
Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Májusjúniusi Hírlevél
Az Autisták Országos Szövetségének havonta megjelenő hírlevele 

 
2016. június 17.

Vidéki útjára indult a Nők Kékben vándorkiállítás
Vándorkiállítás formájában indul útjára az Autizmus Világnapján, a Madách téren megnyílt tárlat, a “Nők

kékben”!  A  kiállításon  látható  fotók  készítője:  Komka  Péter,  az  MTI  többszörös  különdíjas

fotóriportere. 

Május  6tól  2  héten  keresztül  Siófokon,  a  Kálmán  Imre  Kulturális  Központban,  június  714

igSzékesfehérváron,  a  Fehérvári  Civil  Központban  volt  látható.  Legközelebb  2016.  június  25én

Salgótarjánban  lesz  a  kiállítás megtekinthető.  A  kiállítások  aktuális  helyszínéről mindenkit  értesíteni

fogunk. 

2016ban még további helyszíneken lesz megtekinthető a vándorkiállítás: Kozármisleny, Szekszárd,

Kecskemét, Szeged, Nagykanizsa, Nyíregyháza 

Az AOSZ a MagnetBank Közösségi Adományozási Programjának keretében, a MagnetBank ügyfelei

adományozásának  köszönhetően  elérte  a  legmagasabb,  1  millió  forintos  támogatást,  melyből  a

vándorkiállítások megvalósítását támogatja.

További információk… 

        

Rendkívüli közgyűlést tartott az AOSZ 2016. május 14én!
Az Autisták Országos Szövetségének rendkívüli közgyűlése elfogadta és megszavazta: 

• az Elnökség szakmai beszámolóját a 2015. évi munkáról

• a 2015. évi pénzügyi beszámoló és közhasznúsági mellékletet 

• a pénzügyi beszámolót  az AOSZ 2015. évi költségvetési tervéhez képest történt eltérésekről 

Megválasztásra került 

• az új alelnök: Csonka Gábor

• és az új elnökségi tag: Keresztesi Koppány

Ezen kívül meghallgatta: 

• a Felügyelő Bizottság beszámolóját

• a Jelölő Bizottság beszámolóját

• a jelöltek bemutatkozása

• a Civil Társaságok létrehozásának lehetőségeiről szóló tájékoztatót

10  órától  a  közgyűlés  kezdetéig  a  megjelentek  Prekop  Csilla  gyógypedagógus  „Életutak  a

diagnózistól  a  felnőtt  korig  Magyarországon  és  az  Egyesült  Államokban”  című  előadását

hallgathatták meg.

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=0&view_newsletter_send_id=0
https://www.magnetbank.hu/
https://www.magnetbank.hu/a-kozossegi-bankrol/kap/2016
http://aosz.hu/nok-kekben-vandor-fotokiallitas/


Az elnökség újonnan megválasztott tagjainak ezúton is gratulálunk, és sok sikert kívánunk

munkájukhoz!

További információk… 

Cserhát autista szemmel – fotós és grafikus műhely volt
Alsótoldon, az Abigél Közhasznú Egyesület szervezésében

Az Abigél Közhasznú Egyesület a Nemzeti Tehetség Program 2015  támogatásával  fiatal  felnőtt

tehetségek  társadalmi  felelősségvállalását  elősegítő  programot  valósított  meg  „Cserhát  autista

szemmel” – fotós és grafikus műhely címmel. A szakemberekkel és önkéntes segítőkkel zajló, teljes

ellátást  biztosító  tábor  Alsótoldon,  akadálymentes  környezetben  valósult  meg  2016.  május  9.  

13. között. A „Cserhát autista szemmel” program azzal a céllal indul, hogy szakemberek bevonásával

a  célcsoporthoz  tartozó  fiatal  felnőtt  tehetségek  kipróbálhassák  magukat  a  fotózás,  grafika  és

kiadványszerkesztés  területén.  A  közös  munka  során  összegyűlt  nagy  mennyiségű  fotóanyagból    a

Cserhát  természeti  és  kulturális  értékeiről,  az  autista  fiatalok  szemével    a  műhelymunka  során

fotókiadványt készült, melyet önállóan, de szakember vezetésével állítottak össze.

