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Az Autisták Országos Szövetségének beszámolója a 2015 évi munkaterv megvalósulásáról 

  

Célok elérését 
szolgáló 
tevékenységek 

 
 

A tevékenységekhez 
kapcsolódó feladatok 

 

 
 

Felelős 

 

 
 

Határidő 

 

 
 

Eredmény 
 

 
1. 

A szervezet stratégiai 
és demokratikus 
működésének 
biztosítása 

 

Közgyűlések szervezése, 
lebonyolítása 

 
Elnök 

 
május 

 

2015. Jan. 17., 2015. Máj. 16. 
http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/ 
A két közgyűlés összesen 17 határozatot hozott, mely itt olvasható: 
http://aosz.hu/tagsag/kozgyulesi-hatarozatok/?y=2015 
 
 

 

2. 
 Elnökségi ülések szervezése, 

lebonyolítása 

 

Elnök 
 

folyamatos 
 

2015-ben 5 elnökségi ülés volt (Jan. 29., Márc. 23., Máj. 4., Máj. 29., Okt. 2.), összesen 23 elnökségi határozat született. 
http://aosz.hu/tagsag/elnoksegi-hatarozatok/?y=2015 
 
  

3. 
  

Felügyelő bizottság 
 

FB Elnök 
 

március, december 
 

  A Felügyelő Bizottság 2015-ben összesen 2 alkalommal ült össze.  

 
4. 

 Új szervezeti stratégia 
elfogadása, új szervezeti 
felépítés bevezetése 

 
Elnök 

 
január, folyamatos 

“Az összefogás ereje – Stratégiai 2014-2017” szervezeti stratégiai dokumentumban megfogalmazott célok, az új 
szervezeti felépítés a Norvég Civil Támogatási Alapból finanszírozott pályázat keretében vidéki hálózatépítés formájában 
valósult meg. A munkacsoportos működés elindítása megkezdődött, elnökségi konzultáció 1 alkalommal történt annak 
érdekében, hogy a működés során jelentkező nehézségeket feltárjuk. A működési modellre még nem történt leírás. 

 

 
5. 

 Tagnyilvántartás folyamatos 
frissítése, új tagok felvétele, 
tagsági ügyek holnapon 

keresztül történő 
infrastrukturális fejlesztések 
megvalósítása 

 

 
Elnök 

 

 
3. negyedév 

2015 végén 3439 fő egyéni tagja volt az AOSZ-nak, ebből 214 új belépő volt.  
3 új tagszervezet lépett be, 2 lépett ki, 2 megszűnt – így 2015 végén az AOSZ tagszervezeteinek száma: 82.  
A tagdíjfizetési hajlandóság alacsony: 2015-ben 365 fő fizetett tagdíjat.  
Tagsági ügyek intézéséhez szükséges elektronikus felület a holnapon nem került kialakításra. Az új Ptk. rendelkezések 
értelmében a Szövetségeknek nem lehet mgánszemély tagja, ezért a közgyűlés döntéséig nem került megrendelésre a 
felület. 
 

 

 

6. 

 Szervezeti 
alapdokumentumának, 
szabályzatainak kidolgozása 
az új szervezeti felépítésnek 
megfelelően 

 

 

Elnök, jogász 

 

 

1. negyedév 

Az új Ptk. rendelkezések értelmében a Szövetségeknek nem lehet mgánszemély tagja, ezért a közgyűlés döntéséig 
elhalasztásra került. 
 

 
7. 

Az AOSZ 
munkaszervezetének 
operatív működtetése 

 

Menedzsment feladatok, 
szakmai vezetés 

 
Pénzügyi munkatárs 

 
folyamatos 

Az iroda 2015 évben 1 pénzügyi munkatárssal működött, az EMMI felé 54 900 000 ft-tal elszámolt a szervezet a 
közgyűlés által elfogadott szakmai és pénzügyi tervezés szerint (könyvvizsgáló által hitelesített záradékkal). 

2015-ben 3 pályázatunkat ítélték nyertesnek, melyeket 2015-2016-ban  valósítunk meg: 

 NCTA - vidéki tagszervezeti hálózat és közösség építő programja, 

 Családbarát ország program (Nők kékben), 

 Közösségi Adományozási Program – MagnetBank 
 

 

8. 
 Központi iroda 

infrastruktúrájának fenntartása 
 

Elnök 
 

folyamatos 
Az iroda ellátta a működéséhez szükséges adminisztratív és pénzügyi feladatokat, a hatékony munkavégzés feltételei 
biztosítottak, a gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartások, leltár naprakész.  
Továbbra is a belvárosban bérelt ingatlanban működött az AOSZ központi irodája. 
 

http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/
http://aosz.hu/tagsag/kozgyulesi-hatarozatok/?y=2015
http://aosz.hu/tagsag/elnoksegi-hatarozatok/?y=2015
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Célok elérését 
szolgáló 
tevékenységek 

 
 

A tevékenységekhez 
kapcsolódó feladatok 

 

 
 

Felelős 

 

 
 

Határidő 

 

 
 

Eredmény 

 
9. 

