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Februári Hírlevél

Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Februári Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének havonta megjelenő hírlevele
2018.02.09.

Kedves Olvasó!

I. Kiemelt hírek
MEGHÍVÓ KÖZGYŰLÉSRE

Minden tagot szeretettel várunk az Autisták Országos Szövetségének 2018. február 17-én
10.00 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésére.
(A regisztráció 9.00-kor kezdődik.)
Helyszíne: ELTE (1071 Budapest, Damjanich utca 41-43. Szondi terem)
A közgyűlés napirendje:
(1) Határozatképesség megállapítása
(2) Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
(3) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a
megválasztása
(4) Napirendi pontok elfogadása
(5) Az AOSZ tagjainak éves tagdíjának a meghatározása
(6) Az AOSZ 2018. évi munkatervének elfogadása
(7) Az AOSZ 2018. évi költségvetési tervének elfogadása
(8) Az AOSZ vezető tisztségviselőivel történő szerződéskötések jóváhagyása (DATA projektben
végzett tevékenységükkel összefüggésben)
A Szövetség elnöksége kéri a tagszervezetek képviselőinek megjelenését!
Tovább…

AKADÁLYMENTES ÉLET AZ AUTISTA SZEMÉLYEK SZÁMÁRA

A „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” címmel induló fejlesztés
célja, hogy mobil applikációval, valamint hozzátartozó internet alapú szolgáltatással segítse az
autista gyermekek és felnőttek mindennapi életvitelét. A fejlesztés legnagyobb előnye, hogy
http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1432900305&view_newsletter_send_id=1518178348

1/6

2018. 03. 23.

Februári Hírlevél

egységes rendszerben, de egyéni igényekre szabható
támogatás hozható létre, ezáltal az autista személyek,
családtagjaik, s az őket segítő szakemberek könnyedén s
közösen állíthatják össze a felhasználó számára szükséges
segítséget.

A

mindennapok

megkönnyítése

mellett

a

fejlesztés segíti az autista emberek szolgáltatásokhoz való
egyenlő esélyű hozzáférését is, lebontva az őket érintő
akadályokat

melyekkel

számos

helyzetben

találkoznak

életük során. Az Autisták Országos Szövetsége tájékoztató
rendezvényeket

szervez,

melyeken

a

résztvevők

megismerhetik majd a projektet, elmondhatják meglátásaikat, feltehetik kérdéseiket. A
budapesti helyszín mellett, az AOSZ Info-Pont irodák további hat helyszínen várják idén
tavasszal (márciustól április végéig) az érdeklődőket, az alábbi városokban: Nagykanizsán,
Székesfehérváron, Veszprémben, Szegeden, Vésztőn és Salgótarjánban.
Tovább…

II. Hírek, információk
KÉT ÚJ KÖNYV A GEOBOOK KIADÓTÓL!

A 2018-as évet két új könyv kiadásával indította a Geobook Kiadó:
Dr. Wenn Lawson: A szenvedélyes elme - Hogyan tanulnak az autisták?
A könyv kulcsszava a megértés. A jól ismert Szerző – aki maga is autista – a kötetben
kritikusan ismerteti az autizmus eddigi elméleteit (kognitív elméletek), rávilágítva azok
erősségeire és gyengéire, majd részben a saját életéből vett tapasztalatok, másrészt a
munkája során szerzett ismeretek alapján felvázol egy, az eddigiektől gyökeresen eltérő új
autizmus modellt.
Elizabeth Verdick – Marjorie Lisovskis: Hogyan húzd ki a méreg méregfogát
A fiataloknak, tinédzsereknek szóló, gazdagon illusztrált kötet egyfajta önjavító eszköz a düh
kezelésére illetve a dührohamok megelőzésére. Segít számukra tisztázni az ezzel kapcsolatos
érzéseiket, gyakorlati útmutatót ad a düh kezelésére.
Tovább…

TANÁCSRA VAN SZÜKSÉGE? – AZ AOSZ INFO-PONT IRODÁK SEGÍTENEK

Az Autisták Országos Szövetsége 2016 végén nyitotta meg országszerte az AOSZ Info-Pont
irodákat. Az irodák létrejötte segíti, hogy az AOSZ szolgáltatásai minden érintett család és
autista személy számára elérhető legyen. Az AOSZ Info-Pont irodákban – az AOSZ
tagszervezetei

közül

–

hat

szervezet

munkatársai

munkálkodnak

fáradhatatlanul

az

érdekvédelem területén, figyelemmel kísérve a helyi és regionális szükségleteket.
http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1432900305&view_newsletter_send_id=1518178348

2/6

2018. 03. 23.

