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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Októbernovemberi
hírlevél
Az Autisták Országos Szövetségének hírlevele
2016. november 11.

AOSZ NAP 2016 – Jólétben, jól létben autizmussal
Szülőként,

érintettként

vagy

autista

emberekkel

foglakozó

szakemberként

is

gyakran

szembesülhetünk a kérdéssel: milyen lehetőségekkel élhetnek az autista emberek az iskola
után? Hogyan biztosíthatjuk az autista fiatalok, gyermekek jólétét, jövőjét, boldogságát ma
Magyarországon?

Létezneke

jól

bevált

tapasztalatok

a

nemzetközi

és

hazai

intézményrendszerben és ellátórendszerben? Vannake eszközeink, melyeket alkalmazhatunk az
autista fiatalok és felnőttek életminőségének javítására? Milyen korban szükséges a problémákra
felkészülni?
Hazai szakembereink, az idei AOSZ Napon az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti
Együttműködési

Alap

támogatásával,

a

XI.

AutismEurope

Kongresszuson

megszerzett

tudásukat és tapasztalataikat osztják meg az érdeklődőkkel, több témakörben.
A rendezvényre a belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött, amit ITT megtehetnek az
érdeklődők!
Tovább…

Novemberben a szekszárdi Babitsba költözik a Nők
kékben kiállítás
A vándorkiállítás november 29től Szekszárdon lesz megtekinthető, a Babits Mihály Kulturális
Központban. A kiállítás megnyitóján köszöntőt mond VízdárLőczi Gizella, az Esőmanók
Egyesület vezetőségi tagja, Acélosné Solymár Magdolna, a Szekszárdkörnyéki Foltvarró
Egyesület elnöke és Győrfy Anikó, az AOSZ alelnöke. Gitáron közreműködik Szabó Dávid zenész.
Tovább…

Szakmai nap Kecskeméten, az Autizmus Centrumban
Az Autisták Országos Szövetségének pályázati úton

elnyerhető támogatásával sikerült

hozzásegíteni több hazai szakember, érintett, szülő és aktivista kijutását a kongresszusra.
Kecskeméten 2016. november 12én, az Autizmus Centrumban rendeznek szakmai napot a XI.
Nemzetközi AutismEurope Kongresszus résztvevőinek beszámolóiból.
Tovább…

Az AOSZ InfoPont irodák megnyitásáról tartott
sajtótájékoztatót Czibere Károly és Kővári Edit
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Az autizmussal élőknek, családtagjaiknak, szakembereknek, valamint laikus érdeklődőknek nyit
hat információs központot vidéken novemberben az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ)
kormányzati
Szegeden

támogatással.

és

A

Salgótarjánban

Nagykanizsán,
nyíló

Székesfehérváron,

központok

ügyfélszolgálati

Veszprémben,
irodaként

és

Vésztőn,
a

térségi

kapcsolatépítés intézményeként működnek majd, egyegy helyi civil szervezetre alapozva.
Tovább…

A bejelentés fontos! – Mellékhatásbejelentésre
ösztönző kampányt tart Európa
A gyógyszerek mellékhatásai az autista embereket is érinthetik. A gyógyszerhasználat
biztonságossága annál jobban garantálható, minél több információval rendelkeznek a gyártók a
gyógyszerekkel

kapcsolatban,

ezért

fontos,

hogy

minél

több

bejelentést

kapjanak.

A

bejelentések segítenek az új mellékhatások felismerésében is.
Tovább…

Milyen nem így élni? interjú LizAnkával a Ridikülben
Oravecz LizAnkával, az AOSZ ASD munkacsoportjának tagjával készült interjú a Ridikül című
online

magazinban.

