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AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE
2019. SZEPTEMBERI HÍRLEVÉL

HÍREK, INFORMÁCIÓK

SZAKÉRTŐINK IS RÉSZT VETTEK AZ AUTISM-EUROPE
XII. NEMZETIKÖZI KONGRESSZUSÁN
2200 nemzetközi szakértő mellett az AOSZ és az Emberi Erőforrások Minisztériumának
támogatásával 11 magyar szakértő vehetett részt a nagyszabású szakmai konferencián,
Nizzában.

A

résztvevők

vállalták,

hogy

a

megszerzett

új

ismereteket

a

Szövetség

közreműködésével megosztják a szakemberekkel és a döntéshozókkal is annak érdekében,
hogy a hazai autizmus-ellátás tovább fejlődhessen.
Tovább…
OKTÓBERBEN ÉRKEZIK AZ AUTIFI-PODCAST!
Október elejétől új hang szól az autizmusról, hogy egy kicsit megint többen, egy kicsit megint
többet tudhassanak rólunk. A hónapban első adásával elrajtol az AUTIFI csoport azonos nevű
podcast-je: autista emberek beszélgetnek autizmussal élő és szakértő vendégekkel.
Tovább…
ÚJRA KEDVEZMÉNYES ÜDÜLÉS AZ ERZSÉBET-PROGRAMBAN!
Elindult a jelentkezés az Erzsébet-programban a fogyatékos gyermekeket nevelő családok
számára. A pályázatról bővebb tájékoztatást az AOSZ honlapján a Tovább gombra kattintva
olvashatnak az érdeklődők.
Tovább…
MÁR A KÖLYÖK-ÖBÖL JÁTSZÓHÁZBAN IS ELFOGADJÁK AZ AOSZ KÁRTYÁT!
Örömhír az AOSZ kártyával rendelkezők számára, hogy újabb szolgáltatóval növekedett
kedvezménypartnereinek köre: már a Kölyök-öböl Játszóházban is kedvezményt kaphatnak az
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érdeklődők.

Kölyök-öböl Játszóház egy komplex, kiemelten család-, bababarát kulturális és

szabadidős intézmény. Részletek a Tovább gombra kattintva érhetőek el.
Tovább…
VÁLTOZOTT A TARTÓS ÁPOLÁST VÉGZŐK IDŐSKORI TÁMOGATÁSÁRA
VONATKOZÓ JOGSZABÁLY
Fontos, autizmusban érintett szülők számára kedvező döntés született a közelmúltban: az
Alkotmánybíróság megsemmisítette a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló
jogszabály azon rendelkezését, mely indokolatlanul tesz különbséget a gyermeküket tartósan
ápoló szülők között az alapján, hogy a 20 éven át tartó ápolás időszakában igénybe vettek-e
meghatározott típusú pénzbeli ellátást vagy sem. A döntés hátteréről és következményeiről a
Tovább gombra kattintva olvashat.
Tovább…
VOLT EGY AUTISTA ISKOLA CEGLÉDEN. LESZ EGY AUTISTA ISKOLA
CEGLÉDBERCELEN?
Korábban már hírt adtunk róla, hogy Cegléd Önkormányzata és a helyi tankerület döntése
értelmében kényszerűen Ceglédbercelre költöztetik a Ceglédi Autista Iskola egy csoportját.
A döntés miatt a közelmúltban az AOSZ az EMMI, a Klebelsberg Intézményfenntartó, Cegléd
és Ceglédbercel települési vezetőivel közösen egyeztetést kezdeményezett. A Szövetség célja
az volt, hogy a leendő épületben minden feltétel adott legyen ahhoz, hogy a korábban
megkezdett szakmai munka ugyanolyan feltételek mellett folytatódhasson.
Tovább…

AOSZ INFO-PONT Hírek

ÚJ AOSZ INFO-PONT IRODA NYÍLIK DEBRECENBEN
Szeptember elején dr. Pap Lászlóval, Debrecen polgármesterével egyeztetett Kővári Edit, az
Autisták Országos Szövetségének elnöke. A találkozón szóba került, hogy hamarosan egy
AOSZ Info-Pont Iroda is megkezdheti működését a városban. Emellett arról is egyeztettek a
felek, hogy mit tehetne, mit fog tenni Debrecen városa az autizmusban érintett családokért az
érintettekkel, az AOSZ-szal, s a helyi szülőkkel közösen.
Tovább…
AOSZ INFO PONTOK VÁRNAK ORSZÁGSZERTE!
Országszerte egyre több helyszínen várnak AOSZ Info-Pontjaink, ahol számos különböző
szolgáltatás, várja az érdeklődőket. Az AOSZ Info-Pont irodák főbb szolgáltatásai:
„DATA

projekttel

kapcsolatos

tájékoztatás,

segítségnyújtás,

az

applikáció

megismertetésében, elterjesztésében való aktív szerepvállalás,
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InfoCentrum szolgáltatás.
AOSZ kártya igénylés, ügyintézés
Esőember újság megrendelése, ügyintézés
AOSZ hírlevél feliratkozás
Szakkönyvtár és más tájékoztató kiadványok
Mentorszülő szolgáltatás ajánlása
érintettek, családjaik, velük dolgozó szakemberek igényeinek, szükségleteinek feltárása.
Tovább…

