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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

AOSZ HÍRLEVÉL
Az Autisták Országos Szövetségének hírlevele
2019. 06. 12.

AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
2019. JÚNIUSI HÍRLEVÉL

TARTALMAS PIHENÉS PÁLYÁZAT - EREDMÉNYEK
A

közelmúltban

lezárult

az

AOSZ

autista

gyermekek

és

felnőttek

táboroztatásának

támogatására kiírt pályázata. Az Elnökség az idei esztendőben két alkalommal is megemelte a
pályázat keretösszegét, így több forráshoz juthattak a pályázók. Az idei évben 12 pályázatot
nyújtottak be tagszervezeteink, a támogatott szervezetek listája a tovább gombra kattintva
érhető el.
Tovább…
KÖZGYŰLÉSI BESZÁMOLÓ
2019. május 18-án, szombaton tartotta éves rendes Közgyűlését az Autisták Országos
Szövetsége. A jó hangulatú eseményen a megjelent tagszervezeti vezetők áttekinthették az
AOSZ

2018.

évi

működését,

munkatervét

és

gazdálkodását,

a

résztvevők

pedig

meghallgathatták a DATA projekt előrehaladásáról szóló beszámolót is.
Tovább…
MEGVÁLTOZOTT AZ AOSZ BANKSZÁMLASZÁMA
Az AOSZ a jövőben már csak az új bankszámlaszámon fogadja az utalásokat:
Erste Bank: 11600006-00000000-83483024
Tovább…

HÍREK, INFORMÁCIÓK

100.000 FT ADOMÁNYT KAPOTT AZ AOSZ AZ ANAMÉ PROGRAMBAN
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Az Anamé Program egy nagyszerű adományozói program, amelynek

lényege, hogy minden

hónapban három civil szervezet közül az a szervezet részesül 100.000 Ft-nyi adományban,
amelyik a Facebook-oldalukon a legtöbb szavazatot kapta. Nemrég az AOSZ és az autista
emberek nyerték a közönségszavazást, ez tette lehetővé, hogy a Szövetség megemelje a
Tartalmas Pihenés pályázat keretösszegét.
Tovább…
ÖNKÉNTESEKET KERES A BUDAPESTI CSODAVÁR
Az autista emberek táboroztatásával is foglalkozó Csodavár önkénteseket keres egy vidám,
gyermekszerető csapatba nyári önkéntes munkára. További részletek és a jelentkezéssel
kapcsolatos információk a „Tovább…” gombra kattintva olvashatóak.
Tovább…
EGYÜTTMŰKÖDÉS A BUDAPESTI TERÜLETI AUTIZMUS MUNKACSOPORTTAL
Nemrég adtunk hírt róla, hogy a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft.
(FSZK) szakmai felügyelete alatt országszerte több helyen is megkezdték működésüket a
területi autizmus munkacsoportok (TEAM), amelyek a jövőben szorosan együttműködnek az
országszerte 9 helyszínen működő AOSZ Info-Pont irodákkal, az ott dolgozó HelpDesk
munkatársakkal.
A közelmúltban az AOSZ egyeztetést kezdeményezett a budapesti régióban működő
munkacsoport tagjaival, feltérképezték az együttműködés lehetséges módjait.
A TEAM-ok elérhetőségeiről az alábbi linken található további információ.
Tovább…
BESZÁMOLÓ A CRPD MUNKABIZOTTSÁG BRÜSSZELI ÜLÉSÉRŐL
2019. május 13-án a FESZT delegáltjaként az AOSZ munkatársa is részt vett a fogyatékos
emberek jogait rögzítő ENSZ-egyezmény, a CRPD megvalósulásával kapcsolatban Brüsszelben,
az Európai Bizottság szervezésében megvalósult Work Forumon. A Work Forum fő témái az idei
évben a fogyatékos emberek politikai részvétele, az Egyezményben foglaltak érvényesítése és
a kapcsolódó emberi jogi egyezmények áttekintése voltak.
Tovább…

PÁLYÁZAT

AUTIZMUS-SPECIFIKUS NEVELÉS ÉS OKTATÁS TÁMOGATÁSA IX.
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. meghirdette autizmussal élő
gyermekek

oktatásának

támogatását

segítő

alapítványok

és

egyesületek

számára

az

AUTMENTOR2019 pályázatot. A pályázat célja a minőségi autizmus-specifikus nevelés, oktatás
aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1450437036&view_newsletter_send_id=1560334718

2/5

2019. 07. 03.

