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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Decemberi hírlevél

"2015. december 21."

Az iroda ünnepi ügyeleti rendje és
elérhetőségei

Kedves Tagjaink, Kedves Érdeklődők!

Az AOSZ iroda 2015. december 23tól 2016. január 3ig csak ügyeletet tart.

Ebben az időszakban személyesen nem tudunk rendelkezésre állni az irodában, de az alábbi e

mailcímen és telefonszámon elérhetőek vagyunk:

Email: info@esoember.hu

Telefon: 06/20 575 1919

Köszönjük szíves megértéseteket!

2015. január 4től a megszokott munkarendben és elérhetőségeken várjuk a megkereséseket.

A felajánlások révén megsokszorozta az
ellopott pénzt a Kecskeméti Autizmus

Centrum
Az ellopott pénz sokszorosát kapta vissza az Autista Centrum nagylelkű felajánlók révén, de nem

csak pénzt, hanem egyéb ajándékokat  is eljuttattak a pórul  járt  intézménybe. Még november

végén  történt a  lopás az Autista Centrumban, azóta pedig  csak úgy sorjáznak a  felajánlások.

Mostanra már akkora összeg összegyűlt, hogy már a tornaterem fejlesztésére is jut pénz.

A  tolvaj  65  ezer  forintot  emelt  el  november  végén  a  Centrumból.  Azt  a  pénzt,  amiből

ajándékokat vásároltak volna a gyerekeknek. Az összeg egy része papírgyűjtésből származott, a

másik felét – egy októberi jótékonysági koncert bevételét – az Autista Gyermekekért Egyesület

adományozta az intézménynek.

Az  Autista  Gyermekekért  Egyesület  bankszámlájára  két  hét  alatt  187  ezer  forint  adomány

érkezett a gyerekek megajándékozására.

Az Esőmanók Egyesület szakember
képzést szervezett Szekszárdon

Nyertes  NEA  pályázatnak  köszönhetően  sikerült  3  tolna  megyei  pszichológusnak  és  3

gyógypedagógusnak  lehozni  Szekszárdra  az  "Egy  Másik  Út"  Alapítvány  akkreditált  elméleti

képzését, amit majd jövőre hospitalt gyakorlati képzés követ. 

A szekszárdi elméleti képzés végét borkóstoló és vacsora zárta, a hálás szülők köszöneteképpen. 

Az  Esőmanók  Tolna  Megyei  Autistákért  Egyesület  köszöni  a  képzést  az  "Egy  Másik  Út"

szakembereinek, Mészáros  Lőrincnek  és Merckle  Andreának!  Illetve  köszöni mind  a  hat  helyi

szakembernek, aki részt vett a képzésen.

Bejutott a "Világ Legfontosabb
Embereiért" című pályázat döntőjébe a

Vadaskert Alapítvány!
Az  IKEA  rendszeresen  ír  ki  pályázati  projekteket  közhasznú  célt  elősegítő  tevékenységek

bátorítására.  Ilyen  például  az  Otthon  az  Erdőben,  vagy  a  Világ  Legfontosabb  Embereiért

pályázatok. Utóbbi projekt  lényege, hogy az áruház olyan helyi szervezeteket  támogat, akik a

legfontosabb  embereket,  azaz  a  gyermekeket  segítik  életkörülményeik  javításában.  A  projekt

keretein  belül  több  száz  pályázó  adta  be  igényét  a  támogatásra,  ezek  közül  a  zsűri  döntése

alapján  a  Vadaskert  Alapítvány  a  Gyermekek  Lelki  Egészségéért  bejutott  a  döntőbe,  azaz  a

legjobb 20 pályázó közé. Innentől kezdve az IKEA Klub tagok kezében van a döntés, hiszen az ő

általuk leadott szavazatok összesítése során kerül majd ki a végső győztes. A szavazás január 4

én  indul,  EZEN  az  oldalon  lehet  majd  szavazni.  A  győztest  IKEAtermékekkel  támogatják,

valamint lehetőséget kapnak, hogy ismertté váljanak.

Fogyatékosügyi Központ nyílt az ELTEn
December 10én átadták az Eötvös Loránd Tudományegyetem Fogyatékosügyi Központját.

Az ELTEn 2000 óta folyik a fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő hallgatók szervezett

megsegítése, kezdetben kari koordinátorok közreműködésével. 2009 szeptembere óta egyetemi

mailto:info@esoember.hu
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fogyatékosságügyi koordinátor irányítja munkájukat, valamint vezeti az egész egyetemet érintő

fogyatékosságügyi  intézkedéseket,  programokat.  2015.  szeptember  15től  a  Kancellária

létrehozta a Fogyatékosügyi Központot, amely a Hallgatói Szolgáltató és Sportközponton belül

működik.  A  kari  koordinátorok  és  a  Fogyatékosügyi  Központ munkatársai  közösen  látják  el  a

fogyatékossággal  élő  hallgatók  speciális  igényeinek  kielégítését,  az  új  Központban  három

gyógypedagógus és egy látássérült informatikus dolgozik.

