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Kedves Olvasó!
  

� Érdekvédelem
 

SEMMIT RÓLUNK NÉLKÜLÜNK! – TI ELMONDJÁTOK, MI
KÉPVISELJÜK!

  

Az Autisták Országos Szövetsége gyűjti az
autista személyek, családjaik és az őket
képviselő szervezetek javaslatait az Országos
Fogyatékosságügyi Program felülvizsgálatához.
Kérjük, hogy 2018. augusztus 20-ig küldjétek
meg javaslataitok, kövessétek az érdekvédelmi
munkát az eseményre történő feliratkozással és
osszátok meg a hírt! Köszönjük! 

Tovább…  
 

 
� Aktuális 
  

TÖBB, MINT CSENDES NYITVATARTÁS!  
AUTIZMUSBARÁT VÁSÁRLÁS A DECATHLON ÉS AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS

SZÖVETSÉGÉNEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉVEL
Példaértékű együttműködés kezdődött 2018.

májusában a Decathlon és az Autisták Országos

Szövetsége között, melynek köszönhetően nem

csak csendben, hanem autizmusra felkészülten

várják majd 2018. októberétől az autista

vásárlókat és családjaikat. 

Tovább… 

  

BEVÁSÁRLÁSI SZOKÁSOK FELMÉRÉSE – A KÉRDŐÍV ÖSSZEGZÉSE ÉS A
NYEREMÉNYJÁTÉK LEZÁRÁSA 

Az AOSZ animátorai új szolgáltatási területen kezdik meg a jövőben

munkájukat, melyhez nagyon fontos, hogy megismerjük a családok

bevásárlási szokásait. Ennek érdekében egy kérdőív kitöltését kértük,

amit közel 100-an megosztottak a Facebookon és közel 200-an

töltöttek ki. A kitöltők között 3 darab 5000,- Ft értékű Decathlon

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1410802761&view_newsletter_send_id=1533742180
http://aosz.hu/semmit-rolunk-nelkulunk-ti-elmondjatok-mi-kepviseljuk/
http://aosz.hu/tobb-mint-csendes-nyitvatartas-autizmusbarat-vasarlas-a-decathlon-es-az-autistak-orszagos-szovetsegenek-egyuttmukodesevel/


vásárlási utalványt sorsoltunk ki, melyről a nyerteseket 2018. augusztus 8-án értesítettük. A

kérdőíves felmérésből kapott válaszokat összesítő összefoglaló dokumentumot honlapunkon

olvashatják. 

Tovább… 

  

� Felhívások, pályázatok 
  

ÚJABB SZOLGÁLTATÓPARTNERT KÖSZÖNTHET AOSZ
KEDVEZMÉNYPARTNEREI KÖRÉBEN

AOSZ kártya - partnereink bővítésének érdekében szavazást

indítottunk Facebook oldalunkon június 16- június 24 között. Jó érzés

volt látni követőink nagy aktivitását a kampány során. Örömmel

tudatjuk, hogy újabb szolgáltatóval növekedett

kedvezménypartnereinek köre, mely nem más, mint a MiniPolisz. 

Tovább…  

 

LASSAN VÉGET ÉRNEK A TARTALMAS PIHENÉS TÁBOROK
Az Autisták Országos Szövetsége idén is kiírta az

Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával

megvalósuló Tartalmas Pihenés pályázatát. A pályázó

tagszervezeteknek köszönhetően idén 113 autista

gyermek és felnőtt vehet részt számukra tervezett nyári

programokban. Köszönjük a tagszervezetek munkáját! 

Nógrád megyei 2 tagszervezetünk közös

élménybeszámolóját olvashatják. 

Tovább…  

 

� DATA Minden nAPPra 
A közbeszerzés eredményeként az applikáció fejlesztését végző

informatikai vállalkozás napokon belül kiválasztásra kerül, így elindul a

projekt fő tevékenysége. Konzorciumi partnerünk, az ELTE

munkacsoportja a kutatási anyagokat készíti. 

Az AOSZ a szolgáltatási pontok kiválasztásán és projektbe való

bekapcsolásán dolgozik, az ezzel kapcsolatos első tagszervezeti

megkeresések augusztus folyamán elkezdődnek. 

A célcsoport számára átadásra kerülő telefonokhoz és tabletekhez kapcsolódó együttműködési

megállapodás részletei szeptemberben nyilvánossá válnak, így az érdeklődők pontos

tájékoztatást kapnak a jelentkezés folyamatáról és feltételeiről. Akik részt vettek a DATA

tájékoztató rendezvényeken, azok hírlevelünkről automatikusan értesítést kapnak. Akik

érdeklődnek, de még nem regisztráltak, azok látogassanak fel a www.data.aosz.hu weboldalra

és csatlakozzanak. 