  

Informatikai rendszer 
fenntartása 

 
Elnök, rendszer-gazda 

 
folyamatos 

 

A korszerű géppark és jogtiszta szoftverek állnak rendelkezésre, az informatikai feladatok ellátására szerződött partner 
rendszeres munkavégzésének köszönhetően. 

 

10. 
  

Titkársági feladatok ellátása 
 

Titkárság 
 

folyamatos 
 

A titkársági feladatok ellátása folyamatos. 

 
 

11. 

  
Pénzügyi működés 
biztosítása 

 
 

pénzügyi munkatárs 

 
 

folyamatos 

A munkaszervezet költséghatékonyan működik, az Alapszabályban vállalt érdekvédelmi feladatok teljesülnek. Pénzügyi 
munkatársunk folyamatosan végezte a pénzügyi műveletek megvalósulását, a könyveléssel és könyvvizsgálóval való 
kapcsolattartást, a pályázatok és támogatások pénzügyi megvalósulását és elszámolását. 
A Szervezet iroda bérléséből adódó kiadások továbbra is megoldásra várnak.  

 
 
 

12. 

 

 A tagszervezeti    

hálózatok operatív 
működtetése 

 
 

Majorháló működtetése 

 
 

hálózati koordinátor 

 
 

folyamatos 

 
A szolgáltatók érdekvédelme és szakmai munkájuk segítése megvalósult, az ellátórendszerben jelentkező problémák egyre 
intenzívebben továbbra is fennállnak. 
Az Autista Majorságok Hálózata részére az AOSZ 2015-ben 3 alkalommal (02. 11., 05. 29., 09. 24.) szervezett találkozót. 

 

 
13. 

  
Bázisszervezetekkel való 
együttműködés kialakítása, 
hálózati koordináció, közös 
akciók, érdekvédelmi 
feladatok megvalósítása 

 

 

Elnök, hálózati 
koordinátor 

 

 

 

 
folyamatos 

A feladat a Norvég Civil Támogatási Alap nyertes projektjéből valósul meg. 2015. Januárban 11 szervezet dolgozott a 
hálózati munkában, decemberben már 13 szervezet. 
2015-ben 10 alkalommal szerveztünk hálózati munkanapot, 4 akciót valósítottunk meg, 5 helyen szerveztünk a Helyi 
Esélyegyenlőségi Programokkal kapcsolatos munkanapot. A projektben megvalósuló tevékenységekről bővebben itt 
tájékozódhat: 
http://aosz.hu/halozatosodas-projekt-a-ncta-tamogatasaval/ 

 
14. 

  
Nyaralás pályázat 

pályázatokért felelős 
munkatárs, pénzügyi 
munkatárs 

 
2. negyedév 

A „Tartalmas Pihenés” nyári tábor pályázat keretében 10 civil szervezet vagy autizmussal élő gyermekeket oktató intézmény 
kapott támogatást. Összesen 76 autista gyermek vagy felnőtt vett részt nyári programokban a szervezetenként 120 ezer 
forint támogatásból.  
 

Információ-szolgáltatás, szülősegítés 

 
 

15. 

 
 

Honlap működtetése 

Hálózati működéshez 
szükséges újabb funkciók 
bevezetése, 
tartalomfejlesztés, 
üzemeltetés 

 
Kommunikációért 
felelős munkatárs 

 
 

folyamatos 

A hálózati működés munkájának elősegítése érdekében a projekthez kapcsolódó aloldalon számos tartalom letölthető. 
Kialakításra került az intézménykereső felület: http://aosz.hu/intezmenykereso/ 
valamint az on-line iránytű: http://aosz.hu/jogi-iranytu/  mely még feltöltés alatt áll. 
Folyamatosan frissülő honlap: www.aosz.hu, a korábbi holnap tartalma teljesen mértékben áttöltésre került a jelenlegi honlapra. 
Partnereink híreit figyelő szolgáltatás és számos új aloldal került kialakításra. Ezen a felületen bonyolította le az AOSZ az 
AutIskola kapmányhoz tartozó pályázati folyamatot (http://aosz.hu/autiskola/regisztracio/), valamint kialakításra kerütl az április 2-
hoz tartozó kampányoldal, mely minden hazai eseményt népszerűsít és támogat. http://aosz.hu/vilagnap2015/ 
 

 

 
16. 