További információk ITT találhatók.  

Beszámoló a Fogyatékkal Élők Nemzetközi
napjának megünnepléséről 

2015.  december 3án tartották a Fogyatékkal Élők Nemzetközi Napját
Brüsszelben, az Európai Unió fővárosában.

Az esemény kapcsán szervezett két napos rendezvényen részt vett az AOSZ négy fős

delegációja is. Az alábbi linken olvasható az ASD munkacsoport tagjainak beszámolója. 

Minicsődület maximeglepetéssel!
Az Autista Gyermekekért Egyesület december 9én, szerdán délután 5 órakor villámcsődületet

tartott a kecskeméti, Malombeli Libri Könyváruházban, melyre a kecskeméti Autizmus Centrum

mind a 16 csoportjának vezetőjét meghívták.

Régi vágyuk teljesült az autisták fejlesztését az eddigi hazai szakirodalomban talán legteljesebb

módon  segítő  Ö.T.V.E.N.  (Önismeret,  Társas  Viselkedés  és  Egészségnevelés)  című  kiadvány

megjelenésével. A 664 színes, kivehető A/4es oldalt tartalmazó gyűrűs könyv – példányonként

22  ezer  forintos  ára  miatt  –  eddig  Kecskeméten  nem  juthatott  el  mindenkihez,  aki  azt

haszonnal forgathatta volna. Az Autista Gyermekekért Egyesület Mikulása ezt a hiányt kívánta

pótolni  azzal,  hogy  a  kecskeméti  Autizmus  Centrum mind  a  16  csoportját meglepte  egyegy

Ö.T.V.E.N.nel. A könyv tartalmára kíváncsi szülők – és más érdeklődők – is belelapozhatnak a

vaskos kiadványba az Autista Gyermekekért Egyesület információs irodájában, ahol – önkéntes

szülők  közreműködésével  –  januártól  rendszeres  nyitva  tartással  állnak  a  hozzájuk  fordulók

szolgálatára.

A Kecskeméti Televízió tudósítása a könyvátadásról ITT látható.  

A Láthatatlanok – Autista emberek a
társadalomban című könyv akciósan

megvásárolható

A  Scolar  Kiadó  által  2010ben  megjelentetett  “Láthatatlanok  –  Autista  emberek  a

társadalomban” című könyv most 499 ftért megrendelhető. Az akció 2016. január 31ig tart.

Ezt követően a könyv már csak az AOSZon keresztül lesz elérhető.

A kiadvány az Országos Autizmus Kutatás  folytatása, mely a Magyarországon autizmussal élő

emberekről és családi környezetükről kíván képet adni.

A könyv online megrendelhető az alábbi linken.  

A kiadó elérhetőségei:

Weboldal: www.scolar.hu  

Cím: Scolar Kiadó, 1016 Budapest, Naphegy tér 8. (MTI székház)

BKVval megközelíthető: 178as busz végállomásától 1 percre

Email cím: scolar@scolar.hu 

Az AutismEurope elnököt választ 

http://karrierkozpont.elte.hu/megnyilt-az-elte-fogyatekosugyi-kozpontja/
http://aosz.hu/beszamolo-a-fogyatekkal-elok-nemzetkozi-napjanak-megunnepleserol/
http://kecskemetitv.hu/sa_hirek/i_kecskemet_2/i_borsos_aru_konyveket_kaptak_az_autistak_107454/t_Borsos%20%C3%A1r%C3%BA%20k%C3%B6nyveket%20kaptak%20az%20autist%C3%A1k%20/index.html
http://www.scolar.hu/lathatatlanok_autista_emberek_a_tarsadalomban_1731?keyword=L%C3%A1thatatlanok
http://www.scolar.hu/
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Az autizmussal élők brüsszeli központú nemzetközi érdekvédelmi szövetsége, az AutismEurope

2015 végén új elnököt választ, mert a jelenlegi elnök, Szilvásy Zsuzsanna mandátuma lejár.

Az AOSZ, mint az AE tagszervezete online adta le szavazatát a jelöltre – Szilvásy Zsuzsannára,

aki második alkalommal is indult az elnöki megbízatásért.

