
Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Februári Hírlevél
Az Autisták Országos Szövetségének havonta megjelenő hírlevele 

2016. február 15.

A helyi szolgáltatások bővítése, könnyebb hozzáférhetőség

Országszerte könnyen elérhető, hatékony érdekvédelem

Személyes kapcsolat és elérhetőség minden érintett család számára 

 

Megújul az Autisták Országos Szövetsége – a segítség házhoz jön!
 

2016 tavaszán megnyílnak a vidéken elérhető Aosz InfoPontok! 

Az AOSZ és együttműködő tagszervezeteinek célja, hogy a családok segítése a lakóhelyükhöz

közel, akár személyes segítségnyújtás útján történjen. Számos képzett, különböző feladatokra

felkészült  együttműködő  partner  segíti  az  autizmussal  élő  személyek  és  családjaik

mindennapjait. Célunk, hogy a vidéken élő, különböző feladatokra felkészült kollégák helyben

és  közösen  nyújtsanak  mindennapi  segítséget  autista  gyermekeinknek,  társainknak,

családjaiknak  és  a  velük  foglalkozó  intézményeknek.  Ennek  érdekében  2016  tavaszán  az

ország különböző részein AOSZ InfoPontokat hozunk létre, melyek terveink szerint az alábbi

szolgáltatásokat nyújtják majd.

Tervezett szolgáltatások:

InfoCentrum: Személyes  információ és segítségnyújtás (jogszabály értelmezésében,
ellátások elérésében, adatbázisok használatában, elhelyezési, ellátási kérdésekben)
AOSZ kártya igénylése helyben
helyi AOSZ kártya kedvezményt nyújtó partnerek számának bővítése
Esőember folyóirat megrendelése, átvétele
Hírlevélre történő feliratkozás
Mentorszülő  szolgáltatás:  sorstársi  segítség,  lelki  támasz,  hasznos  és  praktikus
információk tapasztalt és képzett szülőtársaktól
„Lehete autista gyerek a padtársam?” programban dolgozó animátor a gyermeked
iskolájába, ha úgy érzed, hogy társait segíteni kell az autizmus elfogadásában
Szülőtalálkozók, képzések, rendezvények szervezése
hozzáférés az AOSZ kiadványaihoz
Szakkönyvtár működtetése
Lehetőség az egyéni szükségletek, a személyes igények feltárására

Az AOSZ InfoPontok szolgáltatásai Nektek szólnak, ezért kérjük írjátok meg nekünk, hogy Ti

milyen  segítséget,  támogatást  igényelnétek  a  felsorolt  szolgáltatásokon  kívül  az  AOSZ  Info

Pontok irodáiban? Ötleteiteket, javaslataitokat az aoszinfopont@esoember.hu címre várjuk!

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1450437036&view_newsletter_send_id=1455559177
mailto:aoszinfopont@esoember.hu


 
Értetek vagyunk, Veletek dolgozunk!

Kővári Edit 

elnök 

Képzéssorozat indul “Fogyatékos személyek krízishelyzetben történő
támogatása” címmel

A Vakok Állami Intézete Országos Módszertani Központja 30 órás szakmai személyiségfejlesztő

foglalkozást indít “Fogyatékos személyek krízishelyzetben történő támogatása” címmel.

A  képzés  szociális  területen  dolgozó  szakembereknek  szól,  akik  felsőfokú  végzettséggel

rendelkeznek,  munkájuk  során  gyakran  találkoznak  fogyatékos  személyekkel,  és  szeretnék

támogatni őket élethelyzetükből fakadó kríziseik leküzdésében. 

A trénerek az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatói. Tovább…. 

 
Felhívás kérdőív kitöltésére, a WHO kiemelten fontos támogató

eszközök listájának elkészüléséhez
A FESZT kérésére tesszük közzé az alábbi felhívást, mely egy felmérésre vonatkozik. Magyarul

is kitölthető, így könnyen, gyorsan olvasható.

A felmérés eredményei alapján a WHO meghatároz egy segédeszköz minimumot, amelyet az

államoknak biztosítaniuk kell a rászorulóknak.

A  segédeszköz  felmérési  kérdőívet  2016.  március  3ig,  az  alábbi  linken  lehet  online

kitölteni. Tovább… 

 
Újra Magázóna

Ha  elmúltál  16  éves,  autizmussal/Aspergerszindrómával  élsz,  szeretnél  dolgozni,  és  ennek

érdekében tenni is akarsz, vár az Aura Egyesület MAGÁZÓNA című munkavállalásra felkészítő

10 alkalmas kiscsoportos klubfoglalkozása!

Jelentkezési határidő: 2016. február 20.