Februári Hírlevél

Az AOSZ budapesti központja irányítja és stabil szakmai
hátteret biztosít az AOSZ Info-Pont irodáknak, ösztönzi a
tagok közötti folyamatos kommunikációt és különböző
képzésekkel segíti a közös munkát. Az évértékelő találkozó
lehetőséget adott az eddig végzett munka értékelésére, a
tapasztalatok

megosztására.

A

megbeszélésre

az

AIP

munkatársak tartalmas beszámolókkal készültek. Minden
jelenlévő arról számolt be, hogy az AOSZ Info-Pont iroda működése óta sokkal hatékonyabban
tudnak segíteni a családoknak, a stabil működés, folyamatos ügyfélszolgálat, tanácsadás és az
AOSZ nyújtotta szakmai támogatás által.
Az AOSZ irodák igyekeznek bevonni szakembereket, újabb szolgáltatásokat, hogy helyi erős
együttműködéssel valódi segítséget tudjanak nyújtani az érintetteknek. Sok új kapcsolattal
bővültek:

bölcsődékkel,

óvodákkal,

gyermekorvosokkal,

szakemberekkel,

iskolákkal,

szakigazgatási szervekkel, egészségügyi intézményekkel, civil szervezetekkel kezdődtek el
folyamatos együttműködések. A családokkal való kapcsolatfelvétel is könnyebb lett számukra.
Az érintett családok –visszajelzéseik alapján- örülnek annak, hogy az AOSZ elérhetőbb lett, s
segítségre

találnak

ügyintézéssel,

diagnosztizálási

lehetőségekkel,

iskolaválasztással,

fejlesztési lehetőségekkel, ellátásokkal, nappali illetve bentlakásos intézményi lehetőségek
feltérképezésével kapcsolatban.
Az AOSZ Info-Pont irodákat működtető tagszervezetek színes programkínálattal igyekeznek a
családoknak tájékoztató jellegű, vagy a kikapcsolódásukat szolgáló alkalmakat biztosítani.
Április 2-án, az Autizmus Világnapján különböző rendezvényekre várják a családokat, továbbá
szerveznek

konferenciákat,

családi

hétvégéket,

szülőklubokat,

jótékonysági

esteket,

táborokat, tesótréningeket, szabadidős programokat, képzéseket, iskolai rendezvényeket,
érzékenyítő programokat.
Tovább…

SZOCIÁLIS ÁGAZATI KONZULTÁCIÓ 2018.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma továbbra is várja az érdeklődőket a Szociális Ágazati
Konzultáció 2018. – Megújulás – Felkészültség – Minőség című rendezvénysorozatára.

A

programsorozatban a szociális képzési rendszer átalakítását és a vezetőképzés beindítását
ismerhetik meg az érdeklődők. Februárban az alábbi témákhoz kapcsolódó előadásokon
vehetnek részt: gyermekvédelem, hajléktalanellátás, szociálpolitikai áttekintés. A helyszínekről
és az időpontokról bővebben olvashatnak honlapunkon.
Tovább…

III. Érdekvédelem
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MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰ EMBEREK FOGLALKOZTATÁSÁNAK
ÁLLAMI TÁMOGATÁSA

A

megváltozott

munkaképességű

emberek

foglalkoztatásának

állami

támogatásával

kapcsolatban a Védett Szervezetek Országos Szövetségének (VSZOSZ) elnöke, Balogh Zoltán
2017

decemberében

levélben

fordult

Balog

Zoltán

(EMMI)

és

Varga

Mihály

(NGM)

miniszterekhez, és egyben az érdekvédelmi szervezetek támogatását kérte. Szövetségünk
mindkét miniszternek írt támogató levelet. Az Emberi Erőforrások Minisztériumától Czibere
Károly államtitkár válaszolt. Az AOSZ levele és az érkezett válasz a tovább gombra kattintva
olvasható.
Tovább…

IV. Képzések, tréningek, tanfolyamok, workshopok
MEGHIRDETÉSRE KERÜLTEK AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY 2018. TAVASZI
KÉPZÉSEI!

Az

Autizmus

Alapítvány

meghirdette

a

2018.tavaszi

képzéseit. 30 órás akkreditált képzések:
I.

Autizmussal

élő

gyermekek

célzott

pedagógiai

ellátásának elméleti és gyakorlati alapjai
II.

