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HÍREK, ESEMÉNYEK A VILÁGNAPON
 

RENDHAGYÓ OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRA BUDAPESTEN
Budapesten, az Újlak Utcai Általános Iskola hetedikes tanulói számára szervezett rendhagyó

osztályfőnöki órát az Autisták Országos Szövetsége, Oravecz Lizanka, az Autista Vagyok

videóblog szerzőjével közösen, amely során képet kaptak a diákok az autizmusról. A

foglalkozáson részt vett Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkára is.

Az MTI tudósítása a Tovább gombra kattintva érhető el.

Tovább…

 

 LEGYEN AZ ISKOLA MINDENKIÉ, ÉPÍTSÜNK BEFOGADÓ TÁRSADALMAT!
Az Autisták Országos Szövetsége Oktatási munkacsoportot szervez az autista gyermekek

köznevelési integrációjának javításáért. További részletek az AOSZ Autizmus világnapja

alkalmából kiadott közleményében.

Tovább…

  

TÁMOGASD AZ AUTISTÁK VÉDŐOTTHONÁT ÉS LICITÁLJ!
Jótékonysági árverést indítottak az Autisták Védőotthonának támogatására. Az aukció

keretében Vámos Róbert (gyémántbogár) rajzára lehet licitálni április 2-tól április 7-én 20

óráig.

A részletek az alábbi linkre kattintva olvashatóak.

Tovább…

  
PROF. DR. KÁSLER MIKLÓS KÖSZÖNTŐJE AZ AUTIZMUS VILÁGNAPJÁN

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere köszöntőlevelet küldött az autista embereket

támogató, segítő civil szervezetek számára az autizmus világnapja alkalmából.

A köszöntőlevél az alábbi linkre kattintva olvasható.

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1410802761&view_newsletter_send_id=1554211896
http://aosz.hu/szemleletformalo-ora-az-autizmus-vilagnapjan/
http://aosz.hu/az-iskola-mindenkie-epitsunk-elfogado-tarsadalmat-kozlemeny-az-autizmus-vilagnapjan/
http://aosz.hu/tamogasd-te-is-az-autistak-vedootthonat/


Tovább…

VILÁGNAPI PROGRAMAJÁNLÓ
Az AOSZ tagszervezetei országszerte több mint 60 helyszínen szerveznek kék sétát,

információs napot vagy más családi programot. Emellett számos magyar város is csatlakozott

a világszerte népszerű „Ragyogj Kéken” kampányhoz, amelynek keretében több helyen is

ikonikus szobrok és épületek kapnak kék színű díszkivilágítást. A programok listája a Tovább

gombra kattintva érhetőek el:

 Tovább…

 

MEGVÁLTOZOTT AZ AOSZ BANKSZÁMLASZÁMA
Az AOSZ a jövőben új bankszámlaszámon fogadja az utalásokat:

Erste Bank: 11600006-00000000-83483024

Tovább…

 

PÁLYÁZAT
 

FSZK PÁLYÁZAT NYÍLT MEG CIVIL SZERVEZETEK SZÁMÁRA
Fogyatékos embereket segítő/tömörítő szervezetek támogatására írt ki pályázatot a

Fogyatékos Személyek Esélyteremtéséért Közhasznú Nonprofit Kft.

A pályázat beadási határideje : 2019. április 19.

A támogatásra AOSZ tagszervezetek is pályázhatnak. A támogatásokat akár új szolgáltatás

indítására is fel lehet használni. Részletek a „Tovább…” gombra kattintva.

Tovább…

 

SZÜLŐSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK 2019 PÁLYÁZAT
Megjelent a Szülősegítő szolgáltatások 2019 pályázat a Fogyatékos Személyek

Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. kiírásában. 

A pályázati program átfogó célja a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők,

családok, valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások

támogatása.

A pályázat beadási határideje: 2019. április 30.

Részletek a „Tovább…” gombra kattintva.

Tovább...

 

Érdekvédelem
É É Ó

http://aosz.hu/kasler-miklos-koszontoje-az-autizmus-vilagnapjan/
http://aosz.hu/vilagnap2019
http://aosz.hu/megvaltozott-az-aosz-bankszamlaszama/
http://aosz.hu/fszk-palyazat-civil-szervezetek-szamara/
http://aosz.hu/szulosegito-szolgaltatasok-tamogatasa-2019/


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 komoly előrelépést értünk el: sikerrel egyeztettünk a GYOD ügyében, megkezdődött

az Országos Fogyatékosságügyi Program Intézkedési Tervének felülvizsgálatáról szóló

szolgálati szakmai egyeztetés, módosítják az Országos Fogyatékosságügyi Tanács ügyrendjét.

Tekintsd át az AOSZ érdekvédelmi naplóját 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…

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/erdekvedelmi-naplo/
http://www.data.aosz.hu/
http://data.aosz.hu/
http://aosz.hu/?unsubscribe_page=1&unsubscribe_code=727a33a3efaf51b&unsubscribe_member_id=122

