támogatás
keretösszege nem változott, a finanszírozási kérdés nem oldódott meg. Továbbra is kérte az intézkedését. A levél
teljes tartalma ITT olvasható.
Ezzel egyidőben Czibere Károlyt, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi
felzárkózásért felelős államtitkárát is újra tájékoztatta a kiegészítő támogatással kapcsolatos tényekről. Ez a
tájékoztató levél ITT olvasható.

ÁLLÁSLEHETŐSÉG GYÓGYPEDAGÓGUSOKNAK AZ AUTISTA SEGÍTŐ
KÖZPONTBAN
A Ferences Rendi Autista Segítő Központ Általános Iskola felvételt hirdet autizmus spektrum pedagógiája
szakirányon végzett gyógypedagógus munkakör betöltésére.
A fényképes önéletrajzokat, a motivációs levelet, és a végzettséget igazoló dokumentumokat 2015. augusztus
03ig a következő email címre kérjük eljuttatni: ask@ofm.hu
További információ a 06/37 500417es telefonszámon kérhető az intézményvezetőnél.

ÖNKÉNTESEKET VÁRNAK KULCS KÖZSÉGBE
Önkénteseket várnak a 2015. augusztus 09 – augusztus 13ig napközis jellegű, autizmussal élő
felnőtteknek szervezett Kulcs községben megvalósuló nyári táborba.
Várják jelentkezésedet! Ha 1 napra tudnál menni azt is örömmel fogadják!
Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon: 06204950603

TALÁLKOZÁSI PONTOK – LEZÁRUL A NYOLC PONT PROJEKT
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. a TÁMOP 5.4.1112/120120001 „Nyolc
Pont” kiemelt projekt
2015. augusztus 29én rendezi egész napos zárókonferenciáját a MOM Kulturális Központban
(1124 Budapest, Csörsz utca 18.)
A konferencia meghívott előadói: Mitzi Waltz és Ari Ne’eman.
Délutáni, párhuzamosan zajló szekcióülések:
1. FELNÖVŐBEN A „Z” GENERÁCIÓ – Autizmusspecifikus támogatás és digitális technológiák
2. MI ÍGY CSINÁLJUK! – Ötletek, megoldások és tapasztalatok az intézményi gyakorlatban
3. FÓKUSZBAN A CSALÁD – Szülői tréningek, képzések, családi programok
4. HOGYAN TOVÁBB? – A program eredményeinek fenntartása, további fejlesztése, stratégiai irányok,
együttműködési lehetőségek
5. TESTKÖZELBŐL – Autizmus és önérvényesítés
Várnak minden érdeklődőt, autizmussal élőket, családtagokat, szakembereket.
A konferencián ingyenes a részvétel, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni 2015. július 9től (a tervezett létszám eléréséig) az alábbi linken lehet.

A HVG INTERJÚALANYA: JAKSITY GYÖRGY
A hvg.hu interjút készített Jaksity Györggyel, melyet elolvasni teljes terjedelmében az alábbi linken lehet.

Jaksity György közgazdász, üzletember, a Concorde Értékpapír Zrt. alapítója, igazgatóságának elnöke.
A beszélgetés központi témája az autizmus, de szó esik emberségről, társadalomról, gazdaságról, jótékonyságról,
valós problémákról – természetesen az autizmus tükrében.

AZ ORIGO INTERJÚT KÉSZÍTETT TARR HAJNALKÁVAL
Tarr Hajnalka képzőművésszel, kurátorral, a Mosoly Otthon Alapítvány művészeti vezetőjével beszélgetett az
Origo újságírója. A cikk címe: „Az autizmus rácsa nem engedi át az érzelmeket”
Szó esett autizmusról, művészetről, az Autistic Artról, a MOHAról, de fotókat is láthatunk az autizmussal élők
rajzairól.
A beszélgetés teljes terjedelmében itt olvasható.

APÁCZAI CSERE JÁNOS DÍJAT VEHETETT ÁT GYŐRINÉ DR.
STEFANIK KRISZTINA – EZÚTON IS GRATULÁLUNK, ÉS
KÖSZÖNJÜK A MUNKÁJÁT
Apáczai Csere János díjat vehetett át kiemelkedő hatású oktatásinevelésigyógypedagógiai munkájáért,
valamint a pedagógiai gyakorlatot segítő kiemelkedő tudományos tevékenysége elismeréseként Győriné dr.
Stefanik Krisztina, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar egyetemi
adjunktusa, dékánhelyettese.
A díjakat Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztere, a pedagógusnap alkalmából tartott ünnepség keretein
belül adta át Budapesten, 2015. június 4én.
Az Autisták Országos Szövetsége nagyon köszöni és ezúton is gratulál, jó egészséget és sok sikert
kíván Győriné dr. Stefanik Krisztina további munkájához, mely minden autizmussal élő személy és
családja számára rendkívüli jelentőségű.
A további díjazottak listája megtekinthető az EMMI weboldalán.

