Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Áprilisi Hírlevél
Az Autisták Országos Szövetségének havonta megjelenő hírlevele
2016. április 28.

Miért ne élhetnének ők is teljes életet?
Adója 1%ával támogassa az Autisták Országos Szövetsége minden 100. emberért végzett
tevékenységét!
Köszönjük támogatását!
További

civil

szervezeteket

is

támogathat,

az

alábbi

weboldalon

tájékozódhat

róluk: http://aosz.hu/egyszazalek2016/

„Alattad van háló?” – Siófokon zárult az AOSZ két éves,
hálózatosodást segítő programja
A Norvég Civil Támogatási Alap támogatásával megvalósult “VIDÉKI TAGSZERVEZETEK
ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET ÉS
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZNÁL” című pályázat április 23án, Siófokon lezárult és
ezzel egy új időszak veszi kezdetét az AOSZ életében. Az AOSZ hálózatainak találkozója mellett
egy egyeztető kerekasztalra is sor került.
További információk...

Fogódzó képzés lesz Nyíregyházán!
Mi az a Fogódzó? Nézd meg IDE kattintva.
2016. június 1011én, a Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola Kollégiumának
társalgójában (4400 Nyíregyháza, Szarvas út 24.)
További információk...

Elérhető az AKI weboldalán a „Zaklatás tájékoztató
autizmussal élő fiatalok számára” c. kiadvány
Az Autizmus Koordinációs Iroda honlapján elérhető a “/Zaklatás tájékoztató autizmussal élő
fiatalok számára” c. kiadvány, a National Autistic Society tájékoztatója autizmus spektrum
zavarral (ASD) élő fiatalok számára. A kiadvány foglalkozik a zaklatás vagy erőszak fogalmával, és,
hogy mit tehet a fiatal, ha őt zaklatják, illetve honnan kaphat segítséget.
További információk...

III. Rehab Critical Mass
Idén május 29én rendezik a III. Rehab Critical Mass felvonulást, ahol a fogyatékkal élők és
képviselőik minőségi szinten, példaértékűen, együtt szeretnének jelen lenni a köztérben és
használni azt annyi módon, amennyire különböző és egyedi ez a közösség.
További információk...

Május 2ig lehet jelentkezni az Autizmus Koordinációs
Iroda/FSZK pécsi szülőképzésére
A szülőképzés célja, hogy a diagnózist követő időszakban támogatást nyújtson a családok
számára. Szeretnénk mindenkit tájékoztatni, hogy még két hétig van lehetőség jelentkezni a

képzésre.
Jelentkezési határidő: 2016. május 2.
További információk...

Néhány napra idén is kékbe borult az ország az
autistákért
Zalaegerszegtől Békéscsabáig, Győrtől Szekszárdig 28 városban, több, mint 50 esemény valósult
meg az Autisták Országos Szövetsége és tagszervezeteinek szervezésében az Autizmus
Világnapja alkalmából.
További információk...

Morzsák az autizmusról – Marslakó az iskolában
Az Autizmus Koordinációs Iroda „Morzsák az autizmusról” címmel szakmai műhelysorozatot
indított el. A második alkalommal az inkluzív oktatással kapcsolatos elméleti és gyakorlati
kérdéseket vitatják meg.
További információk...

Útmutató csomag autista gyermekeket segítő óvodai és
iskolai szakemberek számára
2016. március 25től elérhető egy útmutató csomag autista gyermekeket segítő óvodai és iskolai
szakemberek számára.
Az útmutató tartalmazza egyrészt „A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai
hátterének kialakítása” c. TÁMOP 5.4.5 kiemelt projekt keretében elkészült National Autistic
Society 3 rövid összefoglalóját illetve a Nyolc Pont – „Az autista személyek ellátórendszerének
országos szintű, komplex innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ
kialakításával” c. TÁMOP 5.4.11. kiemelt projekt keretében elkészült 2 kiadványt.
További információk...

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu Kérjük erre a hírlevélre ne válaszoljon! A
hírlevekkel kapcsolatban a komm@esoember.hu e‐mail címen várjuk az észrevételeit.

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.

