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Az Autisták Országos Szövetségének 2017. évi szakmai beszámolója 

  
Célok elérését 
szolgáló 
tevékenységek 

A tevékenységekhez 
kapcsolódó feladatok  

Felelős és 
megvalósítók 

Határidő Eredmény Teljesült feladatok, indikátorok 

Szervezeti működés 

1 

A szervezet stratégiai 
és demokratikus 
működésének 
biztosítása 

Közgyűlések szervezése, 
lebonyolítása 

Elnök 
február, 
május 

Egy rendes közgyűlés, további, esetleg rendkívüli 
közgyűlések 

3 közgyűlés:  
2017. 02.25: http://aosz.hu/esemeny/aosz-kozgyules-2017-02-25/   
2017.05.13: http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2017-05-13/   
2017.09.30.: http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2017-09-30/  
Közgyűlési határozatok: http://aosz.hu/tagsag/kozgyulesi-hatarozatok/?y=2017  

2   
Elnökségi ülések szervezése, 
lebonyolítása 

Elnök folyamatos 
Évente legalább 4 elnökségi ülés, vidéki ülések szervezése 
is 

1 elnökségi ülés, 10 elektronikus elnökségi szavazás, felügyelő bizottság kontrollja mellett. 
Az elnökségi határozatok itt érhetőek el: http://aosz.hu/tagsag/elnoksegi-
hatarozatok/?y=2017  

3   Felügyelő bizottság  FB Elnök 
március, 
december 

Évente 2 FB ülés 
FB jelentés elkészítése 2016 évi működésről; 1 db állásfoglalás a megváltozott tagsági 
viszonyok okozta jogi anomália miatt BE-335/2017 iktató számon; (a közgyűlés a 
9/2017.(IX.30.) számú határozatával utólag jóváhagyta) 

4   

Régiós tagszervezeti találkozók 
szervezése az átalakulás során 
felmerülő kérdések megvitatása, 
szorosabb és személyesebb 
együttműködés 

Elnök 
1-2. 
negyedév 

Az érdekvédelmi munkában, együttműködések 
kialakításában történő tervezhető részvétel a 
tagszervezetek számára 

4 tagszervezeti találkozó AOSZ Info-Pont irodák szervezésében:  
03.18. Veszprém: http://aosz.hu/megtartottuk-az-elso-tagszervezeti-talalkozot-a-veszpremi-
aosz-info-pont-irodaban/  
03.24. Nagykanizsa: http://aosz.hu/tagszervezeti-talalkozo-a-nagykanizsai-aosz-info-pont-
irodaban/  
04.10. Székesfehérvár: http://aosz.hu/esemeny/66220/  
05.06. Salgótarján; http://aosz.hu/tavaszi-tagszervezeti-talalkozok-az-aosz-info-pontokban/  

5 
Az AOSZ 
munkaszervezetének 
operatív működtetése 

Szakmai vezetés Elnök folyamatos 
a munkaszervezet hatékonyan működik, az Alapszabályban 
vállalt érdekvédelmi feladatok teljesülnek 

Jelen szakmai és pénzügyi beszámoló bemutatása 

6   
Irodavezetés, munkaszervezés, 
infrastruktúra megőrzése, operatív 
feladatok ellenőrzése 

Irodavezető folyamatos 

A központi iroda magas színvonalon működik, a 
munkatársak feladatainak szervezése, a munkavégzés 
ellenőrzése megvalósul. A munkavédelemmel, 
tűzvédelemmel és üzemorvosi szolgáltatással kapcsolatos 
kötelezettségek teljesülnek. 

Az iroda működését az irodavezető biztosította. A több munkakört egyszerre betöltő 
munkatárs leterheltsége miatt a kinevezés átgondolása szükséges. 

7   Titkársági feladatok ellátása Titkárság folyamatos 
A külső partnerekkel és az AOSZ-szal kapcsolatban álló 
szervekkel, személyekkel a kapcsolattartás méltó a 
szervezethez 

354 db KI-, 740 db BE- iktatott levél, az információs centrumba érkező megkeresések 
iktatásra kerülnek, az adatvédelem megvalósulása mellett 

8   Pénzügyi működés biztosítása 

Forrásteremtési 
munkacsoport, 
pénzügyi 
munkatárs 

folyamatos 
a munkaszervezet költséghatékonyan működik, a hálózatok 
működnek, a tagszervezetekkel való munka, fejlesztések 
megvalósulnak 

pénzügyi beszámoló bemutatása 

9 
A tagszervezeti 
hálózatok operatív 
működtetése 

Autista Majorságok Hálózatának 
működtetése, térségi workshopok 
szervezése 

Elnök, hálózati 
koordinátor 

folyamatos 

a felnőtt autizmussal élők számára szociális 
szolgáltatásokat nyújtó szervezetek érdekvédelme 
megvalósul, az autista személyek szociális ellátásában a 
fejlesztések és együttműködések megkezdődnek, 
szakpolitikai ajánlás készül, értékteremtő kommunikáció 
megvalósul 

2 db Autista Majorságok Hálózata találkozó valósult meg az év során. 2017. június 22-én és 
2017. november 2-án. Augusztus 26-án a KAP fesztiválon és november 25-én az AOSZ 
napon is árusították termékeiket az AMH tagszervezetei. A KAP fesztiválról részletesen itt 
érhető el információ: http://aosz.hu/kap2017/  

http://aosz.hu/esemeny/aosz-kozgyules-2017-02-25/
http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2017-05-13/
http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2017-09-30/
http://aosz.hu/tagsag/kozgyulesi-hatarozatok/?y=2017
http://aosz.hu/tagsag/elnoksegi-hatarozatok/?y=2017
http://aosz.hu/tagsag/elnoksegi-hatarozatok/?y=2017
http://aosz.hu/megtartottuk-az-elso-tagszervezeti-talalkozot-a-veszpremi-aosz-info-pont-irodaban/
http://aosz.hu/megtartottuk-az-elso-tagszervezeti-talalkozot-a-veszpremi-aosz-info-pont-irodaban/
http://aosz.hu/tagszervezeti-talalkozo-a-nagykanizsai-aosz-info-pont-irodaban/
http://aosz.hu/tagszervezeti-talalkozo-a-nagykanizsai-aosz-info-pont-irodaban/
http://aosz.hu/esemeny/66220/
http://aosz.hu/tavaszi-tagszervezeti-talalkozok-az-aosz-info-pontokban/
http://aosz.hu/kap2017/
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10   

AOSZ Info-Pont irodahálózat 
fejlesztése, támogatás, közös 
aktivitás, érdekvédelem, kölcsönös 
együttműködés a jó gyakorlatok 
terjesztése, az autista személyek 
és családjaik életminőségének 
javítása, támogatása  

