Tisztelt Tagszervezeti Vezető!

Nagy örömmel fordulok közvetlenül hozzád, hiszen megválasztásom óta, az elmúlt közel két évben
eddig nem adódott olyan alkalom, ami ezt szükségessé tette volna. Ez idáig inkább az AOSZ szervezetiműködési feltételeinek és feladatainak átlátásával; illetve a forrásteremtési munkacsoport
vezetőjeként a már meglévő, főként állami támogatáson kívüli pénzeszközök megszerzésével
foglalatoskodtam. Ahogy az Esőember szeptemberben megjelenő számában is majd olvashatjátok
részletesen: „Az eredmények később jönnek”.
A magam részéről úgy gondolom, hogy Kővári Edit elnök asszony elmúlt 4 éves munkája is most kezd
beérni, illetve most teremtődnek olyan feltételek – gondolok itt az uniós támogatással megvalósuló
projektekre -, melyek ha közvetve is, de hozzájárulnak célcsoportunk jóllétéhez.
A ködös bevezetőm után végre a tárgyra térnék és fel szeretném hívni figyelmedet az AOSZ közelgő
közgyűlésére, melynek során be szeretnénk mutatni a DATA: Digitális autonómia-támogatás az
autizmus spektrumon című projektet.
Ezen hosszú nevű, de a továbbiakban csak DATA projektként említett elképzelés a nyár folyamán került
benyújtásra és pozitív bírálatát követően az AOSZ történelmű jelentőségű fejlesztése lehet. Általában
kerülöm a hangzatos szavakat és óvatos vagyok a hosszú távú programok eredményeit illetően, ezért
talán hiteles lehet számodra az, amit az előző mondatban megfogalmaztam.
Talán már azt sem kell bizonygatnom, hogy a 21. század gyors információ-technológiai fejlődése olyan
körülményeket teremt, ami egyrészt nagy kihívást; másrészt - az autizmus szempontjából akadálymentesítést jelenthet. Hiszek abban, hogy a ma elérhető technikai lehetőségek autizmusspecifikus szempontú ötvözésével olyan mobil applikációt sikerül közösen létrehoznunk, mely hosszú
távon rakja le a digitális autonómia-támogatás alapjait.
A projektet úgy állítottuk össze, hogy a kezdetektől bevonjuk az érintetteket, az érintettek családjait,
szakembereket és mindazokat, akik valamivel is hozzá tudnak járulni a projekt eredményességéhez.
Nagyon sok rendezvény, szakmai műhelymunka, ismeretátadási alkalom betervezésével az ország
Budapesttől legtávolabbi pontjain élők is bekapcsolódhatnak, hozzátehetnek a fejlesztéshez és
ténylegesen egy olyan mobil applikáció jöhet létre, melynek segítségével minden autista gyermek
és felnőtt önállósága fejlődhet, növekedhet.
Az AOSZ elnökségének nevében kérlek, hogy a közgyűlésen való részvételeddel támogasd fontos
ügyünket, hallgasd meg a projektről szóló bemutatót, hogy az információk birtokában magad is
tudjad tájékoztatni azokat, akikért dolgozunk!
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