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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Tagszervezeti hírlevél
Autisták Országos Szövetségének tagszervezeti hírlevele
2016. szeptember 21.

KIÍRÁSRA KERÜLT AZ “AOSZ INFOPONT” PÁLYÁZAT
2016
Az Autisták Országos Szövetsége (továbbiakban: AOSZ) pályázatot hirdet 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.
A pályázat kódszáma: IP/2016
A pályázat célja:

Az

AOSZ

InfoPont

irodák

létrehozása,

hosszútávon

fenntartható

működtetése a mellékelt kézikönyvben foglaltaknak megfelelően.
Pályázók köre: Az AOSZ egyesületi (GFO 529), vagy alapítványi (GFO 569) formában működő
tagszervezetei.
A pályázat benyújtásának módja (1 eredeti példány postán és elektronikus úton is) és
ideje:
postára adási határideje (a postai bélyegző dátuma szerint): 2016. szeptember 27.
elektronikusan beküldött pályázati anyag beérkezésének ideje 2016. szeptember 28. 24.00
Bővebb információk, a pályázat részletei és a pályázati dokumentáció mellékletei az alábbi
weboldalon érhetők el.
Sikeres pályázást kívánunk!

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
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bővebben olvashat, ha IDE kattint! A mintába került címeken élők számára a válaszadás
kötelező.
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 teendőkről, a mikrocenzusról további információk elérhetők weboldalunkon.
Kérjük

tagszervezeteinket,

hogy

tájékoztassák

erről

a

látókörükben

található

családokat, hívják fel figyelmüket a kérdőív kitöltésének fontosságára!

AKTUÁLIS KÉPZÉSEINK
FELNŐTT FOGÓDZÓ KÉPZÉS 2016.10.0608.
Felnőttképzési engedély száma: E001430/2016/D001
Képzés autizmussal élő serdülők, felnőttek hozzátartozói és mindazok részére, akik érintettek
autista személyek ellátásában, segítésében.
A képzés helyszínén teljesítendő időtartam mindhárom napon 9 órától 17 óráig tart.
Előadók:
Németh Zsuzsanna, gyógypedagógus, autizmus szakember, Autizmus Alapítvány
Dr. Kálozi Mirjam, jogász, Autisták Országos Szövetsége
Vass Mária, érintett szülő
A képzési követelmények sikeres teljesítéséről a résztvevők tanúsítványt kapnak.
Jelentkezési határidő: 2016. szeptember 30.
A felhívás, a jelentkezési lap és további információk a képzésről az alábbi weboldalon
olvashatók.

MÁR LEHET JELENTKEZNI AZ AUTIZMUS ÉS SZEXUALITÁS CÍMŰ
WORKSHOPRA
Az Autisták Országos Szövetségének felkérésére
2016. október 2122én
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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!
Jelentkezési határidő: 2016. október 17.
A felhívás, a jelentkezési lap és további információk a workshopról az alábbi weboldalon
olvashatók.

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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