Balázs az aranyért!
Az Autisták Országos Szövetsége a NIOK alapítvány Adjuk össze! programjának támogatásával

kampányt indított Tóth Balázs 26 éves autista sportoló számára új céljának eléréséhez.

Te is tehetsz Balázsért, hiszen az áhított cél eléréséhez az akaraton és a sok áldozaton túl némi

befektetés is kell! Minden adomány aranyat ér!

Részletek és adománygyűjtés: http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Balazs_az_aranyert

KÖSZÖNJÜK!

Balázs májusban nyerte világbajnoki címét, melyről már korábban hírt adtunk,  miként arról is,

hogy kétszeres ezüstérmes lett a Global Gamesen. 

Ismét autizmusbarát kakaókoncert lesz a
Budapesti Fesztiválzenekarral 

Fischer Iván és a Budapesti Fesztiválzenekar az elmúlt  időszakban olyan egyedi koncertformát

dolgozott ki a Cseperedő Alapítvány együttműködésével, amelyben az autizmussal élő gyerekek

és családtagjaik is jól, és ami talán ennél is fontosabb: biztonságban érezhetik magukat.

Hogy  könnyebb  legyen  elképzelni,  milyen  is  egy  Autizmusbarát  Kakaókoncert,  készült  egy

rövidkisfilm róla. 

Itt pedig egy képes beszámolót találtok az előző alkalomról.

A következő koncert 2016. február 7én (vasárnap) 12 órakor lesz a Budapesti

Fesztiválzenekar próbatermében (Budapest, III. kerület, Selmeci utca 1416.).

A jegyek 2500 forintba kerülnek, melyeket a rendeles@bfz.hu címen igényelhettek Bagi

Orsolyánál.

Jegyigényeteket jelezzétek legkésőbb 2016. január 8ig (péntek).

“Jobb Velünk a Világ!” – Gálaest
December  3át  az  ENSZ  1992ben  nyilvánította  a  fogyatékos  emberek  világnapjává.  Ennek

alkalmából  Jobb  velünk  a  világ!  címmel  egész  napos  rendezvényt  tartottak  a  Nemzeti

Színházban.

A gálaesten adta át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere a Pro Caritatedíjakat.

A díj a szociális ellátás fejlesztéséhez való hozzájárulásért, a gyermekvédelem, a fogyatékos és

megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációja érdekében végzett kiemelkedő szakmai,

közszolgálati, karitatív tevékenységért adományozható.

ProCaritate  díjat  vehetett  át  dr.  Simó  Judit,  a  Fogyatékos  Személyek  Esélyegyenlőségéért

Közhasznú  Nonprofit  Kft.  vezető  szakértője  és  Jakubinyi  László,  Szimbiózis  a  Harmonikus

Együttlétéért Alapítvány kuratóriumi elnöke is. 

A  rendezvényen  átadtak  Fogyatékosságbarát  Munkahely  elismeréseket  is,  melyet  az  Emberi

Erőforrások  Minisztériuma  és  a  Salva  Vita  Alapítvány  2010ben  alapított.  A  kisvállalkozások

között díjazták a Kockacsoki Nonprofit Kft.t.

Bővebben az EMMI honlapján is olvashattok a díjátadásról.

Az AOSZ ezúton is gratulál minden díjazottnak!

Földesi Erzsébettel készült interjú az
egyetemes tervezésről a Jogi Fórum

oldalán
Földesi Erzsébet az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont (ETIKK) megálmodója és

vezetője, a Fogyatékos Emberek Szervezetei Tanácsának (FESZT) az elnöke, a Mozgássérültek

Egyesületeinek Országos Szövetségének (MEOSZ) az alelnöke, az European Disability Forum volt

alelnöke, jelenleg elnökségi tagja, a helyitől a nemzetközi szintekig képviseli a fogyatékossággal

élő embereket. Az Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpont tesztelési és javaslattételi

munkájában már autista felnőttek is részt vesznek.

Az egyetemes tervezésről szóló, vele készült  interjú, a  fogyatékos emberek világnapján a Jogi

Fórum főoldalán jelent meg.

http://www.adjukossze.hu/kezdemenyezes/Balazs_az_aranyert
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https://www.dropbox.com/sh/e0tdpqo2pd28bu2/AAAeDD0agY5qcYOENoCu5PzQa?dl=0
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ITT olvasható. 

Önálló élet a szükséges segítséggel =
Támogatott lakhatás 

A  Mozgáskorlátozottak  Somogy  Megyei  Egyesülete  fogyatékossággal  élő  emberek  számára

támogatott lakhatást biztosító férőhelyeket hozott létre. 

