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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Szeptemberi hírlevél
Az Autisták Országos Szövetségének hírlevele 

2016. október 5.

VÁLLALJA FEL AZ AUTIZMUST! – MIKROCENZUS 2016.
 

Öt  évenként  adódik  lehetőség  arra,  hogy  valljunk  a  saját  háztartásunkban  élő

személyek  akadályozottságáról.  A  népszámlálás  során  született  számadatokkal  az

AOSZ megalapozottabban  léphet  fel az autizmusban érintett  személyek és  családok

érdekvédelmében.

A  Központi  Statisztikai  Hivatal  várhatóan  2016.  október  1je  és  november  8a  között  kis

népszámlálást,  úgynevezett  mikrocenzust    hajt  végre,  mintavételes  felméréssel.  Erről

bővebben  olvashat,  ha  IDE  kattint!  A  mintába  került  címeken  élők  számára  a  válaszadás

kötelező.

A  KSH  2011es  népszámlálási  adatai  alapján  az  autista  emberek  száma  mindössze  5120  fő

(korcsoport  szerinti  megosztását  ez  a  dokumentum    tartalmazza),  ami  arra  enged

következtetni, hogy a háztartásoknak csak  töredéke vallott gyermekük, vagy hozzátartozójuk

autizmusáról, akadályozottságáról.

Mivel a jelenleg rendelkezésre álló számadatok, a diagnózisok növekvő számának fényében nem

tükrözik a valós állapotokat, lényeges, hogy 2016ban hiteles adatok szülessenek. A résztvevő

háztartások  válaszaikkal  segíthetik  a  felmérést.  Az AOSZ arra  kéri  a mintavételben  résztvevő

háztartásokat, hogy vállalják fel a velük egy háztartásban élő, autizmusban érintett személyek

állapotát  és  jelöljék  meg  az  autizmusra,  mint  akadályozottsági  formára  vonatkozó

választ.

Az  októberi  kis  népszámlálás  eredményei  alapján  az  Autisták  Országos  Szövetsége  már

megalapozottabb  adatokra  támaszkodhat  az  autista  személyekkel  kapcsolatos  érdekvédelem

területén, ami jelentős előrelépést jelenthet az oktatás, nevelés, az autista gyermekek integrált

oktatása,  lakóotthonok  férőhelyeinek  bővítése,  új  otthonok  létesítése  valamint  a  szociális  és

egyéb ellátások területén.

A KSH tájékoztatása szerint: A KSH az adatgyűjtés és feldolgozás valamennyi fázisában

garantálja a felvett adatok védelmét, az adatok kizárólag statisztikai célra használhatók. A

kérdőívkitöltés név nélkül történik és személyenként 5–10 percet vesz igénybe.

A tervek szerint a mikrocenzus első eredményeit a KSH 2017 májusában teszi majd közzé.

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1410802761&view_newsletter_send_id=1475659342
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/
http://www.ksh.hu/mikrocenzus2016/mi_a_mikrocenzus
http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/nepsz2011/nepsz_11_2011.pdf
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A  mikrocenzussal  kapcsolatos  bővebb  információk,  teendők  és  a  kérdőívek  megtalálhatók

weboldalunkon.

Tovább… 

KIÍRÁSRA KERÜLT AZ “AOSZ INFOPONT” PÁLYÁZAT
2016

Az Autisták Országos Szövetsége pályázatot hirdetett tagszervezetei részére.

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  Autisták  Országos  Szövetsége  az  elmúlt  két  évben  arra  törekedett,  hogy  tagszervezeteit

folyamatosan bevonja,  fejlessze,  közösséget  építsen,  hogy velük együttműködve a  tagság,  az

autista emberek és családjaik széles körében feltárt hiányokra, szükségletekre reagálva alakítsa

ki érdekvédelmi tevékenységét, és nyújtsa szolgáltatásait. Jelen pályázattal arra törekszik, hogy

a minőségi  és megbízható  szolgáltatások  nyújtását  tagszervezeteivel  való  együttműködésben

kiterjessze vidéki helyszínekre.