Tovább… 

 

� Könyvajánló 

http://aosz.hu/bevasarlasi-szokasok-kerdoiv-es-nyeremenyjatek-lezarasa/
http://aosz.hu/ujabb-szolgaltatopartnert-koszonthet-aosz-kedvezmenypartnerei-koreben/
http://aosz.hu/lassan-veget-ernek-a-tartalmas-pihenes-taborok/
http://data.aosz.hu/


Az alábbi könyvekkel/kiadványokkal az AOSZ és az AOSZ Info-Pont iroda hálózat

könyvtárának választékát is bővítjük.

SZOBATISZTASÁG ÉS AUTIZMUS CÍMMEL JELENT MEG A GEOBOOK
KIADÓ LEGÚJABB KÖNYVE

Dr. Eve Fleming – Lorraine MacAlister: Szobatisztaság és autizmus –

Útmutató segítőknek című könyve abszolút hiánypótló idehaza is. 

Kiadja: Geobook Hungary Kiadó 

Kapható: a Vadaskert Kórház és Szakambulancia könyvesboltjában, a

szakkönyvesboltokban (Krasznár és Fiai, Krasznár és Társa, Flaccus), a Líra

hálózatában és megrendelhető a Geobook Hungary Kiadónál.  

Tovább…  

AKI BÚJT, AKI NEM……ÚTMUTATÓ AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ
SZÜLŐKNEK A KÖZÖS JÁTÉK ÉLMÉNYÉHEZ

Hogyan tudom a gyermekem együttműködését megnyerni? Mert

játszani jó, közösen játszani még jobb. Mindennapi tapasztalatokból,

emlékekből, valamint sok közös gondolkodásból született a

következő, alapvetően gyakorlati jellegű kiadvány sok példával,

ötlettel, javaslattal annak érdekében, hogy olvasói, használói visszaszerezhessék és

megtarthassák a közös játék örömét.  

Tovább… 

MEGJELENT AZ ESŐEMBER ÚJSÁG 2018. 2. SZÁMA (június) 
 

Weboldalunkon is olvasható minden megjelent szám, amit tagszervezeteink is

megkapnak elektronikus formában, ezzel is megkönnyítve az érdeklődők

számára eljuttatást.  

Tovább…  

  

� Hírek, információk 
  

ELSŐ LÁTOGATÁSOK AZ AUTISTA MAJORSÁGOK HÁLÓZATÁNÁL
Az AOSZ Autista Majorságok Hálózatának koordinátora elkezdte

látogatásait a hálózati szervezetek által működtetett szociális

intézményekben, és a következő hónapokban minden hálózati szervezetet

meglátogat. A MAJORHÁLÓ együttműködés tagjai autizmussal élő, főként

felnőtt személyek lakhatását, és/vagy komplex rehabilitációját biztosító

szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek az ország különböző pontjain. A szervezetek

különböző speciális szolgáltatásokkal, egyedi ötletekkel és elhivatott munkatársakkal

biztosítanak az autista személyek számára specifikus szociális szolgáltatásokat. A látogatások

alkalmával a szervezetek vezetői és munkatársai bemutatták telephelyeiket és szakmai

munkájukat, egyeztettek a majorháló koordinátorral a közös célokról, feladatokról. 

A helyszíneken tapasztaltakról és a látogatások élményeiről olvashatnak képes beszámolót

weboldalunkon. 

Tovább…  

CSENDES ÓRA A FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR KISPESTI, ÜLLŐI
ÚTI KÖNYVTÁRÁBAN

http://aosz.hu/szobatisztasag-es-autizmus-cimmel-jelent-meg-a-geobook-kiado-legujabb-konyve/
http://aosz.hu/aki-bujt-aki-nemutmutato-autista-gyermeket-nevelo-szuloknek-a-kozos-jatek-elmenyehez/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2018/07/esoember_2018-2_view_20180615.pdf
http://aosz.hu/elso-latogatasok-az-autista-majorsagok-halozatanal/


A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kispesti, Üllői úti könyvtára rendkívüli nyitva tartást fog

biztosítani az autista gyerekek és felnőttek számára. 

A továbbiakban a könyvtár minden hónap utolsó keddjén biztosítja

a csendes órát az érdeklődők számára. 

Ezzel a rendkívüli nyitva tartással szeretnék megkönnyíteni az

autista olvasók számára a kölcsönzést, válogatást, nézelődést.

Ebben az időpontban a könyvtár már zárva van, így csendesebb, nyugodtabb környezetet

tudnak az autista gyerekeknek és felnőtteknek biztosítani. 

Tovább…  

AZ FSZK MEGNYITOTTA INFORMÁCIÓS ÉS KOORDINÁCIÓS PONTJAIT
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK)

koordinálásával és szakmai támogatásával országszerte megnyíltak az

Információs és Koordinációs Pontok. 

Tovább…  

AZ AUTIZMUSSAL ÉLŐ LÁNYOK SOKKAL REJTŐZKÖDŐBBEK A FIÚKNÁL –
INTERJÚ STEFANIK KRISZTINÁVAL

A fenti címmel jelent meg a www.nlcafe.hu-n interjú

Dr. Stefanik Krisztina autizmus szakértővel.  

