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AOSZ InfoPontok

Aláírták szerződéseiket az AOSZszal az AOSZ InfoPontok

Az AOSZ a 2017es évre is megkötötte szerződését az AOSZ InfoPont

irodákat működtető vidéki szervezetekkel. A szolgáltatások folyamatos

ellátásának  biztosítása  mellett,  az  AOSZ  InfoPont  munkatársai

felveszik  a  kapcsolatot  az  oktatási  nevelési  intézményekkel,  az

egészségügyi  ellátást  biztosító  szolgáltatókkal,  hivatalokkal  és  felmérik  az  autizmussal

kapcsolatos helyi igényeket, szükségleteket…

Tovább… 

Első szülőklub az AOSZ InfoPontban, Nagykanizsán

Az  Alapítvány  az  Autista  Gyermekekért  támogatásával  az  AOSZ  InfoPont  SZÜLŐKLUBOT

szervez,  melynek  vendége  ECSER  MÓNIKA,  az  Autizmus  Alapítvány  gyógypedagógusa  lesz.

Tapasztalatait  a  jelentkezők  igényéhez  igazítva  osztja  meg  az  autista  gyerekek  viselkedési,

étkezési és kamaszkori problémáival kapcsolatosan. A szülőklubon a részvétel ingyenes, a hely

befogadóképessége miatt azonban regisztrációhoz kötött! Regisztráljon…

Tovább… 

Milyen egy jó AOSZ InfoPont munkatárs? – folytatódnak a vidéki irodák dolgozóinak

képzései

Az AOSZ InfoPontok 2016 novemberi megalakulását követően, a vidéki irodák munkatársai és

vezetői kötelezően, az AOSZ által szervezett kompetenciafejlesztő és korszerű autizmus

ismereteket nyújtó képzéseken vesznek részt. Az irodákban már a szakmai készségeket

elsajátítva, megbízhatóan és felkészülten segítik majd a hozzájuk forduló családokat és

szakembereket…

Tovább… 

 

Képzések

Tavasszal  induló,  akkreditált  képzések  a  Kézenfogva
Alapítványnál!

A  Kézenfogva  Alapítvány  tavasszal  az  alábbi  témakörökben  indít

akkreditált képzéseket, többek között az autizmus spektrum zavarral élő
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gyermekek  –  az  autizmus  szempontú,  infókommunikációs  akadálymentesítés  alapelvei

témájában is…

Tovább… 

Új, térítésmentes képzések indulnak az FSZKnál!

Még  több  szakember  lehet  az  oktatás  területén,  hiszen  pedagógusokat,  szakembereket  vár

induló,  térítésmentes  akkreditált  képzésére  az  FSZK,  „Autizmusspecifikus  ismeretek  a  korai

fejlesztésben” témában. Szintén várják 312 éves, autizmussal élő gyermeket nevelő szülők és

családtagok  jelentkezését  a  „Autizmus  5  lépésben  Autizmusspecifikus  szülői

kompetenciafejlesztés.” képzésre. Jelentkezési feltételekért kattintson Tovább…

Tovább… 

Új képzések indulnak az Autizmus Alapítványnál

Az  Autizmus  Alapítvány  2017ben  is  színvonalas,  akkreditált  képzéseket  szervez  autizmus

témakörben. Az egynapos képzések alatt az AAK eszközök alkalmazásával, integrációval, kihívást

jelentő viselkedésekkel kapcsolatos, gyakorlati készségeket sajátíthatnak el a résztvevők, míg az

egyhetes  képzéseken  a  pedagógusok  az  autista  tanulók  pedagógiai  ellátásával  és  inkluzív

nevelésükkel  kapcsolatos minőségi  tudásra  tehetnek  szert.  Egynapos  és  egyhetes  akkreditált

képzéseikről, jelentkezési feltételekről az Alapítvány megújult honlapján…

Tovább… 

 

Érdekvédelem

A szervezeteket köszöntötték a Civilek Napján

Huszadik  alkalommal  ünnepelhették  a  Civilek  Napját  február  1jén  a

civil  szervezetek.  Magyarországon  és  a  világ  valamennyi  fejlett

demokráciájában,  jelentős  szerepe  van  a  civil  társadalomnak  az  élet

egyes  területeinek  alakításában.  Odaadó  és  önzetlen  munkájukat

levélben köszönte meg Dr. Csizmadia László a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának elnöke,

Nyitrai  Zsolt  stratégiai  társadalmi  kapcsolatokért  felelős  miniszterelnöki  megbízott,  valamint

Fülöp Attila az EMMI helyettes államtitkára…

Tovább… 

Bérminimum  emelés:  Kormányhatározat  született  a  szociális  intézmények
többletkiadásainak biztosításáról

Az  autizmussal  kapcsolatos  országos  érdekvédelem  sikere  a  döntés:  az  Autisták  Országos

Szövetsége tavaly decemberben fordult a Kormányzat illetékeseihez azzal az észrevétellel, hogy

a  minimálbér  és  bérminimum  emelése  valamint  az  azzal  járó  többletköltségek  várhatóan

fogyatékossággal élő személyeket ellátó intézmények működését veszélyeztetik.

