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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Júniusi Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének havonta megjelenő hírlevele
2018.07.12.

Kedves Olvasó!

I. Aktuális
SEMMIT RÓLUNK NÉLKÜLÜNK! – TI ELMONDJÁTOK, MI KÉPVISELJÜK!

Az Országos Fogyatékosságügyi Programban megfogalmazott célok határozzák meg a
fogyatékosságügy, az autizmus területén elérni kívánt célokat. A 2015-2025-ig szóló Országos
Fogyatékosságügyi Program időszakos felülvizsgálatában az Autisták Országos Szövetsége
proaktívan vett részt. A célokat, megoldandó feladatokat tagszervezeteinkkel az általunk
képviselt

személyek

jelzései

alapján

határozzuk

meg.

Az

ezzel

kapcsolatos

munkát

folyamatosan nyomon követhetik és bekapcsolódhatnak.
Tovább…

TÁJÉKOZTATÁS – AZ AOSZ IRODA ÚJRA ELÉRHETŐ!

Az Autisták Országos Szövetsége 2018. június 25-től 2018. július 8-ig a központi iroda festése
és vidéki programok lebonyolítása miatt zárva tartott. Ebben az időszakban levelezésünk és
telefonszámaink sem voltak elérhetőek.
Örömmel értesítünk Mindenkit, hogy az AOSZ iroda újra elérhető telefonon és e-mailben
egyaránt! Köszönjük a szünet ideje alatt tanúsított türelmet, valamint köszönjük a rend és
tisztaság helyreállításában a kollégák segítségét!
Tovább…

II. Felhívások, pályázatok
TARTALMAS PIHENÉS 2018 PÁLYÁZAT
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Az Autisták Országos Szövetsége idén is kiírta az Emberi Erőforrások Minisztériumának
támogatásával

megvalósuló

Tartalmas

Pihenés

pályázatait.

A

pályázati

felhívásra

11

tagszervezetünk nyújtott be pályázatot, akik mindegyike támogatást nyert. A pályázó
tagszervezeteknek köszönhetően idén 113 autista gyermek és felnőtt vehet részt számukra
tervezett nyári programokban való részvételre. Az országban 10 helyszínen, változatos
programok megvalósítására kerül sor főként napközis jelleggel, de a pályázatok között
szerepel nyaralás jellegű táborozási lehetőség is. A táborok mindegyike minimum 5 napon
keresztül biztosít programot a résztvevőknek. Az Autisták Országos Szövetsége örömmel
támogatja az autista gyermekek és felnőttek támogatott időtöltését biztosító programok
megvalósítását! Köszönjük a tagszervezetek munkáját és tartalmas pihenést kívánunk a
Táborozóknak!
Tovább…

JÓTETTEKKEL EGY JOBB VILÁGÉRT – LEZÁRULT A DM PÁLYÁZATA

A DM 2018-ban 25 pályázatot támogat 500-500 ezer forinttal. A szakmai zsűri által
kiválasztott 10 támogatott projektről, és a közönségszavazás által támogatott 15 projektről a
kampány honlapján tájékozódhatnak.
Gratulálunk nyertes tagszervezeteinknek, az Autista Gyermekekért Egyesületnek és az Apró
Lépések Egyesületnek, valamint minden további pályázónak!

Tovább…
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III. DATA Minden nAPPra
NAGY SIKERREL ZÁRULT A DATA PROJEKT RENDEZVÉNYSOROZATA

11 helyszínen közel 400 résztvevővel találkoztunk személyesen, hogy megismertessük a DATA
projektet. A résztvevők leginkább iskoláskorú autista gyermekek támogatásával kapcsolatban
érdeklődtek, de a felnőtt autista személyek és a kisgyermekek támogatása kapcsán is volt
érdeklődés. A rendezvények során a szülőkkel, családtagokkal, fiatal autista társainkkal
találkoztunk csakúgy, mint az autista személyek fejlesztésében, támogatásában dolgozó
szakemberekkel, de volt érdeklődés a közszolgáltatásban dolgozó szakemberek részéről is,
mint pl. a védőnők.
Tovább…

IV. Hírek, információk
A „MEGÉRTENI. ELFOGADNI. SEGÍTENI.” KAMPÁNY - BALATON SOUND
FÉNYFESTÉS

Az Út a Mosolyért Alapítvány a „Megérteni. Elfogadni. Segíteni.” kampányában, az Autisták
Országos Szövetségével közösen szeretné támogatni az első Autista Krízis ház és Oktatási
Központ létrehozását, ahol szakszerű és hatékony segítséget nyújthatnak az autizmusban
súlyosan

érintett

személyeknek

és

családjaiknak,

valamint

tanulási

lehetőséget,

tapasztalatszerzést a velük foglalkozó szakembereknek, mely egy hosszú távú terv, jelenleg az
előkészítő szakaszban jár.
A VOLT Fesztiválon résztvevők, minden átvett füzérrel segíthették a cél megvalósulását, hiszen
minden nyakba akasztott füzér után 100 forinttal támogatta a MOL az Autista Krízis Ház és
Oktatási Központ létrejöttét! Legutóbb a Balaton Sound fesztiválon segíthettek a fesztiválozók,
fotóik közösségi oldalra való feltöltésével!
Tovább…
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ELINDULT “A JÁTÉK ÖSSZEKÖT!” PROGRAM – BEFOGADÓ JÁTSZÓTÉR
ÉPÜL ÓBUDÁN

