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A biztató jövő

Sokan, sokféleképpen tekinthetünk a jövőre szülőként,  
autizmusban érintett felnőttként, vagy szakemberként. 
Mindannyiunk számára izgalmas, hogy mit tartogat a jövő.

A biztató jövő...
Az idei szakmai napon olyan folyamatban lévő projek-
teket mutatunk be, melyek mérföldkőnek számítanak.  
Lehetőséget, kapaszkodót jelenthetnek a családok jóllétének  
elérésében az autista személyek számára a modern, digi-
tális világban, egy jobb élet reményét vetítik előre a nagy 
létszámú állami intézményekben élő társainknak. 

Szakmai napunkon bemutatjuk az elkövetkező időszak 
terveit, bepillanthatunk az autizmussal élő családok meg-
küzdéséről és jóllétéről szóló kutatás részeredményeibe. 
Megismerhetjük a kiváltási folyamatot, annak szereplőit és 
feltehetjük kérdéseinket. Bepillantást nyerhetünk az AOSZ 
osztályfőnöki óráiba, amelyek az autizmussal élő tanulók 
elfogadását segítik.

Az Autizmus Börzén partnereink idén is várják az érdeklő-
dőket autizmus témájú könyvekkel, innovatív fejlesztő-esz-
közökkel, autizmus-specifikus szolgáltatásokkal és autista 
társaink által készített termékekkel. 

10.00  MEGNYITÓ 
 Lang Mátyás - az “Esélyt adunk - esélyt KAPunk” 
 Fesztivál résztvevőjének előadása
10.10 Köszöntőt mond Nyitrai Imre, 
 szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár
 (Emberi Erőforrások Minisztériuma, Szociális ügyekért 
 és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság)
10.20 Járt és járatlan utak – az ellátás fejlesztése a MONTÁZS
 - A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és
 közszolgáltatások hozzáférhetőségének kialakítása és
 fejlesztése c. program keretében
11.00 A MASZK kutatás és néhány előzetes eredménye -
 Beszélgetés az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani 
 Kutatócsoport életmód-kutatásának részeredményeiről
11.40 Mit tervezünk jövőre? - Az AOSZ 2018. évi terveinek
 bemutatása

 EBÉDSZÜNET

14.00 Az autista emberek lehetőségei - Kerekasztal 
 beszélgetés az intézményi férőhely kiváltásról 
 SZÜNET

15.35 WORKSHOP - közös gondolkodás a szülőkkel, a helyi
 szervezetekkel és az érdeklődőkkel az intézmény 
 férőhely kiváltásban megnyíló lehetőségekről, illetve
 az érdekvédelem színtereiről

14.00 „Utazás az autizmus körül” - 
 Hozzátok el ismerőseiteket!
 A programra regisztráló érdeklődők bekapcsolódhatnak
 az AOSZ egy osztályfőnöki órájába, kipróbálhatják 
 játékainkat és megismerhetik milyen eszközökkel segítik
 animátoraink az autista gyermekek elfogadását 
 kortársaik körében.

Bővebb információkért kérjük keresd fel weboldalunkat: http://aosz.hu/aosz-nap-2017/ vagy 
kövess minket facebookon: facebook.com/minden100

A szakmai napra a belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött. 
Regisztrációs link: https://goo.gl/forms/zpHcxLgk19KbSTUU2 

Meghívó

PROGRAMNAGYTEREM

KISTEREM
Gyertek el, tegyétek fel kérdéseiteket, gondolkodjunk

közösen, hogy semmi ne történjen nélkületek, nélkülünk!

A börzeasztalok a rendezvény teljes ideje alatt szabadon 
látogathatók.

Ne hagyd otthon az AOSZ kártyádat, 
vedd igénybe a kedvezményeket!

http://aosz.hu/aosz-nap-2017/
http://facebook.com/minden100
https://goo.gl/forms/zpHcxLgk19KbSTUU2

