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 Megkezdődött az AOSZ megújulása!
Tagjainkat korábban már értesítettük arról, hogy az AOSZ-nak nyert a Norvég Civil Alaphoz (NCTA) 
beadott hálózatosodást elősegítő, szervezet és közösség fejlesztésére benyújtott pályázata.
A 2 éves időtartam alatt megvalósuló hálózatosodás keretében 9 vidéki és 1 budapesti tagszervezet 
fejlesztésére kerül sor abból a célból, hogy 

- területileg kiegyenlítettek legyenek az autizmussal élőknek nyújtott szolgáltatások,
- minél több autista személlyel tudjuk felvenni a kapcsolatot, azáltal, hogy az AOSZ az ország több 

pontján is erős tagszervezettel rendelkezik,
- hálózati működés révén országos lefedettségű legyen az érdekképviselet és szemléletformálás,
- országszerte egymásra találjanak az autizmussal élő társaink,
- szolgáltatástérkép készüljön.

Jelenleg a helyzetelemzés szakasza folyik, melynek során információkat gyűjtünk tagjainktól és 
tagszervezeteinktől kérdőíven keresztül, valamint személyes találkozók során. Legutóbb Zalaegerszegen és 
Szolnokon járt az NCTA pályázatot megvalósító projekt team, a médiából is értesülhettek az adott projektről 
és az eseményről:
http://zaol.hu/hirek/osszefogas-az-autistakert-1648482 és http://youtu.be/Ep06ZjazNxg
http://zegtv.hu/index.php?mod=hr&hr_id=11185
https://www.youtube.com/watch?v=pM9Van5aszQ

Folyamatosan frissülő információkért kérjük, látogasson el a projekt aloldalára: 
http://aosz.hu/halozatosodas-projekt-a-ncta-tamogatasaval/ 

Képzések pedagógusoknak
Az FSZK honlapján a „Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex 
innovációja, szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt projekt 
keretében az alábbi képzésekre lehet jelentkezni: „Autizmus-specifikus ismeretek a korai fejlesztésben” 
címűre a pedagógia szakszolgálatnál dolgozó szakalkalmazottak jelentkezhetnek; „Autizmus-specifikus  
korai felismerés” (Győrben és Debrecenben lesznek az előadások) az egészségügyben dolgozókat várják. 
További információ itt: http://fszk.hu/felhivas-autizmus-specifikus-korai-felismeres-cimu-kepzesre/#more-
5078 

Peter Vermeulen előadásai
A Nyolc Pont projekt vendége lesz október 8–9–10-én Peter Vermeulen a budapesti Károlyi-Csekonics 
Rezidencián (www.kcsr.hu).
Előadásainak fő témái:
1. nap: Kontextus-vakság – a világ az autizmussal élő emberek szemével
2. nap: Hogyan segítsük az autizmussal élőket önmaguk megértésében és elfogadásában?
3. nap: Stressz-menedzsment
A programon szinkrontolmácsolás lesz, és Vermulen magyar nyelven először megjelenő kötetét is meg lehet 
venni. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
A regisztrációt október 2-án, kedden 16 órakor lezárják.
További információ: http://fszk.hu/3-nap-peter-vermeulen-nel-a-nyolc-pontban/ 
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(Gyógy)teák a Bárczin
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar már a második évben rendezi meg a „Bárczi-(gyógy)tea” 
előadássorozatot, ahol egy tanéven át aktuális szakmai, szakmapolitikai témákról hallhatnak az érdeklődők. 
A 2014/15-ös tanévben a Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek számára nyújtott szolgáltatások 
Magyarországon cím köré szervezik az előadássorozatot. Az első előadás október 2-án lesz 17 órakor; ekkor 
az elmúlt húsz évről beszélget Aáry Tamás Lajos, Márkus Eszter és Verdes Tamás. A beszélgetést Perlusz  
Andrea vezeti. Az előadások helyszíne: 1097 Bp. Ecseri út 3. A épület, II. emelet, 202-es terem. 
Regisztrálni az alábbi linken lehet: http://gyogytea.barczi.elte.hu/reg.php  .   További információk: 
www.barczi.elte.hu.

Új egynapos képzések az Autizmus Alapítványnál
Az Autizmus Alapítvány az idei őszi tanfolyami idényben is indít egynapos kurzusokat szülők és 
szakemberek számára. A következő tanfolyam:

Nem, vagy alig beszélő gyermekek és felnőttek kommunikációjának fejlesztése – augmentatív és 
alternatív kommunikáció autizmus spektrum zavarban.

A kurzus időpontja: 2014. november 14. (péntek), 9.00 – 14.30
A képzésre vonatkozó információk rövidesen felkerülnek az Autizmus Alapítvány   honlapjára  .
A tanfolyamokkal kapcsolatban bővebb tájékoztatást az autizmus@autizmus.hu e-mail címen kaphat!

