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Ragyogj Kéken Magyarország! Autizmus Világnap 2016
Az Autisták Országos Szövetsége az Autizmus Világnapja alkalmából idén is elkészítette a
Magyarországon megrendezésre kerülő összes rendezvényt megjelenítő kampányoldalt és
facebook eseményt.
Az események térképes megjelenítésén kívül információk olvashatók a Világnapról és
nemzetközi kampányokról is.
Nézd meg a kampányoldalt!
Kattints az OTT LESZEK fülre facebook eseményünkben!

Nők kékben fotókiállítás a Madách téren
Az AOSZ a Családbarát Ország 2015 program keretében „Nők kékben” címmel indított
országos kampányt.
A programba jelentkezők közül kiválasztott résztvevőkről készült fotókból április 2án, az
Autizmus Világnapja alkalmából, fotókiállítás nyílik Budapesten, az AOSZ országos „Ragyogj
kéken!” kampányának részeként, mely április 22ig megtekinthető a VII. kerületi Madách
téren. A fotókiállítás négy autista gyermeket nevelő édesanya és egy autizmussal élő fiatal
lány életét mutatja be. A későbbiekben az ország több pontján is bemutatásra kerül
vándorkiállítás formájában.
Tovább…
Facebook esemény ITT

„NŐK KÉKBEN” CSPCSBO15B22808 kódszámú pályázat, mely az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, valamint a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet támogatásával a Családbarát
Ország 2015 program keretében valósul meg.

AutSense Éttermek 2016
Buday Péter szerint is fontos, hogy a szolgáltatók elfogadóak legyenek!
2016ban éttermek és vendéglátóipari szolgáltatók körében indított érzékenyítő kampányt az
Autisták Országos Szövetsége
Idén az Autisták Országos Szövetségének kezdeményezését 22 vendéglátó egység és étterem
támogatta csatlakozásával, hogy felhívja a figyelmet az autizmusra, autizmussal élő
személyekre.

Elindult

az

AutSense

(autizmusszenzitív)

Éttermek

programja,

olyan

szolgáltatók körében, akik fogékonyak az autista emberek elfogadása, megértése iránt és ezt a
szolgáltatási területükön is erőteljesen képviselik. Az autizmusspecifikusan elkészített étlap
mellett, a vendégek az asztalokon, pultokon kihelyezett rövid ismertetőt is olvashatnak. A
programban tevékeny részt vállalt Buday Péter sztár chef, aki maga is fontosnak tartja a
fogyatékossággal élő társaink segítését a szolgáltatók részéről, ezért gondolkodás nélkül
mondott igent az AOSZ megkeresésére.
Keress fel egy AutSense Éttermet az Autizmus Világnapján!
Tovább…
Facebook esemény ITT

Lezárul az AOSZ Hálózatosodás projektje
A

2014.

augusztus

1én

induló

“VIDÉKI

TAGSZERVEZETEK

ORSZÁGOS

HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ SZERVEZET ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ
PROGRAM AZ AOSZNÁL” című, a Norvég Civil Támogatási Alaphoz (NCTA) benyújtott és
nyertesnek

ítélt

pályázata

keretein

belül

megvalósuló

szervezetfejlesztési

projekt

zárórendezvényére április 23án kerül sor. Az AOSZ célja, hogy az ország egyes régióiban

komplex szolgáltatások jöjjenek létre. Ezt a célt szolgálja a későbbiekben az AOSZ InfoPontok
kialakítása és ennek jegyében a zárórendezvényen a tagszervezetek képviselői konzultálhatnak
a környezetükben tevékenykedő animátorokkal és mentorszülőkkel. További részletekről
honlapunkon, facebook oldalunkon és hírlevélben is hamarosan tájékoztatást adunk!