A "NÉZŐPONT  A Cserhát autista szemmel"  címmel elkészült kiadvány, amely válogatás a fotós és

grafikus  műhely  alkotásaiból  elsődleges  célja,  hogy  a  fiatalok  a  műhelyfoglalkozásokon  megszerzett

tudásukat  a  gyakorlatban  tudják  prezentálni;  hogy  képesek  legyenek  gondolataikat,  érzéseiket,

benyomásaikat művészi formában megjeleníteni és a sajátos világlátásukkal új perspektívából bemutatni

a  valóságot.  A  kiadvány  másodlagos  célja,  hogy  bemutassa  az  autizmussal  élő  fiatalokban  rejlő

kreativitást és ezzel ellensúlyozza a társadalom autistákról kialakult negatív, sztereotip képet.

Az Autisták Országos Szövetsége segítségével jut el a 2 000 példányban kinyomtatott szemléletformáló

kiadvány elsősorban a középiskolákba.

Az  Abigél  Közhasznú  Egyesület  tehetséggondozó  műhelyének  munkáját  és  az  abból  készített

kiadványt  2016.  június  2.án  a  Salgótarjáni  Ifjúsági  Információs  és  Tanácsadó

Irodában Krausz Katalin és Kővári Edit mentorok mutatták be közel 100 középiskolás diák számára.

A rendezvény vendége volt Csonka Gábor, az Autisták Országos Szövetségénekérintett alelnöke, aki az

autista fiatalok sikeres iskolai beilleszkedésének elősegítése érdekében személyes beszélgetésre invitálta

az érdeklődőket, melyben a táborozó fiatalok is részt vettek.

Az  Abigél  Közhasznú  Egyesület  a  fotós  és  grafikus  tehetséggondozó  műhelyt  az  Autisták  Országos

Szövetségének  együttműködésével a Nemzeti  Tehetség  Program 2015  támogatásával,  a  fiatal  felnőtt

tehetségek társadalmi felelősségvállalását elősegítő pályázat keretében valósította meg.

          

 

Már a Kecskeméti Vadaskertbe is kedvezményesen lehet
belépni AOSZ Kártyával!

Az  Autisták  Országos  Szövetsége  és  a  Kecskeméti  Vadaskert  megállapodása  értelmében  az  AOSZ

Kártyával rendelkezők kedvezményesen látogathatják az intézményt.

Nyitvatartás: minden nap reggel 9 és este fél 7 között.

További információk… 

Egymillió forintra nő a fogyatékkal élők gépjárműszerzési
támogatása

http://aosz.hu/rendkivuli-kozgyulest-tart-az-aosz-majus-14-en/
http://www.abigelkozhasznuegyesulet.hu/
http://aosz.hu/mar-a-kecskemeti-vadaskertbe-is-kedvezmenyesen-lehet-belepni-aosz-kartyaval/


Egymillió  forintra  nőtt  a  fogyatékkal  élők  gépjárműszerzési  támogatása  áprilistól,  új  autó  vásárlása

esetén  –  tette  közzé  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériuma  szociális  ügyekért  és  társadalmi

felzárkózásért felelős államtitkársága május 25én, annak apropóján, hogy szerdán átadták a négy éve

elindított program keretében a 2500. autót.

További információk… 

A “Tartalmas Pihenés 2016” pályázat nyertesei
Az AOSZ elnöksége a „Tartalmas Pihenés 2016” pályázati  felhívásra benyújtott pályázatok bírálását

előkészítő  dokumentumokat  áttekintette, majd  a  döntés meghozatalához megtekintette  a  benyújtott

pályázati anyagokat. 

A beérkezett 13 db pályázatból 2 formai okokból elutasításra került. 

További információk… 

24 szakember, érintett és szülő nyert el támogatást a XI.
AutismEurope International Congressen történő

részvételéhez
Az  AOSZ,  az  Abigél  Közhasznú  Egyesület  és  az  Autistic  Art  –  Mosoly  Otthon

Alapítványfelkérésére  pályázatot  hirdetett  a  XI.  AutismEurope  International  Congress  magyar

résztvevőinek  támogatása  érdekében.  A  pályázatra  autizmus  területén  tevékenykedő  szakemberek,

valamint autista fiatalok jelentkezhettek.

