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Hírlevél Augusztus-szeptember

Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Hírlevél Augusztusszeptember
Az Autisták Országos Szövetségének havonta megjelenő hírlevele
2018.09.19.

AKTUÁLIS
FELHÍVÁS – AUTIZMUSBAN ÉRINTETT CSALÁDOKAT
SEGÍTŐ MODELLPROGRAM
2018. október 5-ig várja a jelentkezéseket az Autisták Országos
Szövetsége (AOSZ) az AUTIZMUSBAN ÉRINTETT CSALÁDOKAT SEGÍTŐ
MODELLPROGRAM-ba segítő személyek és velük együtt – a programban
számukra partnerséget biztosító – családok személyében.
Az EMMI Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága és az Autisták
Országos
Szövetsége
közötti,
21787-2/2018/CSALADNO
számú
támogatási szerződés alapján megvalósuló modellprogram részletes
leírása a mellékletben olvasható.
Tovább…

ÉRDEKVÉDELEM

ÉRDEKVÉDELMI EGYEZTETÉSEK, KÖZÖS ELŐTERJESZTÉS

2018.

augusztus

23-án

Kővári

Edit

elnök

kezdeményezésére

az

AOSZ

irodájába

látogatott Nyitrai Zsoltminiszterelnöki megbízott. A személyes találkozó keretében Kővári
Edit elnök 3 területet mutatott be, melyhez kérte a miniszterelnöki megbízott támogatását. Az
AOSZ elnöke az autista személyek komplex, egész életútját felölelő kormányzati fejlesztés
elindításában, a meglévő jó gyakorlatok megőrzése és fenntarthatósági problémáinak
hosszútávú megoldásában, valamint a DATA projekt keretében kifejlesztésre kerülő applikáció
önálló életviteli eszközként való elismerésében és elterjesztésében kérte a miniszterelnöki
biztos támogatását.
Tovább...
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AZ ÁPOLÁSI DÍJ RENDEZÉSÉRŐL EGYEZTETETT AZ EMMI AZ ÉRDEKVÉDELMI
SZERVEZETEKKEL
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdeményezésére hat országos érdekvédelmi
szervezet képviselője tartott kormányzati szintű egyeztetést az ápolási díj ügyében. A
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége, az Autisták Országos Szövetsége,
az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi
Szövetsége, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége,
a

Siketek

és

Nagyothallók

Országos

Szövetsége

valamint

a

Siketvakok Országos Egyesülete a jövőben érdemben vesznek részt
az ápolási díj rendszerének felülvizsgálatát célzó munkában.
Tovább…

AZ AOSZ RÉSZT VESZ A NAGYLÉTSZÁMÚ INTÉZMÉNYEK MEGSZÜNTETÉSÉT CÉLZÓ
KIVÁLTÁSI FOLYAMATBAN
Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetsége és a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek
Tanácsa elnökeként a kiváltási folyamat koncepciójának felülvizsgálatát és további, levélben
megfogalmazott javaslatainak elfogadását kérte Fülöp Attilától, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért felelős államtitkárától.
Tovább…

FELHÍVÁSOK, PÁLYÁZATOK

NÉGY ÚJ AOSZ INFO-PONT IRODA NYÍLIK AZ ORSZÁGBAN
Az AOSZ a „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” projektje
keretében négy új, vidéki szolgáltatási pontot, azaz AOSZ INFO-PONT Irodát nyit meg a
közeljövőben.
A

négy

helyszínen

(Nyíregyházán,

Szombathelyen,

Kecskeméten és Mindszentpusztán)nyíló új irodák kibővült
szolgáltatással állnak az autista személyek és családjaik
rendelkezésére.
Tovább…

PUSKÁS ANETT KÉPVISELI A FESZT-ET AZ “ADJ EGY ÖTÖST!” PROGRAMBAN
A Salva Vita Alapítvány „Adj Egy Ötöst” címmel hirdetett pályázatot általános iskolai felső
tagozatos és középiskolás diákcsoportok számára. Zsűritagként vesz részt a pályázat
elbírálásában Puskás Anett, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének
http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1450437036&view_newsletter_send_id=1537369501

2/7

2018. 09. 20.