A részvétel díjtalan, azonban regisztrációhoz kötött. Tovább… 

 
Folytatódik az Autista Akadémia program

Az  AURA  Autistákat  Támogató  Közhasznú  Egyesület  AUTISTA  AKADÉMIA  programjának  2.

évfolyamára legkésőbb március 4ig, még korlátozott számban lehet jelentkezni!

Olyan dolgozó és dolgozni vágyó Aspergeres autista fiatalokat várnak, akik fontosnak tartják

munkavállalásuk és sikeres életük szempontjából az önfejlesztést.

Cél:

Érdekérvényesítéshez  szükséges  ismeretekkészségek  tanulása,  önismeret  fejlesztés,

kommunikációs technikák, helyzetgyakorlatok, érdekérvényesítő csoport alakítása.

A részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Tovább… 

 
Erzsébet Program – Megjelentek a 2016. évi pályázatok 

Pályázati felhívás fogyatékossággal élő pályázók számára 2016.

http://aosz.hu/kepzessorozat-indul-fogyatekos-szemelyek-krizishelyzetben-torteno-tamogatasa-cimmel/
https://extranet.who.int/dataform/355553/
http://aosz.hu/felhivas-kerdoiv-kitoltesere-a-who-kiemelten-fontos-tamogato-eszkozok-listajanak-elkeszulesehez/
http://aosz.hu/ujra-magazona/
http://aosz.hu/folytatodik-az-autista-akademia-program/


A pályázat célja: 

A  Magyar  Nemzeti  Üdülési  Alapítvány  (továbbiakban:  Alapítvány)  az  Erzsébetprogram

keretében – az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében –

fogyatékossággal  élők  számára  üdülési  pályázatot  hirdet.  Az  Alapítvány  a  pályázattal

elnyerhető  támogatást  üdülési  szolgáltatásra  nyújtja.  A  jelen  pályázattal  elnyerhető  üdülési

támogatásra  kizárólag  a  jelen  felhívásban meghatározott  követelményeknek maradéktalanul

megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

További részletek az alábbi weboldalon.

A pályázat benyújtható: 2016. február 29. napjáig 

a www.erzsebetprogram.hu honlapon történt regisztrációt követően. Tovább… 

 
A FESZT pályázati felhívása – Befogadó Magyar Település 2016.

“Befogadó  magyar  település”  címmel  a  Fogyatékos  Emberek  Szervezeteinek  Tanácsa

(FESZT) pályázatot írt ki.

A pályázati téma:

A  Fogyatékos  Emberek  Szervezeteinek  Tanácsa  pályázatot  hirdet  a  fogyatékossággal  élő

emberekkel kapcsolatos témában: „Befogadó magyar település”

A pályázók köre:

A  témának  megfelelően  két  kategóriában,  minden  magyarországi  település  benyújthat

pályázatot.

1. kategória: minden 50.000 fő lakost meghaladó település, illetve Budapest kerületei.

2. kategória: minden, 50.000 fő alatti lakosságszámú település, illetve Budapest kerületei.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 1., 23:59. Tovább… 

 
Boros Gábor, az ASK tanulója is díjat kapott, mint a Maraton Futás

legeredményesebb sportolója
A  SzabolcsSzatmárBereg  Megyei  Fogyatékos  Sportolók  Szövetsége  immár  11.  alkalommal

rendezte meg a hagyományos megyei sportgálát. Idén is a RIDENS Szakképző Iskola Speciális

Szakiskola  és  Kollégium  Nyíregyháza  Tornacsarnoka  adott  otthont  a  rendezvénynek.  Az

eseményt megtisztelték  jelenlétükkel  az  országos  szakmai  szervezet  vezetősége,  valamint  a

megyei és városi vezetők.

A SzabolcsSzatmárBereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége 2015. év díjazottjai között

volt Boros Gábor, mint a Maraton futás legeredményesebb sportolója is. Nádudvari Péter is a

díjazottak  között  volt  a  tavalyi  év  futóversenyein  való  eredményes  részvételért  és  a

háttérmunkáért.

Nagy szeretettel gratulálunk nekik, és kívánunk további sikereket! 

