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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

AOSZ HÍRLEVÉL
Az Autisták Országos Szövetségének hírlevele 

2020. 02. 27.

AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

2020. FEBRUÁRI HÍRLEVÉL

ÉRDEKVÉDELEM
SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK KÖZNEVELÉSBEN VALÓ ELLÁTÁSÁRA

VONATKOZÓ IRÁNYELV

A Kormány 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelete hatályon kívül helyezte a sajátos nevelési igényű

tanulók köznevelésben való ellátására vonatkozó irányelveket, ezért az AOSZ levélben kért

tájékoztatást dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkártól. Kisfaludy László helyettes

államtitkár levélben tájékoztatott, hogy folyamatban van az irányelv közzététele. Tovább...

 

JANUÁRBAN BRÜSSZELBEN KÉPVISELTÜK MAGYARORSZÁGOT

2020. január 16-án az Autisták Országos Szövetségének elnöke is részt vett Brüsszelben azon

a konferencián, amelyen több európai és magyar fogyatékosságügyi érdekvédelmi szervezet is

képviseltette magát.

A konferencia, a nagylétszámú intézmények kiváltásának elmúlt 10 évben, több országban

szerzett tapasztalatait foglalta össze és értékelte. Tovább…

ÉletKék AUTIZMUS SZÜLŐCSOPORT SZENTESRŐL

Január végén Szentesen találkoztak a helyben élő szülők, a közelben működő AUT-PONT

Alapítvány és az AOSZ képviselői. Fontosnak gondoljuk a közös gondolkodást a

szülőcsoportokkal és küldetésünknek tekintjük a fejlődésük támogatását, amely egy nagyobb,

szélesebb körű képviseletet, érdekvédelmet, civil szerveződést eredményezhet. Az AOSZ

támogatja a helyi együttműködéseket, melyek a hatékony és eredményes gyors fejlődést

erősítik és minél több autizmusban érintett család életminőségének javítását

eredményezhetik. A szentesi csoport erényei közé tartozik, hogy a szülők és autizmusban
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dolgozó szakemberek közös munkájaként már hosszabb ideje tevékenykednek, céljuk a hírét

vinni: "Itt vagyunk! Nem vagytok egyedül! Szívesen segítünk!"

FEBRUÁRBAN WORKSHOPOT SZERVEZETT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG

Az Európai Bizottság workshopot szervezett hazánkban február 24-én munkáltatók számára a

fogyatékossággal élő emberekhez való ésszerű alkalmazkodásról. A rendezvényen Emmanuelle

Grange, az Európai Bizottság Foglalkoztatási, Szociális Ügyek és a Társadalmi Befogadás

Főigazgatóságának Fogyatékosság és befogadás egységvezetője és Kővári Edit, a Fogyatékos

Emberek Szervezeteinek Tanácsának elnöke mondott megnyitó beszédet. A rendezvény célja a

munkahelyi diszkrimináció elleni küzdelem és az ésszerű alkalmazkodás elérésében való

közös, interaktív gondolkodás volt. Tovább…

FELHÍVÁS
Békéscsabán már elindult a készülődés a X. nagy közös gitározásra, az eseményre várják a

gitárorosok jelentkezését. Az április 2-án megrendezésre kerülő NAGY KÖZÖS GITÁROZÁS-on

80-90 gitáros 19 közismert dalt fog együtt játszani kivetítőről, a 4-500 fős közönség pedig

énekel. Érdeklődni: autpont@autpont.hu címen lehet.

 HÍREK, INFORMÁCIÓK
AOSZ ÉVES SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Elkészült szövetségünk 2019. évi szakmai beszámolója, melyet az Emberi Erőforrások

Minisztériumának elküldtünk. Az linken tudják elolvasni, hogy mivel foglalkoztunk az elmúlt

évben. Tovább…

 

MISKOLCON SZAKMAI INFORMÁCIÓS NAPOT SZERVEZTEK A MONTÁZS PROJEKT

KAPCSÁN

2020. január 15-én a miskolci Területi Autizmus Munkacsoport megtartotta szakmai

információs napját, aminek a fókuszában a MONTÁZS projekt céljainak és szolgáltatásainak a

megismertetése állt. Az eseményen Kapitány Imola elnökségi tag bemutatta AOSZ munkáját.