A  pályázat  célja:  Az  AOSZ  InfoPont  irodák  létrehozása,  hosszútávon  fenntartható

működtetése a mellékelt kézikönyvben foglaltaknak megfelelően.

A  pályázattal  kapcsolatos  részletek  a  pályázati  felhívásban  találhatóak  (letölthető  pdf

formátumban és azonnal letöltődő word dokumentumban)

A  pályázat  benyújtásának  módja  (1  eredeti  példány  postán  és  elektronikus  úton  is)  és

ideje:

1  lefűzött  teljes  pályázati  dokumentáció  postára  adási  határideje  (a  postai  bélyegző
dátuma szerint):2016. október 3.
és  elektronikusan  beküldött  pályázati  anyag  beérkezésének  ideje  2016.  október  2.
24.00

A pályázati dokumentáció mellékletei, bővebb információk weboldalunkon találhatók.

Tovább… 

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÁS A
CSATLAKOZÁSRÓL

Az  Autisták  Országos  Szövetsége  számára  nagyon  fontos  az  autista  személyekkel  és

családjaikkal,  valamint  a  velük  foglalkozó  szakemberekkel  való  kapcsolattartás!  Az  Autisták

Országos  Szövetsége  céljai  változatlanok,  az  autista  személyek  és  családjaik  érdekeinek

védelméért, a családok segítéséért dolgozik. Szolgáltatásai változatlanul elérhetőek a jövőben is,

azokat folyamatosan bővíti, fejleszti és közelebb viszi Önökhöz!

Az AOSZ vidéki hálózatát alkotó és az ahhoz csatlakozó szervezetek a helyi  igényeket, egyéni

sajátosságokat  és  a  változásokat  jól  ismerő,  az  AOSZ  által  biztosított  szakmai  háttérrel, más

tagszervezetekkel való együttműködésben dolgozva magas színvonalú, személyesebb kapcsolat

biztosításával várják Önt tagjaik sorába.

http://aosz.hu/vallalja-fel-az-autizmust-mikrocenzus-2016/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/09/AOSZ-INFO-PONT-P%C3%81LY%C3%81ZATI-FELH%C3%8DV%C3%81S-2016.pdf
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2016/09/AOSZ-INFO-PONT-P%C3%81LY%C3%81ZATI-FELH%C3%8DV%C3%81S-2016.docx
http://aosz.hu/kiirasra-kerult-az-aosz-info-pont-palyazat-2016/


2016. 10. 05. Szeptemberi hírlevél

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1410802761&view_newsletter_send_id=1475659342 3/7

A  Ptk.  2011.  évi  CLXXV.  törvény,  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,

valamint  a  civil  szervezetek működéséről  és  támogatásáról  4.§  rendelkezése  és  az

Autisták  Országos  Szövetsége  2016.  február  6i  közgyűlésének  értelmében  az

Autisták  Országos  Szövetségében  természetes  személy  tagsági  jogviszonya  nem

létesíthető. 

Az  egyéni  tagság  a  fenti  jogszabály  értelmében  ugyan megszűnik,  Önnek  azonban

továbbra  is  lehetősége  lesz  arra,  hogy  a  tagunk  legyen  és  élhessen  az  AOSZ

folyamatosan bővülő szolgáltatásaival!

Szeretne az Autisták Országos Szövetségéhez csatlakozni, szeretne továbbra is AOSZ

tagsági  kártyával  rendelkezni  és  az  Esőember  folyóiratot  papír  alapú  formában

megkapni, valamint a szervezeti döntésekben részt venni?