Önellátásra legalább részben képes, kisközösségben való együttélésre alkalmas autista, értelmi

sérült,  mozgássérült,  siket,  nagyothalló,  vak,  gyengénlátó  fogyatékossággal  élő  16  –  60  év

közötti  életkorú emberek  számára vállalják – a  számukra  szükséges  személyi  segítségnyújtás

biztosításával    tartós  lakhatási  és  ellátási  lehetőség  biztosítását,  a  következő  elhelyezési

körülmények között:

Kaposvár  belvárosi  részén,  a  Kanizsai  utca  25.  sz.  alatti  liftes,  akadálymentesen  használható

épületben  2  db  kétszemélyes  és  1  db  egyszemélyes,  önálló  zuhanyozókkal, WCkel  felszerelt

szoba, közös melegítő konyhával, étkezővel, nappalival, továbbá

Kaposvár  kertvárosi  részén,  az  Egyenesi  út  74.  sz.  alatt,  lépcsővel  megközelíthető  tetőtéri

lakrészben 1  db  kétszemélyes  és  1  db  egyszemélyes,  önálló  zuhanyozókkal, WCkel  felszerelt

szoba, közös melegítő konyhával, étkezővel.

A lakóegységek bútorozottak, de igény esetén saját bútorral is berendezhetők.

Igény  esetén,  szociális  intézményi  foglalkoztatás,  vagy  bértámogatással  történő  rehabilitációs

foglalkoztatás  keretében  részmunkaidős  munkalehetőséget  is  tudnak  az  ellátottak  számára

biztosítani. A lakrészek előzetes időpont egyeztetéssel megtekinthetők.

Az  intézmény  fenntartója:  Mozgáskorlátozottak  Somogy  Megyei  Egyesülete,  7400  Kaposvár,

Béke u. 47. Várható térítési díj: a szoba nagyságától, illetve egy vagy kétszemélyes elhelyezéstől

függően: 35.000 Ft – 45.000.Ft/hó között, étkezés nélkül.

Az elhelyezés egyéb feltételeiről további információ kérhető:

dr.HegedüsBeleznai Csilla, beleznai@napgyogy.tonline.hu tel: 06 20 4399455, vagy

dr.Hegedüs Lajos, hegedus@meosz.hu, tel: 06 20 9358752

Sikeresen zárult az AOSZ kártya kampány!

Köszönjük, hogy szavazataitokkal, javaslataitokkal elősegítettétek az AOSZ kártya kedvezményt

nyújtó partnerek körének bővítését. 

Budapesten  és  9  megyében  összesen  188  partnert  javasoltatok,  akikkel  az  AOSZ  felveszi  a

kapcsolatot, így vidéken is elérhetővé válnak az AOSZ kártya tulajdonos számára kedvezményt

nyújtó szolgáltatások.

A kampányról bővebben weboldalunkon olvashattok.  

Mi  az  az  AOSZ  kártya,  hogyan  juthatsz  hozzá,  hol  használhatod?  Minderről  olvashatsz

aweboldalon.

TÁMOP 5.4.1112/120120001 ZÁRÓ
SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex szakmai

innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt

projekt

A teljes sajtóközlemény honlapunk hírei közt olvasható.

Részletek:

"A  kiemelt  projekt  az  autizmussal  élő  emberek  életminőségének  javítását  hivatott

szolgálni és nyolc részcélhoz kapcsolódó komplex szakmai tevékenységből épül fel. A

szakemberképzés,  az  autista  emberek  és  családok  közvetlen  támogatása,  az

intézményi  gyakorlatfejlesztés  és  önértékelési  szempontrendszer,  valamint  az

http://www.jogiforum.hu/interju/144#.VmCu0Od1B4w.facebook
mailto:beleznai@napgyogy.t-online.hu
mailto:hegedus@meosz.hu
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http://aosz.hu/a-nyolc-pont-projekt-zaro-sajtokozlemenye/


országos  lefedettséget  biztosító  tanácsadó  hálózat  kialakítása,  csakúgy,  mint  a

novembertől  működő  elektronikus  információs  rendszer  és  koordinációs  iroda,  a

projektben megvalósult fejlesztések egymást kiegészítő elemei.

A  projekt  egyedülállónak  mondható  hazai  és  európai  szinten  is,  tekintve,  hogy

korábban  sem  Magyarországon,  sem  az  Európai  Unió  területén  másutt  ilyen

volumenű szakmai beruházás nem  történt a  szakterületen. A projekt megvalósítási

időszaka 2013. február 1 – 2015. október 31. volt, közel 800 M Ftos (773 676 820

Ft)  támogatási  összeg  szolgálta  a  megvalósítást,  a  projektgazda  a  Fogyatékos

Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft volt. A megvalósításba közel

300 fő került bevonásra, közöttük számos autista személy, illetve autista gyermeket

nevelő szülő." 

