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Szeptember-októberi Hírlevél

Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Szeptember-októberi
Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének havonta megjelenő hírlevele
2017. 10.13

I. Felhívások, pályázatok
A TÁRKI KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁST TART AZ SNI ÉS A
FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ FIATALOK MUNKÁBA ÁLLÁSÁT SEGÍTŐ
SZOLGÁLTATÁSOKRÓL
A sajátos nevelési igényű (SNI) és a fogyatékossággal élő fiatalok munkába állását segítő
szolgáltatásokról szóló közvélemény-kutatáshoz keresnek résztvevőket.
A

jelen

kutatás

célja,

hogy

felmérje

a

SNI

és

a

fogyatékossággal

élő

fiatalok

pályaorientációval, életpálya tanácsadással, munkába állással kapcsolatos ismereteit és
igényeit, hogy a tervezett Központ szolgáltatásai a kutatási eredmények fényében a lehető
legjobban igazodjanak az ügyfelek igényeihez.
Tovább...

II. Hírek, információk
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST TARTOTT AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS
SZÖVETSÉGE
Az Autisták Országos Szövetsége 2017. szeptember 30-ára rendkívüli közgyűlést hívott össze,
hogy tájékoztassa tagságát az EFOP-1.1.5-17 kódszámú, „A fogyatékkal élők mindennapjait
segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása” című felhívásra benyújtott
„DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” című projektről.
A közgyűlést az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) vezetője dr.
Győri Miklós és helyettes vezetője Vargáné Dr. Molnár Márta tájékoztatta arról, hogy pozitív
döntés esetén milyen fejlesztések valósulnak majd meg.
Az Elnökség a közgyűlés döntését kérte ahhoz, hogy pozitív elbírálás esetén a támogatási
szerződést az elnök megköthesse, a projektben dolgozó tisztségviselőkkel szerződhessen, és a
projektet megvalósíthassa. A közgyűlés nagy érdeklődést mutatott a benyújtott pályázat iránt,
várjuk a benyújtott pályázat elbírálását, annak eredményét.
Tovább…
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A KIEHL’S KOZMETIKAI MÁRKA IDEI ŐSZI KAMPÁNYA AZ AUTIZMUSSAL
ÉLŐKRE HÍVJA FEL A FIGYELMET
A Kiehl’s patikaként kezdte működését New Yorkban 166 éve, Magyarországon 2015
decembere óta vannak jelen.
Szeptember-októberben egy új globális kampányt szerveznek, melynek célja, hogy felhívják a
figyelmet az autizmussal élőkre, elsősorban a gyerekekre. A kampány arca Matthew
McConaughey, aki saját alapítványával (Just Keep Livin) is támogatja az autizmussal élő
gyermekeket.
Sárközi Tamás, a Kiehl’s brand menedzsere szerette volna, hogy helyi beágyazódása, hatása is
legyen

a

kampánynak,

ezért

néhány

hete

együttműködési

szándékkal

kereste

fel

szervezetünket. Az együttgondolkodás során az körvonalazódott, hogy a magyarországi
kampány során célzott üzeneteket megfogalmazva népszerűsítik az Autisták Országos
Szövetségének munkáját, felhívják a figyelmet az autizmussal élőkre és vásárlóikat az
autizmus ügyének támogatására ösztönzik.
Tovább…

AUTIZMUSSAL ÉLŐ FIATALOK RAJZAIBÓL INSPIRÁLÓDVA KÉSZÍTETT
TÁSKAKOLLEKCIÓT A MÜSKINN
Autizmussal élő fiatalok színes, vidám grafikáiból inspirálódva készültek táskák jótékony célra.
A Design Hét Budapest keretében debütáló kollekció az Autistic Art Alapítvány és a Müskinn
tervezőinek együttműködéséből született. A táskakollekció bemutatója Design Hét Budapest
programsorozat hivatalos része.
Tovább...