Erre 3 lehetősége van:

1. Legyen  tag  az  Autisták  Országos  Szövetsége  tagszervezeteinek  egyikében!
Tagszervezeteink  listáját,  a  szervezetek  bemutatkozását,  elérhetőségeit  itt  tudja
megtekinteni: http://aosz.hu/tagszervezeteinklistaja/

2. Létesítsen  tagsági  viszonyt  az  Autisták  Országos  Szövetsége  gondozásában
megalakított Társaság  az  Autista  Emberekért  civil  társasággal,  mely  azok  számára
nyújt  megoldást,  akik  közvetlenül  az  AOSZ  gondozásában  működő  szervezet  tagjai
szeretnének lenni. Amennyiben szeretne a Társaság az Autista Emberekért civil társaság
tagja  lenni,  úgy  kérjük  látogassa  meg  bemutatkozó  weboldalukat,  ahol  elérhető
ismertetőjük,  elérhetőségeik  és  a  belépéshez  szükséges  dokumentumok  (társasági
szerződés, belépési nyilatkozat) is.

3. Alapítson  a  saját  lakóhelyén  élő  szülőtársaival  tagszervezetet  (egyesületet,  alapítványt,
vagy  civil  társaságot).  Segítünk  Önnek  ebben,  kérjük  írjon
a szervezetfejlesztes@esoember.hu címre!

Felhívjuk  a  figyelmét  arra,  hogy  hamarosan  megnyíló  vidéki  AOSZ  InfoPont

irodáinkban,  vagy  az  AOSZ  központi  irodájában  továbbra  is  lehetősége  van  a

szolgáltatások  igénybevételére,  elérhetőségeink  változatlan  formában  biztosítanak

személyes ügyintézésre lehetőséget.

Ha  tagsági  viszony  létesítésével  kapcsolatban  kérdései  vannak,  akkor  kérjük  írjon

nekünk  a  tagsag@esoember.hu  címre,  vagy  kérjen  tájékoztatást  az  AOSZ  iroda

központi elérhetőségein:

Autisták Országos Szövetsége

1053 Budapest, Fejér György utca 10.

Tel.: (1) 3541073

Korábbi tagjaink és az érdeklődők személyre szabott tájékoztatása folyamatban van.

Tovább… 

TÖLTSE KI ÖN IS A FIATALKORI KOCKÁZATI
VISELKEDÉSEK KÉRDŐÍVET!

Az  ELTE  Bárczi  Gusztáv  Gyógypedagógia  Kar  online  kérdőíves  felmérést  készít,  a  fiatalkori

egészségügyi  kockázatok  teljesebb  megértése  érdekében.  A  kérdőívet  Dr.  Stefanik  Krisztina

adjunktus és Pataki Csenge gyógypedagógus hallgató készítették.

http://aosz.hu/tagszervezeteink-listaja/
http://aosz.hu/tarsasag-az-autista-emberekert-civil-tarsasag-bemutatkozasa/
mailto:szervezetfejlesztes@esoember.hu
mailto:tagsag@esoember.hu
http://aosz.hu/csatlakozz-hozzank/maganszemelyeknek-szolo-tajekoztatas-a-csatlakozasrol/
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A kérdőív anonim, a válaszokat pedig bizalmasan fogják kezelni.

Tovább…

MÁR LEHET JELENTKEZNI AZ AUTIZMUS ÉS
SZEXUALITÁS CÍMŰ WORKSHOPRA

Az  Autisták  Országos  Szövetségének  felkérésére  2016.  október  2122én  a  Vadaskert

Alapítvány – 1021 Budapest, Lipótmezei út 15. – épületében Farkas Edit  és Prekop

Csilla szakemberek kétnapos “AUTIZMUS és SZEXUALITÁS” workshopot tartanak.

Autizmussal  élő  gyermeket,  serdülőt,  felnőttet  nevelő  szülők,  gondozók,  szakemberek
jelentkezhetnek. Érintettek  jelentkezését nem fogadjuk, mert ez a program nem nekik
szól – megértésüket köszönjük.
A  workshopon  való  részvétel  előfeltétele  az  autizmus  terápiájában  való  elemi  szintű
jártasság, például szülőtréningen való korábbi részvétel.
Kérjük,  csak  azok  jelentkezzenek,  akik  vállalni  tudják  a  teljes  időtartamban  való
részvételt, ami az első napon 9.30tól 16.15ig, a második napon 9.30tól 15.45ig tart!

