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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.
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I. Felhívások, pályázatok
Újra megjelent a “Tartalmas pihenés” pályázat!
Az Autisták Országos Szövetsége 2017ben pályázatot hirdet tagszervezetei részére autista
gyermekeket és felnőtteket fogadó nyári napközbeni vagy bentlakásos tábor megszervezésének
támogatásához.
A pályázati feltételekről és a beadási határidőről az AOSZ oldalán található részletes tájékoztató.
Tovább
Esélyt adunk – tehetségkutatóval indul a MagNet Bank KAP programján az
AOSZ
Hamarosan újra indul a MagNet Bank Közösségi Adományozó Programjának (KAP) rendelkezési
időszaka, melynek keretében az Autisták Országos Szövetsége egy nagyszabású tehetségkutató
fesztivál megrendezését tűzte ki célul, Esélyt adunk – esélyt KAPunk – tehetségkutató fesztivál
az autista emberekért címmel.
A tehetségkutatóra szóló pályázati felhívás a 16. életévüket betöltött autista személyek részére
EZEN a linken található.
Tovább…

II. AOSZ – Hírek, információk
Új tisztségviselőket választ az AOSZ!
Május 13ai közgyűlésén  mandátumuk lejárta miatt  elnököt és felügyelőbizottsági tagot is
választ az AOSZ. A jelölés lezajlott, a választás és a közgyűlés menetéről további részleteket
olvashatnak az AOSZ honlapján.
Tovább…
Április 28án kerül megrendezésre az első szakmai műhely az Autisták
Országos Szövetsége és az EMMI szervezésében
Az AUTIZMUSSAL ÉLŐ SZEMÉLYEK KOMPLEX ELLÁTÁSA szakmai műhelysorozat célja az
ismeret és tudásátadás, információcsere, a speciális célcsoporttal foglalkozó, eltérő területeken
dolgozó

és

működő

szakemberek

és

szolgáltatások

közötti
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műhelymunkákra reflektáló szakmai irányelv fejlesztése. Az első intézménylátogatással
egybekötött

szakmai

műhely

Békéscsabán

az

AutPont

Alapítvány

nappali

szociális

intézményében valósul meg.
Tovább…
Hálával emlékezünk dr. Weiss Mária gyermekpszichiáterre
Sajnálattal tudatjuk, hogy dr. Weiss Mária (dr. Bakos Gyuláné) április 12én, életének 89.
évében tragikus hirtelenséggel eltávozott közölünk. Alapító tagja volt az AOSZ elődjeként
megalakult Autisták Érdekvédelmi Egyesületének. Munkásságának rövid összefoglalójával
emlékezünk rá.
Tovább…
Megjelent a legfrissebb bizonyítékokon alapuló Az Autizmusról/Autizmus
spektrum zavarokról szóló egészségügyi szakmai irányelv!
Az elérhető legmagasabb szintű tudományos eredmények, klinikai tapasztalatok, az ellátottak
szempontjait és a magyar egészségügyi ellátórendszer sajátságait együttesen veszi figyelembe
az egészségügyi szakmai irányelvben megfogalmazott ajánlások sorozata.
A két év tapasztalatait, kutatómunkáját tükröző szakmai dokumentum a szülők, szakemberek,
pedagógusok és terapeuták számára egységes vezérfonal az autistaszemélyek fejlesztésében.
Tovább…
Autizmus világnapi programkavalkád – pár napra újra kékbe öltözött az ország
Országszerte 30 településen, mintegy 63 esemény hívta fel a figyelmet idén a Autizmus
Világnapjára április 2án és a környező napokon. Az országos rendezvénysorozatról szóló
összefoglalónkat olvashatják honlapunkon!
Tovább…
Bemutatkozott a MASZK projekt
Az Autisták Országos Szövetségének 2017. február 25ei közgyűlésén mutatta be V. Molnár
Márta az ELTE adjunktusa, az MTAELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK)
legújabb kutatását – erről az Esőember márciusi számában részletesen is beszámoltunk az
érdeklődőknek.
A MASZK projektről részletesen beszámolunk az Esőember márciusi számában.
Tovább…
Változások az AOSZ szolgáltatásainak igénybevételében
Az AOSZ szervezeti átalakulása miatt átgondolásra szorult az Esőember folyóirat és az AOSZ
kártya szolgáltatások igénybevétele. A februári közgyűlésen döntés született arról, hogy a
jövőben ezeknek a szolgáltatásoknak az igénylése autista emberek és családjaik számára az
Autisták Országos Szövetsége tagszervezetein keresztül történik majd.
Tovább…