A pályázók a kongresszuson történő részvétel utazási és szállásköltségeihez igényelhettek támogatást.

A  pályázati  felhívásra  összesen  24  pályázat  érkezett,  közülük  20  autizmus  területén  tevékenységet

végző szakember, 3 autista fiatal és egy érintett szülő.

További információk… 

Az Autisták Országos Szövetsége várhatóan újabb pályázatot is fog még hirdetni a kongresszusi részvétel

támogatására, ezért érdemes figyelni az AOSZ weboldalát, közösségi oldalát, hírlevelét.

III. Esélyegyenlőségi nap – azaz a világ egy kicsit másképp
2016. május 27én  harmadik alkalommal  rendezte meg az Esélyegyenlőségi Napot a Pest Megyei

Kormányhivatal,  melynek  aktív  részese  volt  Kővári  Edit  az  AOSZ  elnöke,  Fekete  Gy.

Viktor  és Oravecz Lizanka  a Megismerhető Autizmus Generáció  Lélekhely Egyesület  tagjai,Szántó

Tamás  autista  gyermeket  nevelő  szülő,  az  AUTPONT  Autista  Gyermekekért  és  Fiatalokért

Alapítvány kuratóriumi elnöke és Gujné Szabó Tünde (AUTPONT Alapítvány) intézményvezető is.

További információk… 

Élménybeszámoló a “Szívből pattan!” című rendezvényről
A KézenFogva Alapítvány „Fogadd el, fogadj el” élménynapja egy rendhagyó érzékenyítő program,

ami az általános és középiskolás fiatalokat ismerteti meg a fogyatékkal élő emberek világával. Az Autisták

Országos Szövetsége is részt vett érzékenyítő programokkal a Margitszigeten, a “Csupaszám – az autista

kalóz lakhelye” állomásnál, a Gubbio alkalmazással együtt.

További információk… 

Két nemzetközi díjat is kapott Novák Katalin államtitkár
asszony

Novák  Katalin,  a  család  és  ifjúságügyért  felelős  államtitkár  asszony  két  rangos,  nemzetközi

kitüntetésben is részesült az elmúlt napokban. 

Ezúton is gratulálunk neki!

További információk… 

Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott Dr.

http://aosz.hu/egymillio-forintra-no-a-fogyatekkal-elok-gepjarmuszerzesi-tamogatasa
http://aosz.hu/a-tartalmas-pihenes-2016-palyazat-nyertesei/
http://aosz.hu/24-szakember-erintett-es-szulo-nyert-el-tamogatast-a-xi-autism-europe-international-congress-en-torteno-reszvetelehez/
http://lelekhely.hu/mag
http://autpont.hu/
http://aosz.hu/iii-eselyegyenlosegi-nap-azaz-a-vilag-egy-kicsit-maskepp/
http://www.kezenfogva.hu/
http://gubb.io/hu/?lang=hu/
http://aosz.hu/elmenybeszamol-a-szivbol-pattan-cimu-rendezvenyrol/
http://aosz.hu/ket-nemzetkozi-dijat-is-kapott-novak-katalin-allamtitkar-asszony/


Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést kapott Dr.
Lovászy László Gábor

Magyar  Érdemrend  lovagkeresztje  elismerést  adott  át  Semjén  Zsolt  miniszterelnökhelyettes  a

Parlamentben Dr. Lovászy László Gábornak, az Európai Parlament tanácsadójának, a fogyatékkal élők

társadalmi  beilleszkedését  szolgáló,  illetve  a  szociálpolitika  területén  nemzetközi  szervezetekben  is

végzett,  elkötelezett  szakmai  munkája,  valamint  interdiszciplináris  oktatói  és  széles  körű  közéleti

publikációs tevékenysége elismeréseként. 

További információk… 

Június 14én a New York i ENSZ közgyűlési teremben választották meg az ENSZ Fogyatékossággal

Élők  Jogaival  Foglalkozó  18  tagú  bizottságának  (CRPD)  9  új  tagját.Dr.  Lovászy  László

Gábor nagy támogatással került újra a bizottságba a 201720 as időszakra.