"A projektesemények közel három éve követhetők a közösségi médiában a projekt

Facebook  oldalán  (https://www.facebook.com/autizmusiroda/),  ahol  az

információközlésen  túl  kétirányú  kommunikáció  is  zajlik  a  célközönség  és  a

projektszervezet között.

A  projekt  eredményeinek  fenntartását  az  Autizmus Koordinációs  Iroda  (AKI)  fogja

végezni  az  FSZK  keretein  belül,  a  projekteredményeket  disszemináló  honlap,

a www.autizmusiroda.hu november óta elérhető."

Korábbi híreink:
Autizmussal élők szerveztek találkozót

autistáknak

Kétnapos  autista  Jamboree  volt  szeptember  1920án,  Alsótoldon  autizmussal  élő  fiatalok,  az

ASD  munkacsoport  szervezésében.  Az  egyedülálló  eseményen  az  érintettek  megismerhették

egymást,  részt  vehettek  szakértőkkel  történő  beszélgetéseken,  együtt  kirándulhattak  a

gyönyörű Cserhát erdeiben.

Az előkészületekről az alábbi hírben olvashattok.  

Az ASD munkacsoport bemutatkozása itt olvasható.  

A Jamboree rövid összefoglalóját itt olvashatjátok.

Javulhat az autizmussal élők helyzete a
közösségi közlekedésben!

Az Európai Mobilitási Hét megnyitó rendezvényén ünnepélyes keretek között határozatlan idejű

szakmai együttműködési megállapodást írt alá a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa

(FESZT)  és a Budapesti Közlekedési Központ Zárkörűen Működő Részvénytársaság (BKK Zrt.). A

megállapodás tartalma a FESZT tagszervezetei, így az AOSZ aktív részvételével került

véglegesítésre.

Az együttműködésről bővebben olvashattok weboldalunkon, és a 4 plakát (melyeket

december 31ig láthattok különböző járatokon és megállókban) is megtalálható letölthető

formátumban.

A megnyitón készült képek megtekinthetőek itt.  

Az érzékenyítő nap képei megtekinthetőek itt.

Megjelent az Aspergerszindróma
kézikönyve
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Megjelent Tony Attwood: Az Aspergerszindróma kézikönyve – Szülőknek, pedagógusoknak,

szakembereknek című könyve.

Kiadta az Animus Kiadó Kft., megvásárolható ekönyv és puhatáblás könyv formában is.

További információk és vásárlási lehetőség a Libri weboldalán lehetséges.

Zalán és Tóni a “Kéken”

A Turista Magazin októberi  számában olvashattok egy  szívet melengető  történetet két ember

álmának a beteljesüléséről.

A cikk címe: Hihetetlen segítséget kapott a látássérült túrázó

Puskás Antal, azaz Tóni, a látássérült túrázó régi álma vált valóra: egyhuzamban teljesítette az

Országos Kéktúrát, amelyben önkéntes kísérők voltak a segítségére, köztük Zalán, a 10 éves

autista kisfiú. Zalán álma pedig az volt, hogy ő  is segítségére  lehessen Tóninak, és kísérhesse

egy  darabon  őt  a  “Kéken”.  Zalán  álma  eljutott  a  Turista  Magazin  illetékeseinek  fülébe,  és

megszervezték. Így lehetőség nyílt egyszerre két álom teljesülésének.

A címlapon Tóni és Zalán látható.

Forrás: Turista Magazin

Gábor félmaratonista!
Boros  Gábor  16  éves  autista,  a  gyöngyösi  Autista  Segítő  Központ  tanulója.  Néhány  hónapja

elhatározta,  hogy  futni  fog.  Ötletének  megvalósításában  támogatta  Nádudvari  Péter

zeneterapeuta, aki rendszeresen vesz részt hosszútávfutó és triatlon versenyeken. Segítségére

volt még Zvara Ernő, és Keresztesi Koppány, autizmussal élő gyerekeket nevelő szülők, továbbá

Méhész András  szabadidőszervező,  valamint Ochtinszky Henrik masszőr.  Ezen kívül  rengeteg

ismerős szállt be a projektbe kisebbnagyobb volumenben. 

Céljuk az volt, hogy bizonyítsák, hogy az autisták is képesek lehetnek olyan teljesítményre, mint

autizmussal nem érintett társaik.

A mindössze  16  éves Gábor,  2  óra  26  perc  és  12 másodperc  alatt  teljesítette  a  távot,  ezzel

bekerült  a  200  legjobb  futó  közé,  ami  hatalmas  teljesítmény,  hiszen  életkora  és

versenytapasztalata nem garantált ilyen jó eredményt. 

