
Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Januári hírlevél
Autisták Országos Szervezetének havonta megjelenő hírlevele 

2016. január

Bejutott a “Világ Legfontosabb Embereiért” pályázat döntőjébe a
Vadaskert Alapítvány! 

Az IKEA rendszeresen ír ki pályázati projekteket

közhasznú  célt  elősegítő  tevékenységek

bátorítására. A projekt lényege, hogy az áruház

olyan  helyi  szervezeteket  támogat,  akik  a

legfontosabb  embereket,  azaz  a  gyermekeket

segítik  életkörülményeik  javításában.

A  Vadaskert  Alapítvány  és  a

Boncodföldei Autista  Védőotthon  is  bejutott  a  döntőbe,  azaz  a  legjobb  20  pályázó  közé,

innentől kezdve az IKEA Klub tagok kezében van a döntés, SZAVAZÁS! tovább...

Pályázat Szociális Farmok létrehozása Magyarországon Roadshow
regionális rendezvények megvalósítására

A Szociális Farmok újszerű közösségi kezdeményezések Magyarországon és

a  világban  egyaránt.  A  Szimbiózis  Alapítvány  a  közeljövő  pályázati

finanszírozási  lehetőségeiről  egyegy  interaktív  workshopot  tervez  tartani

régiónként.  A  Roadshow  megtartásának  kivitelezéséhez  partnereket

keresnek, akik ezen pályázat keretein belül adhatják le a jelentkezésüket.  

       A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 20. , 16:00. tovább…

Mozgásvizsgálatok és Mozgásterápiák Gyermekkorban Konferencia lesz
Pécsen 

„Ahhoz,  hogy  a  ránk  bízott  gyermekek  számára  a  legmegfelelőbb

segítséget  tudjuk  adni,  fontos  ismernünk  a  ma  Magyarországon

fellelhető módszerek elméleti és gyakorlati alapjait.” A 2016. február

10én  Pécsen  tartandó  Mozgásvizsgálatok  és  mozgásterápiák

gyermekkorban  című  konferencia  egyedülálló  összefoglalása  a  0  –  12

éves  életkorban  leggyakrabban  alkalmazott  mozgásterápiás

módszereknek. tovább... 

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1450437036&view_newsletter_send_id=1453729814
https://www.veledkozosen.hu/gyerekek
http://www.szimbiozis.net/
http://aosz.hu/palyazat-szocialis-farmok-letrehozasa-magyarorszagon-roadshow-regionalis-rendezvenyek-megvalositasara/
http://www.bhrg.hu/pecskonferencia.html


Autizmus és Szexualitás képzés Kecskeméten 

Mit lépsz, ha nagyfiad nyilvános helyeken a gatyájába nyúlkál? És

ha a nagylányod kikapós?

Hogyan  védheted  meg  gyermekedet,  hogy  szexuális

visszaélés áldozatává váljék? Mindezek (is) a témái lesznek az

Autista  Gyermekekért  Egyesület  2016.  február  1920án,  a

kecskeméti  Aranyhomok  Szállodában  tartandó  kétnapos

képzésének. Részletek, regisztráció itt!

Távoktatási program autista gyereket nevelő családok számára 
Továbbra  is  lehet  jelentkezni  az  FSZK  „ÚTJELZŐ  VAGY  CÍMKE?  –

Kérdések,  válaszok,  ötletek  és  gyakorlati  tanácsok”  című  ingyenes,

távoktatásos,  kompetenciafejlesztő  képzésükre,  melyet  autizmussal  élő

gyermeket nevelő szülők számára ajánlanak. Részletek itt.

Augmentatív és Alternatív Kommunikáció Konferencia lesz február
elején Óbudán 
“Augmentatív  és  Alternatív  Kommunikáció

Konferencia”  lesz  2016.  február  67én  Budapesten.

Az  augmentatív  és  alternatív  kommunikáció  (AAK)

olyan  kiegészítő  és/vagy  kisegítő  kommunikációs

módszerek, eszközök és technikák összessége, melyek

segítségével  a  súlyos  beszédzavarral  küzdő  személy

kommunikációs lehetőségei bővíthetők, megteremthetők. Részletek itt!

„Autizmussal élő gyermekek az óvodában – integráció a gyakorlatban”
c. képzés indul a Budapesti Korai Fejlesztő Központban 

A cél elsősorban gyakorlatorientált továbbképzést nyújtása, mely által

növekszik  a  szakemberek  kompetenciája  az  autizmus  elméleti  és

gyakorlati  ismereteivel  kapcsolatban.  A  képzés  időpontja:  2016.

február  23  –  26.    Jelentkezési  határidő:  2016.  február  12.

Részletek itt!

A Miniszterelnökség pályázati felhívása fogyatékos felsőoktatási
hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

A  Miniszterelnökség  ismét  pályázatot  hirdet  fogyatékos  felsőoktatási  hallgatók  közigazgatási

ösztöndíjára  a  közigazgatás  iránt  elhivatott,  gyakorlati  tapasztalattal  nem  rendelkező,

felsőoktatási  intézménnyel  aktív  hallgatói  jogviszonyban  álló  fogyatékos  hallgatók  részére.

Pályázati időszak: 2016. január 11. – 2016. január 24. Részletek itt!

http://agye.hu/
https://www.google.hu/maps/place/Aranyhomok+Business+Wellness+Hotel/@46.9080382,19.6907133,15z/data=%214m2%213m1%211s0x0:0x406dc9498449d93f
http://agye.hu/
http://fszk.hu/kepzes/jelentkezesi-felhivas/
https://www.facebook.com/events/1504324886529771/
http://www.koraifejleszto.hu/index.php?ln=hu&p=more&id=14&m=14#152
http://fko.kormany.hu/tetszik-a-program-jelentkezem


Nyílt napot szervez az ELTE Fogyatékosügyi Központja
Az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetemen  –  az  országban  egyedülálló

módon  –  szakemberekből:  gyógypedagógusokból  és  informatikusból

álló  központ  segíti  a  speciális  szükségletű  hallgatók  tanulását,

fejlődését. Az egyetem a sajátos nevelési igényű középiskolás diákok

és  szüleik megfelelő  tájékoztatása  érdekében  Nyílt  Napot  szervez  a

hozzájuk  jelentkezni  szándékozó  középiskolai  tanulók,  szüleik  és

tanáraik számára. tovább...

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.

http://http//KARRIERKOZPONT.ELTE.HU/NYILT-NAPOT-SZERVEZ-A-FOGYATEKOSUGYI-KOZPONT/
http://aosz.hu/?unsubscribe_page=1&unsubscribe_code=036eff0b58a1229&unsubscribe_member_id=6341