Az AOSZ és a JIM pályázati felhívásai a XI. Autism
Europe International Congressen való részvételre
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Az Autisták Országos Szövetsége az Abigél Közhasznú Egyesület és az Autistic Art – Mosoly
Otthon Alapítvány felkérésére pályázatot hirdet a XI. AutismEurope International Congress
magyar résztvevőinek támogatása érdekében.
A pályázati felhívás, a pályázati adatlap és a Tájékoztató a XI. Autism – Europe Nemzetközi
Kongresszushoz kapcsolódó utazási és szállás lehetőségekről című dokumentum letölthető
weboldalunkról.
A JiM Foundation által meghirdetett pályázati lehetőség a XI. Nemzetközi Autism
Europe Kongresszusra
A JiM Foundation /JiM Alapítvány ismét felajánlja támogatását 30 résztvevői hely
finanszírozásához a 2016os XI. Nemzetközi AutismEurope Kongresszuson.
A pályázatra 2016.március 18ától lehet jelentkezni.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. május 31.
A két pályázatról bővebben weboldalunkon lehet tájékozódni.
Tovább…

Cserhát autista szemmel című pályázati felhívás
Mutasd meg, Te hogy látod!
Ingyenes tábor tehetséges, autizmussal élő fiatalok számára
Az Abigél Közhasznú Egyesület pályázatot hirdet autista fiatal felnőttek számára ” A világnak
mindenféle elmére szüksége van”
A Cserhát autista szemmel – fotós és grafikus műhely címmel.
Tovább...

A “Sorsfordító” című kisfilm premierje
A Sorsfordító kisﬁlm egy autista és egy mozgássérült kisﬁú ﬁktív történetét meséli el.
Klasszikus értelemben tehát nem számít oktatóﬁlmnek, azonban az alkotók szándékai szerint
egy érzékenyítő alkotás, ezért beszélgetésindítóként jó szívvel ajánlják pedagógusoknak,

szülőknek, és mindazoknak, akik szeretnék jobban érteni az autizmus spektrumzavarral vagy
általában a fogyatékkal élőket.
PREMIER: 2016. április 2. Premier KultCafé, 1085, Budapest, Üllői út 24.
Tovább…

Pályázati felhívás – Tartalmas Pihenés 2016
Az AOSZ idén is kiírta tagszervezetei részére Tartalmas Pihenés című pályázatát. A pályázat
olyan programokat támogat, amelyek tehermentesítik a családokat nyári szünidőben és az
autizmussal élő gyermekek és felnőttek számára speciális szükségleteiknek megfelelő időtöltést
nyújt.
Pályázók köre: rendezett tagsági viszonnyal rendelkező AOSZ tagszervezetek.
A pályázatok postára adási és elektronikus benyújtási határideje: 2016. április 15.
24.00
A pályázatban hiánypótlásra nincs lehetőség!
Tovább…

2015. a számok tükrében – elkészült az AOSZ éves
beszámolója
Sikeres évet tudhat maga mögött az AOSZ, ezt jelzik azok a mutatók is, amelyek az elmúlt
esztendő tevékenységét és eredményeit mutatják be, éves beszámolójában.
Indokolttá és időszerűvé vált az új szervezeti stratégia kialakítása, amelyhez a 2016. évre
vonatkozóan már igazodott a szervezet szakmai és pénzügyi terve is. Ezeket az AOSZ a 2016.
február 6án megtartott közgyűlésen fogadta el, majd juttatta el az EMMI részére.
A beszámoló kitér a szakmai érdekvédelmi munka egyes területein végzett tevékenységekre,
valamint a nyertes pályázatokra és az alternatív forrásteremtési módok között megemlít több,
sikerrel zárult adománygyűjtési programot.
Tovább…

Online keresőfelületek az autizmussal élők és
családjaik szolgálatában
A közelmúltban több weboldalon hoztak létre különböző keresőfelületeket, ami segíti az
autizmussal élők és családjaik életét.
AOSZ – Intézménykereső és Online Jogi Iránytű
Az Intézménykereső az AOSZ és a hálózatba szerveződő vidéki tagszervezetek felületein érhető
el. A vidéki tagszervezetek a helyi információkhoz való hozzájutást segítik a felhasználók
számára. Elérhető: http://aosz.hu/intezmenykereso/
Az Online Jogi Iránytű szintén elérhető az AOSZ és a hálózatba szerveződő vidéki
tagszervezetek felületein is. Az autizmusban érintett érdeklődők naprakész jogi segítséget
kaphatnak az ellátórendszerekben való tájékozódáshoz, az ügyintézéshez, a jogi szempontú
ügyek áttekintéséhez a teljes élethosszt illetően. Ezzel a felülettel szeretnénk segíteni az önálló

ügyintézést. Elérhető: http://aosz.hu/jogiiranytu/
A felületek feltöltés és tesztelés alatt állnak, ezért kérjük, hogy észrevételeit, javaslatait küldje
meg a komm@esoember.hu címre annak érdekében, hogy a felület felhasználóbarát legyen
minden felhasználó számára.