III. AOSZ InfoPontok
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III. AOSZ InfoPontok
Tavaszi tagszervezeti találkozók az AOSZ InfoPontokban
Tagszervezeti találkozókat szerveztek az AOSZ InfoPont irodák a márciusáprilisi hónapokban az
ország hat pontján, amelyre a tagszervezeti vezetők mellett az érintett családokat és a
térségben feladatot ellátó szakembereket is várták.
Az AOSZ InfoPontok tevékenységéről részletesen olvashat honlapunkon.
Tovább…

IV. Képzések
Új morzsa az autizmusról: “A SZÜLŐI AGGODALMAKTÓL A DIAGNÓZISIG”
Az autizmus korai felismerésének gyakran tapasztalt hiánya hívta életre az AKI “A SZÜLŐI
AGGODALMAKTÓL A DIAGNÓZISIG” címet viselő, eddig még nem megrendezett felkészítését. A
jelentkezési feltételekért látogasson el honlapunkra, az alábbi linken:
Tovább…
Mi a játék egy autista gyermek számára? – májusi workshop az AKInál
Kérdéssel indul az AKI májusi workshopjának témája, a választ pedig megtudhatják az AKI
“Morzsák az autizmusról” programsorozatának újabb felkészítésén, melynek jelentkezési
határideje és feltételeit a honlapon olvashatják el.
Az AKI képzései EZEN a linken keresztül elérhetők.
Tovább…

V. Érdekvédelem
Lendületben az AOSZ animátor hálózata
Autisták Országos Szövetsége animátor hálózatának célja, hogy az autista emberek közvetlen
közelében, oktatási – nevelési környezetben az iskolákban és óvodákban – képzett animátorok
segítségével, szemléletformáló osztályfőnöki órák keretében segítsék az autista emberek
integrációját, befogadását.
Az Autisták Országos Szövetségének animátor hálózatát oktatásinevelési intézmények térítés
ellenében vehetik igénybe. Igényüket jelezhetik az animator@esoember.hu emailcímen. Aktív
animátoraink névsora EZEN a linken keresztül érhető el, a névsort folyamatosan bővítjük.
Tovább…
Civil szervezeteket érintő jogszabályváltozások 2017ben
Január 1jétől módosultak az egyesületekre, míg 2017. március 1jétől a civil és egyéb cégnek
nem minősülő szervezetekre vonatkozó jogszabályok. A Veszprémi Törvényszék által közzétett
tájékoztató a jogszabályváltozások főbb irányait foglalja össze és részletezi, minden
tagszervezet számára hasznos információt nyújt.

VI. Szabadidő
Ezerarcú autizmus – “Az autonómia és az önrendelkezés felé.”
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Az Ezerarcú autizmus – “Az autonómia és az önrendelkezés felé” című kiállítás az Alapvető Jogok
Biztosának Hivatalában 2017. 04. 27éig volt megtekinthető. Az elkövetkező időszakban az
AOSZ tervei az, hogy az előző, Nők kékben című fotókiállításhoz hasonlóan országos körútra
induljon vándorkiállítás formájában, így minél többen megismerhetik az autizmus sokszínűségét,
Komka Péter fotóin keresztül.
Tovább…
Nyaraljon Sajátos Nevelési Igényű gyermekével Alsótoldon!
A festői szépségű Nógrád megyében, Hollókő szomszédságában, Budapesttől egy órás autóútra,
Alsótoldon található a Toldi Ház, amely kitűnő lehetőséget kínál SNIs gyermekeket nevelő
családoknak. Az AOSZ tagjainak 10% kedvezményt nyújtanak a szállás és étkezés
árából!
A részletekről tájékozódhat az alábbi linkben.
Tovább…
Kecskeméten zárult a Nők kékben országos körútja
Országos körútjának utolsó állomására érkezett a Nők kékben vándorkiállítás Kecskeméten, az
Autista Gyermekekért Egyesület szervezésében. Az AOSZ tavaly áprilisban útnak indult
vándorkiállítása várhatóan július 10étől a nevezetes, felvidéken megrendezésre kerülő
Gombaszögi Nyári Táborban lesz újra látható egy kerekasztalbeszélgetés kíséretében az
autizmus témájában.
Tovább…

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.
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