Kormányhivatal vezetőit és dolgozóit érzékenyítettük
A MEOSZ Ifjúsági Tagozatának győri tagszervezete, a CAMELOT meghívására az AOSZ és a Mit tehetnék 
Érted Alapítvány 2014. szeptember 19-én szemléletformáló rendezvényen vett részt Győrben.
A rendezvényen a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal alkalmazottainak mutatkoztak be a 
fogyatékossággal élőket képviselő helyi szervezetek, valamint érzékenyítő játékokon keresztül bemutattuk, 
hogy az autizmus kívülről nem látható, hogy a társas helyzetekben, az ügyintézések során milyen kérdések 
merülhetnek föl egy autista emberben, hogy hogyan tudják az ügyintézést autista társaink és az őket kísérők 
számára megkönnyíteni.
A Győr-Moson-Sopron megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének igazgatóhelyettese 
sok időt töltött az asztalunknál előremutató együttműködési szándékkal.
A MEOSZ ifjúsági tagozatának roadshowja folytatódik további helyszíneken, amelyeken az AOSZ is részt 
fog venni, hogy segítse a szemléletformáló tevékenységet.
Az eseményről készült képgalériánkat megtekintheti itt✎ : http://aosz.hu/galeria/lepj-kozelebb-
szemleletformalo-rendezveny-gyorben-2014/

AOSZ-kártya fejlemények
Ezúton is értesítjük tagjainkat, hogy az AOSZ jelenleg közel 200 új partnerrel vette fel a kapcsolatot, illetve 
folytat tárgyalásokat, annak érdekében, hogy minél több helyen igénybe lehessen venni az AOSZ-kártya 
nyújtotta kezdeményeket. 
Kérjük tagjainkat, hogy folyamatosan figyelje honlapunkat és Facebook oldalunkat, amelyeken hírt adunk a 
fejleményekről. 

Asztalitenisz oktatás autizmussal élő fiataloknak
Sportolni vágyó, autizmussal élő személyek jelentkezését várja Erdei Attila Péter asztalitenisz versenyző, 
oktató. A Népliget tőszomszédságában található ping-pong klubban kulturált körülmények között 
tanulhatják el a sportág rejtelmeit az érintettek. Aki, érdeklődik az oktatás iránt, a következő elérhetőségen 
jelentkezhet:
Erdei Attila Péter  06-70/219-90-88
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Fogászati centrumot adták át Szegeden
Országszerte hat speciális fogászati centrumot alakít ki a kormány annak érdekében, hogy a súlyos 
fogyatékkal vagy speciális igényekkel élők számára is elérhetőek legyenek a fogmegtartó kezelések. A 
centrumokra – köztük a Szegedi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán kiépített rendelőre – 
összesen 300 millió forintot költenek.
Szegeden, míg korábban csak fogeltávolításra volt lehetőségük speciális körülmények között a fogyatékkal 
élőknek, ezentúl a fogmegtartó kezelések és az implantátumok beültetése is elérhető számukra. 
Forrás: Szegedcafe.hu
Mind a hat speciális fogászati centrumot megkereste az AOSZ annak érdekében, hogy az ellátás 
igénybevételéhez szükséges információkat tagjaink számára a honlapunkon közzétegyük. A válaszok 
beérkezésének ütemében az oldalt folyamatosan frissítjük.

A Semmelweis Egyetem Arc- Állcsont- Szájsebészeti Klinikával együttműködés indul az autizmussal élők 
speciális igényeinek megfelelő ellátás kialakítására. Kérjük Önöket, hogy figyeljék híreinket!

Megvannak a pályázati nyertesek
Az AOSZ elnöksége döntött a „Vidéken működő tagszervezetek érdekvédelmi, szülősegítő 
tevékenységeinek fejlesztésére, a hálózatos működés elősegítésére” kiírt pályázatokról.
A nyertes pályázatot benyújtott szervezetek:
1: Abigél Közhasznú Egyesület
2: Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete
3: MOZAIK Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért
4: Esőemberekért Egyesület
5: Szimbiózis a Harmonikus Együtt-létért Alapítvány
6: Autista Gyermekekért Egyesület
7: Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület

A pályázatokból számos program valósul meg vidéken, többek között az AOSZ munkájáról, célkitűzéseiről 
is szó esik majd. Figyeljék a programokat, jöjjenek el, segítsék észrevételeikkel a munkánkat.
A pályázatról bővebben ezen   az oldalon   és itt olvashatnak: http://aosz.hu/nyertes-palyazatok/
 

