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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Decemberi Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének havonta megjelenő hírlevele
2017. 12. 20.

Kedves Olvasó!

Záray Márta szavaival élve: „Ülök a szobámban búsan egyedül” és próbálom összegezni az
elmúlt évet. Nekem – Győrfy Anikó alelnöknek – jutott a megtisztelő és egyben nehéz feladat,
mert egy év az időszámításunk egy meghatározó egysége, az autizmus ügyét tekintve
azonban csupán egy porszem.
Nem tudunk évet zárni, mert miközben más már a karácsonyra készül, addig még mi
próbáljuk behozni a lemaradásokat és előkészíteni a következő évet. A legtöbb feladat sajnos
nem egy évbe, vagy néhány hónapba sűríthető. Mi örülnénk a legjobban, ha ez így
működhetne, de sajnos nem.
Bár tisztában vagyunk a hiányosságainkkal és az előttünk tornyosuló igényekkel, időnk és
erőforrásaink végesek. Mindezek elismerése mellett azonban nagyon fontos, jövőbe mutató
kezdeményezések alapjait raktuk le, melyek az autizmussal élő személyek és családjaik
életminőségét határozhatja meg:
Ilyen a köztünk szólva csak DATA projektként hívott, az Európai Unió által támogatott
kezdeményezésünk, melynek célja az infokommunikációs akadálymentesítés. A 450 milliós
összértékű és három évig tartó projekt mérföldkőnek tekinthető az Autisták Országos
Szövetségének történetében, hiszen ilyen mértékű támogatásban soha nem részesült. Ebből
következően hatalmas a felelősségünk, hogy a projekt eredményeképpen létrejövő mobil
applikáció milyen mértékben tud hozzájárulni az autista személyek minőségi életéhez.
A jövőt tekintve hasonló léptékű az Autisták Országos Szövetségének és a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság közötti együttműködés, melynek fő célja az, hogy az állami
bentlakásos és támogatott lakhatást biztosító szolgáltatások felkészültek legyenek autizmussal
élő gyermekeink és családtagjaink fogadására. Kéréseink, iránymutatásaink nyitott fülekre
találtak és az év végén nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy mindkét fél azon dolgozik, hogy az
autizmus-specifikus ellátás minél jobban beépüljön az ellátórendszerbe.
A témához kapcsolódva nagy eredménynek tekintjük, hogy az AOSZ berkein belül hat
érdekvédelmi tanácsadó került kiképzésre, akiknek az a feladata, hogy a kiváltás során a
fogyatékkal élő személyek, köztük az autista személyek érdekeit mind jobban képviseljék.
Ezek a legnagyobb eredményeink, melyek - az érintettek számára is érzékelhető - folytatása a
következő években várhatóak. De ezek mellett érdemes említést tenni azokról a kis
eseményekről, találkozásokról, melyek ha nem is hatalmas tömegeket érintettek, de egy-egy
autizmussal élő embertársunk számára azonban meghatározó élményt. Ilyen volt az MagNet
Bank támogatásával megvalósult „Esélyt adunk – esélyt KAPunk” fesztivál, melynek keretében
autista gyermekek és fiatalok csillogtathatták meg tehetségüket egy-egy előadó művészeti
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ágban. A pár hónapos felkészülési, mentorálási folyamat során a résztvevők és mentorok
együttműködése által olyan hozzáadott érték jött létre az autizmus területén, melynek
hatásait még magunk is nehezen mértük fel a program kezdetekor. A művészet eltüntette az
autizmus és normalitás közötti határokat: a kis „autistáinkból” művészek, a művészekből
pedig az autizmust toleráló, azt elfogadó és befogadó (gyógy)pedagógusok, személyi segítők
lettek.
Száz szónak is egy a vége: sokat tettünk azért, hogy az autizmussal élő személyek és
családjaik egy befogadóbb környezetben élhessenek.
Ezúttal is szeretnénk köszönetet mondani az AOSZ szakmai stratégiai partnereinek - az
Autizmus Alapítvány és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógai Kar autizmus spektrum
pedagógia szakirány szakértőinek, szakembereinek - és természetesen minden szakmai
partnerünknek,

hogy

tudásukkal

önzetlenül

támogatták

Szövetségünk

elmúlt

évi

tevékenységeit, fejlesztéseit!
Szeretnénk köszönetet mondani aktív tagszervezeteink képviselőinek, szülőtársainknak, akik
egész évben támogatták az Autisták Országos Szövetségének törekvéseit, fejlesztéseit, hittek
benne és részt vettek a közös munkában!
Szeretnénk megköszönni az Autisták Országos Szövetsége irodájában és az AOSZ Info-Pont
irodákban dolgozó munkatársak egész éves munkáját és elkötelezettségét is, mert nélkülük
mindez nem ment volna!

