Autisták Országos Szövetsége
Felügyelő Bizottsága

Felügyelő bizottsági jelentés
a 2018. 05. 12-án tartandó közgyűlésre

A jelentés kiterjed a szervezet:





A Felügyelő Bizottság tevékenységére
Elnökség beszámolójára,
2017. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolójára és közhasznúsági jelentésére,
Löffler András bejegyzett könyvvizsgáló jelentésére.

1.) Az elnökségi beszámolóhoz
 Az AOSZ iroda 2017-ben is az elnök aktív, operatív irányításával végezte
tevékenységét. 2017-ben az Autisták Országos Szövetségének budapesti irodájában
átlagosan 6,49 fő munkatárs dolgozott munkaviszonyban


Az Autisták Országos Szövetsége 2017-ben 3 alkalommal tartott közgyűlést
(2017.02.25., 2017.05.13., 2017.09.30.), 1 alkalommal tartott elnökségi ülést és 10
alkalommal hozott elnökségi döntést elektronikus szavazás útján.



A Felügyelő Bizottság 2017-ben 2 alkalommal tartott Felügyelő Bizottsági ülést.



Tagszervezetek: 2017-ben 99 személy érdeklődött az egyéni tagság iránt, akik a helyi
tagszervezetekhez lettek továbbirányítva. 2017-ben 8 tagszervezet lépett be a
Szövetségbe, 3 tagszervezet lépett ki, így 2017. végére 94 tagszervezet lett, ebből 57
tagszervezet fizetett tagdíjat és 1 tagszervezet kapott tagdíjmentességet.



2017-ban 180 AOSZ kártya került kiállításra 10 tagszervezeten keresztül, 1 új
elfogadóhellyel kötött szerződést és további 21 lehetséges partnerrel folytatott
egyeztetést a Szövetség, de megállapodás nem született.



A mentorszülő hálózat működtetése keretében 2017-ben 1 szupervízióra került sor
(2017.05.26-án Budapesten) 12 fő részvételével, melyet a hálózat 2 trénere
bonyolított le. A 48 képzett mentorszülőből 2017-ben 12 írt alá önkéntes szerződést.



Az Autista Majorságok Hálózata részére kettő alkalommal szervezett az AOSZ
találkozót. 2017. június 22-én a MagNet Közösségi Házban megrendezett találkozó fő
témája a támogatott lakhatás ellátási forma bemutatása volt. 2017. november 2-án az
AOSZ irodában került megrendezésre az Autista Majorságok Hálózatának találkozója.
A találkozót azzal a céllal hívta össze az Autisták Országos Szövetségének elnöke, hogy
elindítsa a szociális területre irányuló autizmus szakmai irányelvek fejlesztését az
évtizedes tapasztalattal bíró, különböző ellátási formában szolgáltatást nyújtó
szervezetek részvételével.



AOSZ Info-Pont Iroda: vállalkozási szerződések keretében 7 200 000 forint
támogatást kapott a 6 szervezet az irodák fenntartására, működtetésére, valamint
további forrásokkal (egységes arculatot biztosító nyomdai szóróanyagok) segítette az
AOSZ a szolgáltatásokkal és a célcsoporttal való kapcsolatok fenntartását és
folyamatos bővítését.



Szülő tréning: 1 alkalommal Fogódzó szülőtréninget valósult meg Berettyóújfaluban,
27 résztvevővel, 2017. október 13-14-én, 1 alkalommal Autizmus és Szexualitás c.
tréninget tartottak Budapesten, 21 résztvevővel, 2017. november 3-4-én.



Felnőttképzési tevékenység: Engedélyeztetett képzéseink közül 2017-ben 1 db E001430/2016/D001 jelű Felnőtt Fogódzó képzést valósítottak meg szeptember 28-2930-án Győrben, összesen 20 résztvevővel, akik közül 17-en szerezték meg a képzés
sikeres elvégzését igazoló oklevelet.



Pályázatok:
„Tartalmas Pihenés 2017” pályázati felhívásra beérkezett 11 db pályázatból 9
pályázatot támogatott, összesen 89 fő autizmussal élő gyermek illetve fiatal/ felnőtt
pihenése valósult meg 53 kísérővel.
KAP 2017 “Esélyt adunk – esélyt KAPunk Fesztivál” A projekt célja autizmussal élő
fiatalok esélyegyenlőségének biztosítása volt a művészet területén. A nyárzáró Esélyt
adunk – esélyt KAPunk Fesztiválon autista fiatalok léptek fel ének-zene, próza és
humor kategóriákban.
ECAP: Run for autism – Futás az autizmusért!” címmel idén első alkalommal
rendezték meg az Európai Unió támogatásával az Autista Emberek Európai
Bajnokságát: ECAP (European Championship for Autistic People). Az esemény 2017.
szeptember 6-a és 10-e között zajlott Olaszország 10 városában. A versenyen 5 magyar
sportoló és kísérője vett részt az AOSZ közreműködésével és az ECAP támogatásával.

DATA – Digitális Autonómia Támogatás az Autizmus spektrumon című fejlesztés: Az
Autisták Országos Szövetségének alelnöke koordinálásában, az elnökség aktív
részvételével és az ELTE Szakmódszertani Kutatócsoporttal együttműködve
Szövetségünk pályázatot nyújtott be az EFOP 1.1.5-17 kódszámú - A fogyatékkal élők
mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása című
projektre. A pályázat pozitív elbírálásban részesült, így Szövetségünk következő 3 évi
tevékenységében kiemelt feladat lesz a mobil applikáció, a szolgáltatás és az AOSZ
hálózatának fejlesztése.