A WORKSHOP CÉLJA

Segítségnyújtás  és  gondolkodásmód  kialakítása,  válaszadás  az  autizmussal  élő  személyek

szexuális  nevelése  során  felmerülő  kérdésekre.  Az  ismeretek  alkalmazása  saját  gyermekkel,

tanítvánnyal, klienssel kapcsolatban. Szükségletek felmérése, egyéni segítségnyújtás, fejlesztési

lépcsőfokok meghatározása, célok kitűzése.

Jelentkezési határidő: 2016. október 17.

Tovább… 

61 MAGYAR RÉSZTVEVŐ UTAZOTT A XI AUTISMEUROPE
INTERNATIONAL CONGRESSRE EDINBURGHBE

Szeptember 16a és 18a között  rendezték meg Edinburghban (Skócia) az XI AutismEurope

International Congress / XI. Nemzetközi AutismEurope Kongresszust. 

Az Autisták Országos Szövetsége az az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatásával, valamint

az Abigél Közhasznú Egyesület és az Autistic Art – Mosoly Otthon Alapítvány – támogatásával

idén mindösszesen 61 főt delegált a nemzetközi rendezvényre. A kongresszuson való részvétel

támogatására kiírt pályázatokon az autizmus területén dolgozó szakemberek, autista fiatalok és

autista gyermeket nevelő szülők vehetnek részt.

A  beadott  pályázatok  eredményeinek  elbírálásakor  szempont  volt  a  XI  AutismEurope

International Congressen való részvétel célja, az autizmus tudományterületén végzett szakmai

munkavégzés  és  az  autista  személyek  ellátásában  szerzett  tapasztalat  igazolása.  A  pályázók

vállalták  a  nemzetközi  rendezvényen  megszerzett  tudás  átadását  egy  későbbiekben

megrendezésre  kerülő  szakmai  rendezvényen,  akár  szakemberként,  akár  civil  szervezet

delegáltjaként.

Tovább…

JÓTÉKONYSÁGI TELJESÍTMÉNYTÚRA AZ AUTIZMUSSAL
ÉLŐKÉRT!

http://aosz.hu/toltse-ki-on-is-a-fiatalkori-kockazati-viselkedesek-kerdoivet/
http://aosz.hu/mar-lehet-jelentkezni-az-autizmus-es-szexualitas-cimu-workshopra/
http://aosz.hu/61-fo-utazik-a-xi-autism-europe-international-congress-re-edinburgh-be/
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2016.  november  5én  jótékonysági  teljesítménytúrát  szervez  az  autizmussal  élőkért  a

gyöngyösi Apró Lépések Egyesület. A nemes célt támogatni a nevezési díjakon keresztül lehet,

melyek arányban vannak a teljesítendő túra nehézségével. Négy távon lehet nevezni a túrára, a

2 kilométeres, könnyed távon, a 10 kilométeres, átlagos távon, valamint a vállalkozóbb kedvűek

a 20 és 50 kilométeres távokon is kipróbálhatják magukat.

Tovább… 

ELÉRHETŐ AZ AKI HONLAPJÁN AZ “ÖNÉRTÉKELÉSI
SZEMPONTRENDSZER AUTISTA GYERMEKEKET ÉS

FELNŐTTEKET ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA” CÍMŰ
KIADVÁNY

Az Autizmus Koordinációs Iroda legújabb kiadványa, az “Önértékelési szempontrendszer autista

gyermekeket  és  felnőtteket  ellátó  intézmények  számára”  címen  elérhető,  letölthető

honlapjukon. Az ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZER egy olyan gyakorlati útmutató, melynek

elsődleges célja, hogy támogassa a különböző ellátó  intézményeket, szolgáltatókat autizmusra

vonatkozó  szolgáltatásaik  szakmai  minőségének  értékelésében,  a  minőségi  ellátás

kialakításában, fenntartásában, fejlesztésében.