Gyermekkorról,

felnőtté

válásról,

elfogadásról,

az

autizmusáról

és

diagnózisával kapcsolatos kezdeti nehézségekről, valamint az autista emberek munkavállalásáról
is szó esett.
A teljes interjút ITT olvashatják.
Tovább…

Szülőszakember találkozó lesz Békéscsabán
Mit jelent, hogy az autizmussal élő embereknek sajátos a kommunikációs stílusa? Miért, milyen
módon kommunikálnak gyermekeink? Milyen a számukra könnyen értelmezhető közlés? Miért
fontos, hogy ne csak a szülő értse a gyermek mondanivalóját? Milyen stratégiák állnak
rendelkezésünkre, hogy jobban értsük a gyermekünket, illetve ő jobban értsen minket?
Az AUTPONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány ismét szülőszakember találkozót
tart Békéscsabán.
Tovább…

Szakmai nap Nyíregyházán a XI. Nemzetközi Autism
Europe Kongresszus résztvevőinek beszámolóiból
A XI. Nemzetközi AutismEurope Kongresszus 2016. szeptemberében zajlott a Skóciában
található Edinburgh városában. Az eseményen az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Autisták
Országos Szövetsége, és az Abigél Közhasznú Egyesület támogatásával több, mint 60 magyar
résztvevő lehetett jelen. Értékest tudásukat beszámolóikban adják át, melynek egyik helyszíne
Nyíregyháza lesz, az Autisták Országos Szövetsége és az Új ÉFOÉSZ Tarnai Ottó Egyesület
szervezésében.
Tovább…

Megnyitott az első AOSZ InfoPont iroda Nagykanizsán!
Az AOSZ közgyűlése a 2015. január 17ei ülésén elfogadta az új szervezeti stratégiát, amelynek
egyik pontja az országos lefedettségre törekvő vidéki hálózatban működő tagszervezetek
megerősítése és a vidéki hálózati irodák további következetes kiépítése. Az első iroda
Nagykanizsán nyílik, november 11én.
Tovább…

Erzsébetprogram: újra üdülhetnek a fogyatékkal élők
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Erzsébetprogram: újra üdülhetnek a fogyatékkal élők
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány újra kiírta üdülési pályázatát az Erzsébetprogram
keretében, fogyatékkal élő emberek részére.
Az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítésére – fogyatékossággal élők
számára – nyújt támogatást az Alapítvány, üdülési szolgáltatások igénybevételére.
Tovább…

“Autizmusspecifikus nevelés és oktatás támogatása
VI.” címmel pályázatot hirdet az EMMI és az FSZK
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Autizmusspecifikus nevelés és oktatás támogatása
VI.” címmel. A pályázat célja a minőségi, autizmusspecifikus nevelés, oktatás feltételeinek
megteremtése az integráló köznevelési intézményekben.
Tovább…

Szegeden volt a Nők kékben kiállítás
Október 29én Szegeden, a Kék Talizmán Alapítván szervezésében nyitotta meg kapuit a Nők
kékben kiállítás az Alsóvárosi Kultúrházban. A megnyitón Dr. Gruber László főiskolai docens,
plébános, a Kék Talizmán Alapítvány kuratóriumi tagja mondott köszöntőt, fellépett a Szegedi
Tudományegyetem ARGENTEUS vegyeskara, Dr. Kovács Gábor vezényletével.
Tovább…

Folytatódott az AKI “Morzsák az autizmusról II.” című
képzéssorozata – Szabadidő a gyermekkorban
Az Autizmus Koordinációs Iroda „Morzsák az autizmusról II.” című képzéssorozatának negyedik
alkalmán

az

autista

gyermekek

szabadidős

tevékenységeinek

tervezéséről

volt

szó,

műhelymunka keretében.
Tovább…

Munkatársakat keres az Autista Segítő Központ
Az Autista Segítő Központ felvételt hirdet a következő munkakörökre: gyógypedagógus,óraadó
testnevelő tanár, gyógymasszőr, délutáni fejlesztő pedagógus, délutáni szociális segítő.
Tovább…

Autizmus 5 lépésben képzést tart Veszprémben az AKI
“Autizmus 5 lépésben” címmel, autizmussal élő gyermeket nevelő szülőknek és családtagoknak
tart képzést Veszprémben az Autizmus Koordinációs Iroda.
Tovább…

Könyvbemutató autizmussal élő fiatalok jelenéről és
jövőjéről, a BMKban
Október 27én, csütörtökön tartották Pető Judit: Álarc nélkül – Autizmussal, Asperger
szindrómával élő fiatalok jelen és jövője c. könyvének interaktív bemutatóját a Budapesti
Művelődési Központban.
Tovább…