Gratulálunk Gábornak, és további fantasztikus sikereket kívánunk neki, a sportban és

az életben egyaránt! Gratulálunk Gábor segítőinek!

Összehangoló – az autimentorhálózat 2
napos találkozója a Toldi Házban

A mentorszülők 2015. október 1718án kétnapos találkozón vehettek részt, ahol lehetőségük

volt  tapasztalt  trénerek  irányításával  saját  tapasztalataik  megosztására,  az  újonnan  képzett

mentorszülőkkel való közös munka elindítására Alsótoldon, a Toldi Házban.

http://www.libri.hu/talalati_lista/?text=tony+attwood+az+asperger+szindr%F3ma+k%E9zik%F6nyve
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Kik a mentorszülők? 

A mentorszülők olyan önkéntes, autista gyermeket nevelő  szülők, akik baráti  segítséget,  lelki

támaszt és hasznos információkat nyújtanak autista gyermeket, fiatalt nevelő családoknak. Az

Autimentorhálózat tagjai évek óta nagy segítséget jelentenek a sorstárs családoknak.

Bemutatkozásuk olvasható az alábbi weboldalon.

Felhívás a szakmai irányelvekről,
evidencia alapú terápiákról
Felelős Szülők, Szakemberek, Segítők figyelmébe ajánljuk!

Az Autisták Országos Szövetségének felelőssége és mindenkori törekvése, hogy utat mutasson

az  evidencia  alapú  terápiákban,  „gyógymódokban”  való  kiigazodásban.  Az  Autisták  Országos

Szövetsége partnereinek szakmai támogatásával dolgozik, akik figyelemmel kísérik a legfrissebb

nemzetközi kutatásokat, fejlesztéseket az autizmus területén, valamint tagja több nemzetközi

szervezetnek, melyek szintén ugyanilyen célokért dolgoznak.

Léteznek  olyan  „gyógymódok”,  melyek  évrőlévre  visszatérve  a  kommunikációs  csatornákon

újabb  és  újabb  áldozatot  szednek,  miközben  hatásuk  bizonyítottan  nincs  az  autizmus

„gyógyításában”!”

Most is, hasonlóan, mint márciusban, az Autisták Országos Szövetsége felhívja a figyelmet az

„Az Egészségügyi Minisztérium szakmai irányelve Az autizmusról/autizmus spektrum

zavarairól

Készítette: a Pszichiátriai Szakmai Kollégium, Autizmus Alapítvány”

dokumentumra (mely innen letölthető)

Az egészségügyi szakmai irányelvek biztosítják az országosan egységes szakmai iránymutatást a

kezelőorvosok  és  a  szakszemélyzet  számára  a  diagnosztikus  és  a  terápiás  teendőkre

vonatkozóan.

Ez  az  „Irányelv”  a  jelenlegi  tudományos  evidenciákon  és  szakmai  konszenzuson  alapuló

autizmus ismereteket, jó gyakorlatot tükrözi, összhangban a 7.8. pont alatt felsorolt nemzetközi

szakmai ajánlásokkal, publikációkkal, illetve a hivatkozott szakirodalom releváns részével.

Ezen dokumentum ma is megfelelő és biztos segítséget nyújt mindenki számára, aki szeretne

eligazodni az autizmusról szóló információk sokaságában!

A levél letölthető pdf formátumban.

A frissített szakmai irányelv Az autizmusról /autizmus spektrum zavarairól itt elérhető.

FLOTTA karácsonyi Promóció – AOSZ
flottacsomagba belépőknek új készülékek

a Vodafonenál

Az AOSZ flotta tagjainak elérhető a legújabb akció, mely 2016. január 31ig tart.

Aktuális készülék árlistát itt olvashatod.

A karácsonyi promóció részleteit pedig az alábbi pdfben találod.

Az  AOSZ  flottájához  az  érvényes  tagsággal  rendelkező  tagjaink  csatlakozhatnak.  Ehhez  a

Vodafone kér egy igazolást, melyet az AOSZ állít ki, csak így vehető igénybe a kedvezmény.

Érdekvédelmi tevékenységünkről
olvashatsz weboldalunkon
az Érdekvédelmi Naplóban 

2015. 11. 04. OFT ülés

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács  támogatását kérte az AOSZ annak érdekében, hogy a

Fogyatékosságügyi  Tárcaközi  Bizottság  tegyen  intézkedéseket  a  pszichiátriai  ellátás  területén

mutatkozó  hiányosságok  megszüntetésére.  A  Tanács  ülésének  meghívója  és  az

előterjesztésezen a hivatkozáson olvasható. 