 
Esőember folyóirat 
megjelentetése, 
terjesztése 

 
 

Tartalomszerkesztés, 
nyomdai munkák 

 

Szerkesztő bizottság 
elnök, 
kommunikációért 
felelős munkatárs 

 
március, június, 
szeptember, 
december 

 

1 alkalommal 24, 3 alkalommal 20 oldalas, színes lapszám megjelentetése (összesen 84 oldal) 
1 alkalommal 1700, 1 alkalommal 1750, 2 alkalommal 1850 példányban (összesen 7150 példány) 
 

http://aosz.hu/halozatosodas-projekt-a-ncta-tamogatasaval/
http://aosz.hu/intezmenykereso/
http://aosz.hu/jogi-iranytu/
http://www.aosz.hu/
http://aosz.hu/vilagnap2015/
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Célok elérését 
szolgáló 
tevékenységek 

 
 

A tevékenységekhez 
kapcsolódó feladatok 

 

 
 

Felelős 

 

 
 

Határidő 

 

 
 

Eredmény 

 
17. 

 
Facebook 

 

Facebook oldal működtetése, 
friss hírek, moderálás 

 

On-line szakértő, 
kommunikációért 
felelős munkatárs 

 

 
folyamatos 

 

http://www.facebook.com/pages/minden100 folyamatos hírmegosztás, hirdetés, események generálása, megkeresésekre 

történő reagálás. 

 

 
18. 

 
 

Hírlevél 
megjelentetése 

 
 

Tartalomszerkesztés, 
terjesztés 

 
 

kommunikációért 
felelős munkatárs 

 

 
havonta 

 

 
6 alkalommal küldtünk ki havi Hírlevelet, 7 alkalommal rendkívüli Hírlevelet e-mailben és postán. 

 

 
19. 

 
Információs centrum 
működtetése, 
koordinálása 

Telefonos és levélben, 
valamint személyesen történő 
megkeresésekre 
segítségnyújtás Budapesten 
és vidéken egyaránt 

 

Információs centrum 
működéséért felelős 
koordinációs 
munkatárs 

 

 
folyamatos 

 

Az Információs Centrum új megkeresésekből adódó adatforgalma 2015-ben 817 db megkeresés volt, amelyből 179 
megkeresés a jogsegélyszolgálat keretében került megoldásra. A kimutatások itt tekinthetőek meg: 
http://aosz.hu/infocentrum/ 
Az Információs Centrum szolgáltatás adminisztrálása külön iktatórendszerben történik, azonnali kimutatásokra alkalmas 
módon. Az adatbázisok gyűjtésével és szakértői jegyzék készítésével igyekszünk a hozzánk fordulókat segíteni. 
 

 

 

20. 

  
 
Mentorszülő hálózat 
fejlesztése, működtetése, 
találkozók szervezése 

 

Mentorszülő hálózatért 
felelős munkatárs 

 

folyamatos 
február, augusztus 

A mentorszülő hálózat adminisztrációja rendkívül nehézkes, mert a megkeresések váratlan 
időpontokban érkeznek a mentorszülőkhöz, ők maguk is leterheltek, önkéntes tevékenység keretében 
dolgoznak. Mindemellett a sorstársi segítség nyújtása az őket megkeresők számára működik, mi 
magunk is továbbítunk hozzájuk megkereséseket. 2015-ben 2 mentorszülő találkozót szerveztünk. 
2015-ben a Nyolc pont projekt keretében megvalósított tréningnek köszönhetően 30 fő új mentorszülő 
kezdte meg a munkáját. A mentorszülő hálózat tevékenységét autizmus szakértő és szakpszichológus 
támogatásával működtetjük.  

 
21. 

Információs 
kiadványok frissítése, 
online megjelentetése 

 

AOSZ szórólapok, 
információs anyagok 

 
Elnök, titkárság 

 
folyamatos 

 
2015-ben alábbi információs szóróanyagok kerültek nyomtatásra  

 szemléletformáláshoz mágneses táblák (13 db),  

 könyvcsomag (12 csomag),  

 hálózatos leporellók (5600 db), 

 hálózatos pólók: 13 tagszerv., 5 ASD (=31 db) 

 

22. 
 Iránytű frissített változatának 

kidolgozása 

 

Elnök, jogász 
február A kiadvány friss és folyamatos, naprakész tartalommal jelent meg online verzióban: http://aosz.hu/jogi-iranytu/   

 

 

 

23. 

  

Integrációt elősegítő 
kampány érzékenyítő anyag 
kidolgozása 

 

 

Elnök 

 

 

március 

 
Szakmai stratégiai partnereinkkel áttekintettük a korábban kiadott, létező kiadványokat és tagszervezetünk már meglévő 
kiadványának frissítése és újranyomása mellett döntöttünk, mely a KLIK-kel történő együttműködés keretében fog 
elkerülni az intézményekhez. (Inklúzió az iskolában – Aut-Pont Alapítvány) 

http://www.facebook.com/pages/minden100
http://aosz.hu/infocentrum/
http://aosz.hu/jogi-iranytu/
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Célok elérését 
szolgáló 
tevékenységek 

 
 

A tevékenységekhez 
kapcsolódó feladatok 

 

 
 

Felelős 

 

 
 

Határidő 

 

 
 

Eredmény 

Hazai és nemzetközi kapcsolatok 

 

 

24. 

