Az Autisták Országos Szövetségének 2018. évi szakmai beszámolója
Célok elérését szolgáló
tevékenységek

A tevékenységekhez
kapcsolódó feladatok

Felelős és
megvalósítók

Határidő

Eredmény

Teljesült feladatok, indikátorok

Szervezeti működés
1

A szervezet stratégiai és
demokratikus működésének Közgyűlések szervezése, lebonyolítása
biztosítása

Elnök

február, május

Egy rendes közgyűlés, további, esetleg
rendkívüli közgyűlések

Elnök

folyamatos

Évente legalább 4 elnökségi ülés, vidéki
ülések szervezése is

2 közgyűlés:
2018.02.17.:http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2018-02-17/
2018.05.12.:http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2018-05-12/
Közgyűlési határozatok: http://aosz.hu/tagsag/kozgyulesi-hatarozatok/?y=2018
4 elnökségi ülés, 6 elektronikus elnökségi szavazás, felügyelőbizottság kontrollja mellett. Az
elnökségi határozatok itt érhetők el: http://aosz.hu/tagsag/elnoksegi-hatarozatok/?y=2018
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Elnökségi ülések szervezése, lebonyolítása

3

Felügyelő bizottság

4

Tagszervezetek munkájának, a velük való
kapcsolatnak az erősítése, új szervezetek
támogatása

Elnök

folyamatos

Az érdekvédelmi munkában,
együttműködések kialakításában történő
tervezhető részvétel a tagszervezetek
számára

Szakmai vezetés

Elnök

folyamatos

A munkaszervezet hatékonyan működik, az
Az érdekvédelmi feladatokról és eredményekről a http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/ linken, az
Alapszabályban vállalt érdekvédelmi
érdekvédelmi naplóban olvasható tájékoztatás
feladatok teljesülnek

folyamatos

A központi iroda operatív működésével
kapcsolatos feladatok irányítása,
szerződések előkészítése, a munkatársak
felatatainak szervezése, a munkavégzés
ellenőrzése. A munkavédelemmel,
tüzvédelemmel és üzemorvosi
szolgáltatással kapcsolos kötelezettségek
teljesülnek.

Az iroda működését az első félévben az irodavezető biztosította. A több munkakört egyszerre
betöltő munkatárs leterheltsége mutatkozott, ezért a szakmai és operatív irodavezetést
szétválasztva két kolléga látja el a második félévtől az irodavezetési feladatokat. A munkatársak
a munkavédelmi és tűzvédelmi felvilágosítást megkapták és részt vettek a kötelező üzemorvosi
vizsgálaton.

folyamatos

A külső partnerekkel és az AOSZ-szal
kapcsolatban álló szervekkel, személyekkel
a kapcsolattartás méltó a szervezethez.
Érdekvédelmi feladatokkal kapcsolatos
előkészítések, egyeztetések előkészítése.

398 db KI-, 1021 db BE- iktatott levél, az információs centrumba érkező megkeresések iktatásra
kerülnek, az adatvédelem megvalósulása mellett. A vezetői kompetenciába tartozó
kapcsolattartást az elnök látja el, számos alkalommal történik személyes találkozó a
partnerekkel. Az érdekvédelmi feladatok egyeztetések, előkészítések megvalósulnak, a
stratégiai partnerekkel rendszeres a kapcsolattartás.
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6

7

Az AOSZ
munkaszervezetének
operatív működtetése

Irodavezetés, munkaszervezés,
infrastruktúra megőrzése, operatív feladatok
ellenőrzése

Titkársági feladatok ellátása

FB Elnök

Irodavezető

Titkárság

március, december Évente 2 FB ülés

FB jelentés elkészítése a 2017. évi működésről, részvétel 2 elnökségi ülésen, DATA Projekt
nyomon követése és folyamatos egyeztetés az elnökséggel.
Tagszervezeti találkozók:
2018. június 26. – AIP Nagykanizsa
2018. július 9. – AOSZ Budapest
http://aosz.hu/semmit-rolunk-nelkulunk-ti-elmondjatok-mi-kepviseljuk/
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8

9

10

Pénzügyi működés biztosítása

A tagszervezeti hálózatok
operatív működtetése

Autista Majorságok Hálózatának
működtetése, térségi workshopok
szervezése

AOSZ Info-Pont irodahálózat bővítése,
közös aktivitás, érdekvédelem, kölcsönös
együttműködés a jó gyakorlatok terjesztése,
az autista személyek és családjaik számára
szolgáltatások nyújtása, képzések
szervezése, autizmus ismeretek, jó
gyakorlatok térségi fejlesztésének
elősegítése, helyi érdekvédelem
támogatása

Forrásteremtési
munkacsoport, pénzügyi
munkatárs

Elnök, majorháló
koordinátor

Elnök, tagszervezetekért
felelős munkatárs

folyamatos

A munkaszervezet költséghatékonyan
működik, a hálózatok működnek, a
tagszervezetekkel való munka,
fejlesztések megvalósulnak, a
tagszervezetek támogatási lehetőségeinek
bővítése

folyamatos

Találkozók szervezése, a hálózat
intézményeinek tapasztalatai alapján
szakmai irányelv fejlsztése, fejlesztőcsoport
munkájának koordinálása, szakmai
műhelyek, szükség esetén képzések
szervezése

Az AMH koordinátora a nyár folyamán 11 tagszervezetet meglátogatott. A látogatások
alkalmával körvonalazódtak az AMH és az AOSZ együttműködésének lehetséges pontjai. 1
AMH találkozó került megtartásra az AOSZ irodában. A www.majorhalo.hu honlapon a
tagszervezetek elérhetőségei frissítésre kerültek és felkerültek a tagszervezetek
meglátogatásairól elkészült fényképes beszámolók. A látogatásokon kapott visszajelzések
alapján a kapcsolattartás, a hálózati koordináció átgondolásra kerül. http://aosz.hu/a-nyarfolyaman-folytatodtak-az-autista-majorsagok-halozata-koordinatoranak-latogatasai-azautista-szemelyek-specialis-ellatasat-biztosito-civil-fenntartasu-intezmenyekben/

6 vidéki AOSZ Info-Pont iroda hálózat
bővítése legalább 4 új irodával, a
munkatársak képzése, egységes, magas
színvonalú, biztonságos és folyamatos
működése megvalósul, helyi kapcsolati
háló kiépül, régiós központú
együttműködések elkezdődnek

Az AOSZ Info-Pont irodahálózat Vésztő, Szeged, Salgótarján, Veszprém, Székesfehérvár,
Nagykanizsa városok után 2018. októberétől újabb 3 helyszínen Szombathely,
Mindszentpuszta, Kecskemét nyújtja az AOSZ kihelyezett szolgáltatásait.
Megnyitó rendezvények: http://aosz.hu/meg-kozelebb-a-csaladokhoz-uj-aosz-info-pontirodak-es-data-szolgaltatasi-pontok-videken/
2018.10.09. Mindszentpuszta, 2018.10.11. Kecskemét, 2018.10.18. Szombathely
InfoCentrum szolgáltatás-Személyes, telefonos, emailes ügyfélszolgálat heti 12 órányi
nyitvatartási időben: 265 megkeresés 2018-ban.
http://aosz.hu/aoszinfopontok/
További feladataik: helyi és regionális szintű kapcsolatépítés, korszerű autizmus ismeretek és jó
gyakorlatok terjesztése a szolgáltatásokban, rendszeresen részvétel az érdekvédelmi
tevékenységben, adat és információ gyűjtésben, előterjesztések készítésében,
véleményezésben. Tagszervezeti találkozók és tájékoztató rendezvények szervezési feladatai.
5 munkatalálkozó Budapesten:
2018. 01.22., 2018.06.01., 2018.09.05., 2018.10.04., 2018.12.18.

