Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Májusi Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének havonta megjelenő hírlevele
2018.05.31.

Kedves Olvasó!

I. Aktuális
A TARTALMAS PIHENÉS 2018 PÁLYÁZAT NYERTESEI

Értesítjük pályázóinkat, hogy a Tartalmas Pihenés 2018 pályázatok elbírálása megtörtént. A
pályázóknak gratulálunk, és sok sikert kívánunk a pályázati program megvalósításához!
Tovább…

FELNŐTT FOGÓDZÓ KÉPZÉS - SOPRON
Van még hely, várjuk a jelentkezéseket!

Képzés autizmusban érintett serdülők vagy felnőttek hozzátartozói és mindazok részére, akik
életük, munkájuk során találkoznak a felnőtt korú autista személyek problémáival.
Időpont: 2018. 06. 07. 09:00 - 2018. 06. 09. 17:30
Helyszín: 9400 Sopron, Liszt Ferenc utca 1.
Tovább…

SZALKI-TALI 2018

A “Bali-Tali” utódja idén is megrendezésre kerül! Egy hétvége önfeledt kikapcsolódás a Szalki
Szigeti Kempingben.
Időpont: 2018. 06. 15. - 2018. 06. 17.
Helyszín: 2400, Dunaújváros Strand út 2.
Tovább…

KÉKEN KÉT KERÉKEN – NAGYKANIZSÁN

Biciklizzünk együtt az autista gyermekekért! Viselj valami kéket, kifejezve szolidaritásodat!
Időpont: 2018. június 17. 16 óra
Útvonal: Hevesi Sándor Művelődési Központ (8800 Nagykanizsa, Széchenyi tér 5-9.) –
Csónakázó-tó
Szervező: Alapítvány az Autista Gyermekekért
Az 500 Ft-os regisztrációs jegyből befolyt összeget az Amway Hungária Kft. megduplázza, így
minden

jelentkező

1000

Ft-ot

adományoz

a

gyerekek

számára!

A

résztvevők

által

összegyűjtött támogatás az Alapítvány az Autista Gyermekekért részére kerül felajánlásra.
Tovább…

II. Felhívások, pályázatok
„ÚJ NAP ÚJ REMÉNYEK” PÁLYÁZAT

Az „Új Nap – Új Remények” a futóversenyeken, illetve a Swimathon eseményeken úszás
formájában már évek óta itthon is népszerű, egyre több szervezet javára milliós nagyságrendű
adományokat gyűjtő, úgynevezett „Követes” adománygyűjtések új formája. Az akció olyan
civil

szervezetek

számára

új

lehetőség,

akik

szívesen

indítanának

ilyen

jellegű

adománygyűjtést, de azok, akik Követként vennének részt az adománygyűjtésben, valamilyen
okból nem tudnak, vagy nem szeretnének futóversenyeken indulni, vagy úszni.
Az „Új Nap – Új Remények” tehát egy új közösségi adománygyűjtő esemény, melynek
központi eleme egy éjszaka végén induló és napfelkeltekor véget érő közös séta. A hajnali

séta fő résztvevői olyan adománygyűjtő Követek, akik az eseményen való részvételükkel egy–
egy általuk választott Jó Ügy javára gyűjtenek adományokat saját ismeretségi körükben.
Tovább…

AUTIZMUS-SPECIFIKUS NEVELÉS ÉS OKTATÁS TÁMOGATÁSA VIII.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása
VIII. (kód: AUTMENTOR 2018) címmel.
Pályázat kódja
AUTMENTOR 2018
A pályázat beadási határideje
2018. június 30. 23:55
A pályázat célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás feltételeinek megteremtése
az

autizmussal

küzdő

gyermekeket

integráltan

nevelő,

nevelő-oktató

köznevelési

intézményekben.
Tovább…

LEHET KÖNNYEBB!