Autizmussal

élő

gyermekek

és

tanulók

inkluzív

nevelésének-oktatásának alapjai
III. Autizmussal élő gyermekek szociális és kommunikációs
készségeinek fejlesztése
Egynapos tréningek:
I. Struktúra és vizuális segítség a mindennapokban
II. Nehézségek az étkezéssel kapcsolatban
III. Nem, vagy alig beszélő gyermekek és felnőttek kommunikációjának fejlesztése
IV. Autizmussal élő gyermek, tanuló a többségi intézményekben
V. Én-könyv, napló készítése
VI. Autizmus felnőttkorban – fókuszban a mindennapi élet
VII. Kihívást jelentő viselkedések befolyásolása
VIII. Motiválhatóság és jutalmazás
A képzések időpontjairól, s részleteiről a tovább gombra kattintva tájékozódhatnak.
Tovább…

MEGHIRDETÉSRE KERÜLTEK A VADASKERT ALAPÍTVÁNY 2018. 1. FÉLÉVI
TANFOLYAMAI
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A Vadaskert Alapítvány továbbképzéseinek 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.
Tovább…

V. Felhívások, pályázatok
ÉRTÉKELJÜK AZ EGYETEMES TERVEZÉSSEL ELÉRT EREDMÉNYÉT! CÍMMEL
ÍRT KI PÁYÁZATOT AZ MBE ETIKK

A Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Egyetemes Tervezés Információs és Kutatóközpontja
(MBE ETIKK) a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK)
által támogatott „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos, szervezeteinek szakmai
programjainak támogatása” pályázatának keretében pályázatot hirdet az alábbi címmel:
Értékeljük az egyetemes tervezéssel elért eredményét!
A

Mozgássérültek

Budapesti

Egyesületének

Egyetemes

Tervezés

Információs

és

Kutatóközpontja (ETIKK) célja annak a tervezési módnak a terjesztése, amely olyan épített
környezetet, termékeket, szolgáltatásokat és alkalmazásokat hoz létre, amelyek nemre, korra,
fogyatékosságra, termetre tekintet nélkül mindenki számára egyaránt használhatóak. Ezt az
ún. egyetemes tervezési módot olyan példákon keresztül kívánjuk terjeszteni, amelyek már
megvalósultak és megfelelnek az egyetemes tervezés hét alapelvének: egyenlő használat,
rugalmasság, egyszerű működtetés, könnyen érzékelhető információ, tévedés minimalizálása,
minimális erőkifejtés, megfelelő hely és méret.
Beadási határidő: 2018. február 20.
Tovább...

VI. Rendezvények, szabadidő
JOGI OKOSÍTÓ A PATRÓNUS HÁZ SZERVEZÉSÉBEN

Autista gyermekek/felnőttek szüleinek szóló térítésmentes előadássorozat.
2018. február 22. 17.00: Juttatási rendszer gyermek és felnőttkorban; megváltozott
munkaképességű személyek foglalkoztatásához kapcsolódó jogok, díjazás
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Előadó: dr. Kálozi Mirjam, AOSZ jogsegélyszolgálat vezetője
Helyszín: Civil Ház nagyterme, Gödöllő
A részvétel előzetes regisztrációt igényel az info@patronushaz.hu email címen.
Tovább…

KEDVEZMÉNYES JEGYEK A CIRKUSZFESZTIVÁL DÍJNYERTES
PRODUKCIÓIBÓL ÁLLÓ – GYŐZTESEK KARNEVÁLJA MŰSORRA

A

–

Cirkuszfesztivál

díjnyertes

produkcióiból

álló

–

Győztesek Karneválja műsor megjelölt előadásaira 1000 Ftos jegyárat, valamint 40%-os kedvezményt biztosít a
Fővárosi Nagycirkusz!
A XII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválon egy teljes
héten

keresztül

cirkuszművészeti

a

világ

produkcióit

legjobb,
láthatta

legsikeresebb
a

közönség.

A

rendezvénysorozat produkcióit nemzetközi, szakmai zsűri
pontozta, mely értékelés alapján a legjobbak nyerték el a
Fesztivál díjait. A Cirkuszfesztivál díjnyertes produkcióiból összeállításra kerülő Győztesek
Karneválja előadás január 19 és március 11-e között látható a Fővárosi Nagycirkuszban.
Az egyedülálló, világszínvonalú műsor szerdától péntekig 15:00, szombaton 11.00, 15:00 és
19:00, vasárnap pedig 11.00 és 15:00 órakor kezdődő előadásokkal vár minden kedves
érdeklődőt.
Tovább…

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.
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