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   I. Fsoalsmmtohatárssááis

Az  Autstták  Orsztágos  Szövetségének  sikerét  meghattározza,  hogy  sokréta  és  szertetágazó  érdekvédelmi

tevékenységét  képes  legyen  hatékonyan  eljutatni  az  autzmusban  érintet és  a  szervezetel  kapcsolatban  tálló

személyekhez.  Elengedhetetlen  a  szervezetet  körülövező szegmensek közöt létrejöt produktv  és  célravezető

informtációtáramltás. 

Annak érdekében, hogy a megfelelő informtáció megfelelő időben eljusson a megfelelő helyre, szükséges az

AOSZ  kommuniktációs  csatorntáinak  és  eszközeinek  tudatos  alkalmaztása  és  a  szervezeten  belül  és  kívül  történő

informtációk táramltástának céltudatos tervezése. 

Aá Autisták Orsisááosis Sáövettisgogetk Ksmmueikációis Strsatgoiája rögzít az informtációtáramltás és ttájékoztattás

alapelveit  és  megfogalmazza,  hogy  a  különböző  érdekcsoportoknak  (pl.  tagszervezetek,  ttársszervezetek,  hivatalos

szervek),  célcsoportoknak  és  személyeknek  milyen  informtációkkal  kell  rendelkezniük  és  ezeket  milyen  csatorntákon

keresztül  kaphatjták  meg  (Kinek?  Mit?  Hogyan?).  A  Ksmmueikációis  Strsatgoia  (KS)  tartalmazza  a  belső  és  külső

kommuniktáció alapelveit. 

A  btliső ksmmueikáció a szaken  (pl. az AOSZ iroda munkatársai) és bőven  (pl. az AOSZ Info-pont irodák és

hálózatok dolgozói) értelmezet munkatársak bevontástával a szervezet belső tevékenységének akadtálytalan maködését

segít, biztosítja a tagstág és a célcsoport bevontástát, a közösség építését, a szervezet demokratkus maködését. 

A küliső ksmmueikáció az Autstták Orsztágos Szövetségének eseményeit, projektjeit és azok disszemintációit, az

eredmények terjesztését, a szervezet hatékonystágtának és hattásainak, létrehozot termékeinek, szolgtáltattásainak széles

körben történő megismertetését  célozza.  A külső  kommuniktáció teszi  ltáthatóvtá a képviselt  közösséget,  a  szervezet

munktájtát, így nagymértékben meghattározza az érdekképviselet erejét is.
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   II. Htlyátttltmágis, psáíciseáláis (SWOT)

A  for-proft  szereplők  mtár  hosszú  évtzedek  óta  igen  tudatos  és  hatékony  kommuniktációs  tevékenységet

folytatnak,  amelyet  a  piaci  folyamatok,  a  versenyhelyzet  genertál.  Nonproft  szervezet  esetében  nem  beszélhetünk

szakebb  értelemben  vehető  “piaci  versenyről”,  de  szinte  mindegyik  szervezet  valamilyen  ttársadalmi  problémtával

foglalkozik, így elengedhetetlen a belső- és külső kommuniktáció. 

A  Ksmmueikációis  Strsatgoia elkészítésével  az  Autstták  Orsztágos  Szövetségének  az  a  törekvése,  hogy  a

mindennapi kommunikációs tevékenységét tervezetenn a lehető legnagyobb hatékonysággaln a célcsoportok igényeinek

megfelelően  végezzen  továbbán  hogy  lefektesse  azokat  a  kommunikációs  elveket  és  szabályokatn  melyek  az

átláthatóságotn  a  demokratkus  működést  biztosítják  és  garantálják  a  megbízható  információk  célba  jutatásátn

láthatóvá teszik a közösségetn a közösség problémáitn igényeitn szerteágazón színes tevékenységét. Ezen tevékenységek

növelik a Szövetség érdekképviselet erejét.

A  kommuniktáció  hatékony  tervezéshez  szükséges  a  szervezet  felépítésének,  belső-  és  külső  kapcsolatainak,

kommuniktációjtának ismerete és a helyzetelemzés, mely a tavalyi évben megtörtént. 

Hsl veaoyuek, mtrsrst tarstuek a ksmmueikációbae? (SWOT aealíáiis)

Kommunikáció hatékonyságát segítő tényezők Kommunikáció hatékonyságát gátló tényezők

Belső tulajdonságok

ERŐSSÉGEK (btliső tulajdseisáosk)
• gyors informtációtáramltás a 

szervezeten belül (personal 
communicaton, e-mail)

• hitelesség, szakmailag és etkailag 
megbízható informtáció (biztos pont) 
a tagstág sztámtára

• hatékony és szabtályozot 
informtációtáramltás az AOSZ Info-Pont
irodták, szerződöt tagszervezetek 
közöt

• önreflektv magatarttás, gyors 
reagtáltás a szervezetet érő kritktára

• automatkus, “bejtáratot” belső 
kommuniktációs gyakorlat és 
eljtártásrend

• erős szervezet kultúra, értékek és 
struktúra

GYENGESÉGEK (btliső tulajdseisáosk)
• egy kézben csoportosuló kommuniktációs 

döntések 
• ingadozó tagstági kommuniktációs aktvíttás, 

tagszervezetek (feedback hitánya)
• több kézben a külső- és belső kommuniktációs 

feladatok
• az informtációtáramltás nem tudatosan ütemezet,

sok esetben a helyzet adta ad hoc jellega
• az erőforrtások hitánytából adódóan a 

tagszervezetek felé és a külső kommuniktációban
is hitányos az AOSZ munktája, érdekvédelmi- és 
lobbi tevékenységének a bemutattása

• a növekvő feladatok mennyiséghez képest kicsi 
az AOSZ appartátusa, emiat a kommuniktációra 
fordítot időkeret is 

• az elnökség kommuniktációs útja 
meghattározhatatlan, nem tállandó
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• szélesköra a kommuniktációs 
felületek alkalmaztása

• rendszeres koordintációs meetng
• bizalmi légkör
• tagstág és a problémták pontos 

ismerete (infocentrum, jogsegély 
esetei, feedback)

• stratégiai gondolkodtás, melyet a 
stratégiai dokumentumok ltáthatóvtá 
tesznek

• az adminisztrtációs tevékenység (belső munka) 
sok időt igényel, nem marad idő a 
kommuniktációs tevékenységre

• hattározot munkaköri leírtások hitánya
• konkrét, elkülönítet forrtás nem táll 

rendelkezésre a kommuniktációs feladatokra
• az érdekvédelmi munka hosszú folyamat, nem 

jelent azonnali megoldtásokat, így az egyén 
szintjén kifejtet hattása nehezen, vagy 
egytáltaltán nem ltátható, mely bizalom 
vesztéshez vezethet

• személyes sikertörténetek, jó gyakorlatok 
megoszttása esetleges

Külső tulajdonságok

LEHETŐSÉGEK (küliső tulajdseisáosk)
• az AOSZ orsztágos elismertsége, 

lobbiereje a méditában is 
folyamatosan biztosítot

• az autzmus „népszerasége” 
tematztáltása miat szélesköra 
sajtókapcsolatok, növekvő sajtólista

• AOSZ kollégták elkötelezetsége
• folyamatos szakmai fejlődés és 

felkészültség, 
• a hazai és nemzetközi szakmai 

kapcsolatok építése
• a probléma jellegzetessége miat 

több réteg is megszólítható (pl. 
támogatók: mult cégekn 
nagyvállalatokn döntéshozók)

• a kommuniktációs feladatokba 
bevonja a tagszervezeteket így 
orsztágos lefedetséggel rendelkezik 
az informtációtáramltásban

• egy-egy tagszervezet, vagy AOSZ 
Info-Pont iroda sikere visszahat az 
ernyőszervezetre

• az autzmus-specifkus informtáció 
táramltása, táltaltános terjesztése 
sikeres (animátor hálózatn 
majorhálón mentorszülőkn stb.)

• stabil szervezet identttás (célokn 
hitelességn szakmaiság)

VESZÉLYEK (küliső tulajdseisáosk)
• szertetágazó, szélesköra ttársadalmi problémták 

megoldtástát vtáró közösségekben megjelenő 
bizalmatlanstág 

• vtáltozó informtációs eszközhaszntálat (folyamatos
uptodate jelenlét és tovtábbképzés szükséges a 
kommuniktációs eszközök trendjében)

• a diagnózisok sztáma nő, a diagnosztkus 
eszközök fejlődnek, a problémták jellege 
tállandóan vtáltozik, ami folyamatos 
alkalmazkodtást, újragondoltást igényel

• túl sok az autzmussal kapcsolatos 
informtációhalmaz, feladatot jelent a hiteles 
informtáció kiszarése

• táltertápitákkal szembeni kommuniktációs hadjtárat 
sok energitát vihet el 

• a célcsoportok pontos defnitáltástának 
nehézségei, összetetsége

• érdekvédelemmel kapcsolatos táltaltános 
megítélés nehézségei

• a kommuniktációs csatornták, eszközök és 
informtációhalmaz hitelességének kiszarése 
többleteladatot igényelhet
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Aá AOSZ btliső ksmmueikációjáeak tltmágist

Hivatkozva a  2018-ban készítet belső kommuniktációs vizsgtálat  eredményeire  (1.  sz.  melléklet),  az Autstták

Orsztágos  Szövetségének  belső  kommuniktációja  több  ponton  szervezeten  maködik.  A  feladatok  sokszínasége  és

összetetsége azonban nem teszi  lehetővé az informtációk klasszikus kommuniktációs csatorntákon történő táramltástát,

ebből adódóan pedig a feladatok optmtális elvégzését.