Elnök, 
tagszervezetekért 
felelős munkatárs 

folyamatos 

6 vidéki AOSZ Info-Pont iroda folyamatos felkészítése, a 
munkatársak képzése, egységes, magas színvonalú, 
biztonságos és folyamatos működése megvalósul, helyi 
kapcsolati háló kiépül, régiós központú együttműködések 
elkezdődnek 

Az AOSZ Info-Pont iroda hálózatának egyéves működésének közös értékelése megtörtént, 
az értékelés alátámasztja, hogy a vidéki irodák tevékenysége a hatékony működést 
szolgálja, valamint szélesebb körben elérhetőek a családok számára szolgáltatások. Az AIP 
irodák tevékenysége és hálózata is további fejlesztésekre elé néz, mely a hatékonyság 
további növelését eredményezi. http://aosz.hu/tanacsra-van-szuksege-az-aosz-info-pont-
irodak-segitenek/  
6 vidéki AOSZ Info-Pont iroda működése (Nagykanizsa, Veszprém, Székesfehérvár, 
Salgótarján, Szeged, Vésztő), 2 munkatalálkozó, 4 tréning (3 db 1 napos, 1 db 2 napos), 1 
online képzés, 2 szupervízió a munkatársak részére, egységes arculattal, szóróanyagok, 
kapcsolattartási adatokkal történő működés biztosított, szakkönyvtár és infocentrum 
szolgáltatás (177 megkeresés) működik, 4 tagszervezeti találkozó, 1 kihelyezett elnökségi 
ülés szervezése megvalósult http://aosz.hu/aoszinfopontok/  
http://aosz.hu/megujitottak-szerzodeseiket-az-aosz-szal-a-videki-info-pont-irodak/  

11   

Vidéki tagszervezetek, hálózati 
koordináció, régiós tagszervezeti 
találkozók, közös akciók, 
érdekvédelmi feladatok 
megvalósítása, pályázatok 
megvalósítása 

Elnök, 
tagszervezetekért 
felelős munkatárs 

folyamatos 

Tagszervezetek útján történik a kapcsolattartás az autista 
személyekkel és családjaikkal, a tagszervezetek 
tudásnövelése megvalósul, a helyi igények és szükségletek 
feltárásra kerülnek, és egységes érdekvédelem valósul 
meg, valamint a szolgáltatások összhangba kerülnek az 
igényekkel, tagszervezetek útján 50 fő autista 
gyermek/felnőtt táboroztatása megvalósul 

94 tagszervezet, hálózatos működés, közös kampányok, 4 régiós tagszervezeti találkozó, 1 
db 2 napos tréning tagszervezeti vezetők számára http://aosz.hu/tagszervezeteink/  
Tartalmas Pihenés pályázat keretében 9 támogatott pályázat, 89 fő autista személy 
pihenése valósult meg 53 kísérővel http://aosz.hu/tartalmas-pihenes-2017-palyazat/  
ECAP pályázat - 5 fő autizmussal élő sportoló és kísérőjének kiutazása és részvétele az 
olaszországi ECAP versenyen http://aosz.hu/az-olaszorszagban-lezajlott-ecap-on-5-magyar-
fiatal-is-reszt-vett/  
KAP program - Esélyt adunk esélyt KAPunk fesztiválon 10 fő autista személy előadóművészi 
tehetségének bemutatkozási lehetősége http://aosz.hu/kap2017/  

12 
ASD munkacsoport 
működtetése 

ASD munkacsoport koordinációja, 
működtetése, érdekvédelmi 
feladatokba történő bevonása 

Elnök, ASD 
munkacsoport 
koordinációjáért 
felelős munkatárs 

folyamatos 
legalább 5 fő érintettel működő munkacsoport, állandó 
részvétel az érdekvédelmi és érzékenyítő tevékenységben 

Az ASD munkacsoport civil társasággá alakultak, belépett az AOSZ tagszervezetei közé. A 
munkacsoport tagjai számára vállalható nyilvános működési feltételek tisztázása 
folyamatban van. http://aosz.hu/bemutatkozas/asd/  

13 
A szervezet 
kommunikációja 

Kommunikációs stratégiai 
készítése 

Kommunikációs 
munkacsoport 
vezető 

1. negyedév 

A különböző kommunikációs felületek és feladatok 
összehangolása, világosan, érthetően és tervezetten 
kommunikáló szervezet, adományozókat, a társadalmat 
megszólító üzenetek 

1 dokumentum: az AOSZ belső kommunikációs felmérése elkészült (interjúk, workshop, 
tagszervezeti kérdőívek alapján) 

Információ-szolgáltatás, szülősegítés 

14 Honlap működtetése Tartalomfejlesztés, üzemeltetés 

Kommunikációs 
munkacsoport, 
kommunikációért 
felelős munkatárs 

folyamatos folyamatosan frissülő honlap: www.aosz.hu 
hírek, események közzététele, információk frissítése, weboldal informatikai karbantartása 
folyamatos, http://aosz.hu/ látogatottsága növekszik 

15 
Esőember folyóirat 
megjelentetése, 
terjesztése 

Tartalomszerkesztés, nyomdai 
munkák 

Kommunikációs 
munkacsoport, 
Szerkesztő 
bizottság, 
kommunikációért 
felelős munkatárs 

március, 
június, 
szeptember, 
december 

20 oldalas, színes lapszám megjelentetése 4 alkalommal 
1000 példányban 

4 alkalommal 20 oldalas színes Esőember újság alkalmanként 1000 példányban megjelent, 
az igénylőkhöz eljutott. Online itt találhatóak: http://aosz.hu/kiadvanyok/esoember-osszes-
szam/esoember-ujsag-lapszamonkent/  

16 Facebook  
Facebook oldal működtetése, friss 
hírek, moderálás 

Kommunikációs 
munkacsoport, 
kommunikációért 
felelős munkatárs 

folyamatos https://www.facebook.com/minden100 A https://www.facebook.com/minden100/ látogatottsága növekszik, 4500 követő 

17 Hírlevél megjelentetése 
Tartalomszerkesztés, tartalom 
fejlesztés és terjesztés 

Kommunikációs 
munkacsoport, 
kommunikációért 
felelős munkatárs 

havonta 
havi rendszerességgel változó tartalmú hírlevél tagok és 
érdeklődők számára több ezer címre, elektronikus és 
nyomtatott formában küldve, pályázati hírlevél 