MENEKÍTÉSI GYAKORLAT A 4ES METRÓBAN

2015. június 10én éjjel menekítési gyakorlaton vettek részt az AOSZ ASD munkacsoportjának delegáltjai,
valamint kísérőik 4es metróban. A gyakorlat az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont
szervezésében valósult meg, ahol az AOSZ delegáltjain kívül hallássérültek, látássérültek, mozgássérültek, down
os család is részt vett.
A gyakorlat célja: javaslatok kidolgozása a menekítési protokollokhoz, a katasztrófavédelemben dolgozók
felkészítéséhez, valamint autista társaink felkészülését segítő legfontosabb tudnivalók, tapasztalatok összegzése.
Köszönjük az Egyetemes Tervezés Információs Központnak, akik a fogyatékkal élő személyek speciális mentési
szempontjainak figyelembevétele érdekében az együttműködést létrehozták, köszönet két társunknak és a
kísérőknek, akik vállalták az éjszakai részvételt és köszönet a fiúknak, akik felvételeket készítettek számunkra, a
tegnap éjszakai történések feldolgozásához.
Köszönjük a katasztrófavédelemnek a nyitottságot. Az együttműködés nem ért itt véget!
A fotók a galériában láthatók.

AZ EDF ÖRÖMMEL JELENTETTE BE AZ ORACLE ÁLTAL
FINANSZÍROZOTT ÖSZTÖNDÍJAT
Az Európai Fogyatékosügyi Fórum (EDF) örömmel jelentette be azt az Oracle által finanszírozott ösztöndíjat,
amely a 20152016 os tanévben az olyan fogyatékossággal élő diákok projektjeit támogatja, akik a
számítástechnika, számítógépes tervezés, a felhasználói élmény, vagy a hozzá kapcsolódó területeken tanulnak.
Az ösztöndíjra 2015 június 1 től szeptember 1.ig lehet jelentkezni.
Részletek az EDF weboldalán olvashatók.

AZ AUTISTIC ART MISKOLCI RENDEZVÉNYE
A Mosoly Otthon Közhasznú Alapítvány (MOHA) rendezvényt szervezett Miskolcon (Miskolc Pláza – Miskolc,
Szentpáli út 26.), 2015. június 20. 1519 óráig, melyet a MOHA által támogatott otthonok munkatársai, az
autista fiatalok, valamint a szülők és a téma iránt érdeklődők részére valósítottak meg.
A rendezvény programja:
• A MOHA művészeti program 5 éve

• Autistic Art divatshow
• Szociális dizájn a MAACRAFT (Miskolci Autista Alapítvány)
• Kreatív foglalkoztatási lehetőségek a Szimbiózis Alapítványnál
• Kiállítás, tárlatvezetés
Rendezvényükön bemutatták a tehetséges autista fiatalok alkotásait, valamint az ezeken alapuló dizájnorientált
termékfejlesztés eredményeit. Ehhez kapcsolódnak miskolci partnereik, akik az autizmussal élők foglalkoztatása
területén elért eredményeiket, inspiráló projektjeiket mutatják be.
A szervezetekről több információ olvasható az alábbi linkeken:
Az Autistic Art weboldala és webshopja
A Mosoly Otthon Közhasznú Alapítvány honlapja és facebook oldala
A MAACRAFT weboldala és facebook oldala
A Miskolci Autista Alapítvány honlapja és facebook oldala
A Szimbiózis Alapítvány honlapja és facebook oldala
A Baráthegyi majorság honlapja és facebook oldala

KLUBFOGLALKOZÁSOK AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARBAN
ÉRINTETT FIATALOK SZÁMÁRA TATÁN
Az Esőemberekért Egyesület 2015 augusztusában klubfoglalkozásokat indít autizmus spektrum zavarban
érintett fiatalok számára: Tata, Somogyi Béla u. 39. sz. alatti telephelyén.
Amit ajánlanak:
A foglalkozások során:
• megismerkedhetsz más, hasonló nehézségekkel küzdő fiatalokkal
• hétköznapi gondokban, nehézségekben segítséget, tanácsot kaphatsz
• egy jó közösség tagja lehetsz
• érdeklődési körödnek megfelelő témákról tájékozódhatsz
• segítenek felkészülni a munkavállalásra, foglalkoztatásra
• később lehetőséged nyílhat akkreditált (védett) foglalkoztatásban való részvételre

Feltételek:
• ne okozzon gondot az önálló közlekedés Tatán
• legyen kedved részt venni barátságos beszélgetésekben, foglalkozásokon másokkal együtt
Jelentkezés: Matolcsi Rita szakmai vezetőnél
Telefon: 06303134325
Email: esotata.asz@gmail.com
Várják jelentkezéseiteket!

