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Összefoglaló - Az elnök beszámolója az AOSZ 2014. évi Szakmai munkájáról 

Ügyvitel 
*az elnök aktív, operatív részvétele  
*átlagosan 6,19 munkatársi létszám 

*önkéntesek (7 + 53 + 4 fő) 
*közösségi szolgálat: 8 fő  
*közfoglalkoztatás: 2 fő, egyik főfoglalkozású lett 

Egyesületi dokumentáció átalakítása 

*Alapszabály nem változott 

*SZMSZ-ben kisebb módosítások 

A szervezet stratégiai és demokratikus működésének biztosítása, a tagság létszáma *2 
közgyűlés, 11 elnökségi ülés és 2 felügyelő bizottsági ülés 
*3225 fő egyéni tag, 83 tagszervezet 
*alacsony tagdíjfizetési hajlandóság 
*új tagnyilvántartó rendszer 
*lejárat nélküli, az érintett nevére kiállított, plusz egy fő kísérőnek kedvezmény nyújtó AOSZ 
kártya 
*AOSZ-kártyára kedvezményt nyújtó partnerek számának bővítése 

Stratégia 

*új szervezeti stratégia: Összefogás – Együttműködés – Innováció 2014-2017 

*Országos Autizmus Stratégia megújítása 
 

Az iroda operatív működtetése 

*az iroda ellátta a működéshez szükséges adminisztratív és pénzügyi feladatokat  
 

Tagszervezeti hálózatok (érdekvédelmi részfeladat), tagszervezetek támogatása 

*Autista Majorságok Hálózata: egyeztetések  a TIOP 3.2.4-13/1 projektekről, egyeztetés, 640 

aláírás gyűjtése és az ombudsman megkeresése az autista felnőttek pszichiátriai ellátásának 

javítása ügyében;  

*”Tartalmas Pihenés” nyári tábor pályázat alapján 71 autista gyermek nyaraltatása 10 nyertes 

pályázó civil szervezet által, pályázónként 100 ezer forintból; 

*Vidéki Tagszervezetek Érdekérvényesítő Pályázata: összesen 3,2 millió Ft, 7 nyertes civil 

szervezet pályázó; visszajelzés a pőályázatról: más tevékenységre szerettek volna pályázni, 

nehezen valósult meg a kötelező elem. 

*Autizmus Nap – Ismerjük meg egymást, ismerjük meg értékeinket!: sikeres rendezvény a jó 

gyakorlatokról fejlesztő eszközökről, szakkönyvekről, fejlesztésekről 
 

Információs szolgáltatás 

*új AOSZ-honlap, új Facebook oldal 

*Esőember c. újság 4 alkalommal 1600/1600/1600/1700 példányban 

*Hírlevél 11 alkalommal, plusz 7 rendkívüli alkalommal 

*Információs Centrum: 748 megkeresés, ebből 228 a jogsegélyszolgálathoz került 

*Mentorszülő hálózat: működik a segítségnyújtás, de a tevékenység adminisztrációja 

nehézkes 
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*kiadványok: 3 ezer db „könyvjelző” és 3 ezer db leporello nyomtatása a tartalom frissítését 

követően 
 

Hazai szervezetekkel való kapcsolattartás 

*az AOSZ elnöke tagja a FESZT elnökségének 

*együttműködés az FSZK-val (Nyolc Pont Projekt), a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Főiskolai Karral, az Autizmus Alapítvánnyal  

*teljes jogú tagság kérvényezése az IFKOTT-nál 
 

Nemzetközi kapcsolatok (érdekvédelmi részfeladat) 

*részvétel az Autism Europe vezető testületében delegált útján 

*a FESZ-en keresztül részvétel a Europen Disability Forum munkájában is 
 

Jogi tevékenység (érdekvédelmi részfeladat) 

*dr. Kálozi Mirjam – jogsegélyszolgálat: 236 regisztrált ügy, 4 bírósági ügy, 12 EBH (Egyenlő 

Bánásmód Hatóság) ügy, 1 jogértelmezési állásfoglalás kérése az EMMI-től 

*válasz ombudsmani megkeresésre, jogszabálymódosítások véleményezése  

*állásfoglalások az Antidiszkriminációs Hálózat, az ENSZ gyermekjogi egyezmény 

végrehajtását vizsgáló bizottsága, az Emberjogi Kerekasztal részére 

*jogi ismeretek átadása a szülőtréningeken ill. újságcikkekben 
 

Forrásteremtés 

*1%-os kampány a tagszervezetek javára is 

*21 millió Ft pályázati támogatás a Norvég Civil Támogatási Alaptól a “VIDÉKI 

TAGSZERVEZETEK ORSZÁGOS HÁLÓZATOSODÁSÁT SEGÍTŐ MODELL ÉRTÉKŰ 

SZERVEZET- ÉS KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROGRAM AZ AOSZ-NÁL” című projektre 
 

Társadalmi szemléletformálás (3. számú részfeladat) 

*animátor program: 33 szemléletformáló óra, 480 tanuló résztvevő 

*programok és kékre világítás az Autizmus Világnapján (április 2.) 
 

Képzési programok (2. számú részfeladat) 

*1 Fogódzó, 4 Felnőtt Fogódzó, 1 Autizmus és Szexualitás tréning 

 

 

Budapest, 2015. február 27. 

 

                                                                       Kővári Edit elnök 

 

A beszámoló teljes terjedelmében olvasható honlapunkon:  

http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2015-05-16/  

http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2015-05-16/