A Szövetség szervezet struktúrtája a hierarchikus és a funkcionális modell jegyeit összesít. A tevékenységének is

köszönhető, hogy sok a nem előre tervezet, ad hoc feladat, amelynek szolgtálat útja nem egyértelma. A hierarchikus

struktúrtának és az erőforrtások hitánytának köszönhetően a beépítet tátételek és az időigényesség miat torzul vagy nem

érkezik meg időben az informtáció.  A  funkcionális  szervezet struktúránál  fenntáll  az elszigeteltség veszélye.  Az egyes

szervezetek, de főleg a tagszervezetek közöt informtációcsere hatékonystága alacsony.

A  felmérés  arra  is  rtámutat  a  központ irodai  munkattársakról  a  kérdésekre  adot vtálaszok  alapjtán,  hogy  a

strukturtált  projektmenedzseri  szemléletel szemben  főként  feladatvégzési  szemléletben gondolkodnak.  Szükséges  a

belső feladatelltáttás hatékonystágtának tudatosabb szervezése, az adminisztrtáció, a regisztrtáció, az iktattás folyamattának

optmaliztáltása,  a  dupliktált  munkafolyamatok  elkerülésére  és  a  kommuniktációs  feladatok  egy  kézben  történő

csoportosíttása.  Átltátható,  mindenki  sztámtára  elérhető  feladatrendszer  alkalmaztástára,  az  egyes  feladatkörök

(munkakörök)  hattáskörök  pontosíttástára  van  szükség,  melynek  részei  a  statkus  munkaköri  leírtások,  és  a  feladatok

konkrét  leoszttása.  A  munkaftázisok  eloszttásakor,  az  informtáció  szolgtálat útjtának  meghattároztásakor  konkrétumokra,

szabtályok feltállíttástára van szükség.

Tekintetel  arra,  hogy  a  szervezeten  belül  több  szinten  folyik  a  belsőkommuniktáció,  így  külön  kell

megvizsgtálnunk az egyes részekben folyó munktákat és kommuniktációs feladatköröket:

AOSZ irodai (központ) munkattársak:

A belső kommuniktációs stratégitában pontosan meg kell hattározni, munkakörönként, kinek mi a feladata, kihez

tartozik  az  adot feladat  (projektmenedzser)  és  kinek  a  feladata  a  külső-  és  belső  kommuniktációs  folyamatok

fgyelemmel  kísérése,  szervezése.  Fontos  a  belső  kommuniktációs  csatorntákon  belüli  rstedisátrstisisgo (Pl.  hetihavi

hírlevéln  amit  rendszerint  csütörtökön  küldenek  ki)  és  annak  felelős  személy  meghatározása.  Het egy  alkalommal

koordinációs értekezlet megtartása és lehetőség a személyes megbeszélésekre.
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Vidéki AOSZ Info-pont irodták htálózata:

A  vizsgtálat  sortán  két  fő  hitányosstágra  derült  fény  az  infopontok  megkérdezése  kapcstán.  Egyik  a  sablonok

kialakíttása.  Szükséges  lenne  egy  olyan  tudtásbtázis  létrehoztása  direkt  linkekkel,  amelyet  az  infopontok  nagyon  sok

esetben tudntának azonnal, helyi szinten elküldeni az érdeklődőknek. Ehhez kell egy közös szerver, vagy felhő, amelyet

az  irodai  munkattársak  és  az  AOSZ  Info-pont  irodták  is  ltátnak  és  amelyen  tátltátható,  mindenki  sztámtára  egyértelma

struktúrtába rendezet mappták és tartalmak tállnak rendelkezésre. Szükséges az ügyek következetes nyomon követése,

milyen végeredménnyel ztárult a hozztájuk befutot kérés.

Az AOSZ Info-pont irodtáknak havi  egy tovtábbképzés javasolt,  az informtációt  és  a tudtást  (pl.  facebook,  PR,

közösség  fejlesztés)  később  tovtább  adhatjták.  Ehhez  egy  éves  képzési  terv  javasolt  készíteni.  Témakörök  lehetnek:

facebook, online felületek, hírlevél,honlap, kommuniktációs terv, alap készségek: levél írtás, egyéb gyakorlat tudtás – éves

tematka alapjtán. A kommuniktációs eszközökkel kapcsolatos informtációt tovtább adjták a tagszervezeteknek.

Az AOSZ Tagszervezetei:

A tagszervezetek esetében a dokumentumok kezelésére és a dupliktáció elkerülésére javasolt egy közös szerver,

vagy felhő létrehoztása, ahol mapptákban rendezve megtaltálhatóak a belső informtációk (pl. jogi szabtályoztások, mindenkit

érintőfeladatok,  ügyek,  programok,  eredmények).  A felmérés  rtámutatot arra is,  hogy a  tagszervezetek  kifejezeten

igénylik a visszacsatoltást, az eredmények közlését. A kiemelt e-mailes informtációs csatorna haszntálata miat javasolt a

het rendszerességa,  mindig  ugyanazon  a  napon  megjelenő  hírevél  kiküldését  a  tagszervezetek  részére,  amelyben

eredmények, jogi-szakmai vtáltoztások, mindenki sztámtára érdekes, vagy fontos informtációk kerülnek kiküldésre.

A  tagszervezetek  tovtábbképzésére  online  képzések  biztosíttása  javasolt,  amelyen  keresztül  gyakorlat tudtásanyagot

kapnak (print screen-ekkel, videós tartalmakkal).

A tagszervezeteket tovtábbtá tehermentesíteni lehet önjtáró infopackokkal amit sajtát időbeoszttással tudnak elsajtáttani.

Küliső ksmmueikációis prssblgmatltmágis

A jól  körülhattárolt  célok és célcsoportok mentén a kommuniktációs stratégia legfontosabb lépése  az egyes

célcsoportok felé közvettee üzenetek  meghattároztása, a hozzájuk rendelt kommunikációs csatornák defniálása és a

kommuniktáció részterületeinek függvényében annak pontosíttása, hogy milyen PR, marketng, kommuniktációs feladatok

elvégzését szükséges a szervezeten belül és a szervezeten kívül (pl. kommuniktációs ügynökség bevontástával) végezni. 

A feladatkörökön belül szükséges annak megtállapíttása is, hogy a honlap, a közösségi oldalak, a videó tartalmak

feltöltésére  és  megoszttástára  kit  hatalmaz fel  a  szervezet,  illetve  milyen tartalommal,  milyen ütemezésben,  milyen

stlusban és milyen gyakoristággal szükséges és kívtánatos a szervezetnek kommuniktálnia.

7
Autisták Orsisááosis Sáövettisgot

 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. em. 3.ajtó, 23-as kapucsengő   www.aosz.hu 

 +36 (1) 354 1073, +36 (1) 266 5392 +36 (20) 575 1919

info@esoember.hu 

mailto:info@esoember.hu


                                          
AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (AOSZ) 

ÁLTALÁNOS KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁJA

A  Kommunikációs  Stratégia és  az  annak  mellékleteként  létrehozot Kommunikációs  Szabályzat (2.  számú

melléklet)  kitér a nyilvtános nyilatkozatétel előírtásaira, valamint arra is,  hogy az AOSZ és szervezet és tagszervezet

rendszerébe hogyan, milyen módon illeszthető bele a nyilvánosság.

   III. A Sátrsvetátt btmutatáisa, isátrsvetátt tgrskgpt

Az  Autsták  Országos  Szövetségét szülők  alapították  1988-ban Autstták  Érdekvédelmi  Egyesülete néven.  Az

azóta  eltelt  több,  mint  huszonöt  éves  maködés  sortán az  AOSZ meghattározó szereplője  let az  autsta  emberek  és

csaltádjaik  érdekvédelmének.  92  tagszervezetet  egybetömörítő  orsztágos  ernyőszervezeté  nőte  ki  magtát.  

Érdekvédelmi  tevékenysége  mellet a  szülősegítés,  jogsegély  szolgtálat,  mentorszülő  és  animtátori  htálózat,

ttájékoztattás, kutattás, képzés és a tagszervezet htálózat összefogtása, maködtetése a fő feladata.

        III.1.  Aá Autisták Orsisááosis Sáövettisgogetk alaptlveti gis törstkvegisti

• A gyermek és  felnőtkorú autsta  személyek,  valamint  csaltádtagjaik  érdekeinek  szervezet,  korszera

képviselete és védelme, a ttársadalomba való beilleszkedésük elősegítése.

• Emberi és tállampolgtári jogaik gyakorltástának biztosíttása, esélyegyenlőségük megvalósíttása.

• Életkoruknak  megfelelő  elltáttásuk,  nevelésük,  oktattásuk,  foglalkoztattásuk,  szocitális  gondoztásuk

előmozdíttása, szervezése, a csaltádok ttámogattása.

• Az autzmus spektrum zavar, mint fogyatékosstág megismertetése a magyar ttársadalommal, tovtábbtá az

autzmus ttársadalmi elfogadotstágtának növelése.

• Az érintet szülők felkutattása és egymtást ttámogató, segítő közösséggé szervezése.

• A  Szövetség  céljához hasonló  célból mtár  kialakult  vagy  kialakuló  öntálló  közösségek,  egyesületek,

csoportok együtmaködésének segítése. Helyi szervezetek létrejötének, szövetségbe való tömörülésük

ösztönzése,  segítése,  az  ezzel  kapcsolatos  szakmai  tapasztalatok tátadtása,  és  a  helyi  önkormtányzat

szervekkel való együtmaködés.