2017-ben kiküldött hírlevelek: 10 db havi hírlevél, 3 db rendkívüli hírlevél, 5 pályázatfigyelő 
hírlevél   
http://aosz.hu/hirlevel/  

http://aosz.hu/tanacsra-van-szuksege-az-aosz-info-pont-irodak-segitenek/
http://aosz.hu/tanacsra-van-szuksege-az-aosz-info-pont-irodak-segitenek/
http://aosz.hu/aoszinfopontok/
http://aosz.hu/megujitottak-szerzodeseiket-az-aosz-szal-a-videki-info-pont-irodak/
http://aosz.hu/tagszervezeteink/
http://aosz.hu/tartalmas-pihenes-2017-palyazat/
http://aosz.hu/az-olaszorszagban-lezajlott-ecap-on-5-magyar-fiatal-is-reszt-vett/
http://aosz.hu/az-olaszorszagban-lezajlott-ecap-on-5-magyar-fiatal-is-reszt-vett/
http://aosz.hu/kap2017/
http://aosz.hu/bemutatkozas/asd/
http://aosz.hu/
http://aosz.hu/kiadvanyok/esoember-osszes-szam/esoember-ujsag-lapszamonkent/
http://aosz.hu/kiadvanyok/esoember-osszes-szam/esoember-ujsag-lapszamonkent/
https://www.facebook.com/minden100/
http://aosz.hu/hirlevel/
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18 
Információs centrum 
működtetése, 
koordinálása 

Telefonos és levélben, valamint 
személyesen történő 
megkeresésekre segítségnyújtás 
Budapesten és vidéken egyaránt 

AOSZ Info-Pont 
irodák, 
Információs 
centrum 
működéséért 
felelős 
koordinációs 
munkatárs 

folyamatos 
munkaidőben zöld számmal is hívható telefonos, e-mail-es 
tanácsadás a budapesti irodából, vidéki AOSZ Info-Pont 
irodákban 

összesen 867 megkeresés, ezen belül a vidéki AOSZ Info-Pont irodákhoz 177, a budapesti 
központi AOSZ irodához 690 megkeresés érkezett; a központi iroda megkeresésein belül 
494 e-mailben érkezett, 196 pedig telefonon vagy személyesen 
http://aosz.hu/infocentrum-szolgaltatas-867-megkereses-2017-ben  

19 

  

Mentorszülő hálózat működtetése, 
szupervíziós alkalmak, találkozók 
szervezése 

Mentorszülő 
hálózat 
koordinációjáért 
felelős munkatárs 

folyamatos, 
május-június 

Információs és sorstársi segítségnyújtás, 
esetmegbeszélések 

12 mentorszülő önkéntes szerződéssel aktív, 36 esetlap került leadásra, 05.26-án egy 
alkalommal az AOSZ szakmai szupervíziót biztosított a mentorszülők számára  
http://aosz.hu/szuloknek/mentorszulok/  

20 
Információs 
kiadványok frissítése, 
online megjelentetése 

AOSZ szórólapok, információs 
anyagok 

Elnök, 
kommunikációs 
munkacsoport 

folyamatos kiadványok, szórólapok, információs kártyák 1200 db AIP leporello, 2100 AIP névjegykártya  

21 

  

Iránytű on-line változatának 
folyamatos frissítése, információt 
nyújtó keresőoldal folyamatos 
frissítése 

Elnök, jogász folyamatos 
A kiadvány és az intézmény/szolgáltatáskereső naprakész 
tartalommal jelenik meg online verzióban 

Az oldal naprakész kezelése csak részlegesen valósult meg. A folyamatosan változó 
jogszabályi környezet on-line nyomon követéséhez több jogi szakértői kapacitás szükséges.  
http://aosz.hu/jogi-iranytu/  
http://aosz.hu/intezmenykereso/  

Hazai és nemzetközi kapcsolatok 

22 
Hazai szervezetekkel 
való kapcsolatépítés 

Az autizmussal élők képviselete a 
kormányzati egyeztető fórumon az 
Országos Fogyatékosságügyi 
Tanácsban 

Elnök negyedévente 
Rendszeres részvétel, érdekvédelmi előterjesztések 
kezdeményezése az OFT ülésein, az autizmussal élők és 
családjaik képviselete megvalósul 

Az OFT 4 alkalommal ülésezett: a "Taigetosz-törvény"-ként elhíresült törvényjavaslat 
napirendre tűzésének előterjesztése, szakértő meghívása az ülésre; a szociális és 
gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos, valamint egyéb 
kormányrendeletek módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezetének véleményezés; 
javaslat az OFT ügyrendmódosítására, munkacsoportban való részvétel. Az OFT 
munkájában való részvétellel kapcsolatos tájékoztatás a hírlevelekben, illetve a holnapon 
olvashatóak: http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/  

23   FESZT tagság Elnök folyamatos 
Elnökségi és szervezeti aktív részvétel, közös fellépések 
kezdeményezése és támogatása a társ fogyatékosságügyi 
szervezetekkel megvalósul 

Érdekvédelmi tanácsadó képzés kidolgozása, engedélyeztetése, megvalósítása, melynek 
során 25 összfogyatékossági ismeretekkel rendelkező érdekvédelmi tanácsadó képződött, 
akik a FESZT megbízásában a nagy létszámú intézményekben élő fogyatékos emberek 
érdekeinek és jogainak védelmét látják el tanácsadói szerepben. Közös lobbiban való 
részvétel a társszervezetekkel a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztátásának 
állami támogatása, valamint a rokkantsági nyugdíj kérdésében http://aosz.hu/erdekvedelmi-
naplo/ . A FESZT elnökségi feladatainak ellátása, az IFKKOT Albizottságának 
kialakításában való vezetői feladatok ellátása. http://aosz.hu/a-feszt-elnoket-kovari-editet-
kertek-fel-az-ifkkot-albizottsaganak-elnoki-tisztsegere/ 2017. június 22-én a MagNet 
Közösségi Házban megrendezett találkozó fő témája a támogatott lakhatás ellátási forma 
bemutatása volt. A tájékoztatón előadást tartott az EMMI Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgáltatások Főosztálya főosztályvezető-helyettese, Bódy Éva és Molnár Edina szociális 
referens.  
2017. november 2-án az AOSZ irodában került megrendezésre az Autista Majorságok 
Hálózatának 2. találkozója, melynek célja a szociális területre irányuló autizmus szakmai 
irányelvek fejlesztésének elindítása, melyre szakmai munkacsoport állt föl.  

