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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Decemberi hírlevél
Az Autisták Országos Szövetségének hírlevele
2016. december 16.

Megnyitottak az AOSZ InfoPont irodák: hat helyszínen
várják az érdeklődőket
Az AOSZ InfoPontok folyamatosan kezdték meg működésüket, NyugatMagyarországon
Nagykanizsán, Székesfehérváron és Veszprémben, míg KeletMagyarországon Szegeden, vésztőn
és Salgótarjánban. Az Irodák állandó nyitva tartási időben működnek. A vidéki irodákkal
kapcsolatos információk, az AOSZ InfoPont irodák honlapján találhatók.
Tovább…

Hivatalosan is megnyitott a veszprémi AOSZ InfoPont
iroda
Az AutiSpektrum Egyesület működtetésében nyitott meg november 16án, 16.00 órakor
Veszprémben az AOSZ InfoPont irodája.
Tovább…

December 9én, pénteken nyílt meg Székesfehérváron
az AOSZ InfoPont iroda
A vidéki központ – hasonlóan az előzőekben megnyitott AOSZ ügyfélszolgálati irodákhoz – a
térségi kapcsolatépítés intézményeként működik majd Székesfehérváron, a Más Fogyatékos
Gyermekekért Alapítvány működtetésében.
Tovább…

Az AOSZ jogászának tapasztalatai az autizmussal élők
parkolási igazolvány jogosultságával kapcsolatban
Az autizmussal élők parkolási igazolványra való jogosultságával kapcsolatban az AOSZ megbízott
jogásza, dr. Kálozi Mirjam foglalta össze tapasztalatait, tanácsait 2016. december 9én.
Tovább…

Gratulálunk Zászkaliczky Péternek!
A Fogyatékos Emberek Nemzetközi Napja alkalmából Balog Zoltán, az emberi erőforrások
minisztere, Pro Caritatedíjat adományozott Zászkaliczky Péternek, az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar dékánjának.
Az Autisták Országos Szövetsége ezúton is gratulációját fejezi ki a díjazottnak!
Tovább…

Megújult az Autizmus Alapítvány honlapja!
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Szakértő segítség az érintetteknek, szakmai támogatás a szakembereknek.
Megújult honlap segíti mostantól az érdeklődőket az Autizmus Alapítványnál. Könnyen
kezelhető, átlátható környezetben tájékozódhatnak mostantól az Alapítvány munkájáról,
tevékenységeiről, az autizmusról, és az Alapítvány intézményeiben alkalmazott módszerekről a
honlapra látogatók.
Tovább…

Megújult az ASDKVÍZ multimédiás fejlesztőrendszer
honlapja!
Az AOSZ napon elindult és bemutatásra került a Training Média Kft. által üzemeltetett „ASD
KVÍZ multimédiás fejlesztőrendszer” megújult honlapja, változatlanul a www.asdkviz.com
címen.
Tovább…

Jólétben, jól létben autizmussal, AOSZ Nap 2016 –
Képes beszámoló
Tematikus

beszélgetésekkel,

új

nézőpontokkal,

az

autista

emberek

életminőségét

is

meghatározó témákkal bővült a résztvevők ismerete az idei AOSZ napon. Az Autisták Országos
Szövetsége idén november 26án rendezte meg az AOSZ Napot. A szülőszövetség az eddigiektől
eltérő helyszínen, a Premier Kultcafeban, új szemlélettel – az előző évek gyakorlatához
viszonyítva kötetlenebb formában – igyekezett a személyes kapcsolódásokat erősíteni az előadók
és az érdeklődők között.
Tovább…

Tájékoztató az AOSZ iroda ünnepi ügyeleti rendjéről
Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 2016. december 21től 2017. január 2ig az Autisták
Országos

Szövetsége

irodája

ügyeleti

rendben

dolgozik.

Telefonos

és

személyes

ügyfélszolgálatunk szünetel, csak emailben történő megkeresésekre tudunk reagálni.
Megértésüket köszönjük!

Az Autisták Országos Szövetsége elnöksége és
munkatársai nevében
áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok!
Kővári Edit
elnök
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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.
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