Tovább… 

OFT – Több támogatást kapnak a jövőben a fogyatékosságügyi szervezetek

Az  előző  évhez  képest  az  inflációt meghaladó mértékben,  60 millió  forinttal  kapnak  többet  a

fogyatékos  embereket  segítő  szervezetek.  A  Kormány  kiemelt  figyelmet  fordít  a  fogyatékos

személyekre,  az  őket  képviselő  civil  szervezetekkel    többek  között  az  Autisták  Országos
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Szövetségével is partnerként működik, hogy az együttműködéssel az érintettek élethelyzetében

tartós javulást érjenek el.

Tovább… 

Segítő kutyák az autisták szolgálatában – miniszteri intézkedést kért az ombudsman
a szabályozásra

A belügyminiszter és az emberi erőforrás miniszterének közbenjárását kérte az alapvető jogok

biztosa,  hogy  feloldják  a  fogyatékossággal  élőket  segítő  kutyák  alkalmazásával  kapcsolatos

jogszabályi ellentmondásokat.

Tovább… 

Kerekasztal  az  autizmusspektrumzavarokról,  a  Magyar  Pszichiátriai  Társaság  XXI.
vándorgyűlésén

Az  eseményen  az  autizmussal  és  az  autista  személyek  pszichiátriai  ellátásával  kapcsolatban

tartottak  kerekasztal  beszélgetést,  Dr.  Sonnevend  Mária  vezetésével.  A  rendezvényen  az

érdekvédelmet Kővári Edit, az AOSZ elnöke képviselte.

Tovább… 

A  Miniszterelnökség  pályázati  felhívása  fogyatékos  felsőoktatási  hallgatók
közigazgatási ösztöndíjára

A  Miniszterelnökség  a  fogyatékos  felsőoktatási  hallgatók  közigazgatási  ösztöndíjprogramjának

köszönhetően autisták is munkát vállalhatnak a közigazgatásban.

Tovább… 

Mit tehet a szülő, ha gyermeke betöltötte a 16. évet? – Szülőtalálkozó Győrben

Győrben, Hegedűs  Johanna érintett  szülő kezdeményezésére  tartottak  szülőtalálkozót a helyi,

16.  életévüket  betöltött  autista  fiatal  felnőttek  nehézségeiről  és  az  ellátásukkal  kapcsolatos

hiányosságokról.

Tovább… 

Szülőszakember találkozó az AUTPONT Alapítványnál

Megváltozott  időpontban,  2017.  február  3án  az  autizmus  és  szexualitás  témájában  szülő

szakember  találkozót  szervez  az  AUTPONT  Alapítvány.  A  meghívott  vendég  Kincses  Györgyi

szexuálpszichológus, tanácsadó pszichológus lesz. Részletek a honlapunkon! 

Tovább... 

 

Oktatás

Fogyatékossággal élő, SNI tanulókat is vár az ELTE!

Az  ELTE  kiemelt  figyelmet  fordít  a  sajátos  nevelési  igényű

(fogyatékossággal  élő)  tanulókra.  Az  Egyetemen  –  az  országban

egyedülálló módon –  szakemberekből, gyógypedagógusokból,  szociális

gondozóból  és  informatikusból  álló  központ  segíti  a  speciális  szükségletű  hallgatók  tanulását,

fejlődését.

Tovább… 
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Az Oktatási Hivatal tájékoztatója a középfokú beiskolázás és a központi vizsgák során
alkalmazandó, az SNI tanulókra vonatkozó speciális szabályokról

A  tájékoztató  részletesen  foglalkozik  az SNI  tanulókra  vonatkozó  speciális  szabályokkal  is,  így

választ ad többek között arra is, hogy hogyan és milyen kedvezmények igényelhetők a felvételi

vizsga során, továbbá hogyan történhet a jelentkezések elbírálása.

Tovább… 

Térképrajzpályázati felhívás!

A térképészet és földraj iránt érdeklődő gyermekek számára a Nemzetközi Térképészeti Társulás

(ICA) Magyar Nemzeti Bizottsága, a Magyar Földrajzi Társaság és az ELTE Térképtudományi és

Geoinformatikai  Tanszéke  TÉRKÉPRAJZPÁLYÁZATOT  hirdet.  A  2017es  verseny  témája:

“Szeretjük a térképeket”.

A pályázatra bárki jelentkezhet, aki 15. évét nem töltötte be, jelentkezési határidő március 13.

További feltételek a link alatt találhatók. 

Tovább... 

Szakmai felnőttképzés SNIs tanulóknak Győrben

A  Győri  Műszaki  Szakképzési  Centrum  Szabóky  Adolf  Szakiskolájában  szakmai  felnőttképzés

sorozat  indul  sajátos  nevelési  igényű  felnőttek  számára.  Az  oktatás  kis  létszámú  szakmai

csoportokban folyik, a sajátos nevelési igény figyelembevételével.

Tovább… 
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