Nem tudunk elég hálásak lenni az ELTE MASZK

Kutatócsoportjának és a kutatásban résztvevő

szülőknek, szakembereknek a szülői jóllét kutatásért,

annak eredményeiért, mely reményeink szerint

megfelelő érv lesz a jövőben a változásokhoz! 

Tovább…  

A „MEGÉRTENI. ELFOGADNI. SEGÍTENI.” KAMPÁNY FOLYTATÓDIK
Töltsd fel Instagramra és Facebookra a fesztiválozós képeidet

#fesztiválozzamosolyért és #MegérteniElfogadniSegíteni hashtaggel,

és minden feltöltött kép után az MOL 100 Forinttal támogatja az

Autista Krízis Ház és Oktatási Központ létrehozását. Legyél te is

adományozó! – így szól az Út a Mosolyért Alapítvány felhívása. 

A VOLT Fesztivál és a Balaton Sound után hamarosan a Sziget Fesztiválon folytatódik a

kampány. A kampányról az Út a Mosolyért Alapítvány weboldalán és Facebook

oldalán tájékozódhatnak. 

 

� Képzések, tréningek, tanfolyamok, konferenciák
  
JÖVŐ TANÉVI KÉPZÉSEK A BUDAPESTI KORAI FEJLESZTŐ KÖZPONTBAN

 

Már elérhető a Budapesti Korai Fejlesztő Központ jövő tanévi képzési naptára.

Felhívjuk a figyelmet, hogy több képzésre is augusztusi a jelentkezési

határidő! 

Tovább…  

 

� Tagszervezeteink hírei 
  

Í É Í Ó Í É Í É Ő

http://aosz.hu/csendes-ora-a-fovarosi-szabo-ervin-konyvtar-kispesti-ulloi-uti-konyvtaraban/
http://aosz.hu/az-fszk-megnyitotta-informacios-es-koordinacios-pontjait/
http://aosz.hu/az-autizmussal-elo-lanyok-sokkal-rejtozkodobbek-a-fiuknal-interju-stefanik-krisztinaval/
http://www.utamosolyert.hu/
https://www.facebook.com/utamosolyert/
http://aosz.hu/jovo-tanevi-kepzesek-a-budapesti-korai-fejleszto-kozpontban/


TÍZ ÉV, TÍZ LAKÓ, TÍZ MEGLEPETÉS… AZAZ TÍZ ÉVES AZ ESŐEMBERKE
ALAPÍTVÁNY LAKÓOTTHONA, A HOLNAP HÁZA

 

Az Esőemberke Alapítvány a Vas megyei Autistákért

lakóotthona, a Holnap Háza Szombathelyen épült 10 évvel

ezelőtt. Ez alkalomból azt gondolták ki, hogy mind a 10 ott

élő fiatalnak meglepetést szereznek és teljesítik egy-egy

kívánságukat.  

Tovább…  

 

EGÉSZSÉGKUCKÓ NYÍLIK A KECSKEMÉTI AUTIZMUS CENTRUMBAN
A dm EGYÜTT EGYMÁSÉRT néven meghirdetett pályázatán 500 ezer

forintot nyert el az Autista Gyermekekért Egyesület. Ennek köszönhetően

szeptemberben indulhat a kecskeméti Autizmus Centrumban az

egészségkuckó program! Az autista gyerekek rendhagyó természetismeret

órákon, babzsákos foglalkozások keretében ismerkednek majd az egészséges életmóddal,

kiemelten az egészséges táplálkozással. A program önkiszolgálásuk fejlesztését, a közös

tevékenységekben való együttműködést, az önálló életvitel megalapozását is jól szolgálja. 

Tovább… 

AZ AUTISTIC ART ALAPÍTVÁNYT TÁMOGATTÁK AZ 50. KÉKSZALAG
ERSTE NAGYDÍJON  

Rendhagyó megoldással segítették az autizmussal élőket az

50. Kékszalag Erste Nagydíjon az indulók. A versenyzők egy

második kék szalag megvásárlásával az Autistic Art

Alapítványt támogatták. A szalagot Varga Máté autizmussal

élő alkotó rajza díszíti. A jótékonysági szalagok segítségével

1,4 millió forint gyűlt össze.  

Tovább… 

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://aosz.hu/tiz-ev-tiz-lako-tiz-meglepetes-azaz-tiz-eves-az-esoemberke-alapitvany-lakootthona-a-holnap-haza/
http://aosz.hu/egeszsegkucko-nyilik-a-kecskemeti-autizmus-centrumban/
http://aosz.hu/az-autistic-art-alapitvanyt-tamogattak-az-50-kekszalag-erste-nagydijon/
http://aosz.hu/?unsubscribe_page=1&unsubscribe_code&unsubscribe_member_id=122

