
Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Rendkívüli Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének rendkívüli hírlevele  

 
2018.03.28.

Kedves Olvasó!

Döntsük le együtt az autizmus korlátait – Építsünk
elfogadó társadalmat! 

Autizmus Világnap 2018
 

Az Autizmus Világnapja alkalmából idén is elkészült a Magyarországon megrendezésre kerülő

összes rendezvényt népszerűsítő kampányoldal és facebook esemény. 

 

● Mi az az Autizmus Világnap? 

● Hogyan csatlakozhatsz az Autizmus Világnapi kampányhoz? 

●  Hol lesznek rendezvények? - Térképes keresőnkkel megtalálhatod a hozzád legközelebbi

eseményt! 

● Milyen épületek ragyognak idén kéken? 

● Évről évre egyre több épület kap kék megvilágítást. Budapesten idén immár harmadszor a

Gellért-hegyi Szabadság-szobor ragyog kéken! -  

 

Kampányoldalunkon megtalálod a válaszokat. Kattints IDE!  

Jelöld be facebook eseményünkben, hogy OTT leszel, így nem maradsz le semmilyen

eseményről, mindenről azonnal értesülhetsz!

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1521816085&view_newsletter_send_id=1522258596
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2015/03/Ragyogj-k%C3%A9ken-kamp%C3%A1nylogo-egyszer%C5%B1-k%C3%A9pv%C3%A1ltozat.jpg
http://aosz.hu/esemeny/ragyogj-keken-szabadsag-szobor-2018/
http://aosz.hu/vilagnap2018/
https://www.facebook.com/events/436624173422193/


Ragyogj Kéken az Autizmus Világnapján 2018-ban is! 

Ha nem találod a saját eseményedet, de szeretnéd, hogy itt legyen, akkor kérlek írj az

office@esoember.hu címre. 

Ha készítesz fotókat és szeretnéd, hogy az AOSZ weboldalára felkerüljön, akkor kérlek küldd

el az office@esoember.hu címre.

 

Tájékoztató rendezvények 

Az Autisták Országos Szövetsége rendezvénysorozat keretein belül mutatja be projektjét az

ország 7 pontján. A projekt az autista emberek életét segítő mobil applikáció és annak

használatot támogató szolgáltatások fejlesztéséről szól. 

Az események során az résztvevők megismerkedhetnek a 3 éves DATA projekt terveivel és

lehetőségeivel. A hatékony fejlesztések érdekében nagyon fontos, hogy kérdéseikkel és

észrevételeikkel segítség munkánkat és bekapcsolódjanak a projekt megvalósításába.  

Számítunk az autista személyek és családjaik, szakemberek, közszolgáltatók érdeklődésére,

visszajelzéseire. 

Rendezvénysorozatunk első állomásán, Veszprémben az AutiSpektrum Egyesülettel közösen

mutattuk be a 3 éves projektet és az együttműködési lehetőségeket. 

Áprilisban az alábbi helyszíneken lesz lehetősége minden kedves érdeklődőnek a projekt

megismerésére és személyes beszélgetésekre: 

 

Zalaegerszeg, 2018. április 11. 14:00-17:00 (Zalaegerszegi Nyitott ház EGYMI
tornaterme 8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/a.)
Békéscsaba, 2018. április 17. 13:00-16:00 (Csabagyöngye Kulturális Központ 5600
Békéscsaba, Széchenyi u. 4.)
Gyöngyös, 2018. április 24. 14:00-17:00(Kolping Ház 3200 Gyöngyös, Török Ignác u.
1. )
Székesfehérvár, 2018. április 27. 14:00-17:00 (Királykút Emlékház 8000
Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán u. 25.)

 

Szeretnénk országszerte a lehető legtöbb helyszínen ismertetni a projektet, ezért áprilisban

várhatóan további 3 helyszínen találkozhatunk (Szeged, Salgótarján és Nyíregyháza) az

időpontok és helyszínek még szervezés alatt állnak, hamarosan jelentkezünk a részletekkel.

mailto:office@esoember.hu
mailto:office@esoember.hu


A rendezvénysorozat záróeseménye 2018. májusában Budapesten kerül megrendezésre.

A részletekért, további információkért

folyamatosan figyelje honlapunkat: http://data.aosz.hu/,
iratkozzon föl hírlevelünkre,
töltse ki kérdőívünket,
vagy kövessen minket Facebook oldalunkon!

  

 

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.Iratkozzon le itt.

http://data.aosz.hu/
https://www.facebook.com/minden100/
http://aosz.hu/?unsubscribe_page=1&unsubscribe_code=0858440657b1a6c&unsubscribe_member_id=6627