Tovább… 

Megnyílt a Nem Adom Fel Café & Bár
2016. 01. 27én, szerdán délelőtt 11:30kor megnyílt a Nem Adom Fel Café & Bár. A kávézó

és  a  hozzá  kapcsolódó  közösségi  terek  és  irodák  24  fogyatékossággal  élő  munkavállalónak

kínálnak  lehetőséget  arra,  hogy  valós  munkatapasztalatot  szerezzenek,  új  képességekre

tegyenek  szert  és  kapcsolatot  építsenek  ki  a  többségi  társadalommal.  A  dolgozók  között

találunk autizmussal élő személyeket épp úgy, mint kerekesszékeseket,  látás és hallás, és

http://www.erzsebetprogram.hu/palyazati-felhivas-fogyatekossaggal-elo-palyazok-szamara-2016
http://www.erzsebetprogram.hu/
http://aosz.hu/erzsebet-program-megjelentek-a-2016-evi-palyazatok/
http://aosz.hu/a-feszt-palyazati-felhivasa-befogado-magyar-telepules-2016/
http://aosz.hu/boros-gabor-az-ask-tanuloja-is-dijat-kapott-mint-a-maraton-futas-legeredmenyesebb-sportoloja/


értelmi sérülteket.

Hétfőtől péntekig 13 órától 20 óráig várják a vendégeket, folyamatosan bővülő kínálattal,

kávékkal,  szendvicsekkel,  süteményekkel. A kávézó a belvárosban  található, a Baross  utca

86. szám alatt. A bejárat a Magdolna u. 1. szám alól nyílik.

Tovább… 

 
Fogódzó képzés lesz Salgótarjánban

2016.  február  26án  és  27én  Fogódzó  képzés  lesz  Salgótarjánban,  melyet  a  Nógrádi

Autizmus Alapítvány szervez, az Autisták Országos Szövetsége közreműködésével.

A képzés időtartama: 2016. február 2627én, mindkét napon 9.00től 16.00 óráig

Helyszín: Civil Közösségek Háza (régi TITszékház), 3100 Salgótarján, Klapka György út 4. 

A részvétel díjmentes. Tovább… 

 
Izgalmas interjú Dr. Győri Miklóssal a Gyógypedagógiai Szemlében

A  Gyógypedagógiai  Szemle  interjút  készített  Dr.  Győri  Miklóssal,  a  Gyógypedagógiai  Intézet

vezetőjével  kutatási  tervekről,  stratégiai  fejlesztésekről  és  az  intézetben  folyó  sokrétű  és

izgalmas innovációkról.

Tovább… 

Továbbra is él az 5% kedvezmény az Euronics üzleteiben
Tagjaink visszajelzésének megfelelően az AOSZ kártyáért felelős munkatársunk megkereste a

EURONICS üzleteket működtető Kftt. 

Az 5%os kedvezményt továbbra is igénybe lehet venni minden EURONICS üzletben az AOSZ

kártya  felmutatásával.  A  működtető  cég  újra  felhívta  a  figyelmét  az  üzleteknek  erre  a

kedvezményre és elnézést kért a kellemetlenségért.

A frissített üzletlistát ITT lehet megnézni.

Tovább… 

Szociális területet érintő jogszabályi változások 2016. 
Az alábbi  változások megtekinthetőek az EMMI Ügyfélszolgálatának weboldalán  is,  amely  ide

kattintva elérhető: http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/

1.) Gyermekvédelmi és Gyámügyi Főosztály feladatkörét érintően

A  gyermekek  védelméről  és  a  gyámügyi  igazgatásról  szóló  1997.  évi  XXXI.  törvény  2015.

szeptember 1jétől hatályos módosítása szerint az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen

kell biztosítani a bölcsődei ellátásban vagy óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

(egyéb  feltételek  fennállása  hiányában)  olyan  családban  él,  amelyben  a  szülő  nyilatkozata

alapján  az  egy  főre  jutó  havi  jövedelem  összege  nem  haladja  meg  a  kötelező  legkisebb

munkabér  személyi  jövedelemadóval,  munkavállalói,  egészségbiztosítási  és  nyugdíjjárulékkal

csökkentett  összegének  130%át.  A  jogosultsági  összeghatár  a  2016.  évben  nettó

95.960 Ft.

A  gyermekétkeztetés  újraszabályozásával  az  ingyenes  és  kedvezményes  intézményi

gyermekétkeztetésre jogosult gyermekek köre nem változik, de a települési önkormányzat

kötelező  feladatává  válik  az  iskolai  szünidő,  valamint  a  bölcsőde  és  óvoda  zárva

http://aosz.hu/megnyilt-a-nem-adom-fel-cafe-bar/
https://www.google.hu/maps/place/Klapka+Gy%C3%B6rgy+t%C3%A9r+4,+Salg%C3%B3tarj%C3%A1n,+3100/@48.1061488,19.8060939,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x474012b5ad69bbdb:0xc45dd7b80b69669f
http://aosz.hu/fogodzo-kepzes-lesz-salgotarjanban/
http://aosz.hu/izgalmas-interju-dr-gyori-miklossal-a-gyogypedagogiai-szemleben/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/01/Vorosko_Euronics_uzletlista_20160111-tol.pdf
http://aosz.hu/tovabbra-is-el-az-5-kedvezmeny-az-euronics-uzleteiben/
http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/


tartása  esetén  a  szünidei  gyermekétkeztetés  biztosítása,  melyre  a  rendszeres

gyermekvédelmi  kedvezményre  jogosult  gyermekek  közül  a  hátrányos,  halmozottan

hátrányos  helyzetű  gyermekek  lesznek  jogosultak  ingyenesen.  A  települési

önkormányzatok a  többi gyermek – különösen a  rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

jogosult  gyermekek  számára  –  a  korábbiakhoz  hasonlóan  szintén  biztosíthatnak  a  nyári

szünidőben ingyenes szünidei gyermekétkeztetést.

