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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

MEGHÍVÓ
Autisták Országos Szövetségének rendkívüli hírlevele
2017. 11.10.

Szakmai nap és Autizmus Börze
2017. NOVEMBER 25. (SZOMBAT)
10:00-17:00
Regisztráció: 9:30-tól

Helyszín: Premier Kultcafé (1085 Budapest, Üllői út 2-4. vagy Baross
utca 1.)
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 projekteket mutatunk be, melyek mérföldkőnek
számítanak. Lehetőséget, kapaszkodót jelenthetnek a családok jóllétének elérésében az
autista személyek számára a modern, digitális 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 megküzdéséről 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 érdeklődőket autizmus témájú könyvekkel,
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innovatív fejlesztő-eszközökkel, autizmus-specifikus szolgáltatásokkal és autista társaink által
készített termékekkel.

A szakmai napra a belépés díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Regisztrációs link: https://goo.gl/forms/zpHcxLgk19KbSTUU2
A Meghívó pdf formátumban IDE kattintva letölthető.
A teljes programot, az előadókat és börzepartnereinket az alábbi weboldalunkon találhatod
meg!

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!
Kövess minket a facebookon is!
Gyere és legyél Te is önkéntes az AOSZ napon, felhívásunkat ITT találod!
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Virtuálisan körbejárhatod a helyszínt, kattints IDE!
Megközelítés tömegközlekedéssel:
A Kálvin térig metróval (3-as, 4-es), villamossal (47, 49), busszal (9, 15, 115) és trolival (83),
ahonnan az Üllői út és a Baross utca felől is lehet érkezni.
Akadálymentes megközelítés:
4-es metró, 15, 115 és 9-es autóbusz, illetve a 83-as trolibusz egyes járatai akadálymentesek.
A Bejáratok közül a Baross utca 1. szám felőli akadálymentes.
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Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu Kérjük erre a hírlevélre ne válaszoljon!
Amennyiben hozzászólása van, írjon a komm@esoember.hu email címre.

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.
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