24   
További civil szervezetekkel való 
együttműködés, közös lobbi 
feladatok 

Elnök, elnökség, 
munkatársak 

folyamatos 
Szakszerű és erős érdekvédelem megvalósul az 
autizmussal élők és minden fogyatékossággal élő személy 
érdekeinek képviseletében 

Autizmus szempontú stratégiai kapcsolatok ápolása, az érdekvédelmi tevékenységbe 
történő közös fellépés, társszervezetekkel való együttműködés a FESZT keretein belül és 
további szervezetekkel egyaránt. 
http://aosz.hu/civil-szakmai-muhelysorozatot-szervez-a-feszt/  

25   

Együttműködés az EMMI 
szakpolitikai államtitkárságaival, 
FSZK Autizmus Koordinációs 
Irodával 

Lobbi 
munkacsoport, 
Elnök 

folyamatos 
Együttműködések kialakítása, tervezett beavatkozások a 
szolgáltatások autizmus szempontú fejlesztése érdekében 

EMMI Fogy.ügyi FőosztályÍ: ápolási díj nyomtatványokon autizmus külön feltüntetése, 
autonómia-teszt elérhetőségével, az információ áramoltatásával kapcsolatos lobbi 
elindítása, lakás akadálymentesítés támogatási rendszerének átalakításához autizmus-
specifikus javaslatok megküldése, lobbi az autista személyek számára szolgáltatást biztosító 
támogató szolgálatok eredményes pályázaténak elérésében, folyamatos érdekvédelmi 
tevékenység az AUT nevű, 95 millió forint működési támogatás célú pályázati forrás 
bővítése érdekében. 

http://aosz.hu/infocentrum-szolgaltatas-867-megkereses-2017-ben
http://aosz.hu/szuloknek/mentorszulok/
http://aosz.hu/jogi-iranytu/
http://aosz.hu/intezmenykereso/
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/
http://aosz.hu/a-feszt-elnoket-kovari-editet-kertek-fel-az-ifkkot-albizottsaganak-elnoki-tisztsegere/
http://aosz.hu/a-feszt-elnoket-kovari-editet-kertek-fel-az-ifkkot-albizottsaganak-elnoki-tisztsegere/
http://aosz.hu/civil-szakmai-muhelysorozatot-szervez-a-feszt/
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26   
Együttműködés a Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatósággal 

Elnök folyamatos 
A szociális területen működő intézmények autizmus 
szempontú fejlesztése megvalósul, szakpolitikai ajánlás 
készül 

Folyamatos részvétel az FSZK TÁRS projektjének munkájában,  
http://aosz.hu/intezmenyi-ferohely-kivaltas/a-tars-projekt-kapcsolodo-dokumentumai/   
http://aosz.hu/intezmenyi-ferohely-kivaltas/   
valamint együttműködés az SZGYF főigazgatóságával az autista személyek specifikus 
ellátásának érdekében az intézményi férőhelykiváltásban, szakmaközi együttműködések 
generálása és tematikus Autizmus Szakmai Műhely sorozat indítása az autizmus specifikus 
szociális szolgáltatások létrehozása és biztonságos működtetése érdekében 
együttműködés az SZGYF főigazgatóságával és a helyi intézményekkel az autizmus 
szempontú fejlesztések érdekében, az SZGYF szervezésében 2 alkalommal sikeresen 
megvalósuló szakmai nap támogatása autizmus előadásokkal http://aosz.hu/autizmus-
szakmai-napot-tartottak-a-cseppko-gyermekotthoni-kozpontban/  
autizmus szűrés kezdeményezése az állami ellátásokban, pilot program kidolgozásának 
kezdeményezése AOSZ - SZGYF - ELTE BGGYK - Autizmus Alapítvány 
együttműködésében a különös kihívást jelentő autista személyek szakszerű ellátásának 
megteremtése érdekében, helyi együttműködések elindításában való részvétel 

27   
EMMI Köznevelési államtitkárság 
autizmus munkacsoport 

Elnök folyamatos Az autista gyermekek oktatásának helyzete javul 

együttműködés a tananyag és módszertan autizmus-specifikus adaptációja ügyében, az 
Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a köznevelésben című 
dokumentum frissítése és megküldése a köznevelési intézmények számára, integráció 
segítése személyes megkeresésekre 

28   
EMMI Egészségpolitikai 
államtitkárság  

Elnök folyamatos 
Az autista személyek helyzete az egészségügyi ellátásban 
javul, a pszichiátriai terület fejlesztése elindul 

Frissített autizmus irányelv helyes szövegének megjelentetése (http://aosz.hu/megjelent-a-
legfrissebb-bizonyitekokon-alapulo-az-autizmusrolautizmus-spektrum-zavarokrol-szolo-
egeszsegugyi-szakmai-iranyelv/); folyamatos kezdeményezés személyes konzultációra. Az 
EMMI Egészségpolitikai államtitkárságával való folyamatos kapcsolatfelvétel 
kezdeményezése (eredménytelen). Az EFOP-1.10.2.-17 és VEKOP-7.2.4-17 "Egészségügyi 
humánerőforrás-fejlesztés" c. pályázati kiírás megjelenését követően dr. Szabó Garbai 
Dénes főigazgató helyettessel (Állami Egészségügyi Ellátó Központ)  való egyeztetés történt 
a pályázati bevonódás lehetőségeiről,  170 db kórház megkeresése szakmai támogatás 
felajánlásával megtörtént, autizmus szakértő bevonásával. Egyetlen pályázat sem valósult. 2 
együttműködés elindult: Bethesda Gyermekkórházzal és a Budai Gyermekkórház 
Pszichiátriai Gondozóval 

29   
Stratégiai partnerekkel történő 
együttműködés 

Lobbi 
munkacsoport, 
Elnök 

folyamatos 
Érdekvédelmi tevékenység szakmai hátterének biztosítása, 
közös érdekvédelmi és szakmai fellépés 

Az AOSZ szakmai stratégiai partnereivel közösen végzi minden érdekvédelmi 
tevékenységét, a partnerek közötti hatékony munka megvalósulását szem előtt tartva - 
Autizmus Alapítvány, ELTE BGGYK, FSZK – AKI 
http://aosz.hu/esemeny/magye-xlv-orszagos-szakmai-konferencia/  

30 

Autista társainkkal, 
családjaikkal és 
szakemberekkel való 
kapcsolattartás  

Szülőfórumok, vidéki irodák 
működtetése, közösségi 
programok megvalósítása 

Elnök, hálózati 
szervezetek, 
hálózati 
koordinátor 

folyamatos 
1 alkalommal börze megrendezése, vidéki helyszíneken 
személyes találkozás és kapcsolatfelvétel a szülőkkel 
megvalósul 

2017.11.25-én AOSZ nap és Börze 161 fő részvételével 
http://aosz.hu/aosz-nap-2017/ 
facebook esemény: https://www.facebook.com/events/1508063139307342/   
beszámoló hír: http://aosz.hu/uj-fejlesztesek-es-biztato-jovokep-az-aosz-napon/   
fotógaléria: http://aosz.hu/galeria/2017-11-25-aosz-nap-2017/  
4 vidéki tagszervezeti találkozó, AOSZ Info-Pont irodákon keresztül kapcsolattartás a 
családokkal, különböző rendezvénymeghívásoknak való eleget tétel az elnökség tagjainak 
részvételével, újonnan alakuló szülőcsoportok támogatása 

31   Nyitott iroda Elnök 

telefonos 
egyeztetés 
útján 
folyamatos 

igény szerinti személyes kapcsolattartás a szülőkkel, 
érintettekkel, szakmával 

Elnökkel való személyes kapcsolatfelvétel az év folyamán folyamatos volt, minden érintett, 
szülő megkeresésére reagált Budapesten az AOSZ irodájában, illetve vidéki helyszíneken 
is. Szakmai megkereséseket minden alkalommal egyeztetés követett, melyről feljegyzések, 
emlékeztetők készültek. 