TÁMOGASSUK KÖZÖSEN AZ AUTISTIC ART ALAPÍTVÁNYT!
A Libri 2017-es Adományozási programjának nyertese az Autistic Art Közhasznú Alapítvány. A
nyertes szervezet fél éven keresztül lehetőséget kap arra, hogy a libri.hu oldal látogatói
adományjegyek megvásárlásával támogassák őket.
Tovább...

AZ AUTIZMUSRA REFLEKTÁLÓ RUHAKOLLEKCIÓ NYERTE A KULTURÁLIS
ÁLLAMTITKÁRSÁG KÜLÖNDÍJÁT
A Perceptual Thinkers divatmárka 2018 Tavasz–Nyár kollekciója nyerte az EMMI Kultúráért
Felelős Államtitkárságának 500 ezer forintos különdíját a Magyar Formatervezési Díjátadón.
Szalkai Dániel, Merényi Zita és Szász Eszter alkotása az autizmus társadalmi jelenségére
igyekszik felhívni a figyelmet.
A kollekciót 2017. október 10-én, a Design Hét Budapest keretében mutatták be.
Az Autisták Országos Szövetsége ezúton is gratulációját fejezi ki és további sikereket kíván az
alkotóknak!
Tovább...

III. Érdekvédelem
Á Á
Á
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MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ IFKKOT ALBIZOTTSÁGA
Az Intézmény Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület Nyitrai Imre elnök javaslatára
2017. június 26-i ülésén albizottság létrehozásáról döntött. Az Albizottság elnöke a Fogyatékos
Emberek Szervezeteinek Tanácsa elnöke Kővári Edit, tagja az Országos Fogyatékosügyi Tanács
által delegált civil képviselők Kedves Éda és Szőke Zsolt, valamint a Fogyatékosságügyi
Országos Szakmai Kollégium delegáltja Kolutácz Györgyné és az EMMI szakállamtitkárságának
2 fő delegáltja. Az Albizottság működésének célja a kiváltásában még nem érintett nagy
létszámú fogyatékos személyeket ellátó bentlakásos intézmények működésének monitorozása.
Az

Albizottság

vizsgálja

a

nagy

létszámú

intézményekben

élő

lakók

életminőségét,

ajánlásokat, észrevételeket fogalmaz meg az IFKKOT számára a lakók életminőségének
javítása, az ellátás színvonalának emelése, a lakók jogainak érvényesülése érdekében.
Az Albizottság 2017. október 4-én megtartotta alakuló ülését, ahol a működés feltételeiről, a
monitoring feladatok ellátásának előkészítéséről, az Albizottság munkatervéről esett szó.
Tovább...

MEGTARTOTTA ALAKULÓ ÜLÉSÉT AZ ÚJ ORSZÁGOS
FOGYATÉKOSSÁGÜGYI TANÁCS
2017.

október

9-én

Czibere

Károly

az

Országos

Fogyatékosságügyi

Tanács

elnöke

megköszönte a Tanács tagjainak az elmúlt években végzett munkáját.
Ugyanezen napon megalakult az új Országos Fogyatékosságügyi Tanács. Az Autisták Országos
Szövetségének elnöksége újra Kővári Edit elnököt delegálta a Tanács munkájába.
A Tanács javaslattevő, véleményező és tanácsadói tevékenységet végez a Kormány és a
társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter számára.
Feladata,

hogy

javaslatokat

véleményezze

fogalmazzon

szervezetszabályozó
Fogyatékosságügyi

meg

eszközök
Program,

a

fogyatékosságügyet

érintő

jogszabályok

tervezeteit,

a

fogyatékosságügyet

érintő

jogszabályok

és

megalkotására,
valamint

az

módosítására,
ahhoz

részt

kapcsolódó

vesz

Intézkedési

közjogi

Országos
Tervek

előkészítésében, figyelemmel kíséri a Program végrehajtását, véleményezi a Fogyatékossággal
élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény végrehajtásáról szóló jelentést, javaslatokat,
ajánlásokat tesz a Kormány tagjai számára a fogyatékos személyeket érintő kormányzati
döntésekre,

programokra,

közreműködik

azok

előkészítésében,

tájékoztatást

nyújt

a

fogyatékos személyek élethelyzetének alakulásáról.
Az Autisták Országos Szövetsége problémák, igények, szükségletek, megoldandó feladatok
összegyűjtésében számít tagszervezetei és a családok aktív részvételére.
Tovább...