ŐSZTŐL ÚJ ÉPÜLETBE KERÜL A SZEGEDI GEMMA INTÉZMÉNYEK
FEJLESZTŐ ISKOLÁJA
“Ősztől új épületbe kerül a szegedi GEMMA intézmények súlyosan, halmozottan sérült gyermekeket ellátó
iskolája és nappali szolgáltató központja.
A Szivárvány Autizmus Egyesület 2010ben szülők és szakemberek összefogásával alapította meg a GEMMAt,
hogy hiánypótló szolgáltatást nyújtson a súlyosan, vagy halmozottan sérült gyermekek oktatása és szociális
nappali ellátása terén. Az intézményeknek egy 250 négyzetméteres egykori iskolaépület ad otthont, de ez az
elmúlt években egyre kisebbnek bizonyult – mondta Kissné Papfalvi Nóra, a civil szervezet munkatársa.”
Forrás: Magyar Kurír
“Szeptemberig fejlesztő iskolát alakítanak ki a szegedi Bakay Nándor utcai volt erdészeti kollégiumban a GEMMA
intézmények. A mára 3 intézményből álló GEMMA 69 millió forintért vette meg az épületet a várostól, a pénzt az
egyházmegye, a minisztérium, cégek és a Rotary adta össze.
Péntek délelőtt a Bakay Nándor utca 50. alatti volt erdészeti kollégium kulcsait Harter Árpádné vette át Kardos
Kálmántól, az IKV Zrt. vezérigazgatójától. Az ünnepségen KissRigó László megyés püspök a kulcsot jelképesen,
szalagra felfűzve 3 tanulónak adta tovább.
Az új, Bakay Nándor utcai iskolába szeptembertől 30, halmozottan sérült gyerek járhat. Emellett közepesen
sérülteknek két gyógypedagógiai osztály is indul 66 fővel. A cél az, hogy a fejlesztések végén 78 gyerek
járhasson ide. Elsőként az akadálymentesítésre kell költeni, ez kerül majd a legtöbbe. Van egy cég, amelyik 20
millió forint értékű liftet ajánlott fel – mondta el a részleteket Péntek Imréné, a leendő fejlesztő iskola
intézményvezetője.”

Forrás: Délmagyar
A kulcsátadó ünnepségről készült fotóalbum megtekinthető a facebookon.

’ÁBEL’ SPECIÁLIS ASZTAL – 4. MAGYAR ASZTALOS TANULMÁNYI
VERSENY DÖNTŐJÉNEK VERSENYDARABJA
16 kész versenydarab készült, a 4. Magyar Asztalos Tanulmányi Verseny döntőjén, melyet Sopronban
rendeztek meg 2015. április 9–10én.
A tanulmányi versenyről szóló kisfilm megnézhető a YouTube csatornán.
“Nehéz menet volt
A korábbi évektől eltérően idén azt a feladatot tűztük ki célul, hogy egy olyan bútor legyen a versenyfeladat, ami
azon kívül, hogy elkészítése komoly kihívást jelent a döntőbe jutott csapatoknak, egyben lehetőséget ad az
ország legjobb asztalos tanulóinak egyfajta társadalmi szerepvállalásra is. Ezért egy győri és egy miskolci autista
intézettel vettük fel a kapcsolatot, majd az ott dolgozó terapeuták által megfogalmazott elvárásoknak
megfelelően terveztünk egy bútort, pontosabban egy speciális munkaasztalt, autizmussal élő gyermekek
számára. Célunk volt, hogy a verseny során elkészült munkaasztalokból minél több kerüljön a valamelyik
intézetben