 

 
Hazai szervezetekkel 
való kapcsolatépítés 

 

 

OFT képviseleti feladatok 

 

 

Elnök 

 

 

negyedévente 

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács 2015-ben 3 alkalommal ülésezett. Az  Országos Fogyatékosügyi Tanács 
munkájáról folyamatosan tájékoztatjuk tagjainkat honlapunkon: http://aosz.hu/erdekvedelem/orszagos-
fogyatekossagugyi-tanacs/ , hírleveleinkben és az Esőember újságban. 

Az Országos Fogyatékosügyi Tanács Kővári Edit elnököt, a Tanács tagját delegálta a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-
fejlesztés Operatív Program Monitoring Bizottságába monitorozási feladatokra. 

 

 

25. 

  

 

FESZT tagság 

 

 

Elnök 

 

 
évente legalább 4 
alkalommal 

A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsának munkájában elnökségi tagként Kővári Edit vesz részt. A FESZT 
elnöksége folyamatosan ülésezik. http://aosz.hu/erdekvedelem/fogyatekos-emberek-szervezeteinek-tanacsa/ 

A FESZT delegáltjaként szavazati jog nélkül tanácsadói minőségben az AOSZ delegáltja részt vesz az IFKKOT 
munkájában is. http://aosz.hu/erdekvedelem/intezmenyi-ferohely-kivaltast-koordinalo-orszagos-testulet/ 

 

 
 

 
 

26. 

  

 

További civil szervezetekkel 
való együttműködés, közös 
lobbi feladatok 

 
 
 
Elnök, jogsegély 
szolgálat vezető, 
szociális ügyekért 
felelős munkatárs 

 
 
 
folyamatos 

Az AOSZ stratégiai együttműködési megállapodásban együtt dolgozik a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karral, az 
Autizmus Alapítvánnyal. Több együttműködési partnerségi megállapodást került aláírásra 2015-ben. A FESZT delegáltjaként 
szavazati jog nélküli tanácsadói minőségben részt vesz az AOSZ delegáltja az IFKOTT munkájában is. Az AOSZ kérelmet 
nyújtott be a Tanács elnökéhez annak érekében, hogy a Testület szavazati joggal rendelkező teljes jogú tagja lehessen az 
AOSZ delegáltja. 
A partnerekkel, civil szervezetekkel, tanácsokkal kapcsolatos munkákról szóló felület a holnapunkon elkészült, a tartalommal 
való feltöltése folyamatban van, a delegáltak beszámolójának beérkezésétől is függ. Az AOSZ 2016-ban belépett a Nemzeti 
Betegfórumba, ahol két szekció (idegrendszeri és pszichiátriai betegségek) munkájában veszünk részt, mert bár az autizmus 
nem betegség, hanem fogyatékosság, az érdekvédelmi feladatok sokban hasonlítanak e két terület feladataihoz, 
problémáihoz. 
A felület itt található: 
http://aosz.hu/erdekvedelem/ 
http://aosz.hu/partnereink/ 

 

 
 

27. 

 Kapcsolattartás a Szociális 
és Gyermekvédelmi 
Főigazgatósággal, 
Klebersberg 
Intézményfenntartó 
Központtal, 
GYEMSZI-vel 

 

 
 

elnök 

 

 
 

folyamatos 

 
 
Az AOSZ és az Autizmus Alapítvány közös kezdeményezésének köszönhetően elkezdődött az irányelvfejlesztő csoport 
munkája, mely az  Egészségügyi Szakmai Irányelvek frissített verzióján dolgozik. 
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal való konzultáció folyamatos, melynek eredményei már 2016-ra nyúlnak 
át. 
 

 

 
 

28. 

  

 
 
Stratégiai partnerekkel 
történő együttműködés 

 

 
 
Elnök 

 

 
 
folyamatos 

 
Az Autisták Országos Szövetsége stratégiai szakmai partnerei: Autizmus Alapítvány és ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógia Kar. Stratégiai partnereink minden szakmai szempontú érdekvédelmi megkeresésben szakmai 
tartalmak összeállításával, hiányos szükségletek feltárásával, valamint személyes részvétellel intenzíven 
támogatják az AOSZ kezdeményezéseit, tárgyalásait. Részt vesznek az Országos Fogyatékosügyi Tanács 
munkájában is meghívott szakértőként. 
Az AOSZ tréningjeinek megvalósításában, valamint az AOSZ rendezvényein felkérésre rendszeresen részt 
vesznek. 

http://aosz.hu/erdekvedelem/orszagos-fogyatekossagugyi-tanacs/
http://aosz.hu/erdekvedelem/orszagos-fogyatekossagugyi-tanacs/
http://aosz.hu/erdekvedelem/fogyatekos-emberek-szervezeteinek-tanacsa/
http://aosz.hu/erdekvedelem/intezmenyi-ferohely-kivaltast-koordinalo-orszagos-testulet/
http://aosz.hu/erdekvedelem/
http://aosz.hu/partnereink/
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Határidő 

 

 
 

Eredmény 
 

 
 

29. 

