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I. Felhívások, pályázatok
MASZK KUTATÁSI KÉRDŐÍV
Tipikusan

fejlődő

gyermekek

és

felnőttek

szüleinek

segítségére

van

szükségünk

kutatásunkhoz. Kérünk mindenkit ossza meg ismerőseivel a kérdőívet!
Tovább…

IGÉNYFELMÉRÉS KEZDŐDÖTT A MOBILALKALMAZÁS-FEJLESZTÉSI
PROJEKTHEZ
Az AOSZ az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoportjával közös konzorciumban az
autizmus spektrum zavarral élő személyek önállóságának és társadalmi részvételének
támogatását

segítő

mobilalkalmazás-fejlesztési

projektet

tervez.

Előzetesen

felmérést

végeztünk egy kérdőív segítségével. Nagyon köszönjük a segítségét azoknak akik kitöltötték a
kérdőívet!
Tovább…

II. Hírek, információk

FEJLESZTŐ HÁZAT HOZ LÉTRE GYÖNGYÖSÖN AZ APRÓ LÉPÉSEK
EGYESÜLET
Az Apró Lépések Egyesület egyike volt a DM által kiírt “Jó tettekkel egy jobb világért” című
pályázat 10 legtöbb szavazatot megszerző projektjének, így 500 ezer forintos támogatásban
részesülhetnek.
Céljuk, hogy a városban egy kicsi Fejlesztő Házat és Közösségi Teret hozzanak létre
szeptemberi indulással.
Ezúton is köszönjük a szavazók segítségét, amellyel sikerült megnyerniük a DM támogatását!
Tovább…

III. Érdekvédelem

A FESZT ELNÖKÉT KŐVÁRI EDITET KÉRTÉK FEL AZ IFKKOT
ALBIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKI TISZTSÉGÉRE
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Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) 2017. június 26-i
ülésén döntött egy albizottság létrehozásáról, amelynek célja a kiváltásban még nem érintett
nagy

létszámú

fogyatékos

személyeket

ellátó

bentlakásos

intézmények

működésének

monitorozása, ajánlások, észrevételek megfogalmazása a Testület számára.
Tovább…

ÉRDEKVÉDELMI TANÁCSADÓK SEGÍTIK A KIVÁLTÁSI FOLYAMATOT
25 fő érdekvédelmi tanácsadó képzésével segíti a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek
Tanácsa (FESZT) azt a kiváltási folyamatot, amelynek során a fogyatékos emberek nagy
bentlakásos ápolást-gondozást nyújtó intézményi ellátását felváltja a helyi közösségekbe
beágyazott támogatott lakhatás.
A képzés akkreditálását és megszervezését az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) végezte.
Tovább…

KIVÁLTÁSI KEREKASZTAL BESZÉLGETÉS A GÖDI TOPHÁZ SPECIÁLIS
GYERMEKOTTHONBAN TÖRTÉNT ESEMÉNYEKHEZ KAPCSOLÓDÓAN
Nagy érdeklődés kísérte 2017. június 22-én a Kiváltási Kerekasztal Beszélgetést, melyet az
FSZK

Nonprofit

Kft.

szervezett

a

szociális

szakma

és

az

érdekvédelmi

szervezetek

képviselőinek bevonásával, a közelmúltban a gödi Topház Speciális Gyermekotthonban történt
eseményekhez kapcsolódóan.
Tovább…

LEZÁRULT A VIDÉKI – INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY KIVÁLTÁS TÉMÁJÚ –
SZAKMAI RENDEZVÉNYSOROZAT
Eszmecsere a kiváltásról – szakmai találkozók országszerte
Az FSZK Nonprofit Kft. TÁRS Projektje az EFOP 2.2.2 Intézményi ellátásról a közösségi alapú
szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás pályázati konstrukció
kapcsán az intézményi oldalról érkező kérdésekre, igényekre reagálva szakmai találkozókat
szervezett az ország több pontján.
Tovább…

IV. Rendezvények, szabadidő

ESÉLYT ADUNK - ESÉLYT KAPUNK FESZTIVÁL
2017. augusztus 26-án 14.00 és 18.00 óra között kerül megrendezésre a Gödör Klubban
(1051 Budapest, Király utca 8-10.) az Esélyt adunk – esélyt KAPunk Fesztivál!
Hamarosan további hírek olvasható honlapunkon és facebook oldalunkon!
A fesztivál a MagNet Közösségi Bank KAP 2017 programjának támogatásával valósul meg. A
rendezvény részleteiről a facebook eseményben tájékozódhatnak.
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SIKERESEN MUTATTUK BE “EZERARCÚ AUTIZMUS”-T! – WORKSHOP ÉS
FOTÓKIÁLLÍTÁS A GOMBASZÖGI NYÁRI TÁBORBAN
A táborozóknak nemcsak a fotókiállítást volt lehetőségük megtekinteni, de egy workshop
keretein belül bepillantást nyerhettek az autizmus témájába. Sok érdeklődő vett részt a 2 órás
programon, érdeklődve hallgatták az ASD Munkacsoport tagjainak, és az AOSZ elnökének
előadását.
Tovább…

„AZ AUTIZMUS IDEJE” PROJEKT
Szeretnénk felhívni a figyelmet „Az autizmus ideje” projektre, amelyben az innovatív
autizmus-kutatás összefog a képzőművészettel. A képzőművészet betekint egy autizmussal
élő embertársunk idejébe; a kutatás pedig olyan technológiát fejleszt, amely lehetővé teszi az
autizmus korai felismerését, s ezzel a még hatékonyabb támogatást.
Tovább…

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1450437036&view_newsletter_send_id=1502106764

3/3