folyamatos

Az AOSZ betartotta és végrehajtotta a Közgyűlés által elfogadott 2018. évi költségvetését.
Sikeresen elvégezte a Tartalmas Pihenés programban rögzített forrás átadást, és annak
ellenőrzését. A DATA projektből adódó többlet feladatokat (munkaügy, elszámolások) a
támogatási szerződésnek megfelelően folyamatosan végzi. Az év során könyvelő és pénzügyi
vezető váltás is történt, de ez a pénzügyi stabilitásban semmilyen problémát nem okozott. A
következő bevételekkel tudtuk működésünket tovább erősíteni: Modell-program kidolgozása és
lebonyolítása 2,5 millió Ft-os külön támogatásból, Az AOSZ 30. születésnapi rendezvénye 1,5
millió Ft-os egyedi pályázati alapból, az 1 %-os SZJA felajánlások 2,2 millió Ft összegben.
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ASD munkacsoport
12
működtetése

Vidéki tagszervezetekkel való
együttműködés, érdekvédelmi támogatás,
vidéki képzések helyi szervezésében való
együttműködés, helyi kapcsolatépítés és
érdekvédelem támogatása

ASD munkacsoport működésének
támogatása, érdekvédelmi feladatokba, az
autista személyek megismertetésében való
részvételük elősegítése

13 A szervezet kommunikációja Kommunikációs stratégiai készítése

Elnök, tagszervezetekért
felelős munkatárs,
pályázatokért felelős
munkatárs

Elnök, ASD munkacsoport
vezetője

Kommunikációs
munkacsoport vezető

folyamatos

Tagszervezetek útján történik a
kapcsolattartás az autista személyekkel és
családjaikkal, a tagszervezetek
tudásnövelése mellett a helyi igények és
szükségletek feltárásra kerülnek, egységes
érdekvédelem valósul meg, valamint a
szolgáltatások összhangba kerülnek az
igényekkel, tagszervezetek útján 50 fő
autista gyermek/felnőtt táboroztatása
megvalósul

93 tagszervezet, hálózatos működés, közös kampányok, 2 tagszervezeti találkozó
Tagszervezeti találkozók:
2018. június 26. – AIP Nagykanizsa
2018. július 9. – AOSZ Budapest
A következő 3 év intézkedései javaslataiban való együttműködés: http://aosz.hu/semmitrolunk-nelkulunk-ti-elmondjatok-mi-kepviseljuk/

folyamatos

Legalább 5 fő érintettel működő
munkacsoport, állandó részvétel az
érdekvédelmi és érzékenyítő
tevékenységben

Csonka Gábor alelnök személyében részvétel a Digitális Jólét Program munkájában. Az alelnök
- munkacsoport vezető vezetésével a munkacsoport akadálymentesítési és érzékenyítési,
véleményezési feladatokban vett részt. A Tempus Közalapítvány Erasmus+ Ifjúsági Csoport
szervezeti támogató programjára az AOSZ pályázatot nyújtott be. Ennek keretében külső
szakember támogatását kérhettük Erasmus+ ifjúsági projektek tervezéséhez. A szakember
támogatást nyújtott a projekttervezés és pályázatírás folyamatok során, bátorította és képessé
tette a munkacsoport tagjait arra, hogy megvalósítsanak egy projektet az Erasmus+ ifjúsági
fejezetében. Ennek köszönhetően az Európai Szolidaritási Testületen keresztül egy ifjúsági
pályázat beadása került (AutifI Podcast Project), melyet el is nyertek (időtartama 12 hónap,
mely várhatóan 2019 nyarán kezdődik el).
http://www.eplusifjusag.hu/ckeditor/uploads/files/2019-R1-ESC.pdf

1. negyedév

A különböző kommunikációs felületek és
feladatok összehangolása, világosan,
érthetően és tervezetten kommunikáló
szervezet, adományozókat, a társadalmat
megszólító üzenetek, az AOSZ PR
növelése

Az AOSZ egyes szereplőinek (tagszervezet, AIP irodák, elnökség, ASD munkacsoport)
bevonásával a kommunikációs igények felmérésre kerülte, erre reflektálva kommunikációs
stratégia készült. Ennek további kidolgozása a hozzánk érkező visszajelzések alapján
folyamatos. Az abban foglaltak értelmében valósulnak meg a kommunikációs feladatok, annak
szellemében fogalmazódnak meg a kommunikációs üzenetek.
http://aosz.hu/rolunk/alapdokumentumok/

Információ-szolgáltatás, szülősegítés

14 Honlap működtetése

Tartalomfejlesztés, üzemeltetés

Kommunikációs
munkacsoport,
kommunikációért felelős
munkatárs

folyamatos

Folyamatosan frissülő honlap:
www.aosz.hu, naprakész hírek,
események, információk, tagszervezet
híreinek és rendezvényeinek
népszerűsítése, autizmusban érintett
családok számára a fellelhető
információkhoz való hozzájutás összegzett
formában

2018-ban az AOSZ a honlapján komolyabb fejlesztést nem valósított meg, azonban éves
szinten 185 db hírt tett közzé, emellett 149 saját, illetve tagszervezeti eseményt vett fel
naptárába. Emellett több aloldalt hozott létre a fontos tartalmak számára: többek között
elindította a www.data.aosz.hu oldalt, a DATA projekttel kapcsolatos tájékoztatás érdekében.
A honlap karbantartását továbbra is szerződéses partnerünk végzi.
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15

Esőember folyóirat
megjelentetése, terjesztése

16 Facebook

17 Hírlevél megjelentetése

18

19

Információs centrum
működtetése, koordinálása

Tartalomszerkesztés, nyomdai munkák

Kommunikációs
munkacsoport, Szerkesztő
bizottság, kommunikációért
felelős munkatárs

Facebook oldal működtetése, friss hírek,
moderálás

Kommunikációs
munkacsoport,
kommunikációért felelős
munkatárs

Tartalomszerkesztés, tartalom fejlesztés és
terjesztés

Kommunikációs
munkacsoport,
kommunikációért felelős
munkatárs

Telefonos és levélben, valamint
személyesen történő megkeresésekre
segítségnyújtás Budapesten és 6 vidéki
AOSZ Info-Pont irodában egyaránt

AOSZ Info-Pont irodák,
Információs centrum
működéséért felelős
koordinációs munkatárs

Mentorszülő hálózat működésének
felülvizsgálata, új formában való
működtetése, szupervíziós alkalmak,
találkozók szervezése