Dr. Lovászy László Gábor rendszeresen együttműködik az Autisták Országos Szövetségével az általa

képviselt területeken az autizmussal élők helyzetének feltárása, javítása érdekében.

Ezúton is gratulálunk az elismeréshez és megválasztásához!

További információk… 

Még 1 szabad férőhely a Mindszentpusztai Lakóotthonban!
A Mindenszentpusztai Lakóotthon 1 szabad (18 év  feletti  férfiak részére)  férőhelyet hirdet, Győrtől

csupán 20 kmre, Pannonhalmától 6 kmre egy gyönyörű, csendes környezetben.

A  Lakóotthon  kiemelt  célja  az  egyéni  igényeken  alapuló  készségfejlesztés,  rehabilitáció,

egészségmegőrzés  és  a  napi  foglalkozásokon  kívül  bevonni  a  lakókat  a  növénytermesztésbe  és

állattenyésztésbe az otthon saját “autifarm”ján.

További információk… 

Tematikus konzultációs napok az Autizmus Alapítványnál
Az Autizmus Alapítvány az idei nyári időszakban is szervezett az Ambulancián gondozottak családtagjai és

pedagógusai számára egynapos tematikus konzultációs napokat. Újdonságként két haladó konzultációt is

megjelent étkezési nehézségek és szobatisztaság témákban, amelyre azokat várták, akik már régebben

részt  vettek  az  “A  szobatisztaság  kialakításának  lehetőségei”valamint  az  “Étkezési  zavarok

befolyásolásának lehetőségei és technikái” konzultációs napokon. 

További információk… 

Lehetséges valóság – Blaskó Bence rajzainak kiállítása
Blaskó Bence  a Budai Rajziskola növendéke, ahol  fontosnak  tartják, hogy a hozzájuk érkező  fiatalok

egyedi  tulajdonságai,  tehetségjegyei  a  művészeti  foglalkozásokon  keresztül  minél  inkább

kibontakozzanak. A LEHETSÉGES VALÓSÁG kiállítás címmel azt szeretnék sugallni, hogy a Bence által

érzékelt világ a valóságnak egy lehetséges, egyenrangú vetülete. Nekünk, kívülállóknak pedig meg kell

ragadni  a  lehetőségeket,  hogy  ezeket  az  érzékelési  tartományokat  közvetítsük  vagy  igyekezzünk

befogadni.

Helyszíne:  Hegyvidéki  Polgármesteri  Hivatal  Folyosó  Galéria  (Budapest,  XII.  kerület,

Böszörményi út 2325.)

A kiállítás megtekinthető 2016. július 10ig a hivatal nyitvatartási idejében.

További információk… 

Aranyérmesek lettek Lengyelországban a Szimbiózis
Alapítvány parasportolói!

A 2016. 05. 2226. között Lengyelországban, Tarnow városában megrendezett Nemzetközi Speciális

http://aosz.hu/magyar-erdemrend-lovagkeresztje-kituntetest-kapott-dr-lovaszy-laszlo-gabor/
http://aosz.hu/ujravalasztottak-dr-lovaszy-laszlo-gabort-az-ensz-fogyatekossaggal-elok-jogaival-foglalkozo-bizottsagaba/
http://mittehetnek.hu/
http://aosz.hu/szabad-ferohelyek-a-mindszentpusztai-lakootthonban/
http://aosz.hu/tematikus-konzultacios-napok-az-autizmus-alapitvanynal/
http://aosz.hu/lehetseges-valosag-blasko-bence-rajzainak-kiallitasa/


Sporttalálkozón  hazánkat  Miskolc  képviselte,  a  Szimbiózis  Alapítvány  parasportolóinak

személyében. A magyar csapat az egyéni és csoportos díjak mellett összesítésben I. helyezést  ért  el,

megszerezve ezáltal az „Európa határok nélkül 2016” serlegét, melyhez ezúton is gratulálunk!
 

További információk… 

Családháló díjat kapott a Szimbiózis Alapítvány
A  KárolyiCsekonics  rezidencia  dísztermében  2016.  június  11én  negyedik  alkalommal  ismerték  el

a Családháló díjjal  a gyermekvállalásért, gyermeknevelésért, gyermekek egészségéért  tevékenykedő

szakembereket, intézményeket.