Tovább… 

AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY 2016 ŐSZI TANFOLYAMAI
SZAKEMBEREK RÉSZÉRE

Az Autizmus Alapítvány az alábbi tanfolyamokat hirdette meg 2016 őszére:

Autizmussal  élő  személyek  célzott  pedagógiai  ellátásának  elméleti  és  gyakorlati  alapjai
(alapozó)
Autizmussal élő gyermekek és tanulók inkluzív nevelésénekoktatásának alapjai (inkluzív)
Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek fejlesztése (haladó)

Tovább… 

AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ŐSZI EGYNAPOS KURZUSAI
Az Autizmus Alapítvány az alábbi egynapos kurzusokat hirdette meg 2016 őszére:

Motiválhatóság és jutalmazásgyakorlati program a jutalmazási rendszer kialakításáról
Nem  vagy  alig  beszélő  gyermekek  és  felnőttek  kommunikációjának  fejlesztése  –
augmentatív és alternatív kommunikáció autizmus spektrum zavarban
Nemkívánatos  viselkedések  befolyásolásának  lehetőségei,  technikái  autizmus  spektrum
zavarokban

Tovább…  

A VADASKERT ALAPÍTVÁNY ÁLTAL MEGRENDEZÉSRE
KERÜLŐ TOVÁBBKÉPZÉSEK 2016. II. FÉLÉVÉBEN

“Az  autizmus,  autizmusspektrumzavarok  felismerése,  terápiás,  kognitív

viselkedésterápiás  és  pszichoedukatív  megközelítése  a  szülők  és  társszakmák

együttműködésével” című tanfolyam

Időpont: 2016. November 1112. (péntekszombat)

A  tanfolyamon  való  részvétel  feltételei:  előzetes  regisztráció  +  a  tanfolyami  díj  előzetes

befizetése!

http://aosz.hu/jotekonysagi-teljesitmenytura-az-autizmussal-elokert/
http://aosz.hu/elerheto-az-aki-honlapjan-az-onertekelesi-szempontrendszer-autista-gyermekeket-es-felnotteket-ellato-intezmenyek-szamara-cimu-kiadvany/
http://aosz.hu/az-autizmus-alapitvany-2016-oszi-tanfolyamai-szakemberek-reszere/
http://aosz.hu/az-autizmus-alapitvany-oszi-egynapos-kurzusai/
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Befizetési határidő: minden tanfolyam esetében a tanfolyamot megelőző hét csütörtök.

Tovább… 

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT
MEGHIRDETTE 201617ES TANÉVI KÉPZÉSEIT

A Budapesti Korai Fejlesztő Központ a 201617es tanév során tartandó képzései meghirdetésre

kerültek.

Autizmusspecifikus komplex korai intervenció  elméleti és gyakorlati alapismeretek

Jelentkezési határidő 2016. október 10ig Lehoczki Gézánál, Tel: (061) 3630270

Tovább… 

IDŐPONTVÁLTOZÁS AZ AKI KECSKEMÉTI KÉPZÉSÉVEL
KAPCSOLATBAN!

Autizmusspecifikus szülői kompetenciafejlesztés – autizmussal élő gyermekeket nevelő szülők,

gondozó családtagok számára” címmel

Az Autizmus Koordinációs  Iroda  kecskeméti  szülőképzését  nem  szeptember  16tól,

hanem október 21től tartja.

A képzésre még vannak szabad helyek.

Jelentkezési határidő: 2016. október 10. 23:55

Tovább…   

ILLÚZIÓ AZ INKLÚZIÓ? – SZÜLŐSZEMMEL
Az Autizmus Koordinációs Iroda Morzsák az autizmusról I. című műhelysorozatának következő

alkalmára elsősorban szülőket, családtagokat várnak. Céljuk, hogy áttekintsék és megbeszéljék

az óvodai és iskolai integráció során leggyakrabban felmerülő kérdéseket, stratégiákat.

Jelentkezési határidő: 2016. október 17.