• Partnerként, kompetens ttárgyaló félként elismertetni a  Szövetséget kormtányzat erőkkel,  parlament

bizotstágokkal, önkormtányzat testületekkel, ttársadalmi szervezetek vezető szerveivel.

• Az autsta személyeket segítő szakmai szervezetek munktájtának ttámogattása.

• Minőségbiztosíttási rendszer kidolgoztástának kezdeményezése és ennek alapjtán az autsta személyeket

elltátó intézmények, szervezetek monitoroztása, részükre szakmai ajtánltások megtétele.
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• A Szövetség céljai  elérésére,  feladatai  elltáttástára  az  Alaptörvény  illetve az  Emberi  Jogok Egyetemes

Nyilatkozata,  a Fogyatékossággal  Élő  Személyek  Jogairól  szóló  Egyezmény és  az  ahhoz kapcsolódó

Fakultatív  Jegyzőkönyv,  az  Autsm-Europe  táltal  1992-ben  Htágtában  elfogadot „Autzmussal  élő

személyek  jogi  charttája”,  valamint  az  Európa-parlament  1995.  december  3-tán  a  fogyatékkal  élők

érdekében hozot diszkrimintáció-ellenes ztáradéka, illetve az Európai Fogyatékosügyi Kongresszus 2002.

évi  Madridi  Nyilatkozata  tovtábbtá  az  Európai  Fogyatékosügyi  Stratégia  2010-2020 táltal  biztosítot

minden  eszközt  felhaszntál,  beleértve  az  anyagi,  szellemi,  szervezési  erőforrtások  felkutattástát  és

felhaszntáltástát,  az  tállami,  önkormtányzat és  szakmai  szervek  felé  való  javaslatételt,  az  autzmussal

érintetek közös, illetve egyéni jogainak, szükségleteinek képviseletét.

• Maködésében  biztosítja  tagjai  teljes  egyenlőségét,  a  demokratkus  formtákat,  és  azokat  elvtárja  az

illetékes partnereitől is.

        III.2.  Aá AOSZ isásloáltatáisai, ttvegkteyisgoti:

➢ Sáülőistoítgis

➢ Érsdtkvegdtltm (srsisááosis)

➢ AOSZ Iefs-Pset irssda hálóáat maködtetése (hozztá kapcsolódóan Help Desk Szolgtáltattási Pontok maködtetése)

➢ Autzmussal és az autsta személyek érdekvédelmével kapcsolatos ttájékoztató kiadvtányok kiadtása

➢ Orsisááosis köáöisisgo építése

➢ Autzmussal kapcsolatos  friss hírek, szakmailag megbízható informtációk,  útmutatók  biztosíttása az érintetek

sztámtára

➢ Orsisááosis prssorsamsk, prssjtkttk szervezése, megvalósíttása

➢ Oeliet tlgrshttő iefsrsmációis isásloáltatáis biztosíttása 

➢ Mentorszülő hálózat   maködtetése és fenntarttása

➢ Animtátor htálózat maködtetése és fenntarttása

➢ Autista Majsrsisáosk Hálóáatáeak koordintáltása

➢ Vidgki taoisátrsvetátt hálóáat   maködtetése

➢ Eisőtmbtrs folyóirat kiadtása

➢ Sáülő- gis isáaktmbtrs kgpágistk szervezése

➢ Az autzmussal kapcsolatos kutatómueka ttámogattása

➢ Az autzmus szempontú akadálymtettis körseytátt létrehoztása
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        III.3.  Aá Autisták Orsisááosis Sáövettisgogetk arsculata

Az Autstták Orsztágos Szövetsége arculattában egységes, teljes arculattának (nagyarculat) haszntálata kiterjed az

AOSZ  megjelenésére  (a  logó  és  a  kisarculat elemek  alkalmaztástára),  azaz  az  AOSZ  belsőépítészet-  és  autzmus

szempontból  akadtálymentes  követelményeire,  a  munkattársak  megjelenésére,  a  szóróanyagaira,  infografktáira  és

informtációs ttábltáira, valamint a kommuniktációs felületek alkalmaztástára.

AZ AOSZ ARCULATI ELEMEI

SZIMBÓLUM

Az AOSZ arculattának meghattározó eleme a logó, amely kék-fehér, illetve kék-fehér-szürke szína. A logó alapja a

kék szína puzzle, amely az autzmust jelképezi (az autzmus nemzetközileg is elismert színe a kék, a puzzle az “egy

közülünk” elv alapjtán az autsta emberek kapcsolódtástára, ugyanakkor egyediségére is utal). 

Az AOSZ logója feliratal elltátot és felirat nélküli vtáltozatban is egyartánt alkalmazható.

A.) AOSZ logó (felirat nélkül)       

          

B.) AOSZ logó (feliratal)
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EGYÉB, AZ AOSZ ÁLTAL ALKALMAZOTT LOGÓK

Fsoódáó kgpágistk

Autámuis gis isátuualitáis trsgeieo

Autista mtetsrsisáülők hálóáata

Autista Majsrsisáosk Hálóáata

AOSZ Iefs-Pset irssdák hálóáata

Aá AOSZ Hálóáat Sátrsvetátttk lsoója

AZ AOSZ ARCULATÁNAK SZÍNEI

Paetset 200    

AOSZ Info-Pont irodák logójan kiegészítő elemei

Pantone 281    

Bocs kártyan Info kártyan logó

Paetset 293 

AOSZ logó

Paetset 424    

AOSZ logó (felirata)

Paetset 299    

AOSZ logó (PR eszközök)
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TIPOGRÁFIA

AZ AOSZ arculattának nyomtattásban és elektronikus formtában is jól megjeleníthető, alap betatpusa:

Arial 

ABCDEFGH abcdefgh – regular

ABCDEFGH abcdefgh – italic

ABCDEFGH abcdtfoh – bold

KISARCULATI ELEMEK

(betatpusok, alkalmazot logó színek, altáírtás mintták, levélpapíron margók)

● logó,

● névjegyktártya,

● levélpapír,

● bélyegző,

● boríték design

● dosszié design

● ttáblták, molinók

● rekltámttárgyak (póló, bögre, toll stb.)

 

Az AOSZ az orsztágos ernyőszervezet hírnevét erősítve egységes, kötelezően haszntálandó e-mail címet biztosít. A

címek megvtáltoztattástára kiztárólag az AOSZ jogosult (munkatárs@esoember.hu).

A levelezések arculata egységes, tartalmazza az AOSZ arculat elemeit, atól eltérni nem lehet. Az egységes e-

mail  címben,  a  sajtát  honlapon,  valamint  az  online  kommuniktációs  felületeken  és  közösségi  oldalakon  hangsúlyos

szerepet kap az AOSZ arculata.

Aá seliet gis tltktrsseikuis ksmmueikációis ftlültttk tltmti:

• Word (levélpapír) fejléc

• Email fejléc

• Email altáírtás – egységes minta

• Facebook fejléc design

• Hirdetés design

• Weboldal design

• Hírlevél design

• Sajtóközlemény stb.
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        III.4.  Aá AOSZ kapcisslat hálója (isátrsvetátt kultúrsa gis tgrskgp), ksmmueikációis vettülttt

Az  AOSZ  Alapisáabálya az  abban  meghattározot célkitazéseknek  megfelelően  biztosítja  a  szervezet

demokratkus, önkormtányzat elven alapuló maködését, elősegít a tagstág jogainak és kötelességeinek érvényesülését. 

AOSZ céljkitazései közöt szereplő belső kommuniktációs feladatok:

• Az érintet szülők felkutattása és egymtást ttámogató, segítő közösséggé szervezése. (közösséggé szervezés lehet 

belső kommuniktációs eszközökkel ttámogatot folyamat)

• A Szövetség céljtához hasonló célból mtár kialakult vagy kialakuló öntálló közösségek, egyesületek, csoportok 

együtmaködésének segítése. 

• Helyi szervezetek létrejötének, szövetségbe való tömörülésük ösztönzése, segítése, az ezzel kapcsolatos 

szakmai tapasztalatok tátadtása, és a helyi önkormtányzat szervekkel való együtmaködés.

• Az autsta személyeket segítő szakmai szervezetek munktájtának ttámogattása.

AOSZ feladatai közöt belső kommuniktációs témakörök:

• belső, elsősorban tagok sztámtára szervezet képzéssel, tantácsadtással, tapasztalat cserével segít a csaltádokat 

autsta gyermekük nevelésében, elltáttástában, problémtáik megoldtástában. 

• A Szövetség a maködés módjtát, a szolgtáltattások igénybevételének módjtát, a besztámolói közléseket, valamint a 

Közgyalés és az Elnökség döntéseit Hírlevélben, illetve az Esőember c. időszaki kiadvtányban történő közléssel 

hozza nyilvtánosstágra. 

AOSZ maködésére vonatkozó szabtályok közöt belső kommuniktációs témakör:

• A Szövetség a maködésének, szolgtáltattásainak, azok igénybevételi módjtának nyilvtánosstágtát a www.aosz.hu 

internetes honlapjtán, a Szövetség székhelyén elhelyezet hirdetőttábltán és a Szövetség lapjtában „Esőember” 

való közzététel útjtán biztosítja. Az éves besztámolót és a közhasznústági mellékletet minden év mtájus 31. napjtáig

a www.aosz.hu internetes honlapjtán és a Szövetség székhelyén kihelyezet hirdetőttábltán közzéteszi. 