LEHET KÖNNYEBB! címmel jelent meg Lipcsey Réka utazó gyógypedagógus kiadványa, mely
útmutatóként szolgál integráló intézménybe járó autista gyermeket nevelő pedagógusok
számára.
Tovább…

III. DATA Minden nAPPra
A FŐVÁROSBAN IS BEMUTATÁSRA KERÜLT A DATA PROJEKT

Rendezvénysorozatunk budapesti állomásán nagy érdeklődéssel várták a DATA projekt
ismertetését. Az eseményen autista személyek is részt vettek. Főként fiatal, középkorú
érintettek

érdeklődtek

arról,

számukra

miben

segíthet

majd

a

fejlesztés.

Szülők,

hozzátartozók, szakemberek is fontos kérdéseket tettek fel az előadóknak, akik szívesen
fogadták kérdéseiket, javaslataikat.
Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) és az ELTE kutatócsoportjának közös projektjét az
AOSZ részéről Kővári Edit elnök és Győrfy Anikó alelnök, projektmenedzser mutatták be. A
jelenlévő szülők kérdéseire az ELTE részéről érkező szakértők is választ adtak, Dr. Stefanik
Krisztina

pszichológus,

egyetemi

docens,

kutató

(ELTE

BGGYK,

autizmus

spektrum

pedagógiája szakirány), valamint Havasi Ágnes pedagógus, egyetemi tanársegéd, kutató (ELTE
BGGYK, autizmusspektrum pedagógiája szakirány). A résztvevők megismerhették a projekt új
szakmai

vezetőjét,

Horhi

Anett

autizmus

spektrum

pedagógiája

szakirányon

végzett

gyógypedagógust is.
Tovább…

ORSZÁGJÁRÓ KÖRÚTON A DATA PROJEKT – 2018. 06. 15.
BALASSAGYARMAT

Veszprémben, Zalaegerszegen, Békéscsabán, Gyöngyösön, Székesfehérváron, Salgótarjánban,
Szegeden, Nyíregyházán és Budapesten már megismerhették az érdeklődők a DATA projektet.
Köszönjük minden eddigi résztvevőnek, hogy kérdéseikkel, javaslataikkal segítették a
fejlesztés tervezését!
Országjáró rendezvénysorozatunk következő helyszíneire is szeretettel várjuk az autizmusban
érintett társainkat, családtagjaikat, valamint az érdeklődő pedagógusokat, szakembereket,
közszolgáltatókat. Június 15-én a rendezvénysorozat következő állomása, Balassagyarmat
lesz, június 21-én pedig Kecskeméten várjuk az érdeklődőket.
Tovább…

IV. Hírek, információk
SZAKMAI IRÁNYELV KIDOLGOZÁSA KEZDŐDÖTT AZ AUTISTA
SZEMÉLYEK SZÁMÁRA SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS
SZOLGÁLTATÓK RÉSZÉRE

Az AOSZ felkérésére 2018. február 28–án megkezdte munkáját a szociális irányelv fejlesztő
csoport. Az irányelv fejlesztő csoport 7 főből áll, munkáját az Autizmus Alapítvány szakértője
Őszi Tamásné szakmai irányításával végzi. A munkacsoport a nemzetközi és hazai jó

gyakorlatokat, tapasztalatokat összesítve, a hazai jogszabályi illeszkedést és az autista
gyermekek és felnőttek szükségleteit szem előtt tartva végzi munkáját. A szakmai irányelv a
szociális

szolgáltatások

fejlesztése

érdekében

gyűjti

össze

az

autizmus

specifikus

szempontokat, ajánlásokat. Az AOSZ által készített szakmai irányelv olyan komplex, az egész
autizmus-specifikus szociális ellátórendszerre vonatkozó dokumentumként definiálódik, mely
alapot adhat a későbbiekben egyéb szociális intézménytípusokra készülő szakmai ajánlások
kidolgozásához is.
Tovább…