Elkezdődött az első olyan befogadó játszótér kivitelezése, ahol ép és fogyatékkal élő
gyermekek játszhatnak együtt. A játék összeköt! elnevezésű program keretében összesen
három inkluzív játszótér épül meg az országban az idei év folyamán.
A Szerencsejáték Zrt. a társadalom érzékenyítésének érdekében a 2017. év végén bevezetett
Nagykarácsony sorsjegy bevételeiből vállalta, hogy három inkluzív (azaz minden ép és
fogyatékkal élő gyermek számára befogadó) játszótér megépítését finanszírozza a Fogyatékos
Emberek Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) szakmai közreműködésével.
Tovább…

BESZÁMOLÓ A MÁJUSI KÖZGYŰLÉSRŐL

Éves rendes közgyűlését tartotta május 12-én az AOSZ. Az évek alatt már megszoktuk, hogy
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 iroda
szolgáltatásairól, 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…

AOSZ KÁRTYA KAMPÁNY
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AOSZ kártya partnereink bővítésének érdekében szavazást indítottunk Facebook oldalunkon
június 16- június 24 között. Javaslataitokat kedvezménypartnerekre kommentben és szavazat
formájában vártuk! Nagy örömünkre az érdeklődés nagy volt, számos partnerjavaslatot
kaptunk, akik megkeresése már el is kezdődött!
Azokat a szolgáltatókat kerestük, amelyeknél örömet, segítséget jelentene az érintett
családoknak az AOSZ kártyával való kedvezmény biztosítása. A legtöbb szavazatot kapott
szolgáltatókkal az AOSZ felveszi a kapcsolatot és mindent megtesz azért, hogy kedvezményt
nyújtsanak az AOSZ kártyával rendelkező tagok és kísérőik számára!
Tovább…

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…

LEHET KÖNNYEBB!

A veszprémi AutiSpektrum Egyesületnek köszönhetően LEHET KÖNNYEBB! címmel jelent meg
Lipcsey Réka utazó gyógypedagógus kiadványa, mely útmutatóként szolgál integráló
intézménybe járó autista gyermeket nevelő pedagógusok számára. A kiadvány ingyenesen
letölthető.
Tovább…

AZ ÁLLAMFŐ KINEVEZTE AZ ÚJ KORMÁNY ÁLLAMTITKÁRAIT
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Áder János köztársasági elnök május 22-én az Országház épületében kinevezte Orbán Viktor
negyedik kormányának államtitkárait, akik egyúttal hivatali esküjüket is letették. Bízva a
szaktárcákkal

való

eredményes

jövőbeli

együttműködésben,

gratulálunk

az

új

államtitkároknak!
Tovább…

FÜLÖP ATTILA SZOCIÁLIS ÁLLAMTITKÁRT KÖSZÖNTHETTÜK AZ AOSZ
IRODÁJÁBAN

Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkárát júniusban, az
Autisták Országos Szövetségének budapesti irodájában köszönthettük. Kővári Edit az AOSZ
elnöke, valamint az AOSZ munkatársai fogadták őt. Prezentáció és rövid megbeszélés
keretében bemutatásra került az AOSZ munkássága, szolgáltatásai, mint az InfoCentrum
szolgáltatás, az Autista Majorságok Hálózata, szülőképzések, az animátor program, valamint a
szervezet érdekvédelmi tevékenységei. Tájékoztattuk Államtitkár Urat a jelenleg futó
projektekről, kiemelten a DATA projektről, valamint jövőbeli terveinkről.
„Államtitkárként

első

értelmifogyatékos-,

dolgom

volt,

mozgáskorlátozott-,

hogy

a

siket-,

fogyatékkal
vak-,

élő

siket-vak

embereket
és

képviselő

autistaszervezetek

vezetőivel találkozzam, hogy elmondják, miként és mivel tudjuk őket jobban segíteni.
Nincsenek jó reformok az érintettek megkérdezése nélkül!” – Fülöp Attila, az Emberi
Erőforrások

Minisztériumának

szociális

ügyekért

és

társadalmi

felzárkózásért

felelős

államtitkára.
Tovább…

ÚJ ÜGYVEZETŐ AZ FSZK ÉLÉN
Új ügyvezetője van a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft
(FSZK)-nak, Dr. Tóth Tibor személyében. Gratulálunk, és sok sikert kívánunk munkájához!
Tovább…

V. Érdekvédelem
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.
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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...

A FOGYATÉKOS EMBEREK HAT ORSZÁGOS ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETE
EGYÜTTESEN ISMÉT AZ ÁPOLÁSI DÍJ RENDSZERÉNEK
FELÜLVIZSGÁLATÁT KÉRI A KORMÁNYTÓL

Az érdekvédelmi szervezetek szerint sürgetően szükség van az ápolási díj rendszerének
felülvizsgálatára, ezért ismét benyújtották erre vonatkozó javaslataikat a kormány elé.