Mentorszülő hálózat
koordinációjáért felelős
munkatárs

március, június,
szeptember,
december

Az Esőember című újság 4 alkalommal jelent meg, március, június, szeptember és december
hónapokban 20-20 oldal terjedelemben, lapszámonként 1.000 példányban. Idén is minden
20 oldalas, színes lapszám megjelentetése
alkalommal kiküldésre került online formátumban tagszervezeteinknek, hírlevélre feliratkozott
4 alkalommal 1000 példányban, valamint
követőinknek, Facebook oldalunkon, valamint eljuttattuk fogyatékosságüggyel foglalkozó
elektronikusan
szaktárcákhoz, könyvtárakba, iskolákba.
http://aosz.hu/kiadvanyok/esoember-osszes-szam/esoember-ujsag-lapszamonkent/

folyamatos

A Szövetség továbbra is a "Minden 100. ember Esőmber" elnevezésű oldalát használta,
amelyet 2018 decemberében ~4800-an követtek. A hozzánk érkező jelzések alapján a fb profil
elnevezésének megváltoztatását tervezi az AOSZ. A legnagyobb látogatottságot a világnaphoz
kapcsolódóan értük el, világnapi eseményajánló bejegyzésünkkel 10.000 embert értünk el,
http://www.facebook.com/pages/minden10
emellett világnapi témájú bejegyzéseinkkel 25.000 emberhez jutottunk el. Népszerű tartalom
0
lett a Magyarország Kormánya Facebook-oldalon közzétett, az autizmus világnapja alkalmából
autista társaink közreműködésével készült Társadalmi Célú Reklámfelhívás is, amely a
közösségi oldalon 10.000 fő fölötti megtekintést produkált.
https://www.youtube.com/watch?v=GZ1ppDZIBjI

havonta

folyamatos

Havi rendszerességgel változó tartalmú
hírlevél tagok és érdeklődők számára több
ezer címre, elektronikus formában küldve,
melyet az AOSZ Info-Pont iroda hálózata
továbbít helyi szinteken, pályázati hírlevél

7 db Havi Hírlevél, 10 db Rendkívüli Hírlevél, 9 alkalommal Pályázatfigyelő Hírlevél készült és
került kiküldésre a 2018-as év folyamán. A hírlevelek minden esetben tartalmazta az aktuális
időszak legfontosabb történéseit, az AOSZ nagyobb eseményeire (közgyűlés, szakmai nap)
vonatkozó meghívást és a tájékoztató aloldal linkjét, képzés-, program- és szakirodalomajánlót,
valamint a DATA-projekt aktuális előrehaladását bemutató aloldal elérhetőségét és az aktuális
pályázati lehetőségeket is. http://aosz.hu/hirlevel/hirlevel-archiv/?y=2018

Az InfoCentrum szolgáltatás keretében összesen 801 megkeresés érkezett az AOSZ-hoz 2018ban. Ezen belül a Budapesten működő központi irodába érkezett 536, a 9 db AOSZ Info-Pont
Munkaidőben zöld számmal is hívható
irodába 265 megkeresés.
telefonos, e-mail-es tanácsadás a
Az összes beérkezett megkeresések közül 471 db történt írásban, 241 db telefonon és 89 db
budapesti irodából, vidéki AOSZ Info-Pont pedig személyesen. A megkeresések mindegyikért reagált az AOSZ, vagy annak vidéki irodája.
irodákban
Az beérkező jelzések negyedévente kiértékelésre kerülnek és az abban megjelenő hangsúlyos
problémák határozzák meg az érdekvédelmi feladatokat.
http://aosz.hu/infocentrum/infocentrum-szolgaltatas/

folyamatos, május- Információs és sorstársi segítségnyújtás,
június
esetmegbeszélések

A mentorszülő hálózat működésének újragondolása egy aktív mentorszülő közreműködésével
megkezdődött. 2018.10.20-i találkozó keretében 2019. évi munkatervük elkészült. 2018.12.13-i
szupervízió alkalmával a munkaterv a trénerek által szakmailag is áttekintésre került.
http://aosz.hu/szuloknek/mentorszulok/
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Információs kiadványok
20 frissítése, online
megjelentetése

21

AOSZ szórólapok, információs anyagok

Iránytű on-line változatának folyamatos
frissítése, információt nyújtó keresőoldal
folyamatos frissítése

Elnök, kommunikációs
munkacsoport

Elnök, jogász

folyamatos

folyamatos

Kiadványok, szórólapok, információs
kártyák, melyek rendezvényeken, vidéki
irodákban elérhetőek, tagszervezetek
számára továbbításra kerülnek.

Az alábbi kiadványok, szóróanyagok kerültek megrendelésre és terjesztésre:
leporelló1200 db
AIP névjegykártyák 600 db
AOSZ leporelló 2000 db
Bocskártya 2000 db

AIP

A kiadvány és az
intézmény/szolgáltatáskereső naprakész
tartalommal jelenik meg online verzióban

Az oldal naprakész kezelése csak részlegesen valósult meg. A folyamatosan változó
jogszabályi környezet on-line nyomon követéséhez több jogi szakértői kapacitás szükséges. Az
AOSZ jogsegély szolgálatához érkező megkeresések és a jogi szakértelmet igénylő
érdekvédelmi feladatok ellátásához nagyobb jogi kapacitás, vagy több jogász alkalmazására
van szükség.
http://aosz.hu/jogi-iranytu/
http://aosz.hu/intezmenykereso/

Hazai és nemzetközi kapcsolatok

Hazai szervezetekkel való
22
kapcsolatépítés

23

Az autizmussal élők képviselet a
kormányzati egyeztető fórumon az
Országos Fogyatékosságügyi Tanácsban

FESZT elnöklés

Elnök

Elnök

negyed-évente

folyamatos

Rendszeres részvétel, érdekvédelmi
előterjesztések kezdeményezése az OFT
ülésein, az autizmussal élők és családjaik
képviselete megvalósul

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács 2018-ban egyszer került összehívásra. Az elnök az
Országos Fogyatékosságügyi Program 2019-2021 évre készülő Intézkedési Tervével
kapcsolatban volt aktív, kezdeményezte és részt vett a Tanács ügyrendjének felülvizsgálatában
és beszámolót kért a koragyermekkori intervenciós projekt előrehaladásáról is.