Autizmus Világnapján (április 2.) 2017-ben a Szabadság-szobor ragyogott kéken. A
Szabadság-szobor kékre világítását dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke
támogatta. (Light It Up Blue - Ragyogj Kéken! kampány), Szerte az országban 30
településen több mint 63 esemény valósult meg a világnaphoz kapcsolódóan 2017ben.



AOSZ NAP 2017 - “A biztató jövő” ( 2017. november 25. ) 161 résztvevő
A 2017. évi AOSZ-napon olyan folyamatban lévő projekteket kerültek bemutatásra,
melyek mérföldkőnek számítanak (DATA, Intézmény kiváltás, MASZK, AOSZ
osztályfőnöki óra). Az Autizmus Börzén 17 partner várta az érdeklődőket autizmus
témájú
könyvekkel,
innovatív
fejlesztő-eszközökkel,
autizmus-specifikus
szolgáltatásokkal és autista társaink által készített termékekkel.



„Az autizmussal élő személyek komplex szakmai ellátása” szakmai műhelysorozat
Az Autisták Országos Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériumával
együttműködve 2017-ben szakmai műhelysorozatot indított Az autizmussal élő
személyek komplex szakmai ellátása címmel. A rendezvénysorozat minden állomásán
más, az autizmussal élő személyeket érintő témát vitatnak meg a szakma különböző
ágazataiban dolgozó szakemberek előadások kíséretében. A rendezvénysorozat első
állomása 2017. április 28-án Békéscsabán, az AUT-PONT Autista Gyermekekért és
Fiatalokért Alapítvány székhelyén került megrendezésre. A második rendezvény
2017. november 6-án került megrendezésre Budapesten, az Autizmus Alapítvány
intézményében.



Jogi tevékenység:
- dr. Kálozi Mirjam – jogsegélyszolgálat: 188 regisztrált ügy, 3 bírósági ügyben
képviselet, 1 egyéb jogi képviselet, 1 rendkívüli ügy, jogszabály
véleményezések.
- Részvétel a FESZT munkájában, az Emberi Jogi Kerekasztal Fogyatékossággal
Élők Jogaiért Felelős tematikus munkacsoport munkájában, OFT üléseken,

-

Jogi ismeretek átadása AOSZ Info-Pont irodák műhelymunkájában,
újságcikkekben



Információs szolgáltatás
Az Esőember c. folyóirat 4 alkalommal jelent meg, lapszámonként 1.000 példányban.
Hírlevél: 10 db Havi Hírlevél, 3 db Rendkívüli Hírlevél, 5 alkalommal Pályázatfigyelő
Hírlevél készült és került kiküldésre az év folyamán.
InfoCentrum szolgáltatás keretében összesen 867 megkeresés érkezett az AOSZ-hoz
2017-ben. A megkeresések zöme még mindig a Budapesten működő központi
irodába érkezik: 2017-ben itt összesen 690 megkeresést regisztráltunk, ezen belül
494 e-mailben érkezett, 196 pedig telefonos vagy személyes megkereséssel indult. Az
InfoCentrum szolgáltatásban azonban fokozatosan egyre nagyobb szerep jutott az
országszerte hat vidéki városban működő AOSZ Info-Pont irodáknak. Összesen 177
esetben fordultak hozzájuk tanácsért, segítségért, információért.



Hazai szervezetekkel való kapcsolattartás
- érdekvédelem: FESZT, TÁRS Projekt, NBF
- szakmai stratégiai együttműködés: ELTE Bárczi, Autizmus Alapítvány



Nemzetközi kapcsolatok
- Autism-Europe-ban képviselet
- a FESZT-en keresztül részvétel a Europen Disability Forum munkájában



Társadalmi szemléletformálás
- animátor program: 70 szemléletformáló óra
- érzékenyítő programok: Európa Nap, KAP fesztivál, AOSZ nap,
- 10 óra felnőtteknek (egyetemisták, pedagógusok)
- szupervízió

Az AOSZ 2017-ben nagyon sokrétű és szerteágazó munkát végzett az autizmusban érintett
személyek és családjaik érdekében. A Felügyelő Bizottság az elnökség beszámolóját
tételesen áttanulmányozta, az abban leírtakkal egyetért és elfogadásra javasolja.

2.) A 2017. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóhoz és közhasznúsági mellékletéhez
A Felügyelő Bizottság a 2017. évi egyszerűsített pénzügyi beszámolóhoz és közhasznúsági
mellékletéhez Löffler András bejegyzett könyvvizsgáló 2018. május 03-án átadott
könyvvizsgálói jelentését tanulmányozta az abban leírtakkal egyetért.
 A könyvvizsgálat hiányosságot nem tárt fel a Szövetség gazdálkodási fegyelme,
pénzügyi és számviteli tevékenysége megfelelő és jogszabályszerű.
 Eredmény kimutatás: a Szövetség tagdíjjakból, költségvetési támogatásból és
pályázatokból gazdálkodik, a célzott támogatásokkal elszámolt a folyósító

minisztérium felé, illetve a pályázatkiíró szervezet felé, így a 2017. évi pénzügyi
beszámolót 34.451.000 Ft mérleg főösszeggel és 2.448.000 Ft mérleg szerinti
eredménnyel elfogadható.
A Felügyelő Bizottság a fentiek alapján javasolja, hogy az AOSZ a 2017. évi pénzügyi
és szakmai beszámolóját a mérleg szerinti eredménnyel a közgyűlés fogadja el,
mely szerint a Szövetség az alapszabálynak megfelelően működött.

Zalaegerszeg, 2018. május 07.

Dömötör Éva
Felügyelő Bizottsági tag

Nagyné Kovács Ilona
Felügyelő Bizottsági tag

Jakab Károlyné
Felügyelő Bizottság elnöke