• A Szövetség közhasznú tevékenységével kapcsolatosan keletkezet iratok – a törvény alapjtán nem nyilvtános 

adatok kivételével – nyilvtánosak, azokba btárki betekinthet, és a sajtát költségére mtásolatot készíthet. Az 
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iratbetekintésre és iratmtásoltásra vonatkozó igényeket írtásban, a Szövetség elnökségéhez címzeten kell 

előterjeszteni. Az elnökség az iratbetekintést és az iratmtásolat kiadtástát a Szövetség székhelyén, az igény 

bejelentésétől sztámítot 8 napon belül köteles biztosítani a kérelmező sztámtára. 

A Szövetség szervei és belső kommuniktációs kötelezetségek: 

a) Közgyalés 

• A Közgyalés rendes és rendkívüli Közgyalés lehet. Rendes Közgyalést a Szövetség évente egyszer tart.

• A Közgyalést az elnökség hattározata alapjtán legaltább 15 nappal az ülés időpontja előt kiküldöt meghívóval, 

elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja össze írtásban, igazolható módon. Írtásbeli igazolható módon történő 

kézbesítésnek minősül: pl. ajtánlot vagy tértvevényes küldeményként, tovtábbtá a tagnak az elektronikus 

levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazoltásra kerüljön (elektronikus tértvevény).

• A Közgyalési meghívó tartalmazza a Szövetség nevét, székhelyét, a közgyalés helyét, idejét és a javasolt 

napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legaltább olyan részletezetséggel kell rögzíteni, hogy a 

szavaztásra jogosult tagok tálltáspontjukat kialakíthassták. A meghívónak tartalmaznia kell tovtábbtá a Közgyalés 

hattározatképtelensége esetére a megismételt közgyalés helyszínét és időpontjtát, és az arra történő felhívtást, 

hogy a megismételt közgyalés az eredet napirendi pontok tekintetében a megjelentek sztámtára tekintet nélkül 

hattározatképes lesz.

• A rendes Közgyalés napirendjét és a kötelező napirendi pontok rövidítet írtásbeli anyagait a Közgyalés időpontja

előt legaltább hét munkanappal a tagoknak meg kell kapniuk.

b) Elnökség 

• Az elnökség üléseit szükség szerint, de legaltább negyedévente egy alkalommal tarja. Az elnökségi ülést az elnök 

legaltább nyolc nappal az ülés időpontja előt kiküldöt meghívóval, elsődlegesen a Szövetség székhelyére hívja 

össze írtásban, igazolható módon. Írtásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajtánlot vagy 

tértvevényes küldeményként, tovtábbtá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy

a kézbesítés visszaigazoltásra kerüljön (elektronikus tértvevény). Az elnökségi ülésre szóló meghívó tartalmazza 

a Szövetség nevét, székhelyét, az elnökségi ülés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A napirendi 

pontokat a meghívóban legaltább olyan részletezetséggel kell rögzíteni, hogy az elnökségi tagok tálltáspontjukat 

kialakíthassták. Az elnökségi ülésre szóló meghívót a Szövetség székhelyén és honlapjtán nyilvtánosstágra kell 

hozni. Az elnökség ülései nyilvtánosak, amely nyilvtánosstág jogszabtályban meghattározot esetekben 

korltátozható. 
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• Az elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a jelenlévő jegyzőkönyvvezető és az Elnök hitelesít 

altáírtástával. A jegyzőkönyv tartalmazza a hattározatok sorsztámtát, a döntésének tartalmtát, időpontjtát és hattálytát, 

illetve a döntést ttámogatók és ellenzők sztámartánytát (ha lehetséges, személyét). A hattározatokat az elnök 

köteles a Hattározatok Könyvébe bevezetni. Az elnökség hattározatait az elnökségi ülésen szóban kihirdet és az 

érintet tag(okk)al a hattározat meghozataltát követő nyolc napon belül írtásban, igazolható módon is közli a 

hattározatoknak a Szövetség honlapjtán történő közzétételével egyidejaleg. 

c) Felügyelő Bizotstág 

• A Felügyelő Bizotstág üléseit szükség szerint, de legaltább egy évben két alkalommal tartja. Üléseit az Felügyelő 

Bizotstág elnöke hívja össze. 

• A Felügyelő Bizotstág köteles a Szövetség döntéshozó szerve elé kerülő előterjesztéseket megvizsgtálni, és 

ezekkel kapcsolatos tálltáspontjtát a döntéshozó szerv ülésén ismertetni.

d) Bizotstágok 

• A tagok személyéről a tagstágot a Hírlevélben vagy a Szövetség lapjtában, honlapjtán ttájékoztatni kell. 

A besztámoló és a közhasznústági melléklet:

• A Szövetség köteles az éves besztámoló jóvtáhagytástával egyidejaleg közhasznústági mellékletet készíteni, amelyet

a besztámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. 

SZMSZ belső kommuniktációs kötelezetségei:

A Szövetség tagstága:

• A tag az éves tagdíj megfzetésével egy évre ingyenesen jogosulttá vtálik a Szövetség Hírlevelére és az Esőember 

c. időszaki kiadvtányra. A tagdíjmentesség eseteiről az Alapszabtály részletesen rendelkezik. Azon tagok, akik 

szocitális körülményeik miat részesülnek tagdíjmentességben jogosulttá vtálnak az Esőember c. kiadvtányra és a 

Hírlevélre is.

A Szövetség orsztágos hattásköra szervei:

KÖZGYŰLÉS:
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• A mandtátum vizsgtáló bizotstág munktájtának segítése érdekében a képviselet jogot igazoló dokumentumokat, 

meghatalmaztást 3 nappal a közgyalés előt az AOSZ központ irodtájtába személyesen vagy postai úton el kell 

jutatni. Amennyiben az eljutatot dokumentumok nem megfelelőek, úgy azt a mandtátum vizsgtáló bizotstág 

haladéktalanul jelzi az érintet tagnak, akinek a közgyalés napjtán lehetősége van arra, hogy a hibtát megfelelően 

orvosolja 

ELNÖKSÉG:

• Az Elnökségi ülés napja előt 3 nappal történő bejelentés esetén az ülés – és szavaztás – személyes megjelenés 

nélkül elektronikus úton is lefolytatható, így képet- és hangot egyidejaleg tovtábbító telekommuniktációs 

berendezés – különösen webkamera – alkalmaztástával (konferencia ülés). Ebben az esetben az elnökségi ülésen 

ilyen kapcsolat útjtán résztvevő tag(ok) személyazonosstágtának megtállapíttása és a bejelentkezés helyszínén 

történtek dokumenttáltása érdekében a telekommuniktációs berendezés útjtán készült kép- és hangfelvétel 

rögzítésre kerül, és azt az Elnökség az ülés helyszínén készült jegyzőkönyv mellékleteként 5 évig megőrzi. 

• Az írtásbeli azaz e-mail –es szavaztást az elnök kezdeményezhet. Az írtásbeli szavaztás hattárideje 1 hét. A szavaztás 

akkor érvényes, ha az összes elnökségi tag sztámtának 50%-a +1 fő Igennel vtálaszolt.

BIZOTTSÁGOK:

Az Esőember Szerkesztőbizotstága:

• Az Esőember a Szövetség rendszeresen, évente legaltább 4 alkalommal megjelenő kiadvtánya. A Szövetség 

ügyvezető ttktára – tsztségénél fogva – a szerkesztőbizotstág tagja.

A Szövetség gazdtálkodtása:

• A Szövetség Elnöksége évente elkészít az éves besztámolót és a hozztá kapcsolódó közhasznústági mellékletet. 

• A besztámolót és a közhasznústági mellékletet minden év mtájus 31. napjtáig a Szövetség honlapjtán közzé kell 

tenni, tovtábbtá letétbe helyezés céljtából az OBH-nak meg kell küldeni. A közzétételről és e hattáridő betarttástáról 

az ügyvezető ttktár köteles gondoskodni.
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1. ábra: szervezet térkép – szervezet felépítés

   IV. Ksmmueikációis ttrsve

Jelen stratégia célja, hogy az AOSZ maködéséhez, azon belül is a mindennapi kommuniktációjtához kereteket

adjon, feladat- és szabtályrendszert fektessen le. A stratégiai gondolkodtásnak a szervezet minden szintjén és minden

tevékenységében érvényesülnie  kell,  rugalmas  keretek  és  a  feladatok,  szabtályok időszakos  aktualiztáltása,  fnomíttása

mellet. 

A  kssptrsatve ksmmueikációis istrsatgoia mtovealóisítáisáveal az érintetek esetleges bevontása mellet elérhető a

szervezet  üzeneteinek  hatékony,  célzot eljutattása  a  célcsoportokhoz.  Tovtábbi  cél  az  tátltátható  maködés,  ennek

folyamatos kommuniktációja, ezzel az érdekérvényesítő erő növelése.

A belső kommuniktációs terv keretein belül megvalósítandó fejlesztés stratégiai céljai:

➢ Az ernyőszervezet megítélésének javíttása, imtázstának erősítése valamennyi érintet (leendő, jelenlegi és egykori

partner és munkattárs, eztáltal indirekt módon a külső partnerek és a ttársadalmi környezet) szemében.

➢ A belső kommuniktációs célok, módszerek, tartalmak fejlesztése a kapot visszajelzéseken keresztül, valamint a

visszajelzési és informtációtovtábbíttási gyakorlat fejlesztésével.