AOSZ HÍRLEVÉL

feltételeinek megteremtése az autizmussal küzdő gyermek(ek)et integráltan nevelő, nevelőoktató köznevelési intézményekben.
A pályázat beadási határideje: 2019. június 14. Részletek az FSZK honlapján.
Tovább…
TEHETSÉGPÁLYÁZAT AUTISTA FIATALOK SZÁMÁRA
A Szent Vitus Alapítvány tehetségpályázatot hirdet autista fiatalok számára. A pályázat célja
az

autizmussal

élő

gyermekek

készségeinek

fejlesztése,

fejlődésének

hosszabb

távú

elősegítése, a munkaerő- piaci beilleszkedésének előmozdítása.
A nyertes pályázók max. 500ezer Ft támogatásban részesülhetnek.
Tovább…
PÁLYÁZAT FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ ÉS PSZICHIÁTRIAI BETEG ALKOTÓK RÉSZÉRE
A Magyar Speciális Független Filmszemle 2019-ben pályázatot hirdet fogyatékossággal élő és
pszichiátriai beteg alkotók részére. Ez egy megnyilvánulási és megmérettetési lehetőség azon
fogyatékossággal élő és pszichiátriai beteg, alkotó szándékú személyek számára, akik
mozgóképben kívánnak valós vagy fiktív történeteket létrehozni, műveiket mindenki számára
megmutatni, hogy ezzel saját világukba betekintést nyújthassanak.
Tovább…

ÉRDEKVÉDELEM
ÉRDEKVÉDELMI NAPLÓ
Az elmúlt időszakban több szakmai egyeztetés során képviselte az AOSZ az autista emberek
érdekeit:
részt vettünk az Országos Fogyatékosságügyi Tanács soros ülésén,
véleményeztük az intézmény-kiváltási folyamat következő lépését jelentő
EFOP 2.2.5. pályázati kiírásának koncepcióját,
egyeztettünk dr. Tapolczai Gergely országgyűlési képviselővel, az Országgyűlés Népjóléti
Bizottságának tagjával.
Kattints a Tovább gombra a részletekért!
Tovább…

DATA PROJEKT
Az AOSZ május 18-án tartott Közgyűlésén tájékoztatást kaptak az érintettek az autizmussal
élő emberek önálló életvitelét támogató, az AOSZ és az ELTE konzorciumában, európai uniós
támogatás felhasználásával készülő DATA projekt előrehaladásával, esetleges kockázataival
kapcsolatban. Dr. Arató Krisztina projektmenedzser tájékoztatása szerint a projekt befejezése
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jelen állás szerint tartható, a közelmúltban sikerrel zárult le az applikáció fejlesztésével
kapcsolatos közbeszerzési eljárás, így folytatódik a fejlesztés.
További hírek a www.data.aosz.hu oldalon!

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

INGYENES KOMMUNIKÁCIÓS-SZEMÉLYISÉGFEJLESZTŐ SZÜLŐTRÉNING
Az Autispektrum Egyesület ingyenes intenzív kommunikációs-személyiségfejlesztő tréninget
tart autista gyermeket nevelő szülőknek Munka és magánélet címmel.
Tovább…

MEGHIRDETTÉK AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY NYÁRI KÉPZÉSEIT
Idén is több témában szervez egynapos képzést az Autizmus Alapítvány, amelyeken az
Ambulancián gondozott gyermekek szülei, pedagógusai ingyen vehetnek részt. A többi
érdeklődőt a tanítási időszakban, az őszi és tavaszi félévben várják szertettel az aktuális
képzéseken. A képzéskínálat a Továbbra kattintva érhető el.
Tovább…

TÁVOKTATÁSI PROGRAM AUTISTA GYERMEKEKET NEVELŐ CSALÁDOK SZÁMÁRA
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. jelentkezési felhívást
tesz közzé a TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 azonosító számú “Nyolc Pont” kiemelt projekt
keretében

elkészített,

távoktatási

formában

elvégezhető

autizmus-specifikus

szülői

kompetenciafejlesztésre.
Tovább…

PROGRAMAJÁNLÓ

AURA EGYESÜLET PROGRAMZÁRÓ RENDEZVÉNY
Az autizmussal élő emberek munkaerőpiaci reintegrációjával kiemelten sikeresen foglalkozó
Aura Egyesület programzáró rendezvényt szervez Budapesten. Az eseményen az Egyesület
bemutatja legfontosabb tapasztalatait, a résztvevők megismerhetik többek között az Autista
Klubot is, ezt követően pedig egy művészeti bemutatót is megtekinthetnek az érdeklődők.
Tovább…
MAGYE KONFERENCIA: JÚNIUS 26-28.
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A

Magyar

Gyógypedagógusok

Egyesülete

„Gyógypedagógiai

rehabilitáció

–

életkorok,

intézmények, szükségletek és lehetőségek a szolgáltatások hazai rendszerében” címmel
rendezi meg idei konferenciáját június végén Gárdonyban. A konferencián szakmai előadások,
workshop beszélgetések várják az érdeklődőket.
Tovább…
SZALKI TALI 2019
A “Szalki-Tali” idén is megrendezésre kerül június 28-30 között. Egy hétvége önfeledt
kikapcsolódás a Szalki Szigeti Kempingben. Lehet még jelentkezni!
Tovább…

DIALÓGUSOK AZ AUTIZMUSRÓL – MASZK-KUTATÁS
Az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) és az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kara nyitott rendezvényt szervez „Dialógusok az autizmusról: Ezer válasz a
MASZK kérdéseire”címmel. Az idén ötödik alkalommal jelentkező rendezvénysorozat célja
segíteni a kutatók, gyakorlati szakemberek, autizmussal élő emberek és hozzátartozóik
párbeszédét, és ismertetni a MASZK-kutatás eredményeit.
Tovább…

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.
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