Elnökségi és szervezeti aktív részvétel,
közös fellépések kezdeményezése és
támogatása a társ fogyatékosságügyi
szervezetekkel közösen megvalósul. Közös
érdekképviselet a fogyatékossággal élő
személyek kiváltásának folyamatában,
közös érdekképviselet a nemzetközi és
európai jogszabályi fogyatékosságügyi
összhang elérése érdekében

A FESZT 2018-ban a közgyűlési megbízatásnak megfelelően az alapszabály felülvizsgálatával,
a kiváltás érdekvédelmi tanácsadás szolgáltatás feladatainak újraindításával, a Digitális Jólét
Programmal való együttműködéssel, a saját munkájának, feladatainak felülvizsgálatával
foglalkozott.
Aktívabbá vált a kapcsolattartás az Európai Fogyatékosságügyi Fórummal (EDF), valamint az
EASPD szervezettel.
https://www.feszt.eu/hir/hazankban-jart-az-easpd-fotitkara/
https://www.feszt.eu/hir/a-te-torteneted/
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További civil szervezetekkel való
együttműködés, közös lobbi feladatok

Együttműködés az EMMI szakpolitikai
államtitkárságaival, FSZK Autizmus
Koordinációs Irodával

Elnök, elnökség,
munkatársak

Elnök, alelnök

folyamatos

folyamatos

Aktív, szoros együttműködés alakult 2018-ban az AOSZ, a MEOSZ, a SINOSZ, az MVGYOSZ,
az ÉFOÉSZ és a SVOE között. Több közös előterjesztés készült pl.: rokkantsági ellátás,
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása, középtávú intézkedési terv
felülvizsgálata és tervezése, GYOD, OFT működés témában. Partnerségi megállapodást írtak
Szakszerű és erős érdekvédelem
alá a szervezetek a kormányzat képviselőivel és közösen vettek részt a kiváltási koncepció
megvalósul az autizmussal élők és minden felülvizsgálatában. Az AOSZ több egyeztetést kezdeményezett a kiváltásban érintett
fogyatékossággal élő személy érdekeinek szereplőkkel, sürgette az együttműködéseket a szakszerű és minőségi ellátás
képviseletében
megteremtésének érdekében. Szorosan és aktívan, folyamatosan együttműködik szakmai
stratégiai partnereivel, valamint a fogyatékosügy területén működő intézményekkel,
szervezetekkel (FSZK, SZGYF, ELTE BGGYK). http://aosz.hu/partnersegi-megallapodastkotott-az-emmi-6-fogyatekossagugyi-erdekvedelmi-szervezettel-az-intezmenyi-ferohelykivaltasi-program-folytatasarol/

Együttműködések kialakítása, tervezett
beavatkozások a szolgáltatások autizmus
szempontú fejlesztése érdekében

Az AOSZ a meglévő autizmus-specifikus ellátások fenntarthatósága, az autizmus-specifikus
szociális szolgáltatások irányelveinek meghatározása érdekében dolgozott. Kezdeményezte a
Középtávú Intézkedési Tervben a célcsoporttól és a tagszervezetektől, szakmai partnerektől
begyűjtött javaslatokat. Az Autizmus Koordinációs Irodával a MONTÁZS projekt autizmus
részcéljában megvalósuló fejlesztési lépésekben egyeztetett, valamint egyeztett a TErületi
Autizmus Munkacsoportok, valamint az AOSZ Info-Pont irodák várható együttműködéséről.
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Együttműködés a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatósággal

EMMI Köznevelési államtitkárság

Elnök, szociális ügyekért
felelős munkatárs

Elnök

folyamatos

Folytatódott az együttműködés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal az autista
személyek szociális intézményi ellátásában való szakmai fejlesztések érdekében.
Munkacsoportot hozott létre az AOSZ, Őszi Tamásné vezetésével kidolgozásra került a
szociális szolgáltatások autizmus-specifikus irányelve, melynek az egyeztetése megkezdődött.
http://aosz.hu/szakmai-iranyelv-kidolgozasa-kezdodik-az-autista-szemelyek-szamaraszolgaltatast-nyujto-szocialis-szolgaltatok-reszere/
Kezdeményezte az AOSZ a meglévő, autizmus-specifikus szolgáltatások fenntarthatóságának
érdekében a finanszírozás felülvizsgálatát. Az SZGYF-el folyamatos az együttműködés, 2
alkalommal, nagy érdeklődés mellett valósult meg szakmai nap autizmus témában.
A szociális területen működő intézmények http://aosz.hu/a-szocialis-es-gyermekvedelmi-foigazgatosag-megrendezte-ii-autizmusautizmus szempontú fejlesztése
szakmai-napjat/ Az AOSZ-hoz számos megkeresés érkezik az ellátási nehézségek és hiányok
megvalósul, szakmai irányelv készül
miatt, ezért autizmus-specifikus intézmények létrehozását kezdeményezte az AOSZ az SZGYFel közösen az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkárságánál. http://aosz.hu/az-aoszaktivan-reszt-vesz-a-nagyletszamu-intezmenyek-megszunteteset-celzo-kivaltasifolyamatban/ Az elnök és a jogsegély szolgálatot vezető jogász több alkalommal személyesen
járt el a szociális területen tapasztalható jogsérelem miatt, mely szintén sürgeti a
döntéshozóknál az autizmus-specifikus szolgáltatások létrehozásának szükségessét. Az
autizmus-specifikus szolgáltatások kialakításának kezdeményezése nyomán várhatóan 2019ben autizmus specifikus szolgáltatások jöhetnek létre. Együttműködés kezdődött az Út a
Mosolyért Alapítvánnyal egy krízisház létrehozásának érdekében. http://aosz.hu/a-megertenielfogadni-segiteni-kampanyrol/

folyamatos

Oktatási kérdésekben az autizmussal élők érdekeit több fórumon, elsősorban a CRPD
bizottságban és az Igazságügyi Minisztérium Emberi Jogi Munkacsoportjaiban képviselte az
AOSZ megbízott jogásza. Az Autizmus Alapítvány oktatási szakembereit támogattuk abban az
Oktatási Hivatal felé készített javaslatukban, hogy az oktatási intézmények önértékelési
szempontrendszere autizmus-specifikus szempontból kiegészítésre kerüljön, valamint készüljön
szakmai segédlet az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulókat ellátó pedagógusok
minősítési, tanfelügyeleti kérdéseiről.

Az autista gyermekek oktatásának
helyzetével kapcsolatos jelzések,
javaslatok
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EMMI Egészségpolitikai államtitkárság

Stratégiai partnerekkel történő
együttműködés
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Autista társainkkal,
családjaikkal és
szakemberekkel való
kapcsolattartás
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Szülőfórumok, vidéki irodák működtetése,
közösségi programok megvalósítása

Nyitott iroda

Nemzetközi szervezetekkel
való kapcsolatépítés

AE képviseleti feladatok

Elnök

Elnök

Elnök, hálózati
szervezetek, hálózati
koordinátor

Elnök

AOSZ delegált

folyamatos

Számos olyan érdekvédelmi téma van, ahol az Egészségügyi államitikársággal is történik
egyeztetés, de nem közvetlenül, hanem további résztvevőkkel, különböző szervezeti keretek
között. Ilyen az ún. autonómia teszt ügye. Ez egy vizsgálat, ami az érintett önállósági szintjét,
ezáltal fogyatékosságának mértékét hivatott megállapítani. Jogszabály hivatkozik rá több
felnőttkori ellátás, elsősorban a fogyatékossági támogatás feltételeként, de a vizsgálat
hozzáférhetősége évek óta egyre komolyabb problémát okoz. Az AOSZ 2018-ban szakmai
Az autista személyek egészségügyi
partnereinek bevonásával folytatta az egyeztetéseket az EMMI-vel a megoldás érdekében. Az
ellátásban való egyenlő esélyű
Egészségpolitikai államtitkárságot a Fogyatékosságügyi főosztály közvetítésével sikerült
hozzáférésének megvalósulása érdekében
bevonni. Az AOSZ megbízott jogásza szintén számos esetben képviseli a szövetséget és
jelzések, javaslatok küldése, eü. szakmai
egyeztet az autizmussal élők érdekében az Egészségügyi államitikársággal is az Igazságyügyi
irányelv terjesztése
Minisztérium Emberi Jogi Munkacsoportjaiban, elsősorban a Fogyatékossággal Élők Jogaiért
Felelős Tematikus Munkacsoportban. 2018-ban is az egyik legfontosabb téma volt a
pszichiátriai ellátás fejlesztése, különös tekintettel a krízisellátásra, illetve az egészségügyi és a
szociáléis intézmények közötti összhang megteremtésére. http://aosz.hu/az-autistakorszagos-szovetsege-is-reszt-vett-az-ensz-fogyatekossaggal-elo-szemelyek-jogairolszolo-egyezmenyevel-kapcsolatos-idoszakos-felulvizsgalataban/