Pályázati felhívás kezdő szakembereknek
A Budapesti Patrónus Alapítvány pályázati felhívást tesz közzé a 2014–2015-ös évben (8 hónap alatt) 
megvalósuló, műhelymunkában végzendő gyakornoki/asszisztensi feladatokra  
kezdő szakembereknek. 
Feladatuk: részt venni a Rajmond klub autizmussal élő fiataljainak egyéni támogatási terv szerinti, heti 
rendszerességgel történő mentorálásában, pedagógiai-gyógypedagógiai és mentális-pszichológiai 
fejlesztésében, terápiájában, viselkedés és egyéb problémáik, rossz szokásaik leküzdésében. 
Megbízási idő: november 1-jétől, 7-8 hónapig (kb. heti 3 óra; várhatóan 90-100 óra). 
Díjazás: 300 000-340000 Ft.
Pályázati feltételek: 
Pályázhat minden 21 év feletti felsőfokú szakmai végzettséggel rendelkező, vagy legalább 3-ad éves 
hallgató, aki autizmus és terápiák területén már rendelkezik megfelelő szakmai ismeretekkel és kellően 
motivált a feladat ellátására, különös 
tekintettel a felnőtt autizmusra. Elsősorban jelenlegi, vagy leendő gyógypedagógusok, pszichológusok, 
pszichiáterek jelentkezését várjuk.
Benyújtási határidő: 2014. 10. 29. 12 óra. (Írásban, személyesen vagy postai levélben.)
Cím: 1182 Budapest, XVIII. Wlassics Gyula utca 131. 
A pályázatról bővebben a Budapesti Patrónus Alapítvány honlapján olvashatnak: 
www.patronusalapitvany.hu; www.rajmondhaz.hu.
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Továbbra is vannak szabad jegyek a rendhagyó Kakaókoncertre
Mint arról korábban beszámoltunk, a Budapesti Fesztiválzenekar autizmusbarát Kakaókoncertet tart 2015. 
február 8-án. 
A regisztráció határideje lejárt, de a szabad piacon még lehet rá jegyet vásárolni. 
Az esemény a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány közreműködésével jön létre.

Töltsd le a telefonodra az elsősegélynyújtó applikációt
Az Elsősegélynyújtás- Mit kell tennem? elnevezésű mobil alkalmazás megoldást jelenthet azok számára, aki 
nem mernek segíteni balesetet szenvedett társaiknak. Az OMSZ és WEBBeteg.hu egészségportál által 
közösen kidolgozott alkalmazás egyszerre segít az elsősegélynyújtási ismeretek elsajátításában, illetve nyújt 
gyorsan elérhető konkrét tanácsokat bármilyen váratlan helyzetben. A tömör áttekinthető utasításokat 
informatív ábrák és képek is támogatják, ezzel segítve a mozdulatsorok helyes kivitelezését
További információ itt: http://aosz.hu/szeretne-eletet-menteni-most-megteheti/

Megjelent a háztartási nagygépek vásárlásának támogatására kiírt pályázat
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közzétette a háztartási nagygépek (hűtő- és fagyasztó) cseréjnek 
támogatására korábban beharangozott pályázatot lakossági fogyasztók részére. 
A pályázat kódja: HGCS-2014
A pályázat keretében nyugdíjas és nagycsaládos magánszemélyek állami támogatással csökkentett vételáron 
jogosultak új háztartási nagygép (hűtő/fagyasztógép) beszerzésére.
A pályázat részleteit itt olvashatják:
http://palyazatmenedzser.hu/2014/09/25/hgcs-2014/

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal RSZSZ ügyfélszolgálata segítséget biztosít az 
autizmussal élőknek

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve
biztosítja az ügyfélszolgálat tekintetében az azonnali behívás, illetve ügyintézőhöz kerülést az autizmussal 
élők számára
Az Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szerve ügyfélszolgálata

• a megváltozott munkaképességű személyek kérelme, elbírálása tárgyában, illetve
• rehabilitációs ellátás során foglalkozási rehabilitációs ügyintézés tárgyában

működik. 
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő – Szerda: 8.00-15.00
Csütörtök:         8.00-17.00
Péntek:              8.00-12.00
Kérik, hogy az ide érkezők a portán jelezzék, mondják meg az indokot (autista személy ügyintézése), és 
kérjék a soron kívüli behívás jelzését az ügyintéző felé. 
A komplex bizottsági vizsgálatoknál kérik a pontos megérkezést, és az iratokat elvevő ügyintézőnek jelezni 
a problémát. 
Helyszíne: 9024 Győr, Szent Imre út 41. szám I. emelet alatt, 
Probléma esetén azonnal, személyesen kereshetik: Ősz Ágnes igazgató - helyettest 

A Hivatal elérhetőségei letölthető változatban itt találhatók.
http://www.kormanyhivatal.hu/download/2/d3/60000/Telefonk%C3%B6nyv_RSZSZ.pdf
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