2015 intézményi különdíjasa a Szimbiózis Alapítvány Mosolykuckó programja lett.

Ezúton is gratulálunk nekik és további sok sikert kívánunk munkájukhoz!

További információk… 

Szociális Farm átadó ünnepség – “Fűzfás Ház avató”
A Baráthegyi Majorság tavaly egy szomszédos ingatlannal bővült, mely a jövőben az öt hektáros farm

vendégváró bejárata is lesz egyben, pl. innen indul majd a majorságot bejáró tanösvény. Az udvaron álló

óriási fűzfáról kapta a nevét a portán álló ház is: „Fűzfás Ház”, melyből az alapítvány hat (értelmileg

akadályozott, autista) fogyatékos fiatal számára alakított ki támogatott lakhatást (lakóotthont).

A ház avatójára 2016. június 15én került sor.

További információk… 

Láthatatlanból láthatóvá válni – NÓRA Támaszpont – avagy
hol dolgoznak a sérült gyermeket nevelő anyák?

A Motiváció Alapítvány  és a JÓLLÉT Alapítvány  2014ben  közösen  indította  a  Norvég  Civil  Alap

támogatásával  megvalósuló NÓRATámaszpont  című  programját.  Ennek  célja  egy  Magyarországon

még  nem  végzett  kutatás,  és  ennek  eredményeként  létrejövő  munkaerőpiaci  szolgáltatási  modell

kidolgozása volt, mely a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő nők munkaerőpiacra való visszatérését

segíti, figyelembe véve speciális élethelyzetüket, igényeiket, lehetőségeiket. Készült egy összefoglaló cikk,

amelyben részletes leírás található a programról, és amely a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő nők,

mint speciális célcsoport munkaerőpiacon való meg (nem) jelenéséről szól. 

További információk… 

Újabb letölthető kiadványok találhatóak az AKI weboldalán
Az Autizmus  Koordinációs  Iroda  weboldalán  új,  autizmussal  kapcsolatos  kiadványok  tölthetők  le

digitális formátumban:

“Önbántalmazás” (eredeti címe: Selfinjurious behaviour) 
“Az autizmussal élő diákok értékelése a közoktatásban – Oktatáspolitika és oktatási gyakorlat az
Egyesült Királyságban” 
“Útmutató autizmusbarát rendezvények szervezéséhez integráló intézmények számára”
"Hogyan határozzunk meg értelmezhető és mérhető célokat a kora gyermekkori Egyéni Fejlesztési
Tervhez?" 
„Az autizmusról szerzett ismereteink gyarapodása 20072010”

A weboldalra  folyamatosan kerülnek  fel  további  kiadványok  is, melyek  regisztráció után  letölthetők az

Autizmus Koordinációs Iroda weboldalának dokumentumtárából. 

További információk… 

Megjelent az "Ezeregy nagyszerű ötlet autizmussal élő vagy
Aspergerszindrómás gyerekek neveléséhez és tanításához"

című könyv

http://szimbiozis.net/
http://aosz.hu/aranyermesek-lettek-lengyelorszagban-a-szimbiozis-alapitvany-para-sportoloi/
http://aosz.hu/csaladhalo-dijat-kapott-a-szimbiozis-alapitvany/
http://aosz.hu/szocialis-farm-atado-unnepseg-fuzfas-haz-avato/
http://www.motivacio.hu/
http://jol-let.com/
http://aosz.hu/lathatatlanbol-lathatova-valni-nora-tamaszpont-avagy-hol-dolgoznak-a-serult-gyermeket-nevelo-anyak/
http://www.autizmusiroda.hu/
http://autizmusiroda.hu/hirek/megtekintes/72
http://autizmusiroda.hu/hirek/megtekintes/71
http://autizmusiroda.hu/hirek/megtekintes/65
http://www.autizmusiroda.hu/dokumentum/megtekintes/57
http://www.autizmusiroda.hu/dokumentum/megtekintes/58
http://aosz.hu/ujabb-letoltheto-kiadvanyok-talalhatoak-az-aki-weboldalan/


című könyv
Megjelent  az  Akadémia  kiadó  gondozásában  Ellen  Notbohm  és  Veronica  Zysk:  "Ezeregy

nagyszerű  ötlet  autizmussal  élő  vagy  Aspergerszindrómás  gyerekek  neveléséhez  és

tanításához" című könyve.