➢ A  szervezeten  belül  a  személyes  kapcsolatok  erősítése  a  szervezethez  való  lojalittás,  identfktáció  és  a

tudtásmegoszttás érdekében.
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Kitmtlt cglsk

➢ A belső kommuniktációs stratégia ttámogattása.

➢ A  stratégiaalkottás  keretein  belül  meghattározot fejlesztések  ismertetése az  AOSZ  irodtájtán  és  htálózatain,

valamint tagszervezetein belül.

Fő cglsk

➢ A stratégiaalkottás sortán meghattározot kommuniktációs alapelvek ismertetése és elfogadtattása.

➢ A kommuniktációs  csatornták  és  eszközök  előnyeinek  ismertetése és  bemutattása  az  AOSZ munkattársai  felé,

bevontásuk a tudtásmegoszttás és a hatékony informtációtáramltás rendszerének kialakíttástába.

➢ A  javaslatok  mentén  kidolgozot kommuniktációs  képzési  lehetőségek  és  azok  előnyeinek  ismertetése  a

munkattársak felé.

➢ Az AOSZ-hoz köthető "külső" célcsoportokkal (önkéntesekkel, szakemberekkel, tagokkal, döntéshozókkal, stb.)

történő kapcsolatarttás intenzittástának fokoztása.

Köávettttt cglsk

➢ Tudatos és innovatv kommuniktációs attad kialakíttása a szervezetben.

➢ A megfelelő munkavtállalói attad és btázis kialakíttása, a célok ismeretében megbízható, elkötelezet partnerek

és munkattársak bevontása a közös munktába.

➢ Az AOSZ szervezetéhez való lojalittás erősítése a munkattársakban.

➢ A ttársadalmi ismertség és betágyazotstág növelése, az érdekvédelemben jtártas következő genertáció képzése.

➢ Az AOSZ szakmai hitelességének növelése.

        IV.1.  Aá AOSZ ksmmueikációjáeak cglcisspsrstjai

Az AOSZ elsődlegesen szülőkből és autzmusban érintet személyekből tálló érdekvédelmi ernyőszervezet, de

sztámos  autzmusban  érintet intézmény  és  szolgtáltattás  megtaltálható  a  közösségében.  Az  egyes  céljaihoz,

tevékenységeihez mtás-mtás célcsoport kapcsolódik, egyartánt fontos tehtát elérni a  tagságotn az autzmusban  érintet

személyeket és családjaikat, az önkénteseket, a szakmát és a döntéshozó szerveket, ugyanakkor az össztársadalom felé is

nyitotstágnak kell lenni, a vtállalkozói, forproft és egyéb szfértákban ttámogatókat taltálni. 

A szervezet feladata és célja, hogy üzeneteit ne csak az érintetek és csaltádjaik relatv szak rétegéhez jutassa el,

hanem mtás célcsoportokat is megszólítson a ttársadalmi elfogadtás, az integrtáció jegyében. 
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Az AOSZ tevékenysége a  teljes  orsztágra  (és  nemzetközi  területre)  is  kiterjed,  de  a  htálózat tagszervezetein

keresztül  egyes  területeken  ez  jobban  érvényesül.  A  jövőbeni  cél,  hogy  a  tevékenységek,  szolgtáltattások  térbeli

kiszélesítésével és fejlesztésével a kommuniktáció “lefedetsége”, hatékonystága szélesedjen és növekedjen.

A) Elisődltotis cglcisspsrstsk:

• Érsietttt oytrsmtktt etvetlő cisaládsk, toytdülállók

 Üátett: érdekérvényesítés, érdekképviselet, sorsközösség, segítségnyújttás, bizalom

A kommuniktáció sortán csak szakmailag megalapozot, evidencia alapú irtányelvek a mértékadók, és ez vissza is köszön

minden  megnyilvtánultásban.  Kerülendő  minden  olyan  megnyilvtánultás,  ami  önsajntálatot,  mtás  szocitális  jellega

problémtákkal való összemosódtás lehetőségét rejt, vagy btármilyen ambivalens érzéseket kelthet a szülőkben. Fontos a

pozitv  hozztátálltás,  a  megoldtások  keresésének  elősegítése  a  kommuniktációban   (“nem  probléma,  hanem  feladat”).

(Megoldtás,  ttámasz)  Nehéz  élethelyzetben  lévő  emberek  felé  kell  kommuniktálni,  hangsúlyos  a  bizalmi  légkör

megteremtése, az odafgyelés, a bevontás, a problémták felttártása, a megoldtások keresése, visszacsatoltás, előrejelzés,

együtmaködés és a kapcsolatarttás, vtálaszadtás sortán törekedni kell a rövid hattáridőkre.

Cisatsrseái: honlap, hírlevél, Facebook, online videocsatorna, orsztágos média, képzések, jogsegély szolgtálat, AOSZ Info-

Pont  irodták  (személyes  kapcsolat),  mentorhtálózat  (személyes  kapcsolat),  animtátor  htálózat  (személyes  kapcsolat  az

intézményekben).

• Taoisáo (taoisátrsvetátttkte ktrstisátül) 

Üátett: magas szinta szakmai segítségnyújttás, hitelesség és eredményesség az érdekképviselet terén, kedvezményes

lehetőségek biztosíttása, hiteles szakmaistág, adatvédelem, diszkréció, az AOSZ szolgtáltattásainak eljutattása

Cisatsrseái: hírlevél,  honlap,  Facebook csatorna,  képzések,  jogsegély szolgtálat,  Info-Pontok, mentorhtálózat,  animtátori

htálózat, Esőember újstág

• Taoisátrsvetátttk

Üátett: összefogtás  fontosstága,  htálózat együtmaködés,  bevontás,  közös  és  hatékony  érdekképviselet,  hiteles

szakmaistág, kapcsolat tőke. Tagszervezetek ltáthatóstágtának elősegítése, munktásstáguk, eredményeik bemutattása, híreik

terjesztése,  az egyes szolgtáltattások,  tevékenységek célcsoporthoz való eljuttástának elősegítése,  ennek érdekében az

AOSZ és a tagszervezetek közöt bizalom erősítése és informtációtáramltás hatékonystágtának elősegítése.
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Cisatsrseái: DM, hírlevél, Facebook csoportok, belső levelezési csoport, tagszervezet taltálkozók, rendezvények, képzések,

közgyalés

• Aeimátsrsi hálóáat

Üátett:  hivattástudat, a munktájuk értéke és elismertsége, önkéntesség, szakmai hitelesség, fenntartató és jól maködő

htálózat, szakmai informtációk és segítségnyújttás. A szolgtáltattás bemutattása, célzot terjesztése, brand építése.

Cisatsrseái: szupervíziók, esetmegbeszélések, animtátori taltálkozók, képzések, belső levelezési csoport, (kifelé szórólap a

tevékenységről)

• Mtetsrsisáülő hálóáat

Üátett:  hivattástudat, a munktájuk értéke és elismertsége, önkéntesség, szakmai hitelesség, fenntartató és jól maködő

htálózat, szakmai informtációk és segítségnyújttás. A szolgtáltattás bemutattása, célzot terjesztése, brand építése.

Cisatsrseái: szupervíziók, esetmegbeszélések, mentorszülő taltálkozók, képzések, belső levelezési csoport (kifelé szórólap

a tevékenységről)

• Majsrsháló

Üátett: összefogtás,  egységes  htálózat,  hatékony  és  közös  érdekképviselet,  szakmai  együtmaködés  és  segítségadtás,

kapcsolat tőke.  Jó  gyakorlatok  bemutattása,  terjesztése,  az  értékteremtő  szemlélet  előtérbe  helyezése  a  külső

kommuniktáció sortán.

Cisatsrseái: majorhtáló taltálkozók, szakmai tanulmtányutak, szakmai napok, belső levelezési csoport

• AOSZ Iefs-Pset irssdák

Üátett: hosszúttávú  együtmaködés,  fenntarthatóstág,  az  AOSZ  szolgtáltattásainak  tovtábbíttása,  hiteles  szakmaistág  és

központ segítségnyújttás, ttámogattás, kapcsolat tőke.  Egységes arculatra való törekvés, bizalom erősítése az AOSZ-szal,

az AOSZ htálózattával szemben, személyes kapcsolatarttás, stb.. (Megbízható maködés: kézikönyv alkalmaztása)

Cisatsrseái: belső  levelezési  csoport,  közös  munkafelület  (felhő),  egységes  arculat  az  együtmaködő  szervezet

identttástának megtarttástával, megjelenésben és  kapcsolatarttásban (egységes e-mail cím), taltálkozók, rendezvények.

• Köápset muekatársisak

Üátett: az AOSZ tevékenysége értékes és elismert, amelyhez az ő munktájuk is nagyban hozztájtárul. Elkötelezetség, mely

a  kapcsolatarttásban,  attadben/magatarttásban,  kommuniktációs  megbízhatóstágban,  proaktv  hozztátálltásban  a

szolgtáltattások fejlesztése, a beérkező informtációk feldolgoztása és visszacsatoltás sortán mutatkozik meg.
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Cisatsrseái: Facebook, Esőember, hírlevél, honlap, belső és külső levelezések, partnerekkel való közös munka, szakmai

mahelyek, taltálkozók 

    B) Máissdlaosis cglcisspsrstsk:

• Öisisátársisadalmi cglcisspsrst

Üátett: elfogadtás, inklúzió, az AOSZ eredményeinek, szolgtáltattásainak kommuniktációja, szakmai hitelesség. Kerülendő

minden sajntálatra okot adó megfogalmaztás, a pozitv, elfogadtást és a neurodiverzittást bemutató, a neuroharmonitát

megteremtő hangnem a célravezető. A ttársadalmi inklúzió alapja a  megismerés – megértés – elfogadás útvonaltának

kommuniktációs ttámogattása.