KézenFogva Alapítvány – Infóbázis
A weboldalukon megtalálható Infóbázis nevű keresőben található információk köre kiterjed a
fogyatékos embereket elérő szociális, gyermekvédelmi, közoktatási intézmények,
szolgáltatások elérhetőségére és profilját tartalmazó adatokra, valamint a fogyatékos emberek
által igénybe vehető pénzbeni ellátásokra.
Elérhető: http://info.kezenfogva.hu/
Emberi Erőforrások Minisztériuma – Egységes Fogyatékosságügyi Információs
Portál (röviden: efiportál)
A tájékoztató felület tesztverziója is elindult, melynek célja, hogy gyakorlati információkat
nyújtson szülőknek, érintetteknek és szakembereknek egyaránt a fogyatékosságügy területén.
A létrehozás során fontos szempont volt egy teljes körűen akadálymentes honlap létrehozása.
A portál elérhetősége: http://www.efiportal.hu/
Autizmus Koordinációs Iroda (AKI) – Intézmény kereső
Az AKI weboldalán is megtalálható egy intézménykereső felület az Intézmények menüpont
alatt.
Az Intézmény kereső segítségével intézmény típus, település vagy régió alapján kereshet olyan
intézményeket, amelyek vállalják autizmussal élő gyermekek és felnőttek ellátását. Elérhető:
http://autizmusiroda.hu/intezmenyek/
A keresőfelületekről honlapunkon bővebb információk találhatók. Tovább…

AOSZ InfoPontok: az ötlettől a megvalósításig – az
AOSZ is részt vett a “GE a fenntartható szervezetekért”
Pro Bono Maratonon
Sikeres pályázat eredményeként vehettek részt az AOSZ munkatársai az Önkéntes Központ
Alapítvány (ÖKA) és a General Electric (GE) által meghirdetett programban. Erről korábban
is írtunk híreinkben.
Az AOSZ munkatársai a kiválasztott öt szervezet egyikeként, egy szervezeti diagnózist
követően kaptak pontos iránymutatást a kiválasztott projekt megvalósításában. Ennek
eredményeként részletes kidolgozásra került az országos jelentőségű AOSZ InfoPont irodák
létesítési folyamata és működtetése, amelyet az elkövetkező időszak egyik fő céljául tűzött ki
az Autisták Országos Szövetsége.
Tovább…

Tájékoztató a betegségek után járó kedvezményről és a
főbb adóváltozásokról 2016ban
Hosszabb tájékozató anyag olvasható weboldalunkon a kedvezményekről, azok jogszabályi
hátteréről, igénybevételének módjáról, utólagos érvényesítéséről, mértékéről, az igazolás
beszerzéséről.
FORRÁS: a NAV weboldala (IDE kattintva elérhető)
A tájékoztató kiterjed ezen kívül az idén érvénybe lépett főbb adóváltozásokra is.
FORRÁS: a NAV weboldala (IDE kattintva elérhető)
Tovább…

Február 22én ülésezett az Országos Fogyatékosügyi
Tanács
Az Országos Fogyatékosügyi Tanács 6 napirendi pontot tárgyalt meg a koragyermekkori
intervenció kérdéskörétől az akadálymentesítési hiányosságokon keresztül az Alapvető Jogok
Biztosának oktatási hiányosságokra rámutató jelentéséig.
Az ülés napirendi pontjai, a rövid beszámoló és az AOSZ elnöke és a szakmai támogatásra
felkért szakmai partnerek szakértője által előterjesztett javaslatok (amely az elmúlt években
folyamatosan

végzett

érdekvédelmi tevékenység összefoglalása a Tanács számára) is

olvashatóak weboldalunkon.
Elemi rehabilitáció autizmus spektrumzavarok esetén
Előterjesztés az Alkotmányos Jogok Biztosa 343/2015. jelentéséhez
Tovább…

FESZT elnökségi ülés volt február 15én
Az esemény helyszíne az MBE Egyetemes Tervezési Információs és Kutatóközpont (1097
Budapest, Könyves Kálmán krt. 1214 Lurdy Ház Igazgatóság, 3. emelet) volt.
A napirendi pontok olvashatók az Érdekvédelmi naplóban is.
Tovább…