További információk… 

 

Nyári programok
SzalkiTali, a BaliTali utódja

A “Bali Tali” új helyszínen, Dunaújváros mellett, a Szalkisziget Szabadstrand és

Camping területén lesz megrendezve 2016. Július 293031én.

A helyi Önkormányzat  jóvoltából  40 db  sátorhely  ingyen vehető  igénybe, melyekre

regisztrálni szükséges a paksipz@gmail.com levélcímen.

További információk… 

 

Blogtúra a Mátrában
Az Apró Lépések Egyesület ismét blogtúrát szervez a Mátrában. Kisvasút rajongóknak jó hír, hogy a

túra 50 perc kisvonatozással indul. 

Táv: 4,8 km, 320 m szintemelkedés

Túravezető: Keresztesi Balázs és társai

További információk… 

Augusztusban is SNIhét a Toldi Házban!
Pihenés sajátos nevelési igényű gyermekekkel a mesés Cserhátban.

Már csak az Augusztus 1520 közötti időpont foglalható.

5éj  /  6nap  teljes  ellátással,  egyénre  szabott  fejlesztéssel,  vagy SNIspecifikus  gyermekfelügyelettel.  A

zárónapon: Szent Istvánnapi rendezvény lesz Hollókőn.

A Toldi Ház az AOSZ kártyával rendelkezőknek 10% kedvezményt nyújt a szállás és az étkezés árából!

További információk… 

Napközis táborok autistáknak Szegeden
A Szivárvány Autizmus Közhasznú Egyesület napközis táborokat szervez  idén nyáron autizmussal

élőknek 7 éves kortól Szegeden. 

Jelentkezési határidő: 2016. június 25.

Önkéntes segítők jelentkezését is várják!

További információk… 

Nyári táborok fogyatékkal élő fiataloknak
A  nyár  közeledtével  a  KézenFogva  Alapítvány  összegyűjtötte  azokat  a  nyári  táborokat,  amelyek

szívesen  látják a  fogyatékos fiatalokat. Az  integrált  táborok többsége 45 napos, de akad olyan, amely

egy teljes héten keresztül nyújt kikapcsolódást a jelentkezőknek.

További információk… 

Nyári táborokat szervez az INOKA Alapítvány

http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/06/Ezeregy-nagyszer%C5%B1-%C3%B6tlet.jpg
http://aosz.hu/megjelent-az-ezeregy-nagyszeru-otlet-autizmussal-elo-vagy-asperger-szindromas-gyerekek-nevelesehez-es-tanitasahoz-cimu-konyv/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/05/Szalki-Tali.jpg
mailto:paksipz@gmail.com
http://aosz.hu/esemeny/szalki-tali-a-bali-tali-utodja/
https://www.facebook.com/aprolepesekegyesulet/?fref=ts
http://aosz.hu/esemeny/blogtura-a-matraban-3/
http://www.toldihaz.hu/
http://aosz.hu/augusztusban-is-sni-het-a-toldi-hazban/
https://www.facebook.com/Sziv%C3%A1rv%C3%A1ny-Autizmus-K%C3%B6zhaszn%C3%BA-Egyes%C3%BClet-1646164378984622/
http://aosz.hu/napkozis-taborok-autistaknak-szegeden/
http://www.kezenfogva.hu/
http://aosz.hu/nyari-taborok-fogyatekkal-elo-fiataloknak/


Az INOKA Alapítvány szervezésében két, autista személyeket fogadó nyári tábor kerül megrendezésre

idén júniusban.

További információk… 

JÓ NYARAT KÍVÁNUNK MINDENKINEK!
 

 

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.

http://inoka.hu/
http://aosz.hu/nyari-taborokat-szervez-az-inoka-alapitvany/
http://aosz.hu/?unsubscribe_page=1&unsubscribe_code=0&unsubscribe_member_id=0