Áldott, békés karácsonyt és eredményekben gazdag újesztendőt kíván
az Autisták Országos Szövetségének elnöksége!

I. Hírek, információk
AOSZ ÉV VÉGI NYITVATARTÁSA
Kedves Szülők, Tisztelt Látogatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 1053 Budapest, Fejér György u. 10. alatti irodánk december 21től 2018. január 1-ig zárva tart.
Tovább…

ÚJ FEJLESZTÉSEK ÉS BIZTATÓ JÖVŐKÉP AZ AOSZ NAPON
Mindazok számára, akik rendszeres résztvevői az AOSZ Napnak, nem okozhatott meglepetést,
hogy idén is jelentős, az autista emberek, illetve az őket gondozó családtagok, szakemberek
jövőjét és munkáját pozitív irányba elmozdító új projektekkel, fejlesztésekkel rukkolt elő az
Autisták Országos Szövetsége.
Tovább…

ÉV VÉGI HAJRÁ A MASZK KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉBEN
Szeretnénk arra kérni mindenkit, hogy az év végi hajrában tegyen egy utolsó erőfeszítést a
MASZK kutatás kérdőív kitöltésének terjesztésében. Fontos lenne a felnőtt autista személyek
szüleinek elérése, valamint olyan családok részvétele a kutatásban, ahol tipikusan fejlődő
gyermeket, vagy felnőttek szülei is vállalják a kérdőív kitöltését. Az év végéig van lehetőség a
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felnőtt autista személyek szülei, valamint a tipikusan fejlődő gyermekek (vagy már felnőttek)
szülei számára a kérdőív kitöltésére.
Tovább…

ÚJ FEJLESZTÉS INDUL AZ AUTISTA SZEMÉLYEK INTEGRÁCIÓJÁNAK
DIGITÁLIS TÁMOGATÁSÁBAN
A

„DATA:

Digitális

autonómia-támogatás

az

autizmus

spektrumon”

címmel

induló

infokommunikáció alapú szoftver- és szolgáltatás-fejlesztéssel az AOSZ célja, hogy a XXI.
századi korszerű technológiákat kihasználva támogassa az autista gyermekek és felnőttek
önálló életvitelét, társadalmi részvételét.

A kifejlesztett mobilalkalmazással, illetve a hozzá

tartozó, internet alapú szolgáltatással olyan egységes, de egyéni igényekre szabható
támogatáshoz juthatnak az autizmusban érintett személyek és családjaik, mely a mindennapi
életvitel

támogatása

mellett

komoly

előrelépést

eredményezhet

az

autista

emberek

szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférésében is.
Tovább…

AUTIZMUSSAL ÉLŐ FIATALOK RAJZAI DÍSZÍTIK A LIMITÁLT KIADÁSÚ
BOROSPALACKOKAT
Igazán különleges és ritka palackokat kínálnak magyar pincészetek – az egri Bolyki mellett
az Etyeki Kúria, a Gilvesy, a Konyári, a Luka és a Vylyan borászatok üvegeit autizmussal élő
fiatalok rajzai díszítik. A limitált példányszámú borok az Autistic Art Alapítvány és a résztvevő
borászatok együttműködésé keretében születtek meg.
Tovább…

PRO CARITATE DÍJAT KAPOTT FÖLDESI ERZSÉBET
Földesi Erzsébet, a FESZT főtitkára a díjat az egyetemes tervezés terjesztésében, az Európai
Unió fogyatékosságügyi politikájának befolyásolásában, valamint a hazai összfogyatékossági
érdekképviseletben végzett kimagasló tevékenységéért kapta.
A díjhoz ezúton is gratulálunk neki és kívánunk további sikeres munkát neki!
Tovább…

II. Érdekvédelem
TUDÓSÍTÁS BRÜSSZELBŐL
A 4. Európai Fogyatékosügyi Fórum 2017. december 6-án került megrendezésre Brüsszelben,
melyre 20 fős delegációutazott a FESZT képviseletében. Az Autisták Országos Szövetségét
Győrfy Anikó alelnök és két fiatal – Tar Lilla és Egle Botond – képviselte, akik a fórumról a
weboldalunkon olvasható tapasztalatokkal tértek haza.
Tovább…