ÉRDEKVÉDELEM

SZAKMAI ÉRDEKKÉPVISELETI EGYEZTETÉS AZ ORFK MUNKATÁRSAIVAL
Az Autisták Országos Szövetsége több érdekvédelmi szervezettel közösen kezdeményezett
egyeztetést annak érdekében, hogy a rendvédelmi dolgozók fogyatékossággal kapcsolatos
ismereteit növelje. Az egyeztetésen résztvevő felek fontosnak tartották, hogy az intézkedések
során a rendőrök ismerjék a fogyatékossággal járó speciális élethelyzeteket, emellett fontos,
hogy tisztában legyenek a kommunikációt és az együttműködést megkönnyítő módszerekkel.
A tárgyaláson szóba került a 112-es segélyhívószám hozzáférhetőségének javítása, valamint a
parkolókártyák rendszerének ügye is.
Tovább…

DATA PROJEKT - HÍREK, INFORMÁCIÓK
A közbeszerzés sikeres lezárását követően folyamatosan zajlanak a szakmai egyeztetések a
DATA applikáció és a hozzá tartozó tartalomszerkesztő felület
fejlesztéséről. A tesztelésre jelentkező személyek számára
júliusban

elérhetővé

vált

az

Előzetes

Regisztrációs

és

Oktatási Felület (ERO). Szeptember végéig befejeződik és
átadásra

kerül

az

Autizmus

Alapítványnál

a

kiemelt

szolgáltatási pont ügyfélterének kialakítása. A projektről
további

információt

a

www.data.aosz.hu

oldalon

olvashatnak.

PÁLYÁZATOK
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OKTÓBER 1-TŐL LEHET PÁLYÁZNI AZ IDEI NEA PÁLYÁZATOKRA
A Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) 2020. évi pályázataira 2019. október 1-jétől lesz
lehetőség pályázni. Annak érdekében, hogy a civil szervezetek részletes, pontos tájékoztatást
kapjanak a NEA pályázatairól, a civil területet érintő aktualitásokról és statisztikai adatokról,
2019. szeptember hónapban országos tájékoztató kampányt indít a Miniszterelnökség.
Országszerte

20

helyszínen

tartanak

pályázati

tájékoztató

fórumot,

amelyre

minden

érdeklődőt várnak.
Tovább…

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK

MEGHIRDETTÉK AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY ŐSZI EGYHETES TANFOLYAMAIT
Az

Autizmus

Alapítvány

új,

őszi

képzésein

számos

témában

kaphatnak

hasznos

és

gyakorlatban alkalmazható ismereteket a résztvevők. Az idei őszi időszakban képzést
szerveznek többek között az autista gyermekek szociális és kommunikációs készségeinek
fejlesztése, valamint az inkluzív oktatás és nevelés kérdéskörében is. A képzésekkel
kapcsolatos legfontosabb információk a Tovább gombra kattintva érhetőek el.
Tovább…
AUTIZMUS SPECIFIKUS MÓDSZEREK AUTIZMUSSAL ÉLŐ GYERMEKEK TÁRSAS
MEGÉRTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft képzésének célja, hogy
az autista gyerekeket nevelő szülők és a segítő szakemberek alapvető ismereteket
szerezzenek az autizmussal összefüggő társas nehézségekről, a társas megértés és társas
viselkedés

eltéréseinek

okairól,

természetéről,

következményeiről,

a

társas

megértés

támogatásának céljairól és módszereiről. Regisztrációs határidő: 2019.09.20. 14:00
Tovább…
CSOPORTOS FEJLESZTÉS A KAPOCS FEJLESZTŐMŰHELYBEN
A Kapocs Fejlesztőműhelybe 5-8 éves, magasan funkcionáló, autizmussal diagnosztizált, jó
verbális képességekkel rendelkező, elsősorban integrált oktatási formában tanuló gyermekeket
várnak. A csoport célja, hogy szombat délelőttönként 2×45 percben a kisgyermekek komplex
fejlesztésben részesüljenek. Céljuk, hogy a hozzájuk járó gyermekeknek ez egy biztonságot
jelentő kis közössége is lenne. A csoportalakításnál figyelembe veszik a gyermekek
képességeit és habitusát is.
Tovább…
MEGHIRDETÉSRE KERÜLTEK A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY ŐSZI,
AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEI
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A KézenFogva Alapítvány akkreditált továbbképzéseket indít szakemberek számára. A
képzések témái idén is sokszínűek: könnyen érthető kommunikáció, jogi ismertetek és a
szexualitás is terítékre kerül. A jelentkezésekkel kapcsolatos tudnivalók a Továbbra kattintva
érhetőek el.
Tovább…