Cisatsrseái: sajtómegjelenések,  sajtóközlemények,  sajtóesemények,  kommuniktációs  kamptányok,  média,  ttájékoztató

szóró anyagok, személyes kapcsolat, események, animtátor, mentorszülő htálózat (személyes kapcsolat)

• Döetgishsáók

Üátett: érdekérvényesítés,  az  AOSZ  mint  ernyőszervezet  presztzsének  növelése,  együtmaködés,  innovatv

megoldtások.

Az érdekvédelmi munka megbízhatóstágtát megalapozva  törekedni kell a demokratkus maködés, a közösségi szemlélet,

a célcsoport bevontástának, a szélesköra szakmai partnerségek és együtmaködések bemutattástára, mely a megbízható,

szakmailag altáttámasztot, tényszera adatok, informtációk biztosítéka. Konstruktv, ugyanakkor következetes, szakmailag

jól előkészítet, win-win helyzetre törekedő kommuniktáció a célravezető.

Cisatsrseái: személyes  kapcsolat,  események,  sajtókapcsolatok,  érdekvédelmi  platormok  (OFT,  FESZT,  stb.)

médiamegjelenések.

• Támsoatók

Üátett:  az AOSZ, mint ernyőszervezet hitelességének, presztzsének növelése, Az AOSZ tevékenységének bemutattása,

anyagi és nem anyagi természeta ttámogattás, Adó 1%.

Törekedni kell a szakmailag altáttámasztot, tényszera adatokra, mint hivatkoztási alapra. Fontos az AOSZ tevékenységének

megszemélyesítése,  az  egyéni  történeteken  keresztül  történő  bemutattása.  Figyelni  kell  a  ttámogatói  kapcsolatok

tápoltástára,  a  ttámogató  és  a  ttámogattás  bemutattástára,  a  ttámogattás  felhaszntáltástáról  való  visszacsatoltásra,  a

köszönetnyilvtáníttásra. Ezen felül az együtmaködésre, a kölcsönös segítségre kell helyezni a hangsúlyt.

Cisatsrseái: személyes  kapcsolat,  események,  média,  online  felületek,  hírlevél,  1%-os  kamptány,  adomtánygyajtő

platormok (pl: Adjukössze).
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Célcsoport(ok) Cgl Üátett Máissdlaosis üátett
(spciseáliis)

Ksmmueikációis
tisáköáök

Teljesítménymutató
(KPI 

Küliső 

ksmmueikáció 

cglcisspsrstjai

Öisisátársisadalmi 

cglcisspsrst

Érzékenyítés, 
szélesköra 
informtáció 
biztosíttása az 
autzmusról, az 
AOSZ munktájtáról

„Mi az autzmus? 

(Tények és 

tévhitek)“, Ismerd 

meg a problémtát, 

ismerd meg az 

embert az 

autzmus mögöt.”

“Hasonlóstágok és  

különbségeket az 

érintet csaltádok 

és a “többségben 

lévő csaltádok” 

közöt.” Ismerd 

meg az AOSZ 

munktájtát, 

szolgtáltattásait, 

tevékenységét!” 

A kommuniktációs 

kamptányok a teljes 

ttársadalomnak szól 

(pl: Ragyogj Kékben,

Nők Kékben, 

Ezerarcú autzmus 

(Kitállíttás).

Animtátor htálózat:

„Lehet autsta a 

padttársad!”

Széles köra 
médiamegjelenés
ek, 
sajtóttájékoztatók, 
sajtóesemények, 
riportok, interjúk,
animtátor htálózat, 
ttájékoztató 
kiadvtányok

Összttársadalmi 
szinten az emberek 
informtációval 
történő elltáttása 
megtörténik az 
autzmussal 
kapcsolatban. 

Lehet a padttársad is 
autsta!

Érsietttt 

oytrsmtktt 

etvetlő cisaládsk

A tagstágon belüli 

és kívüli érintet 

csaltádok 

megszólíttása, az 

AOSZ 

munktájtának 

kiszélesítése, az 

érdekképviselet, 

az “értetek 

vagyunk” elv 

érvényesítése, 

szolgtáltattások 

bemutattása, 

segítségnyújttás

„Fordulj hozztánk 

bizalommal!”, 

„Értetek vagyunk, 

keressetek 

bennünket a 

vidéki 

irodtáinkban!” 

„Vedd fel a 

kapcsolatot a 

hozztád 

legközelebbi 

mentorszülővel!”

„Igazodj el a 
tertápiták és elltáttások
útvesztőjében„ „Köz
össéget alkotunk, 
tarts velünk!”
„Ttájékozódj az 
autzmusról!”
Kamptányeseménye
k, rendezvények.

Honlap, hírlevél, 
facebook oldal, 
Esőember, 
médiamegjelenés
ek

A személyek 
felkeresik az AOSZ-t, 
élnek a 
szolgtáltattásaikkal, 

Autámuisbae 

grsietttt 

isátmglytk

“Semmit rólunk 

nélkülünk” elv 

alapjtán egy 

Az ASD 

munkacsoport 

aktv bevontása 

Ismerd meg az 
autzmust, így 
maködünk mi!”
Az autsta 

ASD 
munkacsoport, 
eemények, 
rendezvények, 

Identfktációjukban 
megerősödöt, a 
segítséggel biztosan 
élni tudó felnőt 
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kétrtányú 

kommuniktáció 

szükséges az 

érintetek és az 

AOSZ közöt.

Cél a munkaerő-

piaci 

elhelyezkedésük 

elősegítése.

szükséges a 

kommuniktációs 

tevékenységekbe. 

Hasonlóan az 

előző csoporthoz, 

a z érintetek 

bevontása.

személyek 
sajtátosstágai, 
alaklmaztásuk 
pozitvumai a 
munkerőpiacon. 

sajtónyilatkozatok,
érintetek 
kiadvtányai, 
könyvei, youtube 
csatorna, honlap, 
hírlevél, szakmai 
szervezetek belső 
informtációs 
elltáttása

autsta személyek.

Döetgishsáók Érdekvédelmi 

szervezetként 

kiemelt 

jelentőséga a 

döntéshozói szint

felé történő 

kommuniktáció, a 

rendszerszinta 

problémták 

feltérképezése és 

megoldtása, 

szakmai 

partnerkapcsolat 

(mint széles köra 

érintet 

kapcsolatarttássa

l rendelkező 

szervezet, ez a 

döntéshozók 

érdeke is! 

Hitelesség, 

szakmaistág 

hangsúlyoztása.

A tevékenységek, 

a döntéshozói 

szint felé történő 

kommuniktációs, 

lobbi s egyéb 

tevékenységek 

közvettése az 

AOSZ 

kommuniktációs 

csatorntáin.

Közös 

sajtómegjelenések

, kormtányzat 

szervekkel történő

együtmaködés 

erősít a bizalmat 

az érintetekben.

Az érdek-
képviselet , autsta 
szempontú 
akadtálymentesítés 
fgyelembe vétele.

Kormtányzat és 
érdekvédelmi közös 
projektek 
kommuniktációja.

Sajtóközlemények,
sajtóttájékoztatók, 
média 
megjelenések, 
honlap, hírlevelek,
közösségi oldal,  
esetenként 
Esőember

Együtmaködés és 
lobbi tevékenység 
elősegítése, 
ttámogattás és 
szakmai bizalmi 
kapcsolat valósul 
meg a szervezet és a
döntéshozók közöt.

Sáakma/isáakgrst

ők

A szakma felé 

történő 

kommuniktáció 

egyfajta szoros 

A szakértők 

felkeresése, 

bevontásuk az 

AOSZ 

Együtmaködések, 
közös projektekre 
való törekvés 
előmozdíttása, 
szakmai hitelesség.

Szakmai hírlevelek
– hírcsoport

Honlap, közösségi 
oldal, 

Szakmai 
együtmaködés 
megalapoztása, 
teljesítmény és 
eredmények 
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együtmaködésb

en, együt 

gondolkodtásban 

kell, hogy 

megnyilvtánuljon.

munktásstágtába. Kölcsönös 
informtációszolgtáltat
tás a szervezetek 
közöt. 

visszaigazoltást 
kapnak.

Taoisátrsvetátttk,

taoisáo

A tagszervezetek 

sztámtára 

kommuniktációs 

platorm 

kialakíttása. A 

tagszervezetek 

felkeresése, 

bevontásuk a 

kommuniktációs 

tevékenységekbe.

Fogjunk össze!
Együt könnyebb!
Ti adjtátok a 
bizalmat, mi adjuk 
a tudtást, képzést, 
stb. 

Tagszervezetek 
bevontása a közös 
érdekvédelmi 
munktába

Tagszervezet e-
mailek, hírlevelek,
közösségi oldalak 
csoportjai 
(htálózatos 
csoport), 
közös 
rendezvények, 
orsztágos 
kamptányok, 
mozgósíttás, 
toborztás

A tagszervezetek 
mozgósíttása 
megtörténik, a 
kifulladó szervezetek
megerősödnek, 
aktvabb, újra meg-
megújuló htálózat 
jön létre.

