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TÁJÉKOZTATÁS AZ AOSZ KÖZGYŰLÉSÉRŐL
Az Autisták Országos Szövetsége 2019. február 23-án 10 órától tartja évi első Közgyűlését

Budapesten, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar épületében. A Közgyűlés témája az

AOSZ éves költségterve, munkaterve és vezetői tisztségviselők megválasztása lesz.  Az

esemény részleteivel kapcsolatban bővebb tájékoztatást a tagszervezeteink számára küldött

meghívóban, illetve az AOSZ honlapján találhatnak az érdeklődők. Az ülésen szavazati joggal

kizárólag tagszervezeteink rendelkeznek, de az esemény nyilvános, így azon bárki részt vehet. 

Tovább...

 

HÍREK, INFORMÁCIÓK
  

AOSZ-FELMÉRÉS A GYOD-DAL KAPCSOLATBAN – TÖLTSD KI TE IS!
A kormány 2019. január 1-i hatállyal bevezette a gyermekek otthongondozási díját, amely

érdemi segítséget jelent számos autista gyermekét otthon ápoló család számára. Emellett az

AOSZ célja, hogy az új támogatás minél több érintett számára elérhető legyen, ezért online

kérdőíven kérjük ki tagjaink véleményét a pontrendszerével kapcsolatban. A beérkezett

észrevételeket összesesítjük és továbbítjuk a döntéshozók számára! A kérdőív a „Tovább”

gombra kattintva érhető el.

Tovább…

  

 NŐK40 KEDVEZMÉNY A FOGYATÉKOS GYERMEKÜKET GYES-EN NEVELŐ
ANYUKÁK SZÁMÁRA

Évek óta zajló „küzdelem” zárult sikerrel a közelmúltban: december 28-án megjelent a Magyar

Közlönyben  az a módosítás, amely a fogyatékos gyermeküket 10 évig GYES-en nevelő nők

számára is lehetővé teszi 2019. január 1-jétől, hogy 30 év ténylegesen ledolgozott időt

követően igénybe vegyék a NŐK40-es nyugdíjkedvezményt. További részletek az AOSZ

honlapján.

Tovább…

  
AZ AOSZ VÉLEMÉNYEZTE A KIVÁLTÁSI STRATÉGIÁT

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1410802761&view_newsletter_send_id=1548323656
http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2019-02-23/jeloles/
http://aosz.hu/aosz-felmeres-a-gyermekek-otthongondozasi-dijarol-gyod/
http://aosz.hu/2019-01-14-ujabb-erdekvedelmi-siker-bovult-a-nok40-et-kedvezmenyesen-igenybe-vevok-kore-most-mar-a-fogyatekos-gyermekukkel-gyes-en-volt-anyukak-is-konnyebben-igenybe-vehetik-a-korkedvezmenyes-n/


A tavaly novemberben kötött stratégiai partnerségi megállapodásra figyelemmel Fülöp Attila,

az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkára felkérte a nagy, országos érdekvédelmi

szervezeteket, hogy az elmúlt évek tapasztalataira tekintettel szakmailag véleményezzék a

kiváltás koncepcióját. Az AOSZ által megküldött véleménye a „Tovább” gombra kattintva, vagy

az Érdekvédelmi naplóban érhető el. 

Tovább…

  

ÉRDEKVÉDELMI NAPLÓ
 

Az AOSZ érdekvédelmi munkája során kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a jogszabályok

megalkotásakor az autizmusban érintett emberek érdekeit képviselje. A közelmúltban számos

témában is sikert értünk el, aminek köszönhetően pozitívan változott többek között a NŐK40

program, bővültek a parkolókártya kedvezményezettjeinek köre is. Tekintsd át a változásokat

az AOSZ érdekvédelmi naplójában a „Tovább” gombra kattintva!

Tovább…

 

DATA MINDEN nAPPra
 

Tudjon meg többet és legyen naprakész az AOSZ legújabb, digitális

projektjével kapcsolatban! Ha Ön, vagy családtagja érintett

autizmusban, akkor látogasson el a www.data.aosz.hu weboldalra és

regisztráljon!

Tovább…

 

TAGSZERVEZETEINK HÍREI
  

“MIT LEHET TUDNI?” PROGRAMSOROZAT KECSKEMÉTEN AZ AUTISTA
GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN

Újabb hiánypótló foglalkozássorozatra hívja Önöket az Autista Gyermekekért Egyesület. A „Mit

lehet tudni?” elnevezésű programsorozat megvalósulását a Fogyatékos Személyek

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma

támogatja.

