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MEGVÁLTOZOTT AZ AOSZ BANKSZÁMLASZÁMA
Az AOSZ a jövőben új bankszámlaszámon fogadja az utalásokat:

Erste Bank: 11600006-00000000-83483024

Tovább…

 

HÍREK, INFORMÁCIÓK
 

ZÁROLHATJÁK JÚNIUSTÓL A FIGYELMETLEN BANKI ÜGYFELEK
SZÁMLÁJÁT

A Pmt., azaz a 2017. évi LIII. törvény értelmében a bankoknak teljes körű ügyfél átvilágítást

kell végezniük mindazon ügyfelekre is, akikkel 2017. június 26. előtt kötöttek

szerződést. Több szolgáltató már értesítette az érintett ügyfeleket, de nem árt, ha az ügyfelek

is odafigyelnek: aki több mint 2 éve nyitott számlát annak célszerű utánanéznie ennek a

szolgáltatójánál. 

Tovább...

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁPOLÁSI DÍJ ÉS A GYOD FELTÉTELEIRŐL
Az Autisták Országos Szövetsége és az EMMI együttműködésének eredményeként elkészült

egy közérthető nyelvezetű tájékoztató anyag, amely bemutatja az ápolási díj és a GYOD 2019.

január 1-jétől bevezetett szabályait. Emellett jól haladnak az egyeztetések a

szempontrendszer finomhangolása érdekében az EMMI-vel, a Szövetség megtette szövegszerű

módosítási javaslatait is, amit az EMMI jelenleg mérlegel.

A  anyag a „Tovább…” gombra kattintva érhető el.

Tovább…

  

KITÜNTETÉST KAPOTT AZ AOSZ ELNÖKE, KŐVÁRI EDIT
Az autista emberek érdekében végzett szakmai és érdekvédelmi munkájáért Magyar

Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehetett át március 15-e alkalmából elnökünk, Kővári

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1410802761&view_newsletter_send_id=1553698820
http://aosz.hu/megvaltozott-az-aosz-bankszamlaszama/
http://aosz.hu/zarolhatjak-juniustol-a-figyelmetlen-banki-ugyfelek-szamlajat/
http://aosz.hu/gyod


Edit.

Az AOSZ elnökségének a kitüntetéssel kapcsolatos állásfoglalása kattintva érhető el.

Tovább…

  
 

TÁJÉKOZTATÁS AZ AOSZ RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSÉRŐL
Az Autisták Országos Szövetsége 2019. február 23-án rendkívüli közgyűlést tartott, ennek

során több fontos döntésről is szavaztak a megjelent tagszervezetek képviselői.

A közgyűlés elfogadta a szervezet éves munkatervét és költségtervét is, aminek köszönhetően

az idei évben több szakmai feladatra, pl. a Tartalmas Pihenés pályázatra, és az AOSZ animátor

programjára is több forrás juthat. Emellett új alelnököt és elnökségi tagot is választott a

közgyűlés:

Brokés Judit lett AOSZ új alelnöke,
Kapitány Imolát pedig elnökségi tagnak választották meg.

A közgyűlés beszámolója az alábbi linken olvasható.

Tovább…

  

ÉRDEKVÉDELMI NAPLÓ
 

Az AOSZ érdekvédelmi munkája során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a jogszabályok

megalkotásakor az autizmusban érintett emberek érdekeit képviselje. A közelmúltban számos

témában komoly előrelépést értünk el: sikerrel egyeztettünk a GYOD ügyében, megkezdődött

az Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról szóló

szolgálati szakmai egyeztetés, módosítják az Országos Fogyatékosságügyi Tanács ügyrendjét.

Tekintsd át az AOSZ érdekvédelmi naplóját a „Tovább” gombra kattintva!

Tovább…

 

DATA MINDEN nAPPra
 

Tudjon meg többet és legyen naprakész az AOSZ legújabb, digitális

projektjével kapcsolatban! Ha Ön, vagy családtagja érintett

autizmusban, akkor látogasson el a www.data.aosz.hu weboldalra és

regisztráljon!

Tovább…

  

 

É É É

http://aosz.hu/magyar-erdemrend-lovagkeresztje-kituntetest-kapott-az-autista-emberekert-vegzett-szakmai-es-erdekvedelmi-munkajaert-kovari-edit/
http://aosz.hu/beszamolo-az-aosz-rendkivuli-kozgyuleserol/
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/
http://www.data.aosz.hu/
http://data.aosz.hu/


KÉPZÉSEK, TRÉNINGEK, TANFOLYAMOK,
KONFERENCIÁK

 

FSZK PÁLYÁZAT NYÍLT MEG CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA
Fogyatékos embereket segítő/tömörítő szervezetek támogatására írt ki pályázatot a

Fogyatékos Személyek Esélyteremtéséért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat beadási határideje: 2019. április 19., a támogatásokat akár új szolgáltatás

indítására is fel lehet használni.

A támogatásra AOSZ tagszervezetek is pályázhatnak. Részletek a „Tovább…” gombra kattintva.

Tovább…

  

VÁLLALKOZÁSTERVEZÉS  AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐKNEK
Autista gyermeket nevelő szülők számára vállalkozásindítási tanácsadást szervez az Autista

Gyermekekért Egyesület. A kecskeméti Arany Homok hotelben tartott képzést 2019. május 6-

7-8-án szervezik meg.

Tovább...

 

A SZOBATISZTASÁG KIALAKULÁSÁNAK TÁMOGATÁSA
Az egy napos, tematikus képzés célja, hogy a szobatisztaság kialakulásának támogatásához

nyújtson olyan ismereteket, melyek segítenek a háttérben rejlő nehézségek

feltérképezésében, megértésében. Bemutatja a megközelítés alapjait általános autizmus

specifikus javaslatok megfogalmazásával, valamint konkrét példákon keresztül, melyek a

családi és intézményi környezetben egyaránt eredményesen alkalmazhatóak.

Tovább...

 

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.Iratkozzon le itt.

http://aosz.hu/fszk-palyazat-civil-szervezetek-szamara/
http://aosz.hu/mit-lehet-tudni-vallalkozoi-ismeretek-szulotrening-az-autista-gyermekekert-egyesulet-szervezeseben/
http://aosz.hu/a-szobatisztasag-kialakulasanak-tamogatasa-kepzes/
http://aosz.hu/?unsubscribe_page=1&unsubscribe_code=727a33a3efaf51b&unsubscribe_member_id=122