Tovább…  

AZ AOSZ SAJTÓKÖZLEMÉNYE A
SAJTÓNYILVÁNOSSÁGBAN MEGJELENT ÁLTERÁPIÁRÓL

ÉS AZ EVIDENCIA ALAPÚ GYÓGYMÓDOK
JELENTŐSÉGÉRŐL

Megdöbbenéssel  értesültünk  az  Index  nevű  hírportálon  megjelent

http://index.hu/tudomany/2016/09/27/magyar_kamugyogyitot_buktattak_le_angliaban/  és  a

BBC  Inside  Out  című  műsorában  leleplezett,  magyar  vonatkozású,  úgynevezett  Stabil  Pont

Technológia terápiáról.

Az  Autisták  Országos  Szövetségének  felelőssége  és  mindenkori  törekvése,  hogy  széleskörű

ismeretekre  alapozva  utat  mutasson  az  érintettek  és  családjaik  számára  a  korszerű

ismeretekben, evidencia alapú terápiákban és az azokban való kiigazodásban.

http://aosz.hu/a-vadaskert-alapitvany-altal-megrendezesre-kerulo-tovabbkepzesek-2016-ii-feleveben/
http://aosz.hu/a-budapesti-korai-fejleszto-kozpont-kepzesei-2016-17-es-tanev/
http://aosz.hu/idopontvaltozas-az-aki-kecskemeti-kepzesevel-kapcsolatban/
http://aosz.hu/illuzio-az-inkluzio-szuloszemmel/
http://index.hu/tudomany/2016/09/27/magyar_kamugyogyitot_buktattak_le_angliaban/
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A  jelentős  médiavisszhangot  kiváltó  ügyben  dr.  Stefanik  Krisztina,  az  ELTE  Bárczi  Gusztáv

Gyógypedagógiai  Kar  autizmus  szakértő  és  egyetemi  adjunktusa,  valamint  Kővári  Edittől  az

Autisták  Országos  Szövetségének  elnöke  nyilatkozott  a  TV2  MOKKA  című  műsorában,

http://aosz.hu/ontsunktisztavizetapoharba/  szakértőink  később  a  Klub  Rádióban  is

megszólaltak. http://hangtar.szkeptikus.hu/?name=20161003_oktober.mp3

Tovább, a sajtóközleményre… 

SZÉKELYUDVARHELYRE ÉRKEZIK A NŐK KÉKBEN
VÁNDORFOTÓKIÁLLÍTÁS

Tagszervezeteink  számára  pályázat  útján  nyílt  lehetőség  arra,  hogy  a  program  keretében

megvalósult kiállítást, vándorkiállítás formájában saját programtervükbe illesszék.

A  vándorkiállítás  helyszíne  ezúttal  Románia magyarlakta  települése,  Székelyudvarhely,  ahol  a

Pro  Autist  Alapítvány  is  felhívhatja  saját  környezetében  a  figyelmet  a  programban

megfogalmazott értékekre. Társadalmi szemléletformáló programunk célja, hogy az autizmussal

élő gyermekeket nevelő nők, családok helyzete láthatóvá, elismertté váljon Magyarországon és

felhívjuk a figyelmet mindazokra az értékekre és erősségekre, melyekkel ezek a nők és családok

hozzájárulnak az értékteremtéshez és a társadalmi sokszínűséghez.

A megnyitó helyszíne:

Székelyudvarhelyi  Művelődési  Ház    –  Kiállító  terem  (535600,  Székelyudvarhely,  Tamási  Áron

utca 15.)

Időpontja: 2016. október 7. péntek, 17.00 óra.

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.

http://aosz.hu/ontsunk-tiszta-vizet-a-poharba/
http://hangtar.szkeptikus.hu/?name=2016-10-03_oktober.mp3
http://aosz.hu/sajtokozlemeny/sajtokozlemeny-az-autistak-orszagos-szovetsege-kozlemenye-a-sajtonyilvanossagban-megjelent-alterapiarol-es-az-evidencia-alapu-gyogymodok-jelentosegerol/
http://aosz.hu/szekelyudvarhely-lesz-a-nok-kekben-vandor-fotokiallitas-kovetkezo-allomasa/
http://aosz.hu/?unsubscribe_page=1&unsubscribe_code&unsubscribe_member_id=122