folyamatos

Szakmai stratégai partnerekkel 2018 évben a szociális szolgáltatások fejlesztésén, a nagy
Érdekvédelmi tevékenység szakmai
létszámú intézmények kiváltásának szakmai-érdekvédelmi munkájában, képzések,
hátterének biztosítása, közös érdekvédelmi szupervíziók, szakmai napok megvalósításában, jogszabályok véleményezésében,
és szakmai fellépés
érdekvédelmi egyeztetéseken, az OFP Középtávú Intézkedési Tervének felülvizsgálatában
működtünk együtt kölcsönösen egymással.

folyamatos

2018-ban az AOSZ Nap a megszokottól eltérő módon került megrendezésre a szervezet 30.
évfordulója alkalmából,a rendezvényen szakkönyvek vásárlására nyílt lehetőség (Kapocs,
Geobook Kiadó).
1 alkalommal börze megrendezése, vidéki
http://aosz.hu/dijatado-torta-jatszohaz-30-szuletesnapjat-unnepelte-az-aosz/
helyszíneken személyes találkozás és
AOSZ Info-Pont irodahálózat: Vésztő, Szeged, Salgótarján, Veszprém, Nagykanizsa,
kapcsolatfelvétel a szülőkkel megvalósul
Székesfehérvár, Szombathely, Mindszentpuszta, Kecskemét városokban heti 12 óra nyitva
tartási idővel áll rendelkezésre
http://aosz.hu/aoszinfopontok/

telefonos
Igény szerinti személyes kapcsolattartás a
egyeztetés útján
Az AOSZ elnöke és munkatársai minden személyes találkozási igényre reagáltak.
szülőkkel, érintettekkel, szakmával
folyamatos
folyamatos

1 fő szülő delegált részvétele a
küldöttgyűléseken

Az AOSZ delegáltja nem vett részt az AE közgyűlésén.
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EDF felmérésekben, lobbiban való
közreműködés
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ENSZ Egyezmény
implementációja

Országos Fogyatékosságügyi Program
megvalósításban való aktív részvétel

Emberjogi munkacsoportokban való
részvétel

Intézményi kiváltás szakmai
megvalósításában az autizmussal élők
képviselete

Elnök, jogász, stratégiai
partnerek

Elnök

jogász

Elnök, delegált

A FESZT aktívabb levelezést folytatott az Európai Fogyatékosságügyi Fórummal (EDF),
rendszeresn értesül és egyre nagyobb mértékben vesz részt az európai érdekvédelmi
folyamatokban a társszervezetekkel együttműködve. Egy alkalommal hazai egyeztetésen a
EDF delegáltjaként is részt vett a FESZT.
https://www.feszt.eu/hir/a-te-torteneted/
https://www.feszt.eu/hir/peticio-az-akadalymentes-valasztasokert/
https://www.feszt.eu/hir/edf-kepek-kozotti-egyenloseg-fotopalyazat-2018/

folyamatos

FESZT-en keresztül kapcsolattartás az
európai szervezettel

folyamatos

Az Országos Fogyatékosságügyi Program 2018-ban lejáró Intézkedési tervében
megfogalmazott célok megvalósításának monitorozása és új célok meghatározása érdekében
az AOSZ kampányt indított az általa képviselt célcsoport körében "Semmit-rolunk-nelkulunk-tiAz Országos Fogyatékosságügyi Program
elmondjatok-mi-kepviseljuk" szlogennel. Szakmailag előkészítette és rendszerezett formában
Intézkedési tervében megfogalmazott célok
begyűjtötte az autizmusban érintett családok, tagszervezetek, szakmai partnerek álláspontját.
megvalósításának elősegítése,
Az kiértékelte és szakmai előterjesztést készített belőle az EMMI számára annak érdekében,
monitorozása
hogy a 2019-2021 időszakra tervezett autizmus szempontú intézkedések tervezésében
megjelenjenek az autizmus szempontú igények és szükségletek. http://aosz.hu/semmitrolunk-nelkulunk-ti-elmondjatok-mi-kepviseljuk-2/

Az AOSZ több egyzetetés alkalmával is közreműködött a CRPD hazai megvalósulását vizsgáló
ENSZ szakértői bizottság munkájában. Ennek eredményeként az AOSZ aktívan részt vett az
Országos Fogyatékosságügyi Tanács és az ENSZ vizsgálóbizottságának közös ülésén,
emellett az ENSZ-bizottság felkérésének eleget téve bizalmas, zártkörű megbeszélésen is
feltárta a bizottság számára az autizmussal élő emberek magyarországi helyzetét.
http://aosz.hu/az-autistak-orszagos-szovetsege-is-reszt-vett-az-ensz-fogyatekossaggalelo-szemelyek-jogairol-szolo-egyezmenyevel-kapcsolatos-idoszakos-felulvizsgalataban/

folyamatos

A CRPD felülvizsgálata során a
magyarországi feladatainak
megvalósításában az autista személyek
képviselet, javaslatok kidolgozása

folyamatos

Az AOSZ és szakmai stratégiai partnereinek szakértői rendszeresen együttműködtek a TÁRS
projektben megvalósuló tevékenységekben, az elkészült dokumentumok véleményezésében.
Részvétel a TÁRS projekt munkájában, az
Az AOSZ tagja a kiváltás Szakmai Konzultációs Testületének és az Intézményi
Érdekvédelmi Fórumon, Országos
Férőhelykiváltást Koordináló Országos Testületnek. Intenzív együttműködést folytatott a
Fogyatékosságügyi Tanács monitoring
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal, szakmai napot szervezett, irányelvet készített
tevékenységében, kapcsolattartás az
az újonnan létrejövő szolgáltatások autizmus szempontú kialakításának és működtetésének,
európai szervezetekkel, együttműködés az
minőségbiztosításának érdekében. Egyeztet az EMMI SZGYSZF Főosztályával azok
intézményekkel, helyi érdekvédelem és
rendszerszintű alkalmazása érdekében. Több alkalommal képviselte érdekvédelmi álláspontját
társadalmi befogadás elősegítése a
és aggodalmait az autista gyermekek és felnőttek érdekében, együttműködéseket
tagszervezetek útján, ennek érdekében
kezdeményezett és javaslatokat tett a szakszerű és minőségi ellátások, az ezek eléréséhez
előkészítő tevékenység
szükséges pályázati kiírások és a fenntarthatóság érdekében. http://aosz.hu/erdekvedelminaplo/71376/

Jogi tevékenység. Jogsérelmek tisztázása érdekében több alkalommal a hozzátartozó felhatalmazása alapján az elnökkel közösen eljárt.