Sikeres volt az Adjuk össze!  Balázs az aranyért!
kampány
Az Autisták Országos Szövetsége a NIOK Alapítvány Adjuk össze! kampánya segítségével
gyűjtést

indított

Tóth

Balázs

autizmussal

élő

sportoló

felkészüléséhez

az

Evezős

Világbajnokságra.
Örömmel osztjuk meg, hogy a kampány sikeresen zárult és 57 adományozó nagylelkű
támogatásával sikerült összegyűjtenünk a 380 000 Ftot Balázs számára!
Köszönjük a Támogatóknak! Hajrá Balázs!
Tovább…

Ingyenes nyílt nap április 2án az autizmussal élők
részére Bikalon!

részére Bikalon!
A Puchner Kastélyszálló és Reneszánsz Élménybirtok (7346 Bikal, Rákóczi u. 22.) az Autizmus
Világnapja

alkalmából

komplett

programmal

csatlakozik

az

AutSense

Éttermek

című

kampányunkhoz.
Weboldalukon is megtalálható a teljes program IDE kattintva.
Honlapunkon is olvasható bővebb tájékoztató.
Tovább…

“Autista gyerekek a futóversenyeken” címmel cikk
jelent meg az ASK futóiról a Mozgásvilág.hu oldalon
A neves szabadidő, utazás és aktív életmódportál, a Mozgásvilág érdekes cikket jelentetett
meg az Autista Segítő Központ futócsapatáról. Az ASK csapatában autizmussal élő futók és
segítőik sportolnak, mely az egész világon egyedülálló, hiszen nincs még egy olyan hely, ahol
kifejezetten az autista futók felkészítésére, és versenyeken való kísérésére specializálódott
volna egy csapat. Az írásban Nádudvari Péterrel, a futócsapat vezetőjével, valamint Kis
Erzsébettel, az ASK intézményvezetőjével készítettek interjút.
A cikk teljes terjedelmében megtekinthető ITT.

Külön kicsi iroda című dokumentumfilm és projektzáró
rendezvény a MITIŐK Egyesület és az INOKA
Alapítvány szervezésében
A MITIŐK Egyesület és az INOKA Alapítvány a Norvég Civil Alap támogatásával készített egy
autizmussal élő fiatalokról szóló oktatófilmet, amely az autizmussal élő fiatalok munkavállalási
esélyeiről szól.
Céljuk a társadalmi érzékenyítés, ezért azt kérik, ha a film elnyerte tetszésüket, jelezzenek
nekik vissza, illetve továbbítsák és osszák meg, minél több helyre eljusson.
A film elérhető az alábbi linken:
https://www.youtube.com/watch?v=yJC62Z8DP68
Ezzel kapcsolatban a MITIŐK Egyesület és az INOKA Alapítvány szeretettel meghív minden
érdeklődőt „Autizmusspecifikus 3D grafikai képzés” projektzáró rendezvényére.
Időpont: 2016. március 31. csütörtök 16 órai kezdéssel
Helyszín: MÜSZI, cím: Budapest, Blaha Lujza tér 1.
(Megközelítés: Corvin Áruház III. emelet, bejárat a Somogyi Béla utca felől, nagy zöld ajtó
MÜSZI logóval)

Morzsák az autizmusról
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.
Tovább...

Útmutató csomag autista gyermekeket segítő óvodai és
iskolai szakemberek számára
A z Autizmus Koordinációs Iroda digitális felületén keresztül 2016. március 25től elérhető egy
útmutató csomag autista gyermekeket segítő óvodai és iskolai szakemberek számára.
Tovább...

Kerekasztal beszélgetés az Emberszeretet Világnapja
alkalmából
2016. április 8án, az Emberszeretet Világnapján a Down Egyesület és a Downháló civil
szervezetei által kerül megszervezésre és megrendezésre az Inkluzív Café oktatási kerekasztal
beszélgetés!
Időpont: 2016. április 8., 14:30.
Helyszín: Premier Kultcafé – Budapest, 1085, Üllői út 24. Akadálymentes bejárat a Baross
utca 1. felől
Tovább...