Btliső 
ksmmueikáció 
cglcisspsrstjai

Hálóáat 

isátrsvetátttk

A htálózat 

maködése, 

életben tarttása 

az AOSZ egyik 

fontos célja, hogy

eztáltal is 

szolgtáltattásait 

elérhetővé tegye,

kiterjessze.

„Van alatad 
htáló?” 
Maködjünk 
együt! Alkossunk 
htálót!
Mi adjuk a tudtást, 
te tovtább adod!

Ttájékozódj az 
érdekvédelmi 
tevékenységünkről 
és add tovtább a 
tapasztalatokat, 
informtációt a 
közösségednek!

Hírlevél, htálózat 
csoport, közösségi
oldalak, 

Meg-megújuló 
htálózat jön létre.

Majsrsháló A szocitális 
szolgtáltattásokat 
nyújtó 
intézmények 
ttámogattása, 
bevontása a közös
munktába

It vagyunk, bízz 
bennünk, 
ttámaszkodj rtánk! 
Az AOSZ feladata a
kommuniktációs 
segítségnyújttás, 
ttámogatók 
felkutattása.

Majorhtálókról 
kifelé: „Így élünk 
mi!” az intézmények
szolgtáltattásai, 
küzdelmeik, az ot 
élők bemutattása, 
egyéni helyzetek 
bemutattása

Tagszervezet 
hírlevél, e-mail, 
tevékenységük 
bemutattása, 
kitállíttásokon, 
rendezvényeken.

A ttámogttásokkal 
szocitális 
intézmények 
fenntarthatóstága nő,
létbizonytalanstáguk 
csökken, az ot élők 
életminősége pozitv
irtányba mozdulhat 
el.

AOSZ Iefs-

Psetsk,

Az tállandó 

kapcsolatarttás 

az oda-vissza 

informtáció 

táramltás 

elengedhetetlen 

Szolgtáltattási 
potnok szerte az 
orsztágban, „Taltáld 
meg a hozztád 
legközelebbi AOSZ 
Info-pontot”
Ragadd meg a 
lehetőséget és 

„Közelebb megy az 
AOSZ”
A sajtát 
környezetben élők 
elltáttása 
informtációval, Help-
desk maködtetése, 
partnerekkel való 

Jtátékok, kvízek az 
info-pontokról, 
honlap, DATA 
projekt, innovatv 
eszközök, honlap, 
AOSZ Info-Pont 
honlapja, DATA 
honlap, 

Erősödő regiontális 
btázisok, az AOSZ 
szolgtáltattásaivkal, 
informtációkkal.

24
Autisták Orsisááosis Sáövettisgot

 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. em. 3.ajtó, 23-as kapucsengő   www.aosz.hu 

 +36 (1) 354 1073, +36 (1) 266 5392 +36 (20) 575 1919

info@esoember.hu 

mailto:info@esoember.hu


                                          
AZ AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (AOSZ) 

ÁLTALÁNOS KOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIÁJA

a htálózatok 

maködtetése és a

mindennapi 

munka sortán.

csatlakozz a DATA 
projekthez!

kapcsolatarttás sajtómegjelenések
, közösségi oldal, 
belső levelezési 
rendszer, felhő 
alapú rendszer, 
rendszeres 
visszacsatoltás

Btliső 

muekatársisak

Belső 

kommuniktáció 

szervezése, 

strukturtáltása, a 

kommuniktációval

kapcsolatos 

konkrét feladatok

hatékony 

eloszttása, felelős 

személy 

kijelölése. 

Lojalittás és 

szervezethez való

kötődés segítése, 

munkattársak 

ttámogattása. 

Belső üzenetek, a 
szervezet 
identttás 
elősegítése „ Jó 
ide tartozni!” „Jó 
ügyet szolgtálhatsz,
jó ügyet 
szolgtálunk!”

Személyek közöt 
informtációcsere, 
kapcsolatok 
erősítése.

Egymtás ttámogattása,
a könnyebb 
beilleszkedés 
segítése az 
újoncoknak.

„It mindenki 
egyenlő!”

Az AOSZ céljaival 
azonosulni tudó 
attad erősítése

Munkahelyi, a 
szervezetel 
szembeni lojalittás 
kialakíttása

Belső levelezési 
rendszer, felhő 
alapú rendszer, 
személyes 
taltálkozók, 
meetngek, 
személyek közöt 
kommuniktáció, 
telefon, 
infokommuniktáció
s eszközök,
közös tréningek, 
utaztások, belső – 
közösségépítő - 
rendezvények 
szervezése

A szervezethez való 
ragaszkodtás, lojalittás
fokozódik, 
együtmaködő 
közösség alakul ki, 
ami kívülre is 
közvett az AOSZ 
jóhírét.

Öekgettis 
hálóáatsk 
(aeimátsrssk, 
mtetsrsisáülők, 
öekgetis 
isásloálatsis 
taeulók)

Toborztás, minél 
több önkéntes 
beszervezése, az 
AOSZ céljaival 
azonosulni tudó 
emberek 
bevontása az 
önkéntes 
programokba.

„Dolgozz velünk!”
„It jó ügyért 
tehetsz!”

„Tudj meg 
mindent az 
autzmusról!”

„Tudj meg 
mindent az AOSZ-
ról!”

„Segítünk, hogy 
segíthess 
mtásoknak!”

Képzések, 
szupervíziók, 
belső levelezések, 
rendezvények, 
animtátori 
programok, 
szülőcsoportok 
kezdeményezése

Aktv és stabil 
önkéntes htáló 
kialakíttása, amely az
AOSZ elvei szerint 
végzi maködését.

2. ábra az AOSZ célcsoportjaihoz rendelt üzenetek és kommunikációs eszközök
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        IV.2.  Ksmmueikációis irsáeytlvetk

Az  Autstták  Orsztágos  Szövetségének  szertetágazó  tevékenysége megköveteli,  hogy  az  egyes  kommuniktációs

színtereken mtás-mtás stratégitát  alkalmazzon.  Rövid  ttávon az  érdekérvényesítés,  az  együtmaködés,  hosszabb ttávon

pedig az autzmusban érintet személyekkel szembeni ttársadalmi elfogadtás, az autzmus mibenlétének és az érintetek

problémtáinak megértése a hangsúlyosan megfogalmazot cél.

Fő irtányvonalak:

• Az AOSZ kommuniktációjtában a szakmai szempontból megalapozot, tudomtányos alapon meghattározot, ún.

evidencia alapú irtányelvek a mértékadók, ami a szervezet minden megnyilvtánultástában visszaköszön. 

• Kerül minden olyan megnyilvtánultást, ami önsajntálatot, sajntálatot, vagy btármilyen ambivalens érzéseket kelthet

a szülőkben és az érintetekben. 

• Az autzmussal  kapcsolatos  informtációk nyilvtánosstágra  hozatalakor  törekszik  a tényszera,  objektv közlésre,

kerüli  a  nyilvtánosstág  befolytásoltástára  és  manipultástára  (pl.  sajntálatkeltés),  vagy  félrevezetésére  alkalmas

közlésmód haszntálattát.

• Pozitv hozztátálltást, üzenetet sugalmaz (pl. „az autzmus nem probléma, hanem feladat, életorma”). 

• Törekszik  a  nehéz  élethelyzetben  lévő  emberekkel  szembeni  bizalmi   légkör  meteremtésére  (pl:  “Az  AOSZ

megoldtást ad, ttámaszt nyújt”) 

• Törekszik a sajtát tevékenységeinek, szolgtáltattásainak, (szellemi) termékeinek minél szélesebb köra terjesztésére

és azokról a nyilvtánosstág minél szélesebb köra ttájékoztattástára.

• Törekszik az autzmust az egyéb szocitális problémtáktól történő levtálaszttásra

• Igyekszik az autzmust minél szélesebb körben ltáthatóvtá tenni

• Törekszik a szakmai stratégiai partnerségre – szakmai megbízhatóstágra a nyilvtánosstágban, a kommuniktációban 

        IV.3.  Ksmmueikációis tisáköáök, cisatsrseák

A) Btliső ksmmueikációis cisatsrseák

➢ Elnökségi, felügyelőbizotstági ülések

➢ Operatv megbeszélések

➢ Belső levelezések (e-mail, közösségi média),  

➢ Telefon
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➢ Dokumenttációk (felhő alapú, szerver, online kommuniktáció)

➢ Rendezvények, taltálkozók, tovtábbképzések

➢ Egyeztetések, brainstorming

B) Küliső ksmmueikációis tisáköáök

➔ Honlap

A szervezet  honlapja a  www.aosz.hu az elmúlt  években komoly fejlesztésen eset tát.  A kültartalom, a megjelenés,

(responsive  design),  mind  megfelel  a  kor  követelményeinek.  Sztámos  új  funkció  beépítésével,  elősegít a  könnyebb

ttájékozódtást, felhaszntálhatóstágot.

➔ Hírlevél

A weboldalhoz kapcsolódó hírlevél szolgtáltattást több célra hasznosítja a szervezet:

➢ havi hírlevél

➢ rendkívüli hírlevél

➢ tagszervezet hírlevél

➢ ptálytázat hírlevél tagszervezeteknek

➢ közgyalési meghívók

➢ egyéb meghívók

➢ felhívtások

➢ üdvözlőlapok

➔ “Minden 100. Ember esőember” Facebook oldal

Rendszeresen friss posztok (min. naponta 2 informtáció) kerülnek ki, hírek, fotóalbumok, élő Facebook bejelentkezések.

