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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Rendkívüli Hírlevél
Autisták Országos Szövetségének rendkívüli hírlevele 

2019.12.11.

ILYEN VOLT  A 2019. ÉVI AOSZ NAP - BEMUTATKOZOTT A DATA APP
Az uniós forrásból megvalósuló DATA projekt keretében elkészült DATA applikációt is

kipróbálhatták az érdeklődők a 2019. évi AOSZ Napon szombaton, ahol szakértői segítség

mellett tesztelhették az alkalmazást. Emellett több más témában is előadások várták a

résztvevőket, és workshopbeszélgetések keretében 12. Autism Europe Nemzetközi

Kongresszus legfontosabb témáit is feldolgozták az előadók. Az eseményt az immáron

hagyományos Autizmus Börze is színesítette. Kattints a tovább gombra az információkért és a

Galériáért!

Tovább…

ELÉGEDETT VOLTÁL AZ AOSZ NAP SZERVEZÉSÉVEL? - MONDD EL A
VÉLEMÉNYEDET! 

Az AOSZ a 2019-ben is meghirdette Egle Botond autista társunk kezdeményezésére létrejött

Senpai Díjat, amelyet azon személyek és szervezetek kaphatnak meg, akik értő figyelemmel

fordulnak autista embertársaink felé és segítik őket céljaik elérésében. Az több javaslat is

érkezett a Szövetségünkhöz, amelyről az AOSZ Elnöksége döntött. Nézd meg, hogy kik kaptak

Senpai Díjat idén a Tovább gombra kattintva.

Tovább…

 BÖNGÉSZD ÁT A SZAKEMBEREK ELŐADÁSAIT!
Az  AOSZ Napon összesen 11 szakmai előadást várta az érdeklődőket a legkülönbözőbb

témában. Kattints a Tovább gombra és tudj meg többet a DATA előadásról, a Csillagbusz

Programról, vagy a 12. Autism-Europe Nemzetközi Kongresszuson elhangzott érdekes és

fontos információkról!

Tovább…

NÉZEGESS AOSZ NAPI KÉPEKET!
Velünk semmiről nem maradsz le! Visszanéznéd az előadások, vagy a Senpai Díj átadó

pillanatait? Netán kíváncsi vagy Nemes András Bence fantasztikus csatahajómodelljeit? Jó
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hírünk van: a 2019. évi AOSZ Napról fotósunk, Komka Péter készített felvételeket, amelyeket

megtalálhatsz a Tovább gombra kattintva.

Tovább…

ŐK KAPTÁK IDÉN A SENPAI DÍJAT
Az AOSZ a 2019-ben is meghirdette Egle Botond autista társunk kezdeményezésére létrejött

Senpai Díjat, amelyet azon személyek és szervezetek kaphatnak meg, akik értő figyelemmel

fordulnak autista embertársaink felé és segítik őket céljaik elérésében. Az több javaslat is

érkezett a Szövetségünkhöz, amelyről az AOSZ Elnöksége döntött. Nézd meg, hogy kik kaptak

Senpai Díjat!

Tovább…

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu | http://data.aosz.hu
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