9

37

38

39

40

Jogsegély szolgáltatás
működtetése

Rendszeres, folyamatos jogi tanácsadás

Jogi képviselet biztosítása

On-line Iránytű felület naprakész
működtetése

Jogalkotási, jogmonitorozási Jogszabályok társadalmi egyeztetésében
feladatok
való részvétel

jogász

jogász

Kommunikációért felelős
munkatárs, jogász

Elnök, jogász

Rendszeres jogi tanácsadás az
autizmussal élők és családtagjaik számára,
jogszabály változtatási javaslatok
összegyűjtése, előterjesztések készítése,
részvétel a jogi munkacsoportok
munkájában, CRPD megvalósításának
monitorozása megvalósul

Összesen 202 regisztrált jogi segítséget vagy tanácsadást igénylő esetben fordultak a
jogsegély szolgálathoz. Több esetben vállalt a jogászunk jogi képviseletet kisebb jelentőségű
jogvitákban, melynek eredményeképpen néhány levélváltást követően rendeződött az ügy.
Számtalan esetben segített megfogalmazni szülői leveleket, beadványokat, illetve jogorvoslati
kérelmeket, valamint személyes tanácsadásokra is sor került.
http://aosz.hu/jogsegelyszolgalat/

Jogi képviselet az autizmussal élőknek és
családjaiknak autizmussal kapcsolatos
ügyekben

4 bíróság előtti ügy volt, illetve van folyamatban. 2 alkalommal vállalt jogászunk képviseletet az
ombudsman előtt egy rendkívüli haláleset kivizsgálása ügyében, és egy kórházi kezeléssel
kapcsolatos jogsérelem ügyében. Ezen eljárások folyamatban vannak, jelentés még nem
született. 1 alkalommal vállalt jogi képviseletet az Egyenlő Bánásmód Hatóság előtt, mely
oktatási jogok sérelme miatti fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetés
megállapítása iránt indult. Az ügyben a bepanaszolt iskolát és fenntartóját elmarasztalták és
bírsággal is sújtották.
Jelenleg is számos hatóság és bíróság előtti eljárás van folyamatban, amelyekben a jogi
háttérmunkát jogászunk végzi, ám a képviseletet általában a földrajzi távolság, megbízása
időkorlátai vagy egyéb körülmények miatt nem tudja vállalni.

folyamatos

A jogok érvényesülése megvalósul

Az oldal naprakész kezelése csak részlegesen valósult meg. A folyamatosan változó
jogszabályi környezet online nyomon követéséhez több jogi szakértői kapacitás szükséges. Az
AOSZ jogsegély szolgálatához érkező megkeresések és a jogi szakértelmet igénylő
érdekvédelmi feladatok ellátásához nagyobb jogi kapacitás, vagy több jogász alkalmazására
van szükség.
http://aosz.hu/jogi-iranytu/
http://aosz.hu/intezmenykereso/

folyamatos

Továbbra is gyakori, hogy az AOSZ tevékenységét érintő jogszabályok tervezetét az illetékes
minisztériumok a közigazgatási egyeztetés során nem juttatják el számunkra, melyre sajnálatos
és kiemelkedő példa volt az ápolási díjjal kapcsolatos törvénymódosítási javaslat esete.
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/2018-11-23-az-apolasi-dijjal-kapcsolatosJogalkotási folyamat figyelemmel kísérése, torvenyjavaslatrol-folyt-kormanyzati-egyeztetes-az-aosz-reszvetelevel/
írásos vélemények készítése, megküldése, 2018-ban „a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokkal összefüggő egyes
kezdeményezések
kormányrendeletek módosításáról szóló” kormányrendelet tervezetét véleményezte az AOSZ
jogásza.
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/2018-12-07-az-autistak-orszagos-szovetsegenekeszrevetelei-a-a-penzbeli-es-termeszetbeni-szocialis-ellatasokkal-osszefuggo-egyeskormanyrendeletek-modositasarol-szolo-kormanyre/

folyamatos

folyamatos
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41

Köznevelési, szociális és egészségügyi
ellátórendszer és a közszolgáltatásokhoz
való egyenlő esélyű hozzáférés jogi
környezetének módosítására irányuló
kezdeményezések

Elnök, jogász

folyamatos

Hiányosságok feltárása, jogalkotási
folyamat figyelemmel kísérése, írásos
vélemények, lobbi anyagok készítése a
stratégiai partnerek és tagszervezetek
bevonásával

A Szövetség több más szervezet mellett aktívan részt vett a CRPD felülvizsgálati folyamatában.
Az Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős Tematikus Munkacsoport munkájában töreténő
közreműködés eredményeként több konkrét javaslatunk is bekerült a fogyatékossággal élő
emberek hazai helyzetének javítása érdekében megfogalmazott javaslatcsomagba. Emellett a
munkacsoport tagjai a CRPD hazai megavlósulását is véleményezték. Ezt az Országos
Fogyatékosságügyi Tanács is megtárgyalta és elfogadta. A munkacsoport elkészült szakmai
anyagjai az alábbi linken érhetőek el: http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/az-autistakorszagos-szovetsege-is-reszt-vett-az-ensz-fogyatekossaggal-elo-szemelyek-jogairolszolo-egyezmenyevel-kapcsolatos-idoszakos-felulvizsgalataban/

Adomány-szervezés

42 Adó 1%-os kampány

43 Forrásteremtési aktivitások

Érzékenyítő, bevonó
44
programok

Kampány tervezése, szervezése,
megvalósítása többféle kommunikációs
csatornán az AOSZ és tagszervezetei
számára

Pályázati források felkutatása, pályázatok
írása, koordinálása, megvalósítása,
elszámolása

Lehet-e autista gyerek a padtársam?
Érzékenyítő programok kidolgozása
közszolgáltatások számára

Kommunikációs
munkacsoport,
kommunikációért felelős
munkatárs, on-line szakértő

Forrásteremtési
munkacsoport,
pályázatokért felelős
munkatárs, pénzügyi
munkatárs

Animátorhálózat
működtetéséért felelős
munkatárs

1-2. negyedév

folyamatos

A felajánlások, adományok növekednek

Az AOSZ 2018. évre a NAV tájékoztatása szerint 2.192.309 Ft összeget kapott 483 felajánlótól.
Figyelemfelhívó kampányt az AOSZ saját, és tagszervezetei számára is szervezett, azokat
kommunkációs csatornáin népszerűsítette.