Esetenként célzot hirdetésekkel igyekszünk a híreket a megfelelő célcsoporthoz eljutatni.    

➔ Youtube Csatorna (online videocsatorna): 

Felhasználónév: Budaptist AOSZ

Link: htps://www.youtube.com/user/autstak

A hozzá tartozó e-mail fók: aoszbudapest@gmail.com

➔ Esőember (folyóirat)

Az AOSZ negyedévente megjelenő lapja. A nyomtatot példtányokon kívül a lap az AOSZ honlapjtán is olvasható, elérhető.

Az  Esőember  tartalmtában  fontos,  hogy  mindazok  az  elvek  visszaköszönjenek,  amit  az  AOSZ  magtával  szemben  is

megkövetel.  A  sajtótermék  tervezet ütemezését  az  Esőember  főszerkesztője  koordintálja,  tartalmtát  a

szerkesztőbizotstág tagjai szerkesztk.
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➔ Egyéb, print megjelenések

Szórólapok, plaktátok, PR, marketng és rekltám eszközök (arculatal elltátot tollak, matricták, karkötők, ttáskták…)

➔ Sajtómegjelenések, nyilvánosság

Többnyire eset megjelenések, egy-egy kamptányhoz, megnyitóhoz kapcsolódóan.

A nyilvtános nyilatkozatételre vonatkozó szabtályzatot aá Autisták Orsisááosis Sáövettisgogetk Ksmmueikációis Sáabályáata 

(2. sz. melléklet) tartalmazza.

        IV.4.  Ksmmueikációis üttmttrsve (Általáesis ksmmueikációis aktveitáissk, GANNT)

Évenként  megadot hattáridőig  frissülő,  az  AOSZ  adot év  pénzügyileg  altáttámasztot és  a  közgyalés  táltal
elfogadot feladatmeghattároztástához kapcsolódó kommuniktációs ütemezése. 

Tartalmazza: 

• az éves rendezvénynaptár alapjtán felmerülő kommuniktációs feladatokat, 

• az évente menetrendszeraen felmerülő,  eset és rendszeres kamptányokhoz kapcsolódó események,  eset a
rendkívüli aktvittások kommuniktációs feladatait, 

• PR, marketng eszközök (pl. szórólapok, grafkai anyagok) frissítését, uttánrendelését, 

• az egyes rendezvényekhez kapcsolódó sajtóaktvittásokat, 

• az egyes kamptányokhoz kapcsolódó kommuniktációs feladatokat, 

• valamint az Esőember időszakos kiadvtánytának ütemezését.

(3. melléklet: Általános kommunikációs aktvitásokn GAAAT – minta)

        IV.5.  Pgeáüoyi ktrstttk mtohatárssááisa, pgeáüoyi ttrsvetágis

Évenként megadot hattáridőig frissülő, az AOSZ közgyalése táltal elfogadot, az adot év kommuniktációra 

elkülönítet pénzügyi kereteit meghattározó, részletesen kidolgozot pénzügyi terv.

A Kommunikációs Pénzügyi Terv tartalmazza:

• az egyes rendezvények kommuniktációs feladataira, 
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• az AOSZ kamptányaira, kiadvtányaira, 

• a kommuniktációs feladatok személyi feltételeire meghattározot és elkülönítet éves pénzügyi keretösszegeket. 

A Kommunikációs Pénzügyi Terv az éves rendezvénynapttár alapjtán kialakítot, évente menetrendszeraen felmerülő, 

eset és rendszeres kommuniktációs aktvittásokhoz kapcsolódó eseményekhez, eset és rendkívüli aktvittásokhoz 

kapcsolódó kommuniktációs stratégitához tudatosan szervezet pénzügyi tervezés.

(4. számú melléklet A Pénzügyi munkattárs táltal kidolgozot, közgyalés táltal elfogadot Kommunikációs Pénzügyi Terv)

        IV.6.  Aá Autisták Orsisááosis Sáövettisgogetk Ksmmueikációis Sáabályáata

Az Autstták Orsztágos Szövetségének, orsztágos érdekvédő és érdekérvényesítő szervezetként a nyilvtánosstágban, 
nyilvtános felületeken történő megjelenésének meghattározot keretek közé szoríttása az egységes (helyi és orsztágos) 
képviselet érdekében elengedhetetlen. 

A nyilvtános megjelenéssel, a kommuniktáció stlustával, levelezéssel, a kommuniktációs feladatok 
munkakörönként delegtáltástával kapcsolatos előírtások betarttástára az AOSZ Kommunikációs Szabályzata irtányadó. 

(2. számú melléklet: Az Autsták Országos Szövetségének Kommunikációs Szabályzata)

   V. Öisisátoágis

Az Autstták Orsztágos Szövetsége az elmúlt időszakban jelentős szervezet vtáltoztáson eset tát. A megerősödő

htálózat kapcsolatok,  valamint a törvényi intézkedéseknek megfelelően az egyéni  tagstág megszüntetése alapvetően

kihat a jövőbeli feladatokra, a kommuniktációra. A szervezetnek stabil alapokra kell helyeznie a szervezet ismertségét és

elismertségét, melyhez ez a kommuniktációs stratégia segítséget, ttámpontot nyújt.

A  btliső  ksmmueikációját illetően,  a  feladatok  sokfélesége,  az  egyes  feladatpusok  leoszttástának  hitánya  a

hattározot munkaköri leírtások hitánya miat jelentős kihívtást jelent a kommuniktációs feladatok megvalósíttása. Jelentős a

munkaerő  fluktutációja  a  szervezet tátalakultás  uttán,  az  új  dolgozók  rendszeres  betaníttása  időkiesést  jelenthet.  A

munkattársak,  dolgozók  elkötelezetsége,  lojalittása  az  AOSZ  értékeihez  való  ragaszkodtása  nagyban  befolytásolja  a

szervezet külső megítélését, ezért fontos a munkattársak elégedetsége. 

A belső elköteleződést, a szervezet céljaival való azonosultást, az AOSZ küldetését, közvetve pedig a szervezet
magasabb  ismertségét,  ltáthatóvtá  tételét  szolgtáljták  a  belső  képzések,  tréningek,  a  szervezet értékekkel  történő
azonosultás  és  a  dolgozók  identfktációja.  Ez  megvalósítható  csapatépítő  tréningek  szervezésével,  a  munkattársak
közösségi szemléletének erősítésével („egy a célunk”, „egy irtányba haladunk”) amelyek a szervezet hírnevét erősítk. 
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A közös élményeket adó programok, a munkattársak szocitális élményeinek, igényeinek fgyelembe vétele erősít
a  munkahely  kapcsolat kohéziójtát.  Szükséges  a  hattározot és  delegtált  feladatkioszttás,  kommuniktációs  protokoll  a
levelezési és az értekezlet kultúra javíttása. (pl: Az informtációtáramltás felgyorsíttása, a megbeszélésekről, meetngekről
készült emlékeztetők megoszttása, a kommuniktáció racionaliztáltása.)

A belső protokollban az informtációtáramltásnak függetlennek kell lennie a személyes kapcsolatok minőségétől,
ezért az táltaltános informtáció- és tudtásmegoszttás csatorntáit, platormjait a fentek alkalmaztástával erősíteni kell. 

Mind a külső,  mind a belső kommuniktáció hatékonystága sztámtára fontos  az AOSZ küldetésének határozot
megfogalmazása és hogy a munkatársak megértsék és a mindennapjaik része legyen. 

Tovtábbi kihívtást jelent az AOSZ sztámtára az AOSZ Info-pont irodtáival,  vagy a Szolgtáltattási  Pontokkal történő
kapcsolatarttás és kommuniktáció. 
Az AOSZ orsztágos érdekvédelmi befolytástát,  lobbierejét  előmozdítja,  ha az egyes régiókban ugyanúgy megjelenik az
egységes  kommuniktáció,  jól  szabályozot nyilvánossággal  és  belső  kommunikációs  és  infokommunikációs  eszközök
alkalmazásával. Így a földrajzi ttávolstág kommuniktációs nehézségei részben lecsökkenthetők – a helyi jellegzetességek és
eltérések függvényében. Lényeges szempont az Info-pontokban dolgozók folyamatos képzése, informtációval történő
elltáttása.

A kommuniktációs feladatok elltáttástára  különálló munkakör létesítése javasolt, amely segítséget nyújt az éves
kommuniktációs feladatok kidolgoztástában és nyomon követ a kommuniktációs ütemezések következetes betarttástát az
egyes eseményekhez kapcsolódóan.

A kommuniktációs feladatokkal  kapcsolatos pénzügyi  döntésben – személyi  kiadtások,  egyéb kommuniktációs
költségek (pl. Google Adwords hirdetések, Facebook hirdetések), mérvadó szempont lehet, hogy az adot kamptányt,
vagy kommuniktációs tevékenységet külsős, kommuniktációs ügynökség bevontástával – belső munkattárs koordintációja
mellet –, vagy „htázon belül”, az adot tevékenységet végző munkattárs segítségével végzi el. 

Mellékletek:

• 1. sz. melléklet: AOSZ belső kommuniktációs felmérés (Ktáli György, Varga Zsuzsanna 2017. 11. 10.)
• 2. sz. melléklet: Az Autstták Orsztágos Szövetségének Kommuniktációs Szabtályzata
• 3. sz. melléklet: AOSZ Kommuniktációs GANNT 2018 – minta
• 4. sz. melléklet: Kommunikációs Pénzügyi Terv
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