Hírlevél Augusztus-szeptember

érdekképviseleti előadója és ifjúsági referense, a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa
képviselője.
Tovább…

KÖNYVAJÁNLÓ
“TÍZ DOLOG, AMIT AZ AUTISTA DIÁKOD SZERETNÉ, HA TUDNÁL”
Hamarosan kezdődik az új tanév és hogy ne szaladjunk bele
ugyanazokba a nehézségekbe autista tanulónkkal, ebben segít Ellen
Notbohm újabb könyve! Első könyve, a Tíz dolog, amit minden
autizmussal élő gyermek szeretné, ha tudnál bombaként robbant a
világ autista közösségeiben; sokan azt mondják róla, „kötelezővé
kellene tenni minden szociális munkás, tanár, és az autista gyerekek
családtagjai számára”.
Tovább…

HÍREK, INFORMÁCIÓK

TÁNCTERÁPIÁS CSOPORT INDUL GYERMEKEK RÉSZÉRE
2018 ősztől ismét táncterápiás csoport indul gyermekek részére “Tündértánc” néven. A
mozgásforma tematikájának szerves részét képezik a szülő-gyermek kapcsolatterápiás
foglalkozások és a rendszeres szülőkonzultációk.
Tovább…

KÜZDJ A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNNYAL EGYÜTT BARCELONÁBAN A FOGYATÉKOS
EMBEREK SZEGÉNYSÉGE ELLEN
Ha szeretnél 5 napot Barcelonában tölteni, közelebb kerülni az európai
fogyatékos emberek világához, beszélsz angolul és szeretnél küzdeni a
fogyatékos emberek szegénysége ellen, akkor neked szól ez a felhívás!
A

KézenFogva

Alapítvány

spanyol,

lengyel

és

török

partnerei

arra

vállalkoztak egy kétéves program keretében”, hogy az értelmi fogyatékos emberekkel együtt
küzdjenek az őket érintő szegénység ellen.
Tovább…

JOGSÉRTÉSEK SORÁT ÁLLAPÍTOTTA MEG AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG
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Az Egyenlő Bánásmód Hatóság is annak a családnak adott igazat, akik úgy vélik: autista fiuk
nem kapott megfelelő ellátást az oktatási intézményben. Hiába költöztek át az ország keleti
feléből a nyugatiba, és ígérte meg az ottani iskolaigazgató, hogy mindent megkap az autista
fiú, megfelelő gyógypedagógus sem állt rendelkezésre.
Tovább…

GALYA 50/20/10/2 JÓTÉKONYSÁGI TELJESÍTMÉNYTÚRA
Indulásoddal a gyöngyösi autista gyermekek és családjaik
megsegítésével

foglalkozó

Apró

Lépések

Egyesületet

támogatod! A túrán való indulás előzetes regisztrációhoz
kötött, melynek határideje szeptember 30.
Tovább…

MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT POLGÁRI TAGOZAT KITÜNTETÉSBEN RÉSZESÜLT
DR. STEFANIK KRISZTINA
Győriné

Dr.

Stefanik

Krisztina,

az

Eötvös

Loránd

Tudományegyetem

Bárczi

Gusztáv

Gyógypedagógiai Kara Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézetének egyetemi
docense kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat
kitüntetést vehetett át Budapesten 2018. augusztus 17-én, pénteken.
Tovább…

THE SOUND OF SILENCE – AKUSZTIKUS KONCERT AZ AUTIZMUSÉRT AZ A38 HAJÓN
Az ország öt, műfajában kiemelkedő zenekarának frontembere ad akusztikus koncertet,
amelynek

célja

az

autizmussal

élőkkel

kapcsolatos

tudatosság terjesztése, ismeret átadása, ami cselekvésre
ösztönözhet a fiatalok körében.