 

 
Tagokkal való 
kapcsolattartás 

Szülőfórumok, börzék 
szervezése, a 
bázisszervezetek szerepének 
növelése, honlapon keresztül 
történő tematikus 
kapcsolatfelvétel folyamatos 
biztosítása 

 

 
Elnök, hálózati 
koordinátor 

 

 
 

2. és 4. negyedév 

 
 

2015--ben 1 börze és AOSZ napi rendezvény, 10 hálózati találkozó, 5 HEP munkanap valósult meg Budapesten és 
vidéken egyaránt. 
Az év folyamán az AOSZ elnöksége, alkalmanként az ASD munkacsoport képviselői is számos meghívásnak tettek eleget 
képviselték a szervezetet rendezvényeken, szülőtalállkozókon. 
 

 
30. 

  
Nyitott iroda 

 
Elnök 

 

telefonos egyeztetés 
útján folyamatos 

 

A személyes találkozás és kapcsolattartás a szülőkkel, szülőcsoportokkal folyamatos az iroda munkatársai, valamint az 
Elnök részéről egyaránt. 

 

 
31. 

 

Nemzetközi 
szervezetekkel való 
kapcsolatépítés 

 

 
AE képviseleti feladatok 

 

 
AOSZ delegált 

 

 
folyamatos 

 

A nemzetközi munkánkat leginkább az Autism-Europe Közgyűlésében, annak vezető testületében való delegált útján történő 
részvétellel valósítjuk meg. A FESZT-en keresztül bekapcsolódik az AOSZ a Europen Disability Forum munkájába is. Ennek 
köszönhetően 2015. decemberében az AOSZ-szal együttműködő ASD munkacsoport által delegált 2 fő autista személy, 
valamint 2 kísérője részt vett Brüsszelben a fogyatékkal élők nemzetközi napján rendezett konrerencián. (The European Day 
of Persons with Disabilities) 
http://aosz.hu/beszamolo-a-fogyatekkal-elok-nemzetkozi-napjanak-megunnepleserol/ 
 
 

 
32. 

  

EDF felmérésekben, lobbiban 
való közreműködés 

 
Elnök, jogász 

 
folyamatos 

 

Az EDF munkájába az AOSZ a FESZT-en keresztül kapcsolódik be dr. Kálozi Mirjam aktív szerepvállalásával. 

 
33. 

 Nemzetközi civil 
szervezetekkel való 
együttműködés kialakítása 

 
Elnök 

 
folyamatos 

 
 
2015-ben az AOSZ nem alakított ki új kapcsolatot külföldi szervezettel. 

 
34.. 

 

ENSZ Egyezmény 
implementációja 

Országos Fogyatékosságügyi 
Program megvalósításban 
való aktív részvétel 

 

Elnök, szakmai 
munkacsoport 

 

1. negyedév, 
folyamatos 

Az AOSZ az Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési tervében meghatározott intézkedések érdekében 
folyamatos kapcsolatfelvételt kezdeményez a szaktárcákkal közvetlenül, vagy az Országos Fogyatékosságügyi Tanácson 
és a Tárcaközi Fogyatékosügyi Bizottságon keresztül közvetve. Törekvésünk, hogy az Intézkedési Tervben megfogalmazott 
célok megvalósuljanak, az autizmus szempontok bekerüljenek az intézkedésekbe a megvalósítás során. 

 
35. 

  

Intézményi kiváltás 
folyamatában monitoring 

 
AOSZ delegált 

 
folyamatos 

A nagy intézmények kitagolási tevékenységében fontos szerepet játszó Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos 
Testület munkájában a FESZT delegáltjaként vesz részt az AOSZ. Az AOSZ-t Jakubinyi László képviseli a Testületben. 

Jogi tevékenység 

 

36. 
Jogsegély szolgáltatás 
működtetése 

Rendszeres, folyamatos jogi 
tanácsadás 

 

jogász 
 

folyamatos 
Az AOSZ irodájában rendszeres személyes és elektronikus kapcsolattartással a jogsegélyszolgáltatás ellátása 
folyamatos, 2015-ben 179 regisztrált jogi segítséget, vagy tanácsadást kérő megkeresés érkezett. A jogsegély 
szolgáltatást dr. Kálozi Mirjam végzi. A jogsegély szolgáltatás során beérkező jogesetek nyomán szakpolitikai ajánlásokat  
megfogalmaz a Szövetség. 

