Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Tagszervezeti Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének tagszervezeti hírlevele
2016. február 15.

A helyi szolgáltatások bővítése, könnyebb hozzáférhetőség!
Országszerte könnyen elérhető, hatékony érdekvédelem!
Személyes kapcsolat és elérhetőség minden érintett család számára!

Megújul az Autisták Országos Szövetsége – a segítség
házhoz jön!

2016 tavaszán megnyílnak a vidéken elérhető Aosz InfoPontok!
Az AOSZ és együttműködő tagszervezeteinek célja, hogy a családok segítése a lakóhelyükhöz
közel, akár személyes segítségnyújtás útján történjen. Számos képzett, különböző feladatokra
felkészült

együttműködő

partner

segíti

az

autizmussal

élő

személyek

és

családjaik

mindennapjait. Célunk, hogy a vidéken élő, különböző feladatokra felkészült kollégák helyben
és

közösen

nyújtsanak

mindennapi

segítséget

autista

gyermekeinknek,

társainknak,

családjaiknak és a velük foglalkozó intézményeknek. Ennek érdekében 2016 tavaszán az
ország különböző részein AOSZ InfoPontok létrehozását tervezzük.
Az AOSZ InfoPontok létrehozása
Az NCTA támogatásával létrejött vidéki hálózat modelljének megvalósítása eredményeként
tevékenységünk és szolgáltatásaink bővülnek, a jövőben az INFOCENTRUM szolgáltatásokat
a

helyi/regionális

igényekre

jóval

hatékonyabban

reagáló

AOSZ

InfoPont

irodák

létrehozásával látjuk el. Az AOSZ vidéki hálózatát alkotó és az ahhoz csatlakozó szervezetek így
a helyi igényeket, egyéni sajátosságokat és a változásokat sokkal inkább nyomon követő,
azokra hatékonyabban reagáló és személyesebb kapcsolat biztosításával, az eddig kizárólag
Budapesten elérhető AOSZ Iroda feladatait látják majd el vidéken.
Az AOSZ InfoPontok működtetése
Az AOSZ a helyi szolgáltatások működtetéséhez pályázati úton biztosít forrásokat. A
szolgáltatási igényeket és az együttműködés kereteit, a támogatás tartalmi elemeit közösen
szeretnénk meghatározni, ezért kérjük, hogy töltsétek ki a mellékelt IGÉNYFELMÉRŐ lapot,
hogy láthatóvá váljanak a Ti elképzeléseitek is számunkra. Az IGÉNYFELMÉRŐ lapot az
aoszinfopont@esoember.hu címre várjuk vissza 2016. február 24ig.

Ki lehet a vidéki hálózat tagja?
Az AOSZ vidéki hálózatának jelenleg a térképen látható 16 tagszervezet az együttműködő
partnere.
A vidéki hálózathoz tagszervezeteink közül bárki csatlakozhat, aki szándékát kifejezi a
szervezetfejlesztes@esoember.hu címen. A csatlakozás együttműködési megállapodás
aláírásával válik véglegessé.
Megszűnike az AOSZ budapesti irodája és annak szolgáltatásai?
Nem, az AOSZ Iroda továbbra is ellátja a feladatait, bizonyos szolgáltatások továbbra is csak az
AOSZ irodán keresztül érhetőek el (pl. jogsegélyszolgálat) és tagszervezetei részére új
szolgáltatásokat is bevezet. Célunk, hogy tagszervezeteink működéséhez, érdekérvényesítő
tevékenységéhez stabil hátteret, szakmai támogatást nyújtsunk képzések, szolgáltatások,
találkozók formájában.
AOSZ InfoPont tervezett szolgáltatásai:
InfoCentrum: Személyes információ és segítségnyújtás (jogszabály értelmezésében,
ellátások elérésében, adatbázisok használatában, elhelyezési, ellátási kérdésekben)
AOSZ kártya igénylése helyben
helyi AOSZ kártya kedvezményt nyújtó partnerek számának bővítése
Esőember folyóirat megrendelése, átvétele
Hírlevélre történő feliratkozás
Mentorszülő szolgáltatás: sorstársi segítség, lelki támasz, hasznos és praktikus
információk tapasztalt és képzett szülőtársaktól
„Lehete autista gyerek a padtársam?” programban dolgozó animátor a gyermeked
iskolájába, ha úgy érzed, hogy társait segíteni kell az autizmus elfogadásában
Szülőtalálkozók, képzések, rendezvények szervezése
Hozzáférés az AOSZ kiadványaihoz
Szakkönyvtár működtetése
Lehetőség az egyéni szükségletek, a személyes igények feltárására