32 
Nemzetközi 
szervezetekkel való 
kapcsolatépítés 

AE képviseleti feladatok AOSZ delegált folyamatos 1 fő szülő delegált részvétele a küldöttgyűléseken 

AOSZ 1 fő delegálttal képviselteti magát az Autisme-Europe európai érdekvédelmi 
szervezetben, aki 2017-ban 2 alkalommal utazott külföldre az AE közgyűlésére, vezető 
testületi ülésére. Esőember újság 2017/4. szám 19. oldalán megjelent, Ferenczhalmy Zsófia 
által írt cikk: http://aosz.hu/wp-content/uploads/2018/01/esoember_2017-4_view.pdf  

33   
EDF felmérésekben, lobbiban való 
közreműködés 

Elnök, jogász, 
stratégiai 
partnerek 

folyamatos FESZT-en keresztül kapcsolattartás az európai szervezettel 
A nagy létszámú intézményi férőhely kiváltás kérdésében vélemény megküldése az EDF-
nek. 
http://aosz.hu/ujravalasztottak-a-feszt-elnoket-az-edf-elnoksegebe/  

http://aosz.hu/intezmenyi-ferohely-kivaltas/a-tars-projekt-kapcsolodo-dokumentumai/
http://aosz.hu/intezmenyi-ferohely-kivaltas/
http://aosz.hu/autizmus-szakmai-napot-tartottak-a-cseppko-gyermekotthoni-kozpontban/
http://aosz.hu/autizmus-szakmai-napot-tartottak-a-cseppko-gyermekotthoni-kozpontban/
http://aosz.hu/megjelent-a-legfrissebb-bizonyitekokon-alapulo-az-autizmusrolautizmus-spektrum-zavarokrol-szolo-egeszsegugyi-szakmai-iranyelv/
http://aosz.hu/megjelent-a-legfrissebb-bizonyitekokon-alapulo-az-autizmusrolautizmus-spektrum-zavarokrol-szolo-egeszsegugyi-szakmai-iranyelv/
http://aosz.hu/megjelent-a-legfrissebb-bizonyitekokon-alapulo-az-autizmusrolautizmus-spektrum-zavarokrol-szolo-egeszsegugyi-szakmai-iranyelv/
http://aosz.hu/esemeny/magye-xlv-orszagos-szakmai-konferencia/
http://aosz.hu/aosz-nap-2017/
https://www.facebook.com/events/1508063139307342/
http://aosz.hu/uj-fejlesztesek-es-biztato-jovokep-az-aosz-napon/
http://aosz.hu/galeria/2017-11-25-aosz-nap-2017/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2018/01/esoember_2017-4_view.pdf
http://aosz.hu/ujravalasztottak-a-feszt-elnoket-az-edf-elnoksegebe/
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34   
Nemzetközi civil szervezetekkel 
való együttműködés kialakítása 

Alelnök, 
pályázatokért 
felelős munkatárs 

folyamatos 
Erasmus pályázat benyújtása, szakmai együttműködések 
megkezdése 

http://aosz.hu/tudositas-brusszelbol/  

35 
ENSZ Egyezmény 
implementációja 

Országos Fogyatékosságügyi 
Program megvalósításban való 
aktív részvétel 

Elnök folyamatos 
az Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési 
tervében megfogalmazott célok megvalósításának 
elősegítése, monitorozása 

MONTÁZS projekt autizmus részcélt megvalósító Autizmus Koordinációs Irodával való 
együttműködés, valamint a korábbi érdekvédelmi sorokban kifejtett tevékenységekben:  
http://aosz.hu/erdekvedelem/  

36   
Intézményi kiváltás szakmai 
megvalósításában az autizmussal 
élők képviselete 

Elnök, delegált folyamatos 
részvétel a TÁRS projekt munkacsoport ülésein, az 
Érdekvédelmi Fórum és az IFKKOT munkájába 

Kiváltási koncepció véleményezése, az érdekvédelmi mechanizmus kidolgozásában aktív 
szerepvállalás az elnök útján, részvétel a TÁRS projekt munkacsoportjainak munkájában, 
autizmus szempontú véleményezés (szakértő bevonásával) a készülő módszertani 
anyagokban, vidéki civil tájékoztató rendezvények szervezésében való AOSZ, valamint 
tagszervezeti bevonódás, azokon való részvétel, 5 autizmus területéről érkező érdekvédelmi 
tanácsadó képződött és dolgozik az intézményekben, együttműködés a kiváltást 
megvalósító SZGYF főigazgatóságával és intézményeivel. További információk: 
http://aosz.hu/intezmenyi-ferohely-kivaltas/  

Jogi tevékenység 

37 
Jogsegély szolgáltatás 
működtetése 

Rendszeres, folyamatos jogi 
tanácsadás 

jogsegélyszolgálat folyamatos 

Rendszeres jogi tanácsadás az autizmussal élők és 
családtagjaik számára, jogszabály változtatási javaslatok 
összegyűjtése, előterjesztések készítése, részvétel a jogi 
munkacsoportok munkájában, CRPD megvalósításának 
monitorozása megvalósul 

Összesen 188 regisztrált jogi segítséget vagy tanácsadást igénylő esetben fordultak a 
jogsegély szolgálathoz, 3 bíróság előtti ügyben és 1 alkalommal halálesettel végződött 
ügyben vállalt jogi képviseletet az AOSZ megbízott jogásza. A CRPD hazai 
magvalósulásának felülvizsgálati folyamatában dr. Kálózi Mirjam megbízott jogász 
rendszeresen részt vett, az autizmus szempontú érdekvédelmi anyagokat szakmai 
partnerségben elkészítette és azokat képviselte. http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/66102/  
http://aosz.hu/elkeszult-a-list-of-issues/  

38   
Autizmus ismeretek a jogi 
képzésben 

elnök, 
jogsegélyszolgálat 

folyamatos 
Közös lobbi az ELTE FOTRI-val, fogyatékosügyi ismeretek 
jogi képzésben, továbbképzésben való bevezetése 
érdekében 

Az együttműködés az AOSZ szakértői kapacitásainak és a partnerek kapacitásainak 
hiányában megszakadt. 