A szünidei gyermekétkeztetés a déli meleg főétkezés elsősorban helyben fogyasztásra

történő biztosítását jelenti, de ha erre – elsősorban az alkalmas helyiség hiánya miatt – nincs

lehetőség,  a  szünidei  gyermekétkeztetés  az  étel  elvitelével  vagy  a  gyermek  számára

történő kiszállításával  is biztosítható. A gyermek előre nem  látható hiányzása, betegsége,

egyéb akadályoztatása esetén a  számára biztosított étel elvitelét  a  szülője, más  törvényes

képviselője számára lehetővé kell tenni. Az el nem fogyasztott vagy el nem szállított étel más

rászoruló  gyermekek  részére  átadható  helyben  történő  elfogyasztásra  vagy  elvitel

formájában.

A szünidei gyermekétkeztetést a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

és  gyermekvédelmi  szakellátások  térítési  díjáról  és  az  igénylésükhöz  felhasználható

bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. melléklete szerint igényelheti

a hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan

hátrányos helyzetű gyermek szülője, más törvényes képviselője.

2.) a Segélyek és Támogatások Főosztálya feladatkörét érintően

Az  új  rendelkezések  szerint  rokkantsági  járadékra  az  a  személy  jogosult,  akinek  a  25.

életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása  legalább 70 %os mértékű (korábban

ennek  mértéke  80%  volt),  és  nyugellátásban,  baleseti  nyugellátásban  vagy  megváltozott

munkaképességű személyek ellátásában nem részesül. 

A teljes munkaképtelenségre vonatkozó hivatkozás kikerül a rokkantsági járadék jogosultsági

feltételei  közül.  Azon  személyek  számára,  akik  a  teljes  munkaképtelenségre  vonatkozó,  és

jelenleg  még  hatályos  szakvéleménnyel  rendelkeznek,  átmeneti  rendelkezés  biztosítja  az

ellátásra való jogosultságot. Eszerint azt a rokkantsági járadékban részesülő személyt, akinek

az  ellátását  korábban  a  teljes  munkaképtelenségére  tekintettel  állapították  meg,  a

felülvizsgálatnak  a  határozatban  meghatározott  időpontjáig  egészségkárosodott  személynek

kell tekinteni.

Az  új  rendelkezések  együttfolyósítási  tilalmat  vezetnek  be  a  rokkantsági  ellátás,  ill.

rehabilitációs  ellátás,  valamint  a  rokkantsági  járadék  tekintetében.  A  rokkantsági  járadék

megállapítását  a  nyugellátások  és  a  megváltozott  munkaképességű  személyek  ellátásai

egyaránt  kizárják.  Ez  a  korlátozás  azonban  csak  a  2015.  december  31ét  követően

benyújtásra  kerülő  igények  esetén  érvényesül,  a  korábban  megállapított  ellátásokban  való

egyidejű részesülés nem zárja ki a rokkantsági járadékra való jogosultságot.

2016. január 1től nem érinti a járadékra való jogosultságot, ha az igénylő, vagy a járadékos

személy  térítés  nélkül  van  intézményben  elhelyezve.  Ezt  a  körülményt  tehát  sem az  igény

elbírálásakor, sem a folyósítás tartama alatt nem kell már vizsgálni, illetőleg intézményben való

elhelyezés esetén változatlan módon kell a járadékot folyósítani.



Az  ONYF  központilag,  levélben  értesíti  a  jogosultsági  feltételek  változásáról,  és  a  járadék

igényléséről  azokat  a  személyeket,  akiknek  2015.  december  31e  előtt  az  ellátását

megszüntették,  vagy  az  ellátás  iránti  igényét  elutasították,  és  a  megállapított

egészségkárosodásuk  a  70  %ot  elérte.  Ezek  a  személyek  ugyanis  ismételten  kérhetik  az

ellátás megállapítását.

A  rokkantsági  járadék  havi  összege  2016ban  a  nyugdíjemelés  mértékének  megfelelően

emelkedett, tehát a 2015. évi 33 930 Ftról 34 475 Ftra nőtt.
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