tanuló gyermekekhez. A versenyző csapatok kitartó munkájának köszönhetően

a célunk

megvalósult, minden csapat piacképes, befejezett termékkel zárta a kétnapos versenyt.” – olvashatjuk Mózes
Lajos és Csonka Imre írásában.
Röviden az asztalról ( a teljes írás elolvasható és letölthető formátumban itt olvasható):
’Ábel’ speciális asztal
“Az asztalt elsősorban tanulás és fejlesztői munka segítésére terveztük. Olyan intim tér létrehozása volt a cél,
ami a koncentrálást, a feladatokra való összpontosítást segíti. Emellett biztosít egyfajta intimitást. Az asztal
dobozszerű kialakítása elszigetel, de egyszerre teret is ad a gyerekek saját világának. Visszafogott szín és
struktúraválasztás, és az egyszerű formai elemek szintén a fenti célt hivatottak szolgálni. Ugyanakkor a beépített
játékos elemek, a mozgó alkatrészek adnak egyfajta dinamikát az amúgy statikus tárgynak. A funkciókat
tekintve a döntött asztallap ideális a vizuális feladatok során. A szív, mint tájékozódási pont a bal felső sarokban a
napi program és az írás irányának jelzése mellett a fehér felület kontrapontjaként is működik. Ugyancsak
színesíti a felületet a jobb sarokban elhelyezett „szmájli”, ami az elismerés egyszerű eszköze a segítőknek. A napi

és órai program (menetrend) nem tépőzárral, hanem mágneses megoldással kerül fel az asztal belső falára. Az
integrált világítás kiváló fényviszonyokat biztosít. A tömörfa lámparúd nem direkt a munkafelületre világít, és ha
felpillantunk nem is látható, így szemünket nem éri erős fényhatás.”

BÍRÓ BERNADETT (NUSÓ) A SPECIÁLIS OLIMPIÁN
Bíró Bernadett (Nusó) autizmussal él, felkészülését Ráfi Tünde, az edzője segítette. Heti 10 edzéssel készült a
Los Angelesi Speciális Olimpiára, mely 2015. július 24én kezdődött. Nusó a 86 fős magyar delegáció tagjaként
vesz részt az olimpián. A magyar speciális olimpikonok 14 sportágban (atlétika, asztalitenisz, bocsa, bowling,
erőemelés, görkorcsolya, judo, kerékpár, kosárlabda, labdarúgás, tenisz, tollaslabda, torna, úszás) veszik fel a
küzdelmet a sportpályákon augusztus 2ig.
Nusó a versenyen 3 különböző számban indul: ötven méter pillangó, száz méter gyorsúszás és négyszer száz
gyors váltó
A felkészülésről írt cikket, és a videót a Gyula Televízió weboldalán lehet megtekinteni.
100 méter gyorson már teljesített, és a magyar csapat éremgyűjteményét egy bronzéremmel
gazdagította, ezúton is gratulálunk neki!
A cikket itt olvashatják.

LEZÁRULTAK A MENTORSZÜLŐ KÉPZÉSEK AZ FSZKNÁL
Szeretettel köszönti az AOSZ az újonnan képződött mentorszülőket, akikkel hamarosan megkezdjük
a közös munkát!

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és a TÁMOP 5.4.1112/120120001
azonosító számú kiemelt projekt, az „Autizmusspecifikus mentorszülő képzés” című, NMH engedéllyel
rendelkező képzéseket indított, autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők, gondozók, családtagok részére több
képzési helyszínnel (Zalaegerszeg, Budapest, Gyöngyös). Ezeken a képzéseken 40 új mentorszülőt képeztek.
A mentorszülő képzésről több résztvevő is írt blog bejegyzésekben:
http://aprolepesek.blog.hu/2015/07/20/mentorszulok_lettunk
http://tdori.blogger.hu/2015/06/06/kulisszatitkokmentorszulokepzesfszkbudapest
http://tdori.blogger.hu/2015/06/13/kulisszatitkokiimentorszulokepzesfszk
http://tdori.blogger.hu/2015/06/22/kulisszatitkokiiimentorszulokepzesfszk

KIHIRDETTÉK AZ AUT2015 KÓDSZÁMÚ, FSZK ÁLTAL KIÍRT
PÁLYÁZAT NYERTESEIT
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára a bíráló
bizottság javaslata alapján meghozta döntését az AUT2015 kódszámú,
„Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi
szervezetek kiegészítő támogatása” című pályázathoz kapcsolódóan.
További információk és a nyertesek listája az FSZK weboldalán olvasható.