Programok bővülése: A „Tartalmas Pihenés 2018” pályázati felhívásra beérkezett 11 db
pályázatból 11 pályázat megvalósulását támogatta szervezetünk, összesen 109 fő autizmussal
élő gyermek illetve fiatal/ felnőtt pihenése valósult meg 62 kísérővel. https://aosz.hu/tartalmasPályázati források, s ez által a programok, pihenes-2018-palyazat-2/
szolgáltatások bővülnek, tagszervezetek
A releváns pályázatokról folyamatosan értesítettük tagszervezeteinket pályázati, illetve havi
tájékozottabbak, sikeresebben pályáznak hírlevélben. A következő bevételekkel tudtuk működésünket tovább erősíteni: Modell-program
kidolgozása és lebonyolítása 2,5 millió Ft-os külön támogatásból, Az AOSZ 30. születésnapi
rendezvénye 1,5 millió Ft-os egyedi pályázati alapból, az 1 %-os SZJA felajánlások 2,2 millió Ft
összegben.

Érzékenyítő osztályfőnöki órák megtartása
az általános iskola felső tagozatában,
valamint középiskolai osztályokban,
Folyamatos, május
animátor szolgáltatás bővítése megvalósul.
vége
Új program kerül kidolgozásra a
szolgáltatások számára. Szupervízió,
folyamatos fejlesztés.

Animátoraink 2018-ban az „Utazás az autizmus körül – Lehet-e autista gyermek a padtársam?”
program keretében 66 szemléletformáló órát tartottak, szemléletformáló programjainkon
összesen több mint 1200 diák vett részt.
A Rákosmentei Önkormányzattal való együttműködés keretein belül kilenc 17. kerületi
iskolában valósult meg szemléletformáló óra.
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45

Országos érzékenyítő programok
megvalósításában való részvétel

Elnök, tagszervezeti és
animátorhálózat
működtetéséért felelős
munkatárs

folyamatos

Példaértékű együttműködés kezdődött 2018 májusában a Decathlon Áruház és az Autisták
Országos Szövetsége között, melynek köszönhetően autizmusra felkészülten várták 2018.
októberétől az autista vásárlókat és családjaikat. Az Autisták Országos Szövetsége a 20 fős
Saját programokon, vagy más szervezetek, animátor csapatával az autizmusbarát vásárlás támogatására felkészítő programot dolgozott ki.
szolgáltatások érzékenyítő
A nyár folyamán az animátorok előzetesen érzékenyítették a 24 Decathlon áruház dolgozóit,
tevékenységében való részvétel.
így közösen készültek az októberben induló „csendes nyitvatartás”-ra. Az animátorok a 2018.
december 1-jén megrendezett AOSZ 30 éves születésnapi rendezvényén aktívan részt vettek a
játszóházba érkezett vendégek informálásában, megértésük és elfogadásuk elősegítésében.
http://aosz.hu/tobb-mint-csendes-nyitvatartas/

46 Önkéntes koordináció

Önkéntesekkel való kapcsolat gondozása

Önkéntesek
koordinációjáért felelős
munkatárs

folyamatos

Adatbázis, az önkéntesekkel való kapcsolat Az AOSZ 2018-ban támaszkodhatott tehetséges önkénteseire munkája és programjai
ápolása, szervezethez való kötődés
megvalósítása során.
erősítése, bevonásuk megvalósul
A 2018-as évben összesen 26 fő önkéntes dolgozott az AOSZ-nál.

1. negyedév

Az AOSZ tagszervezetei a 2018. évi világnapon országszerte 47 eseményt szerveztek a
világnaphoz kapcsolódóan. Az eseményekről az AOSZ közösségi médiafelületein és honlapján
is hírt adott. http://aosz.hu/vilagnap2018/
Az országos televíziócsatornákon, valamint a kormányzati kommunkációs csatornákon is
Kampány megtervezése,
közzétették a Miniszetrelnöki Kabinetiroda támogatásával, valamint autista társaink
rendezvényszervezési feladatok elvégzése,
szereplésével készített figyelemfelhívó Társadalmi Célú Reklámot is.
sajtótájékoztató, országszerte összehangolt
https://www.youtube.com/watch?v=GZ1ppDZIBjI
kampány
Országszerte több helyen is csatlakoztak a Ragyogj Kéken kampányhoz, kék megvilágítást
kapott többek között a budapesti Szabadság-szobor is, melynek költségeit Kövér László, az
Országgyűlés elnöke biztosította. http://aosz.hu/esemeny/ragyogj-keken-szabadsag-szobor2018/

Autizmus Világnap
47 Rendezvénysorozat
koordinációja

48 AOSZ 30 rendezvények

Budapesti és vidéki rendezvények
szervezése, forrásteremtés, közös,
egységes kommunikáció, toborzás

A Szövetség fennállásának 30. évfordulója
alkalmából szervezett szakmai és családi
rendezvények koordinációja, szervezési és
kommunikációs feladatainak ellátása

Kommunikációs
munkacsoport,
kommunikációért és
hálózati koordinációért
felelős munkatárs

elnök, kommmunikációért
felelős munkatárs

4. negyedév

Gördülékeny rendezvényszervezés,
megfelelő kommunkáció, akadálymentes
lebonyolítás

Az AOSZ sikeresen lebonyolította az AOSZ (és elődje) fennállásának 30. évfordulója
alkalmából szervezett szakmai és családi napját, amely a szervezet történetének legnagyobb
létszámú eseménye volt (272 fővel). Az eseményt az EMMI támogatta. A rendezvényen 9
szakmai előadás zajlott le, a résztvevők információs csomagot kaptak, ingyenesen próbálhatták
ki az interaktív játszóházat. Az AOSZ ebből az alkalomból adta át először a Senpai Díjat, amit
egy autizmussal élő fiatal kezdeményezett. Az eseményen a résztvevők térítésmentesen
szendvicsebédet, üdítőt és tortaszeletet is kaptak. A 30 éves évforduló alkalmából a fenti
rendezvény mellett külön is megemlékezett az AOSZ az alapítókról, szakértőkről és azokról a
személyekről, akik a Szövetség történetében komolyabb szerepet vállaltak: a Rózsavölgyi
Szalonban egy színi előadadással egybekötött délutánon találkozhattak egymással az alapítók
és szakértők. http://aosz.hu/dijatado-torta-jatszohaz-30-szuletesnapjat-unnepelte-az-aosz/

Szülő és szakemberképzések
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49 Képzési programok

50

Autizmus és szexualitás képzés megtartása

Felnőtt Fogódzó képzés

Képzésekért felelős
munkatárs

Képzésekért felelős
munkatárs

2. negyedév: június

2. negyedév:
április, május

A tervezett 1 db Autizmus és szexualitás képzés júniusban Siófokon, 19 résztvevővel
1 alkalommal 2 napos képzés kamaszodó
megvalósult. http://aosz.hu/esemeny/autizmus-es-szexualitas-2018-junius-22gyermekek szüleinek
23/?from=front

2 alkalommal történő 3 napos képzés a
kamaszodó autizmussal élők szüleinek

2 db E-001430/2016/D001 Felnőtt Fogódzó Képzés megvalósult:
2018.05.03-05. Szolnok 14 résztvevővel http://aosz.hu/esemeny/felnott-fogodzo-kepzesszolnok-2018/
2018.06.07-09. Sopron, 9 résztvevővel http://aosz.hu/esemeny/felnott-fogodzo-kepzessopron-2018/

Szakmai innovációk, fejlesztések

Új szolgáltatások
AOSZ kedvezménykártya partnerek és
51 kifejlesztése, policy anyagok
szolgáltatások körének bővítése
kidolgozása