Munkarehabilitációs foglalkoztatási lehetőség
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Munkarehabilitációs foglalkoztatási lehetőség
autistáknak a Janka tanyán!
A Janka Tanya munkarehabilitációs foglalkoztatási lehetőséget kínál autista és értelmi
fogyatékkal élő felnőtt személyek számára.
Tovább…

Álláslehetőség! – a Holnap Háza Lakóotthonban
Az Esőemberke Alapítvány által fenntartott Holnap Háza Lakóotthonba (Szombathely, Bádonfa
u. 15.) gyógypedagógiai asszisztens, ápoló, vagy ápológondozó végzettséggel munkatársat
keresnek autista, illetve értelmi sérült felnőttek ellátására.
Tovább…

AOSZ Jogsegély – Rendszerszintűek a problémák az
autisták pszichiátriai kezelésében az Ombudsman
szerint
Az Autisták Országos Szövetsége jogsegély szolgálatát vezető jogásza, dr. Kálozi Mirjam 2015
áprilisában fogalmazta meg panaszbeadványát az Alapvető Emberi Jogok Biztosához, miután egy
hozzá forduló édesanya, autizmussal élő felnőtt gyermeke pszichiátriai ellátásának körülményeit
kifogásolta.
Tovább…

Nálad a döntés, nálunk a lehetőség!
Autista, megváltozott

munkaképességű

felnőtteket

foglalkoztatna a szegedi Szivárvány

Közhasznú Egyesület, elfogadó és autisták számára akadálymentes környezetben.
Tovább…

Az ombudsman jelentése a fogyatékossággal élő
emberek online mozijegy vásárlásáról
Az alapvető jogok biztosa a napokban egy fogyatékkal élő – mozgásában korlátozott – személy
esetét tárta fel. A panaszos nehezményezte az I.T. Magyar Cinema City Kft. gyakorlatát a
fogyatékos személyek mozijegy vásárlásának online kedvezményeivel kapcsolatban.
Tovább…

Hamarosan nyílnak az AOSZ InfoPontok – íme, a
nyertes szervezetek
Október 11én megszületett az AOSZ InfoPontok működtetésére tagszervezetek részére kiírt
pályázat eredménye. Az AOSZ elnöksége úgy határozott, hogy kezdésként hat AOSZ InfoPont
Iroda kezdheti meg munkáját országszerte.
Tovább…

Megkezdte munkáját az Autizmus Munkacsoport
Hosszas és több szinten történő egyeztetés eredményeként, az autista tanulók iskolai
problémáinak kezelésére alakult meg az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárság által életre
hívott, úgynevezett Autizmus Munkacsoport.
Tovább…

A BIDF 2016os versenyprogramjába két autizmus
témájú dokumentumfilm is bekerült
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22

ország

díjnyertes

dokumentumfilmjeit

hozzák

Magyarországra

a

3.

alkalommal

megrendezésre kerülő BIDF 2016 seregszemléjére. A 9 napig tartó filmes fesztiválon több, mint
80 dokumentumfilmet vetítenek le, melyeket neves zsűritagok bírálnak el 3+1 szekcióban.
Tovább…

Az Autizmus Alapítvány 2016 őszitéli tanfolyamai
szakemberek részére
Az Autizmus Alapítvány 2016 őszén is indít tanfolyamokat, szakemberek részére. A jelentkezési
határidőkről és a részletekről a honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.
Tovább…

Az Autizmus Alapítvány őszi egynapos kurzusai
Az Autizmus Alapítvány 2016 őszén induló egynapos kurzusairól, jelentkezési határideiről és a
részleteiről a honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők.
Tovább…

Öntsünk tiszta vizet a pohárba!
Gyógyíthatóe az autizmus? Biztonságot nyújt a hazai szaktudás és érdekvédelem! A TV2
MOKKA

című

műsorában

az álterápiák

kockázatairól

és

a

hiteles

forrásból

származó

információkról dr. Stefanik Krisztina (az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar autizmus
szakértője és egyetemi adjunktusa), valamint Kővári Edit (az Autisták Országos Szövetségének
elnöke) nyilatkozott.
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.
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