39   Jogi képviselet biztosítása jogsegélyszolgálat folyamatos 
Jogi képviselet az autizmussal élőknek és családjaiknak 
autizmussal kapcsolatos ügyekben 

188 regisztrált ügy, 3 bírósági ügyben képviselet, 1 egyéb jogi képviselet, 1 rendkívüli ügy; 
jogszabály véleményezések; részvétel a FESZT munkájában, az Emberi Jogi Kerekasztal 
Fogyatékossággal Élők Jogaiért Felelős tematikus munkacsoport munkájában, OFT 
üléseken; jogi ismeretek átadása AOSZ Info-Pont irodák műhelymunkájában, 
újságcikkekben.  

40   
On-line Iránytű felület naprakész 
működtetése 

Kommunikációért 
felelős munkatárs, 
jogsegély 
szolgálat 

folyamatos A jogok érvényesülése megvalósul 

A fenti sorokban olvasható tevékenységeknek köszönhetően az autista személyek és 
családjaik jogvédelme, jogaik képviselete a jogsegélyszolgálat működtetése, a jogi és 
szakmai, valamint AOSZ és tagszervezeteinek együttműködései útján, illetve a kormányzati 
egyeztetések, az aktuálisan zajló folyamatokban való részvétel útján megvalósul. Az oldal 
naprakész kezelése csak részlegesen valósult meg. A folyamatosan változó jogszabályi 
környezet on-line nyomon követéséhez több jogi szakértői kapacitás szükséges.  
http://aosz.hu/jogi-iranytu/  

41 
Jogalkotási, 
jogmonitorozási 
feladatok 

Jogszabályok társadalmi 
egyeztetésén részvétel 

Elnök, 
jogsegélyszolgálat 

folyamatos 
Jogalkotási folyamat figyelemmel kísérése, írásos 
vélemények készítése, megküldése, kezdeményezések 

2017.04.03 oktatást érintő jogszabályok módosításának tervezete és annak véleményezése; 
szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos, valamint 
egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló előterjesztés véleményezése (30641-
4/2017/JISZOC) történt meg: http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/  

42   

Köznevelési, szociális és 
egészségügyi ellátórendszer és a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés jogi 
környezetének módosítására 
irányuló kezdeményezések 

Elnök, 
jogsegélyszolgálat 

folyamatos 
Hiányosságok feltárása, jogalkotási folyamat figyelemmel 
kísérése, írásos vélemények, lobbi anyagok készítése a 
stratégiai partnerek és tagszervezetek bevonásával 

Az Országos Fogyatékosságügyi Tanács, a társszervezetek együttműködése, valamint a 
CRPD felülvizsgálat során létrejött civil koalíció munkájában elkészültek az írásos 
felülvizsgálat és javaslatok írásos dokumentumai szakmai partnerségben, az AOSZ-hoz 
érkező egyéni és tagszervezeti megkeresésekre reagálva. 
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/  

Adomány-szervezés 

43 Adó 1%-os kampány 

Kampány tervezése, szervezése, 
megvalósítása többféle 
kommunikációs csatornán az 
AOSZ és tagszervezetei számára 

Kommunikációs 
munkacsoport, 
kommunikációért 
felelős munkatárs, 
on-line szakértő 

1-2. 
negyedév 

a felajánlások, adományok növekednek (mértékben nő) 
2017-ben 2.212.244,- Ft felajánlás érkezett, ami 34%-os növekedés a 2016-os évhez 
képest. 

http://aosz.hu/tudositas-brusszelbol/
http://aosz.hu/erdekvedelem/
http://aosz.hu/erdekvedelem/
http://aosz.hu/erdekvedelem/
http://aosz.hu/intezmenyi-ferohely-kivaltas/
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/66102/
http://aosz.hu/elkeszult-a-list-of-issues/
http://aosz.hu/jogi-iranytu/
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/
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44 
Forrásteremtési 
aktivitások 

Pályázati források felkutatása, 
pályázatok írása, koordinálása, 
megvalósítása, elszámolása 

Forrásteremtési 
munkacsoport, 
pályázatokért 
felelős munkatárs, 
pénzügyi 
munkatárs 

folyamatos 
pályázati források, s ez által a programok, szolgáltatások 
bővülnek, tagszervezetek tájékozottabbak, sikeresebben 
pályáznak 

A „Tartalmas Pihenés 2017” pályázat keretében 9 pályázat megvalósulását támogatta 
szervezetünk, összesen 89 fő autizmussal élő gyermek illetve fiatal/ felnőtt pihenése valósult 
meg 53 kísérővel. http://aosz.hu/a-tartalmas-pihenes-2017-nyertesei/,  
http://aosz.hu/galeria/?gtag=128   
Az ECAP  versenyen Olaszországban 5 magyar sportoló és kísérője vett részt az AOSZ 
közreműködésével és az ECAP támogatásával. http://aosz.hu/az-olaszorszagban-lezajlott-
ecap-on-5-magyar-fiatal-is-reszt-vett/  
MagNet Közösségi Bank KAP nyertes pályázat - Esélyt adunk esélyt KAPunk fesztiválon 10 
fő autista személy előadóművészi tehetségének bemutatkozási lehetősége 
http://aosz.hu/kap2017  
pályázati hírlevéllel rendszeres megküldésével a tagszervezetek pályázati aktivitásának 
elősegítése http://aosz.hu/hirlevel/hirlevel-archiv/?y=2017  
Az AOSZ 2017.04.21-22. Balatonmáriafürdő „Projekt tervezés„ elnevezésű, 16 órás 
ingyenes tréningen való részvételi lehetőséggel is támogatta tagszervezeteit. 
http://aosz.hu/galeria/2017-04-21-22-balatonmariafurdo-projekttervezo-kepzes/  
Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és benyújtása „A fogyatékkal élők mindennapjait 
segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása” elnevezésű EFOP-1.1.5-17 
kódszámú pályázati felhívására, melynek során az AOSZ 287.296.101,- Ft-ot, konzorciumi 
partnere 163.492.251,- Ft-ot nyert el a DATA - Digitális Autonómiafejlesztés Támogatása az 
Autizmus spektrumon c. projekt megvalósítására. Bővebb információk a projekt honlapon 
érhetőek el: http://data.aosz.hu/  

45 
Érzékenyítő, bevonó 
programok 

Lehet-e autista gyerek a 
padtársam? 