Az AOSZ sajnálattal értesült a pályázó szervezetektől, hogy a pályázati kiírás tartalma megváltozott. Az új kiírás
értelmében három pályázó szervezet jelentős mértékű többletforrástól esett el. Az említett szervezetek az
„1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
működésük feltételeiről” 66. §a értelmében az értelmi fogyatékosok otthonában a középsúlyos vagy
súlyos értelmi fogyatékos, valamint értelmi és más fogyatékosságban szenvedő, állandó és
folyamatos ápolást igénylő személyek ápolása és gondozása történik.
A pályáztató a hivatalos tájékoztatása szerint a hazai és nemzetközi szakmapolitikai irányvonalakhoz való szoros
illeszkedés érdekében változtatta meg a pályázati kiírást.

PÁLYÁZAT INNOVATÍV TECHNOLÓGIAI MEGOLDÁSOK
TÁMOGATÁSÁRA
Nemzetközi

innovációs
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megkönnyítő

technológiai

megoldások

támogatására 5.00/5
A Google innovációs ötletpályázatot hirdet “Google Impact Challenge” címmel a fogyatékkal élők életét
megkönnyítő technológiai megoldások támogatására nonprofit és jótékonysági szervezetek részére.
A pályázat részleteiről weboldalunk hírei közt is olvashatnak.
A pályázók köre
Nonprofit és jótékonysági szervezetek jelentkezését várják bármely országból.
A pályázat benyújtása
A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani ezen az oldalon.
Határidő: 2015. szeptember 30.
További információ gicdisabilities@google.com
Forrás (pályázati kiírás, kapcsolódó dokumentumok)
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AZ AMCHAM ALAPÍTVÁNY NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET
GYERMEKEKKEL FOGLALKOZÓ KÖZÉP ÉS DÉLDUNÁNTÚLI
INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványa (AmCham Alapítvány) nyílt pályázatot hirdet az alábbi címmel:
„TARTALMAS SZABADIDŐ – SZÁRNYALÓ GYERMEKEK”, gyermekekkel foglalkozó Közép és DélDunántúli
intézmények részére
(információ és pályázati dokumentáció kérhető: foundation@amcham.hu email címen)
Az Alapítvány 2015ben is támogatja a gyermekekkel foglalkozó intézményeket, és segíti Őket abban, hogy
megvalósíthassák a terveiket.
Céljuk, hogy példaértékű projekteket/ szervezeteket – támogassanak, akik a nehéz körülmények ellenére is
képesek hosszú távon gondolkodni, összefogni, motiválni egy kisebbnagyobb közösséget, és a munkájukkal, az
ötleteikkel, a kitartásukkal hozzájárulni egy program/fejlesztés sikeréhez, az elindulásához.
Pályázók köre: Magyarországon bejegyzett civil szervezetek, alapítványok, egyesületek
Régió szerint:
* KözépMagyarország (Budapest és Pest megye)
* DélDunántúl (Baranya, Somogy és Tolna megye)
Pályázható kategóriák:
1. Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok, gyermekek oktatásképzésére, a szabadidő hasznos eltöltésére
irányuló programok
2. Fogyatékkal élő (mentális, mozgás, hallás, látási fogyatékkal élők) fiatalok, gyermekek oktatásképzésére,
a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló programok
A pályázat benyújtása: Csak postai úton, az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítvány címére:
1051 Budapest, Szent István tér 11.
A pályázatok postára adásának határideje: 2015. augusztus 19.
Részletek itt találhatók.

FELHÍVÁS A MNÜA MEGKERESÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
A közelmúltban több megkeresés érkezett hozzánk az Erzsébetprogram keretében, a fogyatékossággal élő
pályázók számára kiírt pályázattal kapcsolatban, mivel a pályázókat azzal az indokkal utasították el, hogy „a
fogyatékossági támogatást megállapító határozat hiányzik” azt nem csatolták pályázati anyagukhoz, holott ezt

megtették. A panasszal hozzánk fordult elutasított pályázók egyébként nem is részesültek fogyatékossági
támogatásban, hanem fogyatékosságuk alapján járt számukra magasabb összegű családi pótlék, s ezt a pályázati
anyagban igazolták is.
A panaszokra hivatkozással az AOSZ megkereste a pályázat kiíróját a Magyar Nemzeti Üdülési
Alapítványt (továbbiakban: MNÜA), hogy tisztázza az elutasítások okát, illetve kifogásolta a
pályázati kiírást, mivel az a Szövetség álláspontja szerint az nem volt egyértelmű.
A MNÜAval folytatott levelezés alapján megállapítható, hogy amennyiben a nagykorú autizmussal élő személy,
aki
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dokumentumokat kellett csatolnia:
• a pályázat benyújtását megelőzően kapott magasabb összegű csalá
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