A jótékonysági koncert

bevétele az Autizmus Alapítvány működését támogatja.
Tovább…

AUTISTÁKNAK KEDVEZETT A FLÓRIÁN CIRKUSZ
Nyílt napot szervezett a kecskeméti Autizmus Centrum fiataljainak a Richter Flórián Cirkusz. A
társulat

nemcsak

a

minőségi

szórakoztatást

tartja

fontosnak,

hanem

a

társadalmi

szerepvállalást is. Ebben központi helyet foglal el a hátrányos helyzetű gyermekekre történő
odafigyelés is.
Tovább…
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AUTIZMUS BARÁT BEVÁSÁRLÁS AZ UNIVER COOP PIACI ÜZLETÉBEN
2018. augusztus 29-től minden héten szerdán, 14:00-15:00
közötti

bevásárló

órákban

az

autizmussal

élők

igényeihez

igazodva, csökkentett fényekkel, halk zeneszolgáltatással, valamint
elfogadó

segítséggel

várják

az

Univer

piaci

üzletében

az

autizmussal élőket.
Tovább…

KÉPZÉSEK, TRÉNINGEK, TANFOLYAMOK,
KONFERENCIÁK

TANÁCSADÓI FELADATOK AUTISTA GYERMEKEK ÉS FIATALOK INKLÚZIÓJÁBAN FSZK KÉPZÉS
Ha integráló iskolában vagy óvodában dolgozol, szeretnéd frissíteni, bővíteni az autista
gyerekek és fiatalok inkluzív oktatását támogató elméleti és gyakorlati tudásod valamint
elsajátítanád

az

inkluzív

tanácsadás

ismereteket, akkor az FSZK

–

szerepkörével

“Tanácsadói

kapcsolatos

feladatok

autista

elméleti

és

gyermekek

gyakorlati
és

fiatalok

inklúziójában” – képzése neked szól!
Tovább…

AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ŐSZI, EGYHETES TANFOLYAMAINAK IDŐPONTJAI
Az Autizmus Alapítvány meghirdette őszi, egyhetes tanfolyamait pedagógusok számára.
Tovább…

BEFOGADÓ MAGYAR TELEPÜLÉS PÁLYÁZAT
A FESZT 2011-ben alapította meg díját és kétévente adja át
azoknak a magyar településeknek, amelyek elkötelezettek a
hozzáférhető

települési

környezet

megvalósítása,

az

esélyegyenlőséget kiemelten kezelő településpolitika folytatása és
a

fogyatékos

emberek

helyi

szervezeteivel

való

szoros

együttműködés kialakítása mellett.
Tovább…
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A VADASKERT ALAPÍTVÁNY 2018 ŐSZI-TÉLI KÉPZÉSEI SZAKEMBEREK SZÁMÁRA
2018 II. félévében is elindulnak a Vadaskert Alapítvány magas színvonalú és folyamatosan
megújuló továbbképzései.
A képzések 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 és anyagokat.
Tovább…

ICARE4AUTISM NEMZETKÖZI KONFERENCIA
Az ICare4Autism Nemzetközi Konferencia összehívja a szakértőket és a legfontosabb amerikai
oktatási és munkaügyi tisztviselőket, hogy átfogó
oktatási programot vezessenek be az Egyesült
Államokban a speciális képességekkel rendelkező
középiskolások számára.
Tovább…

TAGSZERVEZETEINK HÍREI

AUT-BIKE JÓTÉKONYSÁGI KÉK MARATON AZ AUT-PONT AUTISTA GYERMEKEKÉRT ÉS
FIATALOKÉRT ALAPÍTVÁNY JAVÁRA
Jótékonysági maratoni tekerés az Aut-Pont Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány
javára a “Mindenki másképp egyforma” pénzadomány
gyűjtő kampány keretében, melynek célja 400 000 Ft
összegyűjtése, az Alapítvány multifunkciós nyomtatójának
megvásárlásához.
Tovább…

AZ AUTIZMUS NAPJA AZ AUT-PONT AUTISTA GYERMEKEKÉRT ÉS FIATALOKÉRT
ALAPÍTVÁNY SZERVEZÉSÉBEN
2018. október 05.-én szeretettel vár minden érdeklődőt az Autizmus Napján az Aut-Pont
Alapítvány. A rendezvénynek a békéscsabai Csaba Center ad otthont. Többek között
megtekinthetik az autizmussal élő fiatalok munkáiból álló kiállítást, a gyerekeknek pedig
arcfestéssel, Jimmy Bohóccal és számos más programmal is kedveskednek.
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Tovább...

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.
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