52

53

Szolgáltatások autizmus szempontú
fejlesztése, az evidencia alapú
ismeretekhez való hozzájutás

Autizmus szakmai műhelyek szervezése

AOSZ kártyáért felelős
munkatárs

AIP koordinációért felelős
munkatárs

Elnök, szakértők, szociális
ügyekért felelős munkatárs

2018-ban 3 új partnerrel, a Katica Tanyával, a MiniPolisszal, valamint az Andrássy
Élményközponttal írtunk alá AOSZ-kártya együttműködési megállapodást. További 27
partnerrel vettük föl a kapcsolatot, de rajtunk kívül álló okok miatt nem született megállapodás.
AOSZ-kártyából 2018-ban 253 db-ot állítottunk ki, 10 különböző tagszervezet egyéni tagjai
részére.
http://aosz.hu/aosz-kartya/

folyamatos

Kedvezményt nyújtó partnerek köre bővül

folyamatos

AOSZ Info-Pont munkatársak
A helyi és regionális szintű kapcsolatépítés, korszerű autizmus ismeretek és jó gyakorlatok
kapcsolatépítése, szakmai segítő anyagok
terjesztése a szolgáltatásokban, rendszeresen részvétel az érdekvédelmi tevékenységben,
népszerűsítése a bővülő hálózatnak
adat és információ gyűjtésben, előterjesztések készítésében, véleményezésben.
köszönhetően egyre több helyen

folyamatos

Különböző szakterületek, intézmények és
szolgáltatások, szaktárca felelős főosztályai
munkatársainak meghívásával olyan
szakmai műhelyek rendszeres szervezése,
melynek eredményeként egy-egy feladat,
probléma széleskörűen megvitatásra kerül
és konszenzusos javaslat születik az
érdekvédelmi tevékenység
alátámasztására

2018-ban is megrendezésre került Az autizmussal élő személyek komplex szakmai ellátása
szakmai műhely "Különös kihívást jelentő, súlyos állapotú autista gyermekek és felnőttek
komplex és szakszerű ellátása" témában. A rendezvényen 47-en vettek részt és a következő
szervezetek képviselői tartottak előadást: Autizmus Alapítvány Ambulancia és Terápiás
Centrum, Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, Semmelweis
Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Emberi Erőforrások Minisztériumának
Egészségügyért Felelős Államtitkársága. http://aosz.hu/az-emmi-es-az-autistak-orszagosszovetsege-megtartotta-3-autizmus-szakmai-muhelyet/
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Autizmus szakmai irányelv fejlesztése a
szociális szolgáltatások autizmus
szempontú működtetéséhez, jogszabályi
környezet formálásához, ellenőrzési
szempontokhoz

54

Az állami fenntartású
intézményrendszerben autizmus-specifikus
szolgáltatások kialakításának támogatása,
ösztönzése, pilot programok generálása

55

DATA projekt (applikáció és
szolgáltatásfejlesztés)

56

57

Laikus otthoni segítők
modellprogram

Segítők képzése autizmussal élő személyek
otthoni támogatására

Elnök, szakértők, AMH,
majorháló koordinátor

Elnök, stratégiai partnerek

alelnök (projektmenedzser,
konzorciumi partner,
projektmunkatársak

elnök, képzésért felelős
munkatárs

folyamatos

A meglévő jó gyakorlatok, az évtizedes
tapasztalat és az evidencia alapú
ismeretek, valamint a Nyolc Pont projekt
keretében született eredmények
felhasználásával autizmus-specifikus
ellátások kialakításához, fejlesztéséhez,
működtetéséhez, a jogszabályi és
ellenőrzési környezethez irányadó
dokumentum készül el irányelvfejlesztő
csoport munkájának köszönhetően.

Az AMH hálózat tagjaiból felkért szakemberek és autizmus szakértők végzik a szociális területre
irányuló autizmus szakmai irányelv fejlesztését. Az irányelv munkaanyag elkészült. A tartalom
véglegesítése és bemutatása folytatódik. Az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkárságával
egyeztetést kezdeményeztünk annak érdekében, hogy ajánlásként alkalmazásra kerüljön.
http://aosz.hu/szakmai-iranyelv-kidolgozasa-kezdodik-az-autista-szemelyek-szamaraszolgaltatast-nyujto-szocialis-szolgaltatok-reszere/

folyamatos

A szolgáltatások igénybevevőinek
megszűrése, autizmus-specifikus
szolgáltatások kialakítása, súlyos
fogyatékos személyek számára kiemelt
intézmények kialakításában való
együttműködés

Az SCQ szűrőeszköz bemutatásra került az SZGYF és a TÁRS projekt keretében, mely
tisztázhatja a nagy létszámú intézményekben élő személyek esetében az autizmus gyanújának
felmerülését. Az AOSZ számos alkalommal találkozik, súlyos, vagy folyamatos korlátozással,
mert az autizmus ténye nincs megerősítve és a szakszerű ellátás hiánya viselkedéses
tünetekhez vezet. A 2019-2021 időszakban megvalósuló OFP Középtávú Intézkedési Tervben
kezdeményeztük az autizmus specifikus szolgáltatások mennyiségének bővítését, a kiváltási
folyamatokban speciális intézmények létrehozását és a hiánypótló súlyos állapotú személyek
szakszerű ellátását biztosító, magas szakmai felkészültségi intézmény létrehozását.

folyamatos

Prototípus 1.
Prototípus 1-hez képzési anyag
Prototípus 1. alkalmazására felkészített
szakemberek és képzők
120 fő fogyatékossággal élő (autista)
személy bevonása a programba

Országszerte 11 tájékoztató rendezvény az AIP irodák szervezésében. 2018.03.26. Veszprém,
2018.04.11. Zalaegerszeg, 2018.04.12. Szeged, 2018.04.17. Békéscsaba, 2018.04.24.
Gyöngyös, 2018.04.27. Székesfehérvár, 2018.05.09. Salgótarján, 2018.05.12. Budapest,
2018.05.25. Nyíregyháza, 2018.06.15. Balassagyarmat, 2018.06.21. Kecskemét
http://aosz.hu/data-minden-nappra-tajekoztato-rendezvenyek-az-orszagban/
http://data.aosz.hu/galeria/
2018. október 31-ig (1. mérföldkő) 182 fő autista személy bevonása megtörtént.
A projekt weboldala elkészült: http://data.aosz.hu/

október

1 db E-001430/2016/D004 30 órás „SEGÍTŐK KÉPZÉSE AUTIZMUSSAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
1 alkalommal, 4 napos képzés segítő
OTTHONI TÁMOGATÁSÁRA” című képzés kidolgozásra került, 1 alkalommal az Autizmus
személyek számára autizmusban érintett
Alapítványnál 15 segítő képzése és a szolgáltatás kipróbálása megtörtént. A szakmai értékelés
családok (14 évnél idősebb autizmussal élő
tapasztalataival a program folytatását, bővítését kezdeményeztük. http://aosz.hu/felhivasszemély) otthoni segítésére
autizmusban-erintett-csaladokat-segito-modellprogram/
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