Animátorhálózat 
működtetéséért 
felelős munkatárs 

Folyamatos, 
május vége 

érzékenyítő osztályfőnöki órák megtartása az általános 
iskola felső tagozatában, valamint középiskolai 
osztályokban, animátor szolgáltatás bővítése megvalósul 

70 szemléletformáló órán összesen 1489 fő vett részt. 10 alkalommal, animátoraink 
felnőtteknek, többek között egyetemistáknak és pedagógusoknak is tartottak 
szemléletformáló alkalmakat. 1 alkalommal szakmai szupervízót biztosított az animátor 
hálózat animátorai számára az AOSZ. 
A 2017. május 8-án megrendezett Európa napon animátoraink a rendezvényre kilátogató 
érdeklődőknek tartottak szemléletformáló előadásokat. 
Az Esélyt adunk – esélyt KAPunk tehetségkutató fesztivál keretein belül is lehetőséget 
biztosítottunk az érdeklődőknek szemléletformáló programunk kipróbálására is. Az 
eseménynek köszönhetően számos érdeklődő kerülhetett közelebb az autizmus témájához. 
Az esemény képei, sajtó megjelenései és egyéb releváns dokumentumai az alábbi linken 
érhetőek el: http://aosz.hu/KAP2017/   
A 2017. november 25-én A Biztató Jövő címmel megrendezésre került AOSZ Napon az 
előzetesen regisztrált érdeklődők 3 órában tekinthették meg azokat a szemléletformáló 
alkalmakat, melyeket többek között az ő gyermekeik iskoláiba is elvisznek animátoraink. 
http://aosz.hu/aosz-nap-2017/  

46   
Országos érzékenyítő programok 
megvalósításában való részvétel 

Elnök, 
tagszervezeti és 
animátorhálózat 
működtetéséért 
felelős munkatárs 

folyamatos 

Érzékenyítést végző CSEÖH irodákkal való 
együttműködések, az autizmus ismeretek bővítése, 
társszervezetekkel való együttműködés a társadalom 
gondolkodásának formálásában 

A Rákosmentei Önkormányzattal való együttműködés keretein belül négy 17. kerületi 
iskolában összesen 111 fő vett rész szemléletformáló óráinkon 

47 Önkéntes koordináció 
Önkéntesekkel való kapcsolat 
gondozása 

Önkéntesek 
koordinációjáért 
felelős munkatárs 

folyamatos 
adatbázis, az önkéntesekkel való kapcsolat ápolása, 
szervezethez való kötődés erősítése 

20 fő önkéntes dolgozott az AOSZ-nál, főként az AOSZ rendezvényeinek lebonyolításában 
vettek részt. Az önkéntesek főként a BGGYK hallgatói közül érkeztek. 

48 KAP 2017 
Esélyt adunk - esélyt KAPunk 
Fesztivál Budapesten 

Programért felelős 
munkatárs, 
Kommunikációs 
és pályázatért 
felelős munkatárs 

2-3. 
negyedév 

Egy napos fesztivál, melynek keretében autizmussal élők 
mutathatják be valamely művészeti területre vonatkozó 
tehetségüket a programot támogató, már népszerűséggel 
rendelkező művészek társaságában (előkészítés, pályázati 
felhívás, KAP adománygyűjtési kampány, megvalósítás) 

A fesztiválon 10 autista fiatal mutatta meg tehetségét a Gödör Klubban. Felkészítésüket 
neves előadóművészek vállalták. A rendezvény során megtekinthető volt az Autista 
Majorságok Hálózatát bemutató kiállítás és egy vásár keretein belül termékeik is 
megvásárolhatóak voltak.  projektről részletesen az alábbi linken érhetőek el információk: 
http://aosz.hu/kap2017/. A fesztivál Facebook eseményével megközelítőleg 26 000 embert 
értünk el: https://www.facebook.com/events/861553800677318/, illetve sajtóközleményünk 
az MTI OS felületén is közzététele került: 
http://os.mti.hu/hirek/129466/az_autistak_orszagos_szovetsege_kozlemenye. A fesztivált 
követően a Facebook oldalunkon megosztott, az előadásokat bemutató videofelvételeket 
megközelítőleg 9 000 ember tekintette meg: https://www.facebook.com/minden100/  
https://www.youtube.com/user/autistak  

http://aosz.hu/a-tartalmas-pihenes-2017-nyertesei/
http://aosz.hu/galeria/?gtag=128
http://aosz.hu/az-olaszorszagban-lezajlott-ecap-on-5-magyar-fiatal-is-reszt-vett/
http://aosz.hu/az-olaszorszagban-lezajlott-ecap-on-5-magyar-fiatal-is-reszt-vett/
http://aosz.hu/kap2017
http://aosz.hu/hirlevel/hirlevel-archiv/?y=2017
http://aosz.hu/galeria/2017-04-21-22-balatonmariafurdo-projekttervezo-kepzes/
http://data.aosz.hu/
http://aosz.hu/KAP2017/
http://aosz.hu/aosz-nap-2017/
http://aosz.hu/kap2017/
https://www.facebook.com/events/861553800677318/
http://os.mti.hu/hirek/129466/az_autistak_orszagos_szovetsege_kozlemenye
https://www.facebook.com/minden100/
https://www.youtube.com/user/autistak
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49 
Autizmus Világnap 
Rendezvénysorozat 
koordinációja 

Budapesti és vidéki rendezvények 
szervezése, forrásteremtés, közös, 
egységes kommunikáció, toborzás 

Kommunikációs 
munkacsoport, 
kommunikációért 
és hálózati 
koordinációért 
felelős munkatárs 

1. negyedév 
Kampány megtervezése, rendezvényszervezési feladatok 
elvégzése, sajtótájékoztató, országszerte összehangolt 
kampány 

http://aosz.hu/vilagnap2017/ 30 településen, mintegy 63 esemény, kampánylogó közös 
használata, tagszervezetekkel közös facebook kampány 
https://www.facebook.com/events/163060397539220/, Budapesten az AOSZ szervezésében 
a Szabadság-szobor kékre világítása 04.02-án, 03.31-én sajtótájékoztatóval egybekötött 
Ezerarcú autizmus című fotókiállítás megnyitó, http://aosz.hu/osszefoglalo-a-2017-evi-
autizmus-vilagnapjarol/  

Szülő és szakemberképzések 

50 Képzési programok Fogódzó képzések szervezése 
Elnök, 
képzésekért 
felelős munkatárs 

2. negyedév 
1 alkalommal 2 napos képzés frissen diagnosztizált 
gyermekek szüleinek 