A Tanács határozattal erősítette meg az AOSZ előterjesztését.

Alapvető Jogok Biztosa (343/2015.) jelentése

Az  elmúlt  évben  több  panaszbeadvány  érkezett  az  Alapvető  Jogok  Biztosának  Hivatalához,

amelyben  a  szülők  azt  sérelmezték,  hogy  sajátos  nevelési  igényű,  integráltan  nevelhető,

oktatható  gyermekük megfelelő  szakember  hiánya miatt  nem  részesül  a  nevelési  tanácsadó,

illetve a szakértői bizottság által javasolt fejlesztő nevelésben, oktatásban.

Egyes gyermekeknél  a  fejlesztő  ellátás  akár  fél,  egy  évig  tartó  kiesése  is  jelentős  visszaesést

okoz az egészségi és fejlettségi állapotukban.

A  vázolt  helyzet  valamennyi  érintett  gyermek  vonatkozásában  felveti  a  gyermekek megfelelő

testi,  szellemi  és  erkölcsi  fejlődéséhez  szükséges  védelemhez  és  gondoskodáshoz  való  jogával

összefüggő visszásság gyanúját.
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Az  Alapvető  Jogok  Biztosának  teljes  jelentését  az  alábbi  hivatkozásra  kattintva

tekinthetik meg. 

Beszámolók korábbi rendezvényekről
„AHOL A TUDÁSUNK ÖSSZEÉR” 

Összefoglaló  2015. 11. 11.  Salgótarján 

2015.  április  2án  az  Abigél  Közhasznú  Egyesületben  az  Autizmus  Világnapi  programjának

szervezése közben merült fel a kérdés, hogy a határon túl, néhány kilométerre vajon mennyi

autizmussal élő személy van, milyen ellátásban részesülnek és egyáltalán kik ők. Ilyen gondolat

mentén  indult  kezdeményezés  a  közös  munkára.  Az  egyesület  salgótarjáni  és  füleki

gyógypedagógusok részvételével konferenciát tartott. A konferencián a salgótarjáni szervezet az

AOSZ és az Autizmus Alapítvány felkérésével bemutatta a hazai jó gyakorlatokat, majd szakmai

konzultációt kezdeményezett, melyen Salgótarján alpolgármestere, Fekete Zsolt és az autizmus

ügyéért évek óta dolgozó Turcsány László önkormányzati képviselő is jelen volt. A szakmai nap

része volt egy szülőtalálkozó is.

„Esőember” az iskolában – autizmus
spektrum zavarral küzdő gyermekek

segítő iskolai környezetben 
címmel, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XVII. Tankerülete Konferenciát

rendezett 2015. november 13án, a Vigyázó Sándor Művelődési Házban (1173 Budapest, Pesti

út 113.)

A  konferencián  az  autizmussal  élők  neveléséveloktatásával  kapcsolatos  mai  tudásunkat

összegeztük. Olyan lényegbevágó kérdéseket érintettünk, mint az autizmuskutatás jelene, és új

technológiák bevezetése a terápiában, az iskola feladatai.” – hangzott el a meghívón.

A  konferencia  célja:  az  autizmus  súlyos  zavarának,  speciális  nehézségének  jellemzése,  a

problémák  megismertetése,  elfogadtatása  és  kezelésének  bemutatása,  integrációjának

elősegítése.

A konferencia fővédnökei voltak: 

• Dunai Mónika, Budapest 14. számú választókerülete Országgyűlési képviselője

• Riz Levente, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata polgármestere

A konferencián szintén részt vettek:

• Szekeres Pál, a fogyatékos emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért

felelős miniszteri biztos

• Hanesz József, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ elnöke

• Dr.  Varjuné dr.  Fekete  Ildikó,  a Klebelsberg  Intézményfenntartó Központ XVII.  Tankerülete

tankerületi igazgatója, a rendezvény háziasszonya

A program előadásai voltak:

•  Kővári  Edit  az  Autisták  Országos  Szövetsége  elnöke  és  az  ASD  munkacsoport  tagjai:  Az

autizmus hazai helyzetképe

• Metzger Balázs főigazgatóhelyettes, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat: Az autizmus spektrum

zavar  diagnosztikájának  problematikája  a  Fővárosi  Pedagógiai  Szakszolgálatban  a  jogszabályi

változások tükrében

•  Csepregi  András  a  Szakértelem  Egyesület  elnöke:  Az  autizmus  diagnózisa  és  kijelölhető

intézményei – a szülői attitűd és az iskolák felkészültsége

• KanizsaiNagy Ildikó klinikai szakpszichológus, Autizmus Alapítvány: Integrációs nehézségek,

megoldandó feladatok

• Bella Tibor Budapest XVII. Tankerülete Gregor József Általános Iskola  igazgatója: Integráció,

inkluzív iskola, valóság

• Dr.  Stefanik  Krisztina  dékánhelyettes,  ELTE Bárczi  Gusztáv Gyógypedagógiai  Kar:  Autizmus

szakirányos gyógypedagógusok szerepe a befogadó iskolákban. Merre tartunk?