 
37. 

  
Jogi képviselet biztosítása 

 
jogász 

 
folyamatos 

Egyéni ügyekben: 1 bírósági ügyben, 1 esetben az Egyenlő Bánásmód Hatóságnál, 1 alkalommal pedig 
gyermekvédelmi ügyben vállalt képviselet az AOSZ jogásza. 
Szövetségi képviselet: 

 Az ENSZ fogyatékos emberek jogairól szóló egyezmény 24. Cikkelyéhez készülő általános kommentár – 
észrevételek 

 Civil szervezetek jogi szabályozásával kapcsolatos észrevételek 

 Emberjogi kerekasztal tagja 

 Alapvető Jogok Biztosa jelentésének véleményezése 2 alkalommal 

http://aosz.hu/beszamolo-a-fogyatekkal-elok-nemzetkozi-napjanak-megunnepleserol/
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38. 

  

Anti-diszkriminációs hálózat 
munkájában való részvétel 

 
jogász 

 
folyamatos 

 
Az AOSZ jogsegély szolgáltatásának nyújtásával kapcsolódik a Szövetség az Anti-Diszkriminációs Hálózatba. 

  

Célok elérését 
szolgáló 
tevékenységek 

 
 

A tevékenységekhez 
kapcsolódó feladatok 

 

 
 

Felelős 

 

 
 

Határidő 

 

 
 

Eredmény 

 
39. 

Jogalkotási, 
jogmonitorozási 
feladatok 

 

Jogszabályok társadalmi 
egyeztetésén részvétel 

 
Elnök, jogász 

 
folyamatos 

 a kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet módosításáról 
szóló előterjesztés 

 az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2015-2018. évekre vonatkozó Intézkedési Tervről 
szóló kormányhatározat 

 a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló előterjesztés 

 

 
 
 

40. 

 Köznevelési, szociális és 
egészségügyi ellátórendszer 
jogi környezetének 
módosítására irányuló 
kezdeményezések 

 
 

Elnök, jogász 

 
 

folyamatos 

Az említett területeken nem jogi, hanem érdekvédelmi célú személyes megkeresések történtek, melyekről a honlapon 
folyamatosan tájékoztatást nyújt a szervezet: 
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/ 
 

 

41. 
Országos Autizmus 
Stratégia 
implementációja 

Részvétel TÁMOP 5.4.11. 
projekt megvalósításában - 
érdekvédelmi monitor 

 

Elnök 
 

1-2. negyedév 
A Nyolc Pont Project 2015-ben lezárult, a monitorozási feladatok végetértek. A létrejött Autizmus Koordinációs Iroda és az 
AOSZ együttműködés keretében folytatja tovább a munkát. 

Adomány-szervezés 

 
 

42. 

 
 

Adó 1%-os kampány 

Kampány tervezése, 
szervezése, megvalósítása 
többféle kommunikációs 
csatornán az AOSZ és 
tagszervezetei számára 

 

kommunikációért 
felelős munkatárs, on- 
line szakértő 

 
 

1-2. negyedév 

Az 1%-os kampányunk során több csatornán keresztül is próbáljuk megszólítani az adózókat. Leginkább az internet-
nyújtotta lehetőségeket igyekeztünk kihasználni, a google hirdetési és a facebook hirdetési felületein keresztül. Az 
Szövetség attitűdje az volt, hogy nemcsak az AOSZ, hanem a tagszervezeteinek a munkájára is ráirányítja a figyelmet, 
ezért hoztuk létre a weboldalon ezt a felületetet: http://aosz.hu/tagszervezeteink/. Ezen a felületen tagszervezeteink 
adószámának és tevékenységének láthatóvá tételével az ő forrásteremtésüket is elő kívánjuk segíteni. 
 
 

 
43. 

 

Forrásteremtési 
aktivitások 

Pályázati források 
felkutatása, pályázatok írása, 
koordinálása, megvalósítása, 
elszámolása 

Pályázatokért felelős 
munkatárs, pénzügyi 
munkatárs 

 
folyamatos 

A Szövetség forrásteremtési munkacsoportjának vezetője a pályázati kiírásokat folyamatosan figyelemmel kíséri. A 
szervezet kapacitásainak függvényében a lehetőségeket kihasználjuk. 2015-ben 4 pályázatot nyújtott be a Szövetség. 

 Családbarát ország program (Nők kékben) 

 Közösségi Adományozási Program – MagnetBank 

 NIOK Alapítvány CivilTech Program 

 Norvég Civil Támogatási Alap kiegészítő pályázat nyertes szervezetek részére (nem nyert) 
 
  

44. 