ELKÉSZÜLT A LIST OF ISSUES
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Az ENSZ Bizottság második alkalommal ellenőrzi Magyarországot az ENSZ Egyezményben
foglalt, a fogyatékos személyek emberi jogainak érvényesülése kapcsán. Munkáját a Civil
Koalíció segíti, melynek tagja az AOSZ jogásza, dr. Kálozi Mirjam is.
Tovább…

AZ EMMI ÉS AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE MEGTARTOTTA 2.
AUTIZMUS SZAKMAI MŰHELYÉT
Az EMMI és az Autisták Országos Szövetsége második alkalommal szervezte meg Autizmus
Szakmai Műhely rendezvényét az Autizmus Alapítvány székhelyén november 6-án.
Tovább...

III. Felhívások, pályázatok
ERZSÉBET PROGRAM FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ GYERMEKET NEVELŐ
CSALÁDOK SZÁMÁRA
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében – az egészség
megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – üdülési pályázatot
hirdet azon belföldi illetőségű, 18. életévüket betöltött magánszemélyek részére, akik
családjukban legalább egy fő, magasabb összegű családi pótlékra jogosult, a pályázat
benyújtásának napján 18. életévét be nem töltött gyermeket nevelnek, valamint a családban
az egy főre jutó rendszeres havi jövedelem nem haladja meg a 2018. január 1-jén érvényes
minimálbér összegét.
A pályázat benyújtható: 2017. december 20-tól 2018. január 19. napjáig.
Tovább...

ERZSÉBET PROGRAM FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ PÁLYÁZÓK SZÁMÁRA
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében – az egészség
megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében – üdülési pályázatot
hirdet azon belföldi illetőségű, 18. életévét betöltött, fogyatékossággal élő személyek részére,
aki

a

pályázat

benyújtásakor

fogyatékossági

támogatásban

és/vagy

vakok

személyi

járadékában és/vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül, valamint a rendszeres
havi ellátásainak és jövedelmeinek teljes összege nem haladja meg a nettó 150.000 forintot.
A pályázat benyújtható: 2017. december 20-tól 2018. január 19. napjáig.
Tovább...

JÖVŐRE IS FOLYTATÓDIK A NEKED MUNKA, NEKEM ÁLOM! CÍMŰ
PROGRAM
Ismét lehet jelentkezni az országos Neked MUNKA, nekem ÁLOM! programra a Salva Vita
Alapítványnál!
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A programra bármely fogyatékossággal rendelkező, akár álláskereső, akár dolgozó fogyatékos
ember is jelentkezhet. Elsősorban nagykorú résztvevők jelentkezését várják.
Jelentkezési határidő: 2018. január 15.
Tovább…

IV. Rendezvények, szabadidő
CSILLAGSZÜLŐ KLUB INDUL KECSKEMÉTEN 2018 JANUÁRTÓL
2018. januártól májusig öt csoportfoglalkozásból álló programsorozatra várja Kecskeméten az
Autista Gyermekekért Egyesület az autista gyermeket nevelő – egymásra is kíváncsi –
szülőket.
Jelentkezési határidő: 2018. január 15.
Tovább…

AUTIZMUSSAL ÉLŐ FELNŐTTEKET VÁR A NAPPALI KLUB
SZÉKESFEHÉRVÁRON!
Autizmussal élő felnőtteket vár a Nappali Klub, foglalkoztatásra/munkára felkészítő csoportos
foglalkozásokban való részvételhez.
A helyszín Székesfehérváron, a vasútállomáshoz közel, jól elérhető helyszínen lesz. Az
Alapítvány szeptemberben egy autizmus spektrumzavarral élők, támogatásra szoruló fiatal
felnőttek számára Klubot szervezett és indított.
Tovább…

„SZÜLŐSÉG” CÍMMEL SZÜLŐCSOPORTOK INDULNAK AZ EFOP-1.9.5VEKOP-16-2016-00001 „A KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ
ÁGAZATKÖZI FEJLESZTÉSE” KIEMELT PROJEKT KERETÉBEN
A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. szeretettel várja olyan gyermekvállalásra
készülő, vagy van olyan gyermeket nevelő családok jelentkezését 5 alkalmas, ősszel induló
„Szülőség” című foglalkozássorozatra, ahol a gyermek még nem érte el az iskoláskort,
Jelentkezni lehet akár egyedül, akár párral, vagy más, a gyermek nevelésében érintett
családtaggal együtt. A foglalkozásokon a részvétel ingyenes.
Tovább…

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu
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Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.
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