AZ ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK AJB-1837/2017. SZÁMÚ JELENTÉSE
Az elmúlt években több beadvány is érkezett az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához,
amelyekben a szülők, és egy nagyszülő azt sérelmezték, hogy sajátos nevelési igényű
gyermekük nem részesül a szakértői bizottság szakvéleményében meghatározott fejlesztő
nevelésben, oktatásban.
Az egyedi ügyekben felmerült, részben azonos jellegű, a sajátos nevelési igényű gyerekek
fejlesztésével, oktatásával kapcsolatos problémák okán a vizsgálati eredményeit átfogó
jelentésben foglalta össze.
Tovább...
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BUDAPESTEN TALÁLKOZTAK AZ ÉRDEKVÉDELMI TANÁCSADÓK
2017. szeptember 8-án újra találkoztak az érdekvédelmi tanácsadók Budapesten, ahol
megismerték

és

kipróbálták

a

nagy

létszámú

intézményekben

fogyatékossággal,

pszichoszociális fogyatékossággal, szenvedélybetegséggel élő személyek emberi jogainak
érvényesítésülését célzó fejlesztési folyamatot előkészítő felmérést.
Tovább…

AUTIZMUS SZAKMAI NAPOT TARTOTTAK A CSEPPKŐ GYERMEKOTTHONI
KÖZPONTBAN
Autizmus Szakmai Napot rendezett a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az
Autisták Országos Szövetsége a Cseppkő Gyermekotthoni Központban 2017. szeptember 21én. A szakmai napon a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság autista személyeket ellátó
intézményeinek dolgozói, az EMMI munkatársai vettek részt.
Tovább…

FOLYTATÓDIK AZ AUTIZMUS SZAKMAI MŰHELY
2017. november 6-án az Autizmus Alapítvány felnőtt csoportjának megtekintésével folytatódik
az Autisták Országos Szövetsége és az EMMI közös szervezésében megvalósuló autizmus
szakmai műhely a szociális területen ellátást nyújtók részére. A szakmai műhely ezúttal az
autista személyek számára nyújtott támogatott lakhatások témakörét járja körül.

AUTISTA MAJORSÁGOK HÁLÓZATÁNAK TALÁLKOZÓJA
2017. októberében hálózati találkozó keretében készülnek fel az Autista Majorságos
Hálózatának szervezetei a szociális ellátórendszerben történő fejlesztésekre. Az Autisták
Országos Szövetségének célja, hogy szakmai és támogató szervezetekkel együttműködve
szakmai

támogatást

nyújtson

az

intézményeket

működtető

tagszervezetei

számára,

tapasztalataikra építve irányadó szakmai anyagokkal segítse a jövőben várható fejlesztéseket
a szociális ellátásra szoruló autista személyek speciális szükségleteinek megfelelő ellátások
létrehozása, fejlesztése érdekében.

IV. Képzések, tréningek, tanfolyamok, workshopok
BETELT A LÉTSZÁM AZ AUTIZMUS ÉS SZEXUALITÁS WORKSHOPRA!
A 2017. november 3-4. időpontra, a Vadaskert Alapítvány (1021 Budapest, Lipótmezei út 1-5.)
helyszínre meghirdetett, Autizmus és Szexualitás című workshopra 2017. október 11-én a 20
főre meghirdetett résztvevői létszám betelt, ezért a jelentkezést lezárjuk, további jelentkezést
nem áll módunkban fogadni. Köszönjük megértésüket!
Tovább…
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ÚJRA TESTVÉRCSOPORT INDUL A CSEPEREDŐBEN!
A Nemzetközi Cseperedő Alapítvány újra testvércsoportot indít az autizmus spektrumzavarral
diagnosztizált gyerekek testvérei részére. A családok elmondása szerint, a nem érintett
testvérek gondjai sokszor óhatatlanul háttérbe szorulnak, ennek megoldásában szeretne az
alapítvány a szülők segítségére lenni. A csoport a jelentkezéstől függően várhatóan
októberben indul.
Tovább…