  

Adományszervezés 
kultúrájának kialakítása 

 

Szociális ügyekért 
felelős munkatárs 

 
3. negyedév 

 

2015 novemberben az AOSZ éves rendezvényén tagszervezeti találkozó keretében a NIOK Alapítvány és a Van 
Esély Alapítvány tartott előadást a tagszervezetek forrásteremtési tevékenységének előmozdítása érdekében. 
Az AOSZ 1 alkalommal valósított meg adományszervező programot az Adjuk össze! kampány keretében, melynek 
során Tóth Balázs autista sportoló számára 380.000 ft-ot gyűjtött össze a Szövetség. 

 

 
45. 

 
Érdekképviselet 
forrásteremtési 
politikákban 

 

Pályázati kiírások 
előkészítésében való 
részvétel 

 

 
Elnök 

 

 
folyamatos 

 

 

2015-ben nem került előkészítésre autizmus szempontú pályázati kiírás, de a Szövetség az OFP Intézkedési Tervében 
megfogalmazott intézkedésekben illetékes szakállamtitkárságok felé folyamatos kapcsolattartást valósít meg. 

 

47. 
Érzékenyítő, bevonó 
programok 

Lehet-e autista gyerek a 
padtársam? 

animátorhálózat 
működtetéséért felelős 
munkatárs 

Január-június, 
szeptember- 
december 

Animátoraink 2015-ben az „Utazás az autizmus körül – lehet-e autista gyermek a padtársam?” program keretében 73 
szemléletformáló órát tartottak, szemléletformáló programjainkon összesen 788  fő vett részt . 
2015. szeptemberben a BKK Európai Mobilitási Hét- Autómentes Hétvégéjén vettek részt az AOSZ animátorai.  
http://aosz.hu/galeria/europai-mobilitasi-het-megnyito-rendezvenye/ 
 
 

 

http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/
http://aosz.hu/tagszervezeteink/
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48. 
 Felsőoktatási intézmények 

hallgatóinak érzékenyítése 

animátorhálózat 
működtetéséért felelős 
munkatárs 

Január-június, 
szeptember- 
december 

2015. májusban a Pető András Főiskola Esélyegyenlőségi Napján vettünk részt. 

 

  

Célok elérését 
szolgáló 
tevékenységek 

 
 

A tevékenységekhez 
kapcsolódó feladatok 

 

 
 

Felelős 

 

 
 

Határidő 

 

 
 

Eredmény 
 
 

49. 

  
 

Újabb animátorok képzése 

 

animátorhálózat 
működtetéséért felelős 
munkatárs 

 
 

2. negyedév 

Ismeretterjesztő osztályfőnöki órák az autizmus spektrumról zavarról - Érzékenyítő Program 

2015. májusában Autisták Országos Szövetsége az Autizmus Alapítvány szakmai, szakértői együttműködésével 
animátori képzést hirdetett autizmussal élő személyek hozzátartozói, és a területen dolgozó szakemberek számára. 

A 30 órás képzés 2015. június 11 – 2015. június 13. között zajlott le, a 24 jelentkezőből végül 11 fő vett részt a képzésen. 

 
50. 

 
Önkéntes koordináció 

 
Önkéntesek toborzása 

 

Szociálisügyekért 
felelős munkatárs 

 
folyamatos 

2015-ben 36 fő önkéntes, valamint 2 alkalommal összesen 12 hallgató (ELTE BGGYK) vet részt önkéntesként az AOSZ 
munkájában. 
Közösségi szolgálat során: 2 fő hallgató (rendezvényeken és itt az irodában); 1 újabb iskolával történt megállapodás aláírása. 
 

 
51. 

Autizmus Világnap 
Rendezvénysorozat 
koordinációja 

Budapesti és vidéki 
rendezvények forrásteremtés, 
közös, egységes 
kommunikáció, toborzás 

Kommunikációért és 
hálózati koordinációért 
felelős munkatárs 

 
1. negyedév 

Az Autizmus Világnapján (április 2.) a Parlament kupolája a már évek óta hagyománnyá vált módon kéken világított. Szerte 
az országban 29 városban 78 esemény valósult meg ezen a napon 2015-ben. Az AOSZ az egységességet jelképező autizmus 
világnapi kampánylogót tett közzé, mely mindenki által szabadon használható.  
A honlapon és a facebook felületen népszerűsítettük az országos programokat, holnapunkon a galériában megtekinthetőek a 
fotók:  
http://aosz.hu/galeria/?gtag=88  
kampányoldal: http://aosz.hu/vilagnap2015/ 
összefoglaló oldal:  
http://aosz.hu/vilagnap2015/autizmus-vilagnap-2015-osszefoglalo/ 
 

Szülő és szakemberképzések 

52. 
Képzési programok 
tartása 

Fogódzó képzés megtartása Projektkoordinátor 4. negyedév 
2015-ben egy alkalommal, október 9-10-én, Budapesten volt Fogódzó képzés. 