Az AOSZ InfoPontokat Veletek közösen szeretnénk létrehozni és működtetni. Kérjük, hogy a
mellékelt dokumentumok visszaküldésével segítsétek a szolgáltatások kialakítását, bátran
keressetek kérdéseitekkel, ötleteitekkel az AOSZ elérhetőségein.
Telefon: +36 1 354 1073, +36 20 575 1919
Email:
• elnok@esoember.hu – Kővári Edit
• szervezetfejlesztes@esoember.hu – Hanákné Szabó Tünde
• aoszinfopont@esoember.hu – NeubergerVass Rita

Értetek vagyunk, Veletek dolgozunk!
Kővári Edit
elnök
MELLÉKLETEK:
IGÉNYFELMÉRŐ LAP (azonnal letöltődő word dokumentum)

Levél tagszervezeteknek (pdf. formátumban)

Lehetőség a tagszervezeteknek adó 1% gyűjtési
kampányban való részvételhez

Az

Autisták

Országos

Szövetsége

az

adó

1%ának

gyűjtéséhez

idén

is

kampányt

indít, a korábbi években már volt lehetőség csatlakozni ehhez, sokan meg is tettétek, és
visszaküldtétek az ehhez szükséges Együttműködési megállapodásokat.
Az AOSZ célja, hogy az adományozók a tagszervezeteinket is támogathassák adójuk
1%val,

az

AOSZ

honlapjára

kattintva

maguk

választhassák

ki,

hogy

melyik

szervezetnek akarják felajánlani az adójuk 1%át.
MELLÉKLETEK:
A Felhívás teljes terjedelmében itt olvasható és letölthető.
Az Együttműködési megállapodás pedig, a linkre kattintva azonnal letöltődik word
dokumentumban.
A levélben szereplő Tagszervezeti Adatlap szintén a linkre kattintva, azonnal letöltődik. Ezt
csak akkor küldjétek vissza, ha változott valami a szervezet adataiban.
Többen jeleztétek év közben is felénk az adatváltozásokat, ezúton is köszönjük
Nektek!
Az 1 %os felhívással és az adatváltozással kapcsolatban a
tagszervezetek@esoember.hu email címre írhattok.

20 millió forint támogatásra ír ki pályázatot a CIB
Alapítvány
Közhasznú civil szervezetek, egyesületek, alapítványok pályázhatnak idén a CIB Társadalmi
Felelősségvállalás

Alapítvány

„Tenni

tudunk”

című

pályázatán.

A

téma

a

gyermekegészségügy, különös tekintettel a korai fejlesztésre.
A

CIB

Alapítvány

pályázatának

célja

a

korai

fejlesztésre

szoruló

gyermekek

esélyegyenlőségének, életminőségének javítása, fejlesztésük támogatása, a velük foglalkozó
szakemberek, oktatók, szülők, és egyéb támogatói csoportok segítése. A pályázat keretében
2016ban összesen 20 millió forint összegű támogatás kerül szétosztásra, az egy pályázatra
adható minimális támogatási összeg 2 millió forint.
Az Alapítvány olyan közhasznú szervezetek jelentkezését várja, akik főként az újszülött és 8

éves kor közötti gyermekekkel foglalkoznak. Február 1től két hónapig érkezhetnek be a CIB
Alapítványhoz azok a pályázati anyagok, amelyek megfelelnek az alapítvány honlapján
www.cib.hu/cibalapitvany található részletes pályázati kiírásnak. A támogatás odaítéléséről
június 1ig döntés születik.
A pályázatok beadási határideje: 2016. március 31.
További információ:
info.cibalapitvany@cib.hu
www.cib.hu/cibalapitvany
A Pályázati Felhívás ITT olvasható.
A sajtóközlemény ITT olvasható.

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu Kérjük erre a hírlevélre ne válaszoljon! A
hírlevekkel kapcsolatban a komm@esoember.hu e‐mail címen várjuk az észrevételeit.

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.