A MEOSZ összegyűjtötte az ápolási díjra vonatkozó javaslatait – melyhez a nagyobb
fogyatékos emberek érdekvédelmét ellátó szervezetek is támogatóként csatlakoztak – így az
előterjesztés már 2017 áprilisában is megtörtént az Emberi Erőforrások Minisztériuma részére,
azonban a területet érintő komolyabb változás nem történt. Az új vezetésű tárcánál azt kérik
az országos ernyőszervezetek (a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, az
Autisták

Országos

Szövetsége,

Értelmi

Fogyatékossággal

Élők

és

Segítőik

Országos

Érdekvédelmi Szövetsége, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetsége, Siketvakok Országos Egyesülete), hogy együtt vehessenek
részt az ápolási díj szabályozásának módosításával foglalkozó munkacsoport munkájában.
Tovább...

VI. Képzések, tréningek, tanfolyamok, workshopok,
konferenciák
FELNŐTT FOGÓDZÓ KÉPZÉS VOLT SOPRONBAN - AJÁNLÓ

„Számomra a képzések nagyon fontosak, hiszen az ilyen alkalmak során az eddig megszerzett
tudás, ismeret tovább bővül. Közösségépítés céljából szintén nagy jelentősége van, mert
sokszor itt szembesülünk a másik ember élethelyzetével, lehetőségünk van támaszt nyújtani
azoknak, akik nehezebb helyzetben vannak, mint mi! Nekem egyben figyelmeztetés is, hogy
jobban törekedjek az autizmus specifikus módszerek használatára, és a nagyobb önállóságra
nevelésre. Ezek az érzések, ráeszmélések sorban jöttek elő a képzés első napján. Köszönjük
Németh Zsuzsának a gyakorlatias tanácsokat!
Tovább…

É

Á

Ü Ő É
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AUTIZMUS ÉS SZEXUALITÁS – SZÜLŐ- ÉS SZAKEMBERTRÉNING
SIÓFOKON

Szülőknek és szakembereknek tartottak workshopot június 22-én és 23-án Siófokon, az
autizmus és a szexuális edukáció témájában.
„Őszintén, tabuktól mentesen beszélhettünk a szexualitásról, ami neurotipikusok esetében is
ritkaság. Rendkívül fontos téma, rendkívül fontos képzés!”
„Mankót kaptam a gyermekem szexuális neveléséhez, nemcsak lehet, de szükséges beszélni a
szexuális edukációról és nem csak a fogyatékkal élő felnőttek esetében…”
„Módszereket kaptam az osztályom megismerésére és válaszokat azokra a folyamatokra,
amiket látok pedagógusként…”
Tovább…

BE-FOGADÓ KONFERENCIA

A Be-fogadó konferencia, a Szimbiózis Alapítvány által, Budapesten került megrendezésre.
Speciális turisztikai kezdeményezések Magyarországon című konferenciára várták, a sérült
embereket képviselő szervezeteket. „Az esélyegyenlőség és a turizmus sokszor kéz a kézben
jár”,- jelentette ki Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) szociális
ügyekért

és

társadalmi

felzárkóztatásáért

felelős

államtitkára

az

Emberi

Erőforrások

Minisztériumában tartott konferencián.

Tovább…

A KOCKACSOKI PROGRAMJAI

A KockaCsoki társadalmi vállalkozás, mely segítséget nyújt az autizmus spektrum zavarral élő
emberek számára. A támogatásra szoruló, de önálló életvitelre képes, autizmusban érintett
fiatalok számára szeretnének programjaikkal olyan lehetőséget adni, mely hozzásegítheti őket
a tartalmas, minőségi élethez, az értékteremtő munkavégzéshez. Manufaktúrájukban komplex
foglalkoztatási programot működtetnek, ahol a fiatalok biztonságos, értő, “autizmusbarát”
környezetben szerezhetnek munkatapasztalatot.
Tovább…

VII. Tagszervezeteink hírei
KÉKEN KÉT KERÉKEN
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Csaknem kétszázezer forintot gyűjtöttek össze az autista gyerekek nyári táboroztatására azok,
akik vasárnap délután az Alapítvány az Autista Gyermekekért és az Amway Hungaria
Marketing Kft. szervezése által részt vettek a jótékonysági kerekezésen.
Győrfy Anikó az AOSZ alelnöke, valamint az Alapítvány az Autista Gyermekekért kuratóriumi
tagja elmondta, hogy nagyon örültek enne a lehetőségnek, hiszen ilyen nagyszabású
rendezvénnyel még nem próbálkoztak, amely során a sport területéről mozgósítanak
embereket.
Tovább…

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT AZ AUTISTA SÉRÜLTEKÉRT ZALÁBAN
ALAPÍTVÁNY JAVÁRA

Kárász Eszter színésznő, előadóművész és zenekara adott Edith Piaf emlékkoncertet
Zalaegerszegen az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány javára. Az összegyűlt összeget az
alapítvány a boncodföldei védőotthon működtetésére fordítja.
Tovább…

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.
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