53.  Autizmus és szexualitás 
képzés megtartása 

Projektkoordinátor 3. negyedév 
2015-ben egy alkalommal volt Autizmus és Szexualitás képzés (2015. nov. 6-7-én). Ezen összesen 23 fő vett részt. 

54.  Felnőtt Fogódzó képzés Projektkoordinátor 1., 2. és 4. negyedév 
2015-ben összesen 7 db Felnőtt Fogódzó képzést tartottunk. Január 22-én és 26-án, Salgótarjánban 25 fő, Március 20-21-
én, Dunaújvárosban 21 fő; Május 8-9-én, Nagykanizsán 20 fő; Október 2-3-án Veszprémben 18 fő, Október 16-17-én, 
Tatán 16 fő, November 13-14-én, Kecskeméten 19 fő, November 27-28-án, Szegeden 119 fő vett részt a képzéseken.. 
Összesen tehát 138 fő. 

Szakmai innovációk, fejlesztések 

 

 

55. 

 

Új szolgáltatások 
kifejlesztése, policy 
anyagok kidolgozása 

 

AOSZ kedvezménykártya 
megjelenésének megújítása, 
partnerek körének bővítése 

 
AOSZ kártyáért felelős 
munkatárs 

 

 

folyamatos 

A 2013-ban bevezetett új típusú AOSZ kártyából 2015-ben 261 db-ot állítottunk ki. Ezen belül 222 db-ot új belépők részére, 
39 db-ot régi tagoknak.  
Az AOSZ-kártya által igénybe vehető kedvezmények köre, a kedvezményt nyújtó partnerek száma folyamatosan nő. 2015-
ben új szerződéseket írtunk alá a Tropicarium-Óceanárium Kft.-vel, a Geobook Hungary Kiadói és Kereskedelmi Kft-vel, a 
MiD-Comp Kft.-vel, valamint a KoroKan Nemzetközi Oktatási Központ Kft.-vel.  
Új partnerek felkutatásához vidéki hálózatunk tagszervezeteivel on-line módon, a közösségi portálokon kértünk javaslatokat 
tagjainktól. A beérkezett javaslatok alapján 142 új, potenciális partnert kerestünk meg együttműködési ajánlattal, a 
szerződéskötés folyamatos. 

 
56. 

 Altatásos fogászati ellátást 
nyújtó kijelölt centrumokkal 
együttműködések 
megvalósítása 

 
Elnök 

 
2-3. negyedév 

2015-ben a Semmelweis Egyetem Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinikájával és Gyebrovszkiné Molnár 
Szilviával közösen kidolgozásra és bevezetésre került az autista személyek fogászati ellátását segítő speciális 
segédanyag. További fogászatokon történő bevezetése, alkalmazása érdekében az AOSZ folyamatos megkereséseket 
folytat. http://aosz.hu/infocentrum/adatbazisok-2/ 

 

 

http://aosz.hu/galeria/?gtag=88
http://aosz.hu/vilagnap2015/
http://aosz.hu/vilagnap2015/autizmus-vilagnap-2015-osszefoglalo/
http://aosz.hu/infocentrum/adatbazisok-2/
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57. 

 Betegút szervezését 
megvalósító központok 
létrehozására irányuló 
együttműködés 

Elnök 2-3. negyedév Az AOSZ erre irányuló kezdeményezést tett a GYEMSZI-nél. Az egészségügyi ellátórendszer átalakítása miatt az 
illetékésség megváltozott, a folyamatok megrekedtek. 

 
 

58. 

 Pszichiátriai kezelést 
megvalósító speciális 
központok létrehozása 
autizmussal élők számára 

Elnök, szakértők 4. negyedév Az Autisták Országos Szövetsége 1 alkalommal tárgyalt az EMMI Egészségpolitikáért felelős államtitkárával, melynek 
köszönhetően kidolgozásra és átadásra került 1 ajánlás, melyet az AOSZ és a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és 
Pszichoterápiás Klinikával közösen képviseltünk. 
1 alkalommal az AOSZ az Országos Fogyatékosügyi Tanács ülésén napirenid pontot kezdeményezett, melyen a SOTE 
Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikájávnak igazgatója, dr. Simon Lajos professzor meghívott szakértőként vett részt az 
AOSZ kezdeményezésére. 

 
 

59. 

 Országos Autizmus 
Stratégia megújítása 

Elnök, szakmai 
munkacsoport, 
tagság 

1. negyedév Számottevő változtatási javaslat nem született. A korábbi dokumentum tartalma jelenleg is releváns. 

 