Autizmus 5 lépésben képzés Pécsett
A képzés szervezője az Autizmus Koordinációs Iroda (AKI) – Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az AutiSpektrum Egyesület.
A képzési program célja, hogy a diagnózist követő időszakban támogatást nyújtson a családok
számára.
Helyszín:

Baptista

Szeretetszolgálat

Életminőség

–

Fejlesztő

Szolgáltatások

Intézménye
7633 Pécs, Endresz György u. 21.
Jelentkezési határidő: 2016. május 2. 00:00
A pécsi képzésen való részvétel díjáról, a jelentkezési feltételekről, annak menetéről is további
tájékoztatás olvasható az FSZK weboldalán.

Áprilisban lesz a Szociális Farmok Roadshow Pest
megyei eseménye
Mint arról már korábban beszámoltunk, a Szimbiózis Alapítvány a szociális farmok aktuális
fejlesztési folyamatokról, a legfrissebb hazai kutatásról, nemzetközi kitekintésről, folyamatban
lévő jogszabályi változtatási lobbi munkáról, egy működő szociális farm gyakorlatáról és a
közeljövő pályázati finanszírozási lehetőségeiről egyegy interaktív workshopot tervez tartani
régiónként.

A Roadshow Pest megyei rendezvényének Gödöllő ad majd otthont.
A helyszín: Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Az időpont: 2016. április 1.
Tovább…

Újra 30 autizmus spektrum pedagógiája szakirányos
hallgató diplomázott!
Hálásak vagyunk Nekik, hogy ezt a pályát választják és hálásak vagyunk a BGGYKnak és
oktatóinak azért, hogy egyre több magasan képzett gyógypedagógus tanítja a gyermekeinket!
A fotók láthatók a facebookon is IDE kattintva.
Tovább…

Folytatódik a BárcziGyógytea rendezvénysorozat
Ismét

jelentkezik

a

“Bárczi(gyógy)tea”

rendezvénysorozat,

ahol

aktuális

szakmai,

szakmapolitikai témákat járnak körül.
Az előadások 17.00 órakor kezdődnek. Jelentkezni EZEN az oldalon lehet, ahol az aktuális
téma is megtalálható.

Kiosztották a Highlights of Hungary díjakat
Teltházas díjátadó gálával zárult a Toldi Klubban a kreatív szektor értékmenedzsmentjével
foglalkozó Super Channel által immár harmadik alkalommal megrendezett Highlights of
Hungary. A kurátorok által kiválasztott ötvenhárom jelöltből került ki az a tíz közönségdíjas,
akikre a szavazási időszak alatt több mint tízezren voksoltak, ezen kívül három különdíjat is
átadtak.
A kilencedik helyen a Miskolci Autista Alapítvány által létrehozott Maacraft végzett.
A hatodik helyezett az Autizmusbarát Kakaókoncert lett, amely a BFZ próbatermében
látogatható, és a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány szakmai támogatásával valósult meg.
Az InStyle magazin különdíját az autizmussal élők különleges gondolkodásmódjára a divat
eszközeivel reflektáló Perceptual Thinkers projekt kapta.
Szívből gratulálunk nekik!
Köszönjük a szavazataitokat!
Tovább…

Diáktáborozási lehetőség a Strázsa Tanyán
A szabadszállási Strázsa tanya a DunaTisza közében, ezen belül a Kiskunságban található.
2016ban diáktáborozási lehetőséget kínálnak, minden napra vezetett, leszervezett programot
biztosítanak (rövidebb szabadprogramok beépítésével). Az „akadálymentes” játékok során a
diákok betekintést nyerhetnek fogyatékossággal élő embertársaink mindennapjaiba is!
A diáktáborozás árajánlata, a programok és a teljes felhívás weboldalunkon is olvasható és
letölthető.

Tovább…

Pihenés sajátos nevelési igényű gyermekkel a mesés
Cserhátban
A Kontakt Alapítvány tavaly nyitotta meg a festői szépségű Cserhát vidékén a Toldi Házat,
amellyel kiemelt céljuk segíteni a különleges gondozási igényű gyermeket nevelő családoknak
azzal, hogy számukra fejlesztéssel egybekötött pihenést szerveznek rendkívül kedvező áron.
2016ban a következő időpontokra jelentkezhetnek a családok:
április 28. (csütörtök) – május 1. (vasárnap)
június 30. (csütörtök) – július 3. (vasárnap)
július 25. (hétfő) – 30. (szombat)
augusztus 15. (hétfő) – 20. (szombat)
Tovább…

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.