MEGHIRDETÉSRE KERÜLTEK A VADASKERT ALAPÍTVÁNY 2017. II.
FÉLÉVI TANFOLYAMAI
2017. II. félévében is szeretné figyelmükbe ajánlani a Vadaskert Alapítvány magas színvonalú
és folyamatosan megújuló továbbképzéseit..
Képzéseik célja, hogy hozzájáruljanak az egészségügyi, az oktatásügyi és a szociális területen
dolgozó szakemberek tudásszintjének folyamatos bővítéséhez, megismertessék és átadják a
Vadaskert Kórházban is használt hatékony és korszerű szakmai ismereteket, módszereket,
anyagokat.
Képzési felhívásaik már elérhetők.
Tovább…

ŐSZI-TÉLI KÉPZÉSEK AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNYNÁL!
Az Autizmus Alapítvány kiemelt feladatai közé tartozik a szakmai tudás megosztása hazai,
külföldi szakemberekkel, érintett családokkal, érdeklődőkkel egyaránt.
Ősszel megrendezésre kerülő képzési felhívásaik már elérhetők.
Tovább...

A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONT TANFOLYAMAI, KÉPZÉSEI A
2017/2018-AS TANÉVRE
A Budapesti Korai Fejlesztő Központ szakemberek számára szóló képzési naptára már
elérhető.
Tovább...

ŐSZI KÉPZÉSEK – A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY AKKREDITÁLT
TOVÁBBKÉPZÉSEKET INDÍT
Az alábbi témakörökben indít képzéseket a KézenFogva Alapítvány, amelyek tájékoztatói már
elérhetőek:
Az autizmus spektrum zavarral élő gyermekek – az autizmus szempontú, infókommunikációs akadálymentesítés alapelvei
Könnyen érthető kommunikációt (KÉK) használó szociális segítők intenzív képzési
programja
Európai Gondozási Tanúsítvány megszerzésére felkészítő továbbképzés
Kapcsolati és szakmai fejlődést támogató mentori munkára felkészítő képzés az európai
közös alapértékek alapján
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Tovább...

A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY CSALÁDTERÁPIA SZOLGÁLTATÁSA
A KézenFogva Alapítványnál 2015 augusztusa óta működik pár- és családterápiás szolgáltatás
fogyatékos emberek családjai számára.
Szakmai segítséget ajánlanak, a családokkal, párokkal közösen dolgozva, egymást támogatva,
„hidakat építve egymáshoz” jutnak el a problémás helyzetek megértéséhez, és a kliensek
számára legjobb megoldás megtalálásához. Abban támogatják és erősítik a hozzájuk
fordulókat, hogy képesek legyenek a változáshoz szükséges lépések megtételére és ismét
kezükbe tudják venni saját sorsuk alakítását. Elsősorban lelki-, életvezetési problémák
megoldására, rendezésére szolgál a családterápiás szolgáltatás.
Tovább...

A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY MEGISMÉTLI TÁMOGATOTT LAKHATÁS
WORKSHOPJÁT
A KézenFogva Alapítvány a korábban szülőknek tartott nagysikerű 2 napos Támogatott
Lakhatás workshopját közkívánságra megismétli. A képzést elsősorban szülők, hozzátartozók,
támogatók és fogyatékos emberek számára, akik saját maguk vagy gyermekük jövőjét
tervezik, és lakhatási lehetőséget keresnek.
Tovább...

V. Rendezvények, szabadidő
ÚJRA DIGITÁLIS ALKOTÓ FOTÓKLUB AZ AURA EGYESÜLET
SZERVEZÉSÉBEN!
Az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület újra elindítja Digitális Alkotó Fotóklubját.
A haladó, intenzív kurzuson várják, a 18. évet betöltött, Asperger szindrómával élő fiatalokat,
akik szeretnék fotózási és digitális képfeldolgozási ismereteiket bővíteni, és betekintenének a
művészi fotózás világába.
Tovább...

