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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

OKTÓBERI HÍRLEVÉL
Az Autisták Országos Szövetségének havonta megjelenő hírlevele  

 
2018.11.07.

 

ÉRDEKVÉDELEM
  

MÉG KÖZELEBB A CSALÁDOKHOZ! – ÚJ AOSZ INFO-PONT IRODÁK ÉS “DATA”
SZOLGÁLTATÁSI PONTOK VIDÉKEN

  

Az Autisták Országos Szövetsége az előző években AOSZ Info-

Pont irodák létrehozásával törekedett a családok támogatásában

kulcsszerepet betöltő segítő szolgáltatások körének bővítésére

és kiterjesztésére, a jó gyakorlatok átadására, a területi

egyenlőtlenségek ellensúlyozására, a helyi igények, szükségletek

feltárására, valamint az egységes és széleskörű érdekvédelmi

tevékenység megvalósítására.

Tovább…

 

2019-TŐL TÖBB TÁMOGATÁST KAPNAK A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEKET
KÉPVISELŐ SZERVEZETEK

  

Jövőre 2010-hez képest duplájára emelkedik a fogyatékossággal élőszemélyeket képviselő

szervezetek költségvetési támogatása – közölte a kiemelt társadalmi ügyekért felelős

miniszterelnöki megbízott a sérült gyermekek napja rendezvényén hétfőn Budapesten, a

Fővárosi Állat- és Növénykertben. Nyitrai Zsolt azt mondta, a 2010-es 522 millió forinthoz

képest 2019-ben 1,16 milliárd forintot fordítanak majd erre a célra. Úgy fogalmazott, hogy a

kormány stratégiai partnerként tekint a fogyatékossággal élőkre és az őket segítőkre.

Tovább…

 

A NYÁR FOLYAMÁN FOLYTATÓDTAK AZ AUTISTA MAJORSÁGOK HÁLÓZATA
KOORDINÁTORÁNAK LÁTOGATÁSAI AZ AUTISTA SZEMÉLYEK SPECIÁLIS ELLÁTÁSÁT

BIZTOSÍTÓ CIVIL FENNTARTÁSÚ INTÉZMÉNYEKBEN

Az AOSZ Autista Majorságok Hálózatának koordinátora

további 7 intézményben tett látogatást a nyár folyamán. Az

Autista Majorságok Hálózatában működő intézményekről

szóló beszámolót az alábbi linken olvashatjátok:

Tovább…

  

 

FELHÍVÁSOK, PÁLYÁZATOK
  

 FELHÍVÁS A DATA PROJEKTBEN VALÓ RÉSZVÉTELRE!

  

2018. elejétől folyik a DATA rendszer fejlesztésének előkészítése. Megkezdődött és

folyamatban van a rendszer használatát segítő felhasználói tananyag és a felhasználó

támogatását segítő mintatartalmak elkészítése. Elérkezett a projekt

abba a szakaszába, amikor már több információt tudunk adni az

applikáció tartalmáról és a projektben zajló eseményekről.

Hamarosan megkezdődnek a tesztelések, ezért a felhasználók és az

őket támogató személyek bekapcsolódására van lehetőség. Arra

kérünk Benneteket, hogy a velünk való együttműködéssel

segítsétek a fejlesztéseket. Bővebben is olvashattok a DATA

projektről és a lehetőségekről:

Tovább…

  

 

HÍREK, INFORMÁCIÓK
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ÚJABB SZOLGÁLTATÓPARTNERT KÖSZÖNTHET AZ AOSZ KEDVEZMÉNYPARTNEREI
KÖRÉBEN

 

Az Autisták Országos Szövetsége örömmel tudatja az AOSZ

kártyával rendelkezőket, hogy újabb szolgáltatóval

növekedett kedvezménypartnereinek köre, mely nem más,

mint az Andrássy Élményközpont. Az Andrássy

Élményközpont is a korábban közzétett hírünkben a 27

javaslat egyike volt. Ez egy olyan élményközpont, amely

folyamatos befogadó teret biztosít a világban szerte nagy

érdeklődést keltő tudományos, ismeretterjesztő,

szórakoztató, interaktív kiállításoknak. 

Tovább…

 

FEJLESZTÉS AUTIZMUS SPEKTRUMBAN ÉRINTETT GYERMEKEK SZÁMÁRA A
BUDAPESTI CSODAVÁRBAN

  

Autizmus spektrumban érintett, és kommunikációjukban akadályozott gyermekek számára tart

Babzsákos szociális-kommunikációs fejlesztést a budapesti Csodavár. A foglalkozáson a

szociális és kommunikációs készségeket fejlesztik, és használatukat gyakorolják a

gyermekekkel.