„ÖN VÁLASZT, MI SEGÍTÜNK” PROGRAM

Az „Ön választ, mi segítünk” program keretében a Tesco Magyarország 183 civil szervezetének
összesen 42 700 000 forintot adományoz, így támogatva a helyi közösségek számára fontos
projekteket.
Magyarország 61 körzetében a Tesco vásárlói arról szavazhatnak 2018.05.07. és 2018.06.04.
között, hogy melyik pályázó kezdeményezésének a megvalósulását támogatják. Ezúttal
azonban valamennyi, az áruházi szavazásra bejutó kezdeményezés nyer: az első helyezett
400, a második 200, a harmadik pedig 100 ezer forint hozzájárulást kap közösségépítő
ötletének megvalósításához.
Az idei évben is lehet szavazni néhány tagszervezetünkre!
Tovább…

SZAVAZÁS 2018.: ÖNKÉNTESSÉGBŐL JELES

„Különleges és értékteremtő szavazással zárt a Jószolgálat-díj 2018-as közönségdíja.
Társadalmunk és a felterjesztett jelöltek is bizonyították azt, hogy az emberiesség és a
példamutató jószolgálat bennünk van! Kiegyenlített és fair play „versenyben” az önkéntes
szociális munka kategóriákban Nádudvari Péter és a Budapest Bike Maffia lett az év önkéntes
egyéni díjazottja és közössége.” - Olvasható a joszolgalatidij.hu honlapon.
A szakmai zsűri által felterjesztett 4 jelölt közül a társadalom dönthette el ki kapja idén a díjat.
Összesen 6973 szavazat érkezett be.
Tovább…

BESZÁMOLÓ A MÁJUSI KÖZGYŰLÉSRŐL

Éves rendes közgyűlését tartotta május 12-én az AOSZ. Mivel a kiírt időpontra nem volt ott a
tagszervezetek fele, ezért 2 órával később, az alapszabály értelmében megismételt közgyűlés
zajlott.
Kővári Edit elnök beszámolt a szövetség 2017-ben végzett szakmai munkájáról. Az elnök
beszélt többek között a jogsegélyszolgálat, az animátorok, az AOSZ Info-Pont irodák
eredményes munkájáról, a sikeres KAP fesztiválról, a FESZT-ben végzett munkáról, és arról is,
hogy az AOSZ kártyát igénylők száma növekedett.
Tovább…

V. Érdekvédelem
AZ EMMI ÉS AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE MEGTARTOTTA 3.
AUTIZMUS SZAKMAI MŰHELYÉT

Az EMMI és az Autisták Országos Szövetsége harmadik alkalommal szervezte meg Autizmus
Szakmai Műhely rendezvényét az Autizmus Alapítvány székhelyén május 7-én. A Szakmai
Műhelyen Veres Gyuláné, egy súlyos állapotú autizmussal élő fiatalember édesanyja beszélt
gyermeke egészségügyi-pszichiátriai és szociális ellátásával és autizmus szempontú ellátást
biztosító intézményben való elhelyezéssel kapcsolatos nehézségeiről.
A Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia orvos igazgatója, Dr.
Máté Mónika és Prekop Csilla gyógypedagógus az autizmus spektrumzavarhoz társuló további
fogyatékosságokkal,

betegségekkel

élők

és

családjuk

gyermekpszichiátriai

ellátásának

nehézségeiről számoltak be előadásukban.
Tovább...

AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE IS RÉSZT VETT AZ ENSZ
FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK JOGAIRÓL SZÓLÓ
EGYEZMÉNYÉVEL KAPCSOLATOS IDŐSZAKOS FELÜLVIZSGÁLATÁBAN
A Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport tagjaként az Autisták
Országos Szövetségét, Dr. Kálozi Mirjam jogász képviselte a munkacsoport üléseken. A
Tematikus Munkacsoportnak tagja további 18 civil szervezet, valamint szakértőként részt vesz
a csoport munkájában az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara.

A kormány számára megfogalmazott javaslatok az autizmusban érintetteknek, valamint
szüleiknek,

hozzátartozóiknak

is

megoldást

jelentenének

a

mindennapokban.

A

javaslatcsomag és annak melléklete rávilágít arra, hogy az oktatás, az ellátás, az egészségügy
területén is számos problémával, nehézséggel találkoznak az érintettek és családjaik,
melyekre a megoldásokat mielőbb biztosítani szükséges.
Tovább...