A konferenciának több, mint 250 tankerületi vezető, intézményvezető és pedagógus

résztvevője volt.

"Semmit rólunk, nélkülünk"  Szakmai
konferencia a Fogyatékos Emberek

Világnapja alkalmából
December 4én Budapesten, az Országgyűlés Irodaházában (1358 Budapest, Széchenyi rakpart

19.)  "Semmit  rólunk,  nélkülünk"  címmel  szakmai  konferenciát  tartott  Kósa  Ádám  Európa

Parlamenti képviselő a Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából.

A rendezvényen beszédet mondott Kósa Ádám európai parlamenti képviselő, Tapolczai Gergely

országgyűlési  képviselő,  Lovászy  László  Gábor  az  ENSZ  Fogyatékossággal  Élő  Személyek

Jogainak Bizottsága magyar tagja, valamint Kővári Edit az Autisták Országos Szövetsége elnöke,

az Országos Fogyatékosságügyi Tanács tagja, a FESZT elnökségi tagja.

A  konferencia  célja  az  volt,  hogy  bemutassa,  hogy  miként  lehetséges  a  magyar

fogyatékosságügyet  hitelesen  képviselni  a  nemzetközi  és  a  hazai  színtéren,  hogyan

egyeztethetők  össze  a  politikai  és  a  szakmai,  érdekvédelmi  szempontok,  és  miként

érvényesíthetők a fogyatékossággal élő magyar emberek érdekében.

EGY NAP EGYÜTT – AOSZ NAP 2015

https://www.ajbh.hu/documents/10180/1957691/Jelent%C3%A9s+a+saj%C3%A1tos+nevel%C3%A9si+ig%C3%A9ny%C5%B1%20gyermekek+fejleszt%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l+343_2015/


EGY NAP EGYÜTT – AOSZ NAP 2015
A rendezvény témája: „Közös jövőnk!”

2015. 11. 28án az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán (1093 Budapest, Ecseri út 3.)

tartotta  az  idei  AOSZ  napot  és  börzét,  valamint  első  országos  tagszervezeti  találkozóját  az

Autisták Országos Szövetsége.

Az esemény programja az alábbi weboldalon  olvasható. 

Az ott készült fotók megtekinthetők weboldalunk galériájában. 

Ezúton  is  köszönjük  a  nagyszámú  érdeklődő  részvételét,  jó  volt  veletek  Egy  nap

együtt!

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK
Vadaskert Alapítvány 

Gyermekpszichiátriai Szakmai Napok címmel a Vadaskert Alapítvány előadásokat tart

szakembereknek.

Helyszíne: Vadaskert Kórház és Szakambulancia, 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.

Az előadások csütörtökönként 10:0013:00ig vannak.

2015.10.01.: Aktuális kérdések a gyermekpszichiátriában (Dr.Gádoros Júlia PhD) 

2015.11.05.: Érzelemfelismerés (Dr.Halász József PhD) 

2015.12.03.: Információ a gyermekpszichiátriában (Dr.Nagy Péter) 

2016.02.04.: Klasszifikáció: Kategóriálisdimenzionális szemlélet (Dr.Balázs Judit PhD) 

2016.03.03.: Életminőség (Dr.Kiss Enikő PhD, Dr.Dallos Gyöngyvér PhD) 

2016.05.05.: Amit ma tudunk a Tourette szindrómáról (Dr.Tárnok Zsanett PhD)

Bővebb információk, további akkreditált tanfolyamok és online jelentkezés, a

következő linkrekattintva lehetséges.

Autizmus Alapítvány

Az Autizmus Alapítvány egész évben többféle kurzust és tanfolyamot tart, különböző

célcsoportnak és témákban. Már olvashatóak a szakembereknek szóló, 2016 tavaszára tervezett

tanfolyamok a http://www.autizmus.hu/index.shtml honlapon.

 

 

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

http://aosz.hu/egy-nap-egyutt-aosz-nap-2015/
http://aosz.hu/galeria/egy-nap-egyutt-aosz-nap-2015/
http://www.vadaskertalapitvany.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=276%E2%9F%A8=hu
http://www.autizmus.hu/index.shtml
http://aosz.hu/