ÖT NAPOS INGYENES PIHENÉS A BARÁTHEGYEN
A Szimbiózis Alapítvány az EMMI és ÉTA Szövetség támogatásával olyan családok öt napos
ingyenes fogadását biztosítja a Baráthegyi Majorságban, akik körében fogyatékos személy él.
Öt család fogadására van lehetőségük, melyek elbírálásnál figyelembe veszik a jelentkezések
beérkezési sorrendjét.
Az ingyenes szállás-ellátás mellett bevonják a speciális szükségletű családtagot a Majorság
életébe, mely idő alatt a többiek ténylegesen pihenhetnek, valamint biztosítanak Diósgyőri Vár
és Kisvonat jegyeket is továbbá gyógypedagógiai konzultációt és Boardmaker program
segítségével egyénre szabott képes kommunikációs kártyacsomag elkészítését.
Tovább...
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ŐSZI SZÜLŐKLUB SOROZAT AZ AUTIZMUSRÓL SZOMBATHELYEN
A PontMás Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány őszi szülőklub sorozatot indít az
autizmusról.

Októbertől

szakemberek

tartanak

szombat

délelőttönként

előadásokat,

hívják

10-12

közös

óra

között

gondolkodásra

országosan
az

ismert

autizmussal

élő

gyermekeket nevelő szülőket az Aranyhíd EGYMI-be.
Tovább…

AUTISTIC ART JÓTÉKONYSÁGI AUKCIÓ
Mi köze van egymáshoz a művészetnek és az autizmussal élő fiatalok zárt világának?
Az idén 10 éves Autistic Art Alapítvány évente bizonyítja jótékonysági aukcióin, hogy elég sok:
a közös munkából ugyanis igazán különleges dolgok születnek.
A kezdeményezésben résztvevő ékszertervező művészek és designerek az alapítvány
művészeti programja keretében alkotó autista fiatalok grafikáiból inspirálódtak.
Az est bevételéből az Autistic Art Alapítvány 10 hazai civil fenntartású autista lakóotthont, és
egy egyedülálló művészetterápiás programot támogat.
Tovább…

TÖBB EZER EMBER ELŐTT LÉPETT FEL AZ ESÉLYT ADUNK – ESÉLYT
KAPUNK FESZTIVÁL EGYIK TEHETSÉGE!
Az augusztusi fesztivál egyik rendkívül tehetséges autizmussal élő fellépője furulyán kísérte a
Pannonia Allstars Ska Orchestra két dalát a szeptember 14-i koncertjükön a Budapest
Parkban. Koós-Hutás Áron, az együttes trombitása segítette Matyi felkészülését az AOSZ
tehetségkutató fesztiváljára, ami annyira jól sikerült, hogy Matyi nemcsak az együttes egyik
legnagyobb rajongója lett, hanem már együtt is koncerteznek!
Tovább...

OKTÓBER 22-ÉN ÚJRA KAKAÓKONCERT!
A Nemzetközi Cseperedő Alapítvány közreműködésével és szakmai támogatásával újra
Autizmusbarát Kakaókoncertet szervez a Budapesti Fesztiválzenekar. Jegyigénylésre van még
lehetőség.
Időpont: 2017. október 22. (vasárnap) 12.00 óra
Helyszín: a Budapesti Fesztiválzenekar (BFZ) próbaterme, Budapest, III. kerület Selmeci utca
14-16.
Tovább…

5. DUNAHARASZTI AUTIZMUS NAP
Idén már 5. alkalommal rendezi meg az Autizmus Napot Dunaharasztiban a MOZAIK
Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért.
Időpont: 2017. október 27. 9.30 és 15 óra között
Helyszín: Laffert kúria (2330 Dunaharaszti, Fő út 172.)
Tovább…
http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1450437036&view_newsletter_send_id=1507897270
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Szeptember-októberi Hírlevél

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.
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