PROGRAMAJÁNLÓ

AUTISTA FOTÓSOKAT VÁRNAK AZ ÓBUDA FOTÓKLUB EGYESÜLETBE
Az ötvenéves múltra visszatekintő Óbuda Fotóklub Egyesület fotós csoportot indít autista
fiataloknak,

kezdőknek

és

haladóknak.

Vezetője

Koncz

Dezső,

civil

foglalkozása

gyógypedagógus. A fiatalokat megtanítják a fotózás fortélyaira, bevonják őket az országos és
nemzetközi fotós életbe, emellett fotós sétákat és kiállítási lehetőséget is biztosítanak
számukra.
Tovább…
MŰVÉSZETTERÁPIÁS CSOPORT AUTISTA GYERMEKEK TESTVÉREI SZÁMÁRA
A Nemzetközi Cseperedő Alapítvány a 2019-2020-as tanévben is várja az autizmussal élő
gyermekek testvéreit művészetterápiás csoportjába. A családok elmondása alapján a (nem
autista) testvérek problémái gyakran háttérbe szorulnak, ezen próbálnak segíteni az
alapítvány munkatársai.

A terápiás foglalkozás kb 1,5 órás, heti rendszerességgel. A

szülőknek az alapítvány ebben az időben egyéni konzultációs lehetőséget, ill. szülőcsoportos
beszélgetést biztosít.
Tovább…
TÉGED IS VÁR A CSODAVÁR!
Az autizmus spektrumállapotból fakadó nehézségek többnyire enyhíthetők. A Csodavár
Budapest gyógypedagógusai evidencia alapú keretek között fejlesztik a gyermekek szociáliskommunikációs készségeit, gondolkodásuk rugalmasságát.
Tovább…
FUNTHOMAS BAND JÓTÉKONYSÁGI KONCERT AZ AUTISPEKTRUM EGYESÜLET
JAVÁRA
Válts

Te

is

jegyet

a

FunThomas

Band

jótékonysági

koncertjére,

ezzel

támogatva

az AutiSpektrum Egyesületet. A FunThomas Band egy baráti társaságból alakult zenekar.
Céljuk az örömzenélés a tőlük telhető legmagasabb színvonalon. Az AutiSpektrum Egyesület
2013 januárja óta működik, eleinte, mint önsegítő csoport, majd 2013. márciusában annak 17
tagjával egyesületet alapítottak. Jelenleg több, mint 90 tagjuk van, többségében gyermekük
által érintett szülők.
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Tovább…
ÚJRA: CSILLAGSZÜLŐ KLUB!
A „Csillagszülő Klub” 2018-ban alakult meg a SZÜLŐ2017-es FSZK pályázat keretén belül, az
Autista Gyermekekért Egyesület szervezésében. A programsorozat abban segíti az érintett
szülőket, hogy saját történeteiket elmesélve és megelevenítve, játékokkal és beszélgetésekkel
ki tudjanak kapcsolódni és fel tudjanak töltődni hasonló sorsú szülők társaságában. A
programok között szerepel sportnap, társasjátékozás, valamint irodalmi est is. A foglalkozások
ingyenesek, és minden alkalommal 16 órakor kezdődnek és 19 óráig tartanak.
Tovább...
ELTÉRŐ FEJLŐDÉS A GYAKORLATBAN KONFERENCIA
2019. október 18-án Győrbenkerül megrendezésre a szakma neves képviselőinek bevonásával
az Eltérő fejlődés a gyakorlatban – Hiperaktivitás, szenzoros feldolgozási zavarok, autizmus,
tik zavarokcímű konferencia. Szeretettel vár mindenkit a BHRG Alapítvány!
Tovább…
AOSZ INFO-PONT IRODA MEGNYITÓ
Még közelebb a családokhoz! – Új vidéki AOSZ INFO-PONT iroda és ‘DATA’ Szolgáltatási Pont
nyílik Debrecenben! Az AOSZ Info-Pont irodák munkájáról, jövőjéről és a Te személyes
javaslataidról Hanákné Szabó Tünde koordinátorral beszélgethetsz a megnyitón.
Tovább...

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.
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