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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Rendkívüli hírlevél
Az Autisták Országos Szövetségének rendkívüli hírlevele  

 
2018.09.12.

  

FELHÍVÁS
Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) 

az AUTIZMUSBAN ÉRINTETT CSALÁDOKAT SEGÍTŐ MODELLPROGRAM-ba 

segítő személyek és velük együtt - a programban számukra partnerséget biztosító -  

családok jelentkezését várja!

 Az EMMI Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága és az Autisták Országos Szövetsége

közötti, 21787-2/2018/CSALADNO számú támogatási szerződés alapján megvalósuló

modellprogram részletes leírása a mellékletben olvasható.

 

SEGÍTŐ

feladata a modellprogramban:

részt vesz a „Segítők képzése autizmussal élő személyek otthoni támogatására” című
képzésen

            időpont: 2018. október 9-10. és 24-25.

            helyszín: Autizmus Alapítvány, 1089 Budapest, Delej u. 24-26.

otthoni támogatást nyújt egy 14 évesnél idősebb, autizmussal élő személynek

           időpont: több alkalommal, 2018. december 31-ig bezárólag

           helyszín: az autizmussal élő személy családjának otthona

tevékenységéről rendszeresen, írásban tájékoztatja az Autisták Országos Szövetségét

bekapcsolódás feltételei:

jelentkezési lap (saját kezűleg aláírva, a képzéshez és a modellprogramhoz)
érettségi bizonyítvány (a képzéshez)
adatkezelési nyilatkozat (saját kezűleg aláírva, a képzéshez és a modellprogramhoz)
motivációs levél (a modellprogramhoz)

  

CSALÁD

feladata a modellprogramban:

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1521816085&view_newsletter_send_id=1536753428
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2018/09/2-program_le%C3%ADr%C3%A1sapdf.pdf
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2018/09/3-jelentkez%C3%A9silap_seg%C3%ADt%C5%91.docx
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2018/09/5-adatv%C3%A9delmi_seg%C3%ADt%C5%91pdf.pdf
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otthonában fogadja a segítőt, hogy az támogatást nyújtson az autizmussal élő
családtagnak

                időpont: több alkalommal, 2018. december 31-ig bezárólag

                helyszín: a család otthona

a tapasztalatokról rendszeresen, írásban tájékoztatja az Autisták Országos Szövetségét

bekapcsolódás feltételei:

a család egyik tagja 14 évesnél idősebb, autizmussal élő személy
jelentkezési lap (a család kapcsolattartója – aki az autizmussal élő családtag törvényes
képviselője - által saját kezűleg aláírva)
adatkezelési nyilatkozat (a család kapcsolattartója – aki az autizmussal élő családtag
törvényes képviselője - által saját kezűleg aláírva)
motivációs levél

  

A segítő és a család egymással egyeztetve, de külön-külön űrlapon és adatkezelési

nyilatkozattal tudnak jelentkezni, melyek a felhívás további mellékleteiben megtalálhatók.

Összesen 20 segítő és 20 család részvételére van lehetőség.

 Jelentkezés 2018. október 5-ig a titkarsag@esoember.hu e-mailcímen. 

  

További információ: 

Autisták Országos Szövetsége, 06 1 354 1073,  titkarsag@esoember.hu 

  

 

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu
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