Tovább…

  

  

KÉPZÉSEK, TRÉNINGEK, TANFOLYAMOK,
KONFERENCIÁK

 

SOKFÉLESÉG, MINT TÁRSADALMI ÉRTÉK? – 6. FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI
KONFERENCIA

  

A Fogyatékosságtudományi Doktori Műhely 2018. november 13-án

tartja a 6. Fogyatékosságtudományi Konferenciát. A konferencia címe:

Sokféleség, mint társadalmi érték? A szervezők így magyarázták meg

a konferencia címét: Az emberek sokfélék, és ez jó. A sokféleségről

sokat gondolkodunk, sokat beszélgetünk. Azt szeretnénk, ha a

sokféleséget minden ember jónak tartaná. A konferencián is a

sokféleségről beszélgetünk majd.

Tovább…

  

  

„EGYÜTT EGY MÁSÉRT” – MENTORSZÜLŐ KÉPZÉS AZ EGYENLŐ ESÉLYEKÉRT!
ALAPÍTVÁNY SZERVEZÉSÉBEN

  

Az Egyenlő esélyekért! Alapítvány pályázat keretében elnyert támogatásból vállalja

mentorszülők képzését fogyatékos fiatalok ellátásának segítésére. (A képzés nem azonos az

AOSZ mentorszülő szolgáltatásával!) Az „Együtt egy másért” elnevezésű tréninghez keresik

azokat a szülőket, hozzátartozókat, akik tapasztalattal rendelkeznek fogyatékos gyermekek és

fiatalok nevelésében és céljuk lehet fogyatékos gyermeket nevelő szülők támogatása,

mentorálása.

Tovább…

 

TAGSZERVEZETEINK HÍREI
 

6. DUNAHARASZTI AUTIZMUS NAP A MOZAIK EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN
 

A Mozaik Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért idei rendezvényének címe

„Autizmus egy életen át”. A mottó: Alternatívák

autizmusban. A 2018. november 9-i rendezvény

előadásain szó lesz az autizmus diagnosztikájáról, az

autista gyermekek oktatásáról, a felnövő autisták

munkaerőpiaci helyzetéről, és a támogatott életvitel

kapcsán lakhatásukról és döntéshozatallal kapcsolatos

lehetőségeikről. A szervezők kérik az on-line

regisztrációt, melyről bővebben az alábbi linken olvashatnak.

http://aosz.hu/ujabb-szolgaltatopartnert-koszonthet-az-aosz-kedvezmenypartnerei-koreben/
http://aosz.hu/fejlesztes-autizmus-spektrumban-erintett-gyermekek-szamara-a-budapesti-csodavarban/
http://aosz.hu/sokfeleseg-mint-tarsadalmi-ertek-6-fogyatekossagtudomanyi-konferencia/
http://aosz.hu/egyutt-egy-masert-mentorszulo-kepzes-az-egyenlo-eselyekert-alapitvany-szervezeseben/
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Tovább…

 
AUTIZMUS NAP – SALGÓTARJÁN

  

A Nógrádi Autizmus Alapítvány és az Abigél Közhasznú Egyesület szeretettel, tisztelettel

meghívja Önt a 2018. november 8-i Autizmus napi programjára, ahol többek között kék lufis

sétát tehetnek az érdeklődők.

Tovább…

 

AUT-BIKE JÓTÉKONYSÁGI KÉK MARATON

 

Tekeréseddel te is segíthetsz az AUT-pont Alapítványnak,

hogy egy nagy teljesítményű multifunkciós nyomtatót

tudjanak vásárolni, mely elengedhetetlen az autizmussal

élők, és családjaik számára nyújtott segítő munkájukhoz.

Tovább…

 

 

AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK TALÁLKOZÓJA AZ AUT-PONT ALAPÍTVÁNY

SZERVEZÉSÉBEN

 

Az AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány szülő-szakember találkozót

szervez Békéscsabán az AUT-KÖZ-PONT-ban. A vendég: Dr. Stefanik Krisztina pszichológus,

dékánhelyettes - ELTE BGGYK.

Tovább…

 

KOMMUNIKÁCIÓT SEGÍTŐ PROGRAM AUTISTÁKNAK

  

A Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázatán elnyert támogatás révén beszerzett Niki Talk

szoftver otthoni felhasználásának megismertetésére,

betanítására került sor 2018. október 25-én

Kecskeméten. Az újonnan megnyílt AOSZ Info-Pontban

máris bekapcsolódhatnak az érintettek abba az

infokommunikációs kezdeményezésbe, amely egységes

rendszerben, de egyéni igényekre szabottan segíti az

autisták mindennapjait az önkiszolgálástól az

önkifejezésig, egy applikáció segítségével.

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.
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