1 db Fogódzó Berettyóújfaluban az Összefogás Berettyószentmártonért Egyesület 
közreműködésével, 27 (!) résztvevővel 
http://aosz.hu/fogodzo-kepzes-berettyoujfalun-oktober-13-14-en/  

51   
Autizmus és szexualitás képzés 
megtartása 

Képzésekért 
felelős munkatárs 

4. negyedév 
1 alkalommal 2 napos képzés kamaszodó gyermekek 
szüleinek 

1 db Autizmus és Szexualitás tréning a Vadaskertben, 21 résztvevő, nagy túljelentkezés 
http://aosz.hu/betelt-a-letszam-az-autizmus-es-szexualitas-workshopra/  

52   Felnőtt Fogódzó képzés 
Képzésekért 
felelős munkatárs 

3. negyedév 
1 alkalommal történő 3 napos képzés a kamaszodó 
autizmussal élők szüleinek 

2 db E-001430/2016/D001 Felnőtt Fogódzó Képzés: Zalaegerszegen (Autista Sérültekért 
Zalában Alapítvány "Különös léttel a világban” c. programjának keretében a FEF 2016 
pályázat finanszírozásából) http://aosz.hu/esemeny/felnott-fogodzo-kepzes-zalaegerszeg/  
Győrben az AOSZ 1 % finanszírozásából szülőcsoport kezdeményezésére, tagszervezeti 
támogatással: http://aosz.hu/felnott-fogodzo-kepzes-gyorben-2017-09-28-30/  

Szakmai innovációk, fejlesztések 

53 
Új szolgáltatások 
kifejlesztése, policy 
anyagok kidolgozása 

AOSZ kedvezménykártya 
partnerek és szolgáltatások 
körének bővítése, igénylés 
módjának átalakítása 

AOSZ kártyáért 
felelős munkatárs 

folyamatos kedvezményt nyújtó partnerek köre bővül 
A kapcsolatfelvétel 22 új partnerrel, ebből 1 új aláírt szerződés született a Pécsi Állatkerttel. 
180 db-ot új AOSZ kártyát állítottunk ki, 10 különböző tagszervezet egyéni tagjai részére.  

54   

Szolgáltatások autizmus 
szempontú fejlesztése, az 
evidencia alapú ismeretekhez való 
hozzájutás 

AIP koordinációért 
felelős munkatárs 

folyamatos 
AOSZ Info-Pont munkatársak kapcsolatépítése, szakmai 
segítő anyagok népszerűsítése 

Kapcsolatfelvétel történt a régióban működő köznevelési intézményekkel, 
közszolgáltatókkal, képzési lehetőségek, egészségügyi szakmai irányelvek, Ajánlások az 
autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a köznevelésben című dokumentum 
eljuttatása részükre, kapcsolatfelvétel a megyei önkormányzatokkal az EFOP-1.6.3-17  
"Együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan" című 
pályázati felhívással kapcsolatban. 

55   

Autizmussal élők számára 
pszichiátriai kezelést megvalósító 
speciális központok 
létrehozásában történő 
érdekvédelmi részvétel  

Elnök, szakértők folyamatos 

A pszichiátriai kezeléseket megvalósító, autizmusban 
képzett szakemberekkel dolgozó központok kijelölésének, 
szakemberek képzésének létrehozására, fejlesztésére 
irányuló pályázat megvalósításában való részvétel. 

Pályázati lehetőség nem nyílt meg, de az AOSZ kezdeményezésére az AOSZ - SZGYF - 
ELTE BGGY - Autizmus Alapítvány együttműködésben pilot ellátás tervezését kezdte meg. 
Elkezdődött a felnőtt pszichiátriai képviselőkkel való kapcsolatépítés. 

56   
Autizmus szakpolitikai ajánlás a 
szociális intézmények 
szolgáltatásához 

Elnök, szakértők, 
AMH 

folyamatos 

Feltárja a szociális területen működő autizmus ellátások 
történetét, gyakorlati tapasztalatait, működési anomáliáit, 
együttműködve az állami szolgáltatásokkal feltárja a 
hiányosságokat és összegyűjti a szakmai, jogi és 
finanszírozási szempontokat annak érdekében, hogy az 
autizmus szempontú szociális ellátások kritériumai 
rendszerszinten kialakuljanak és szabályozottak legyenek 

Az AOSZ az EMMI-vel együttműködve szakmai műhelysorozatot indított Az autizmussal élő 
személyek komplex szakmai ellátása címmel. A rendezvénysorozat minden állomásán más, 
az autizmussal élő személyeket érintő témát vitatnak meg a szakma különböző ágazataiban 
dolgozó szakemberek előadások kíséretében. 2017. április 28-án Békéscsabán, az AUT-
PONT Alapítvány székhelyén Nyitrai Imre helyettes államtitkár megnyitójával indult. 
http://aosz.hu/elso-szakmai-muhely-az-emmi-es-az-aosz-szervezeseben/  
A második rendezvény 2017. november 6-án került megrendezésre Budapesten, az 
Autizmus Alapítvány intézményében. http://aosz.hu/az-emmi-es-az-autistak-orszagos-
szovetsege-megtartotta-2-autizmus-szakmai-muhelyet/ A következő szakmai műhelyek 
témájaként a különösen nagy kihívást jelentő, magas támogatási szükségletű autista 
személyek ellátatlansága, valamint a felnőtt pszichiátriai ellátási hiány témájának 
megvitatására kerül sor.  

57   
Autizmus kerettanterv, vagy 
módszertani útmutató az autista 
tanulók szakszerű ellátásához 

Elnök, szakértők folyamatos 

A kerettanterv és SNI irányelvek kiegészítéseként, konkrét, 
módszertani ajánlásokat összegző jogszabályban rögzített 
módszertani útmutató segítségével javul az autista tanulók 
oktatása 

Az Ajánlások az autizmus-specifikus alapszolgáltatások kialakításához a köznevelésben 
című dokumentum frissítésre került, melyet az AOSZ Info-Pont irodák személyes 
kapcsolatfelvétel útján, kapcsolatrendszerüket felajánlva terjesztenek a köznevelési 
intézményekben. Az EMMI által elindított autizmus munkacsoport munkája az EMMI további 
meghívásának hiányában félbemaradt. 

 

http://aosz.hu/vilagnap2017/
https://www.facebook.com/events/163060397539220/
http://aosz.hu/osszefoglalo-a-2017-evi-autizmus-vilagnapjarol/
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http://aosz.hu/fogodzo-kepzes-berettyoujfalun-oktober-13-14-en/
http://aosz.hu/betelt-a-letszam-az-autizmus-es-szexualitas-workshopra/
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http://aosz.hu/felnott-fogodzo-kepzes-gyorben-2017-09-28-30/
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