Tovább…

  

KÉPZÉSEK, TRÉNINGEK, TANFOLYAMOK,
KONFERENCIÁK

  

É Í Á

http://aosz.hu/az-aosz-velemenyezte-a-kivaltasi-strategiat/
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/
http://www.data.aosz.hu/
http://data.aosz.hu/
http://aosz.hu/mit-lehet-tudni-programsorozat-kecskemeten-az-autista-gyermekekert-egyesulet-szervezeseben/


MEGHIRDETTÉK AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY 2019-ES EGYNAPOS
KÉPZÉSEIT

Az Autizmus Alapítvány a 2019-es évben is számos képzést indít szülők és szakemberek

számára. A képzések részleteiről és időpontjairól az alábbi linken kaphattok bővebb

információt.

Tovább…

  

TANÁCSADÓI FELADATOK FELNŐTT AUTISTA EMBEREK
TÁMOGATÁSÁBAN – TOVÁBBKÉPZÉS

Az Autizmus Koordinációs Iroda ingyenes továbbképzésének célja, hogy a felnőtt autista

emberek ellátását támogató elméleti és gyakorlati ismereteket, továbbá tanácsadói

kompetenciafejlesztést nyújtson az autizmus szakterületén már felkészült és gyakorlattal

rendelkező szakemberek számára.

Tovább...

 

MEGHIRDETÉSRE KERÜLTEK A KÉZENFOGVA ALAPÍTVÁNY TAVASZI
KÉPZÉSEI

A KézenFogva Alapítvány 2019-ben is számos akkreditált továbbképzést indít. A képzések

részleteiről és időpontjairól az alábbi linken kaphattok bővebb információt.

Tovább…

 

NYÍLT NAP SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ KÖZÉPISKOLÁS TANULÓK
SZÁMÁRA

Az ELTE Speciális Hallgatói Ügyeket Támogató Irodája (SHÜTI) Nyílt Napot szervez 2019.

január 25-én 15 órától. Az eseményre elsősorban a speciális szükségletű (sajátos nevelési

igényű), az egyetem bármely kara, szakja iránt érdeklődő középiskolásokat, tanáraikat és

szüleiket várják.

Tovább…

  

AAK KONFERENCIA A MAGYAR RETT SZINDRÓMA ALAPÍTVÁNY
SZERVEZÉSÉBEN

A Magyar Rett Szindróma Alapítvány immár másodszor rendez konferenciát az AAK

témakörében. Ez alkalommal is szeretnék, ha minél szélesebb spektrumát tudnák bemutatni

az AAK módszereknek, eszközöknek, eredményeknek és kísérleteknek. 

Tovább...

  

KÖNYVAJÁNLÓ
  

MOCSONOKY ANNA: AUTISTA A GYERMEKEM

http://aosz.hu/meghirdetesre-kerultek-az-autizmus-alapitvany-egynapos-tematikus-treningjeinek-idopontjai/
http://aosz.hu/tanacsadoi-feladatok-felnott-autista-emberek-tamogatasaban-tovabbkepzes/
http://aosz.hu/meghirdetesre-kerultek-a-kezenfogva-alapitvany-tavaszi-kepzesei/
http://aosz.hu/nyilt-nap-sajatos-nevelesi-igenyu-kozepiskolas-tanulok-szamara-2/
http://aosz.hu/aak-konferencia-a-magyar-rett-szindroma-alapitvany-szervezeseben/


“Az  elmúlt években több autizmussal élő személy önéletrajzából kaphattunk pontosabb képet

arról, hogyan is élnek és éreznek az autista emberek. Ebből a hiánypótló interjúkötetből

azonban megismerhetjük az autista gyermeket nevelő szülők megéléseit is: miként változtatta

meg eredeti terveiket, szerepeiket, az önmagukról kialakított képet, amikor azzal

szembesültek, hogy gyermekük másként fejlődik, és hogy ez a másság örökre az életük része

lesz. Szülők mesélnek kendőzetlenül mélypontokról, küzdelmeikről, tehetetlenségükről, de

humorról, lelki erőről, támogató kapcsolatokról és arról is, hogyan lehet továbblépni a nehéz

élethelyzetekből.”

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.

https://hvgkonyvek.hu/konyv/autista-a-gyermekem
http://aosz.hu/?unsubscribe_page=1&unsubscribe_code=727a33a3efaf51b&unsubscribe_member_id=122