INFOCENTRUM SZOLGÁLTATÁS – 867 MEGKERESÉS 2017-BEN!
Az InfoCentrum szolgáltatás keretében összesen 867 megkeresés érkezett az AOSZ-hoz 2017ben. A megkeresések zöme 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 közvetlenül hozzájuk tanácsért, segítségért, információért, de Szövetségünk minden
olyan egyéni megkeresést továbbít a vidéki AOSZ Info-Pont irodák felé, ahol kulcskérdés a
helyi információ nyújtása, vagy a helyi kapcsolatrendszer, illetve a személyes támogatás.
Tovább...

ÖSSZEFOGLALÓ A FESZT, AZ INTÉZMÉNYI FÉRŐHELY-KIVÁLTÁSBAN
VÁLLALT FELADATAIRÓL
A Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa több mint egy éve intenzíven bekapcsolódott a
kiváltási folyamatokba. Meggyőződésük, hogy a kiváltásban érintett fogyatékossággal élő
társaink érdekeit az szolgálja, hogy minden lehetőséget megragadjon a kiváltási folyamat
előmozdítása, CRPD szerinti megvalósulása érdekében. Ennek érdekében együttműködéseket
alakítottak ki, kiépítették a monitoring rendszerét, elősegítették a folyamat kulcsszereplőinek
együttműködését

(szak-államtitkárság,

fenntartó,

támogató

projekt,

érdekvédelem,

társszakma), ahogyan az EU irányelveket összefoglaló dokumentum is megfogalmazza
iránymutatásként.
Tovább...

VI. Képzések, tréningek, tanfolyamok, workshopok,
konferenciák
FELNŐTT FOGÓDZÓ KÉPZÉS – ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ SZOLNOKRÓL

Az AOSZ E-001430/2016/D001 engedélyszámú, háromnapos Felnőtt Fogódzó képzése
elsősorban a serdülő- és felnőtt korú autista emberek szüleinek, hozzátartozóinak, segítőinek
szól: ismereteket ad az autizmussal kapcsolatban felnőtt korban és a felnőtté válás során
jelentkező sajátos problémákról, valamint jogi és gyakorlati segítséget, „fogódzót” nyújt ezek
megoldásához.
Májusban Szolnokon szerveztük meg a képzést. A meghirdetésben és a résztvevők
toborzásában újonnan alakult helyi tagszervezetünk, az Autistákért Szolnokon civil társasággal
működtünk együtt. Az első napon ezúttal is Németh Zsuzsanna pedagógus (Autizmus
Alapítvány), a második és harmadik napon dr. Gazsi Adrienn jogász (KézenFogva Alapítvány)
tartotta az előadásokat, amit Vass Mária érintett szülő, tapasztalati szakember közreműködése
tett teljessé.
A résztvevők visszajelzései fontosak számunkra és segíthetik a szülőtársakat abban, hogy
mérlegelhessék mit nyújthat számukra egy Felnőtt Fogódzó képzés. A visszajelzések
honlapunkon olvashatók.
Tovább…

AUTIZMUS ÉS SZEXUALITÁS – 2018. JÚNIUS 22-23.

Az

Autisták

Országos

Szövetsége

az

ARON

Egyesület

közreműködésével

kétnapos

szülőtréninget szervez Siófokon!
A tréning célja:
Segítségnyújtás és gondolkodásmód kialakítása, válaszadás az autizmussal élő személyek
szexuális nevelése során felmerülő kérdésekre. Az ismeretek alkalmazása saját gyermekkel,
tanítvánnyal,

klienssel

kapcsolatban.

Szükségletek

felmérése,

egyéni

segítségnyújtás,

fejlesztési lépcsőfokok meghatározása, célok kitűzése.
Időpont: 2018. június 22-23.
Helyszín: Katedra Nyelviskola (volt TIT épülete), 8600 Siófok, Széchenyi u. 11.
A tréninget vezető gyógypedagógus szakemberek: Farkas Edit és Prekop Csilla
Tovább…

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.