A MONTÁZS projekt fő célja, hogy a fogyatékos személyek számára szükségleteikre

reagáló, rendszerszerű szolgáltatásokat fejlesszenek és tegyenek hozzáférhetőbbé. Javuljon

ezáltal az életminőségük, önálló életvezetési képességük valamint társadalmi inklúziójuk.

Tovább…

AAK-MÓDSZERTANI KÖZPONT NYÍLT TÖBB VIDÉKI NAGYVÁROSBAN

AAK-módszertani központ nyílt Debrecenben, Kaposváron és Szegeden a MONTÁZS projekt

keretében. A központokban kompetencia felmérés, AAK-fejlesztés és tanácsadás,

térítésmentes eszközkölcsönzés valamint speciális kommunikációs segítő szolgáltatás zajlik.

Tovább…

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1437
http://aosz.hu/2019-evi-szakmai-beszamolo/
https://fszk.hu/montazs-projekt/?fbclid=IwAR3sU-n8gIyJtxl4JYHmY-LN7hKV32v3_cOzK4demLp7ZiqMDhFCJ7f8nzI
http://aosz.hu/aak-modszertani-kozpont-nyilt-debrecenben-kaposvaron-es-szegeden/
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HÍRÉT VITTÜK A DATA SZOFVERRENDSZERNEK

Az elmúlt hetekben az országot jártuk, hogy segítséget adjunk a DATA szoftverrendszer

megismeréséhez, bevezetéséhez és az induló teszteléshez. Nagy örömünkre szolgált, hogy 12

alkalommal, minden városban részt vett a sajtó is az eseményeken. Facebook oldalunkon

folyamatosan beszámoltunk ezekről, híreinket közel 21.000-en olvasták el. Legfrissebb

híreinkért keressék fel és kövessék facebook oldalunkat. Tovább…

 DATA PROJEKT - HÍREK, INFORMÁCIÓK

LEZÁRULT A PT1-ES TESZTELŐI JELENTKEZÉS!

Lezárult a jelentkezés a DATA szoftverrendszer PT1-es verziójának tesztelésére. A DATA

szoftverrendszer végleges, mindenki számára elérhető verziójának megjelenése 2020. nyár

végén várható, annak eléréséről időben tájékoztatást fogunk adni!

ÁTADÁSRA KERÜLTEK A TESZTELŐK ÁLTAL IGÉNYELT MOBILKÉSZÜLÉKEK

2020 januárjában újabb fontos állomáshoz érkezett DATA projekt: a Kiemelt Szolgáltatási

Ponton -az Autizmus Alapítvány helyszínén - átadtuk az első okoseszközt a teszteléshez. Az

eseményen részt vett Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár is, aki Kővári Edittel, az

AOSZ elnökével az első tabletet Zörgő Tamásnak adta át, aki az Autizmus Alapítvány felnőtt

csoportjának tagja. Ezt követően minden készüléket igénylő tesztelő is átvehette a projekt

keretében ingyenesen igényelt eszközt HelpDesk munkatársainktól.

ELKEZDŐDÖTT A DATA PROJEKT TESZTIDŐSZAKA

Elindult a DATA projekt tesztidőszaka, amelynek köszönhetően

az alkalmazás elérhetővé vált a tesztelőink számára. A

felhasználókat és segítőiket workshopokon készítettük fel a

szoftverrendszer használatára, hogy minél gördülékenyebben

tudjanak belevágni a tesztelésbe. Kilenc napon keresztül,

összesen 13 helyszínen adtuk gyakorlati segítséget az

induláshoz.

A projektről további információt a  www.data.aosz.hu oldalon olvashatnak.

AOSZ INFO-PONT Hírek
Az AOSZ Info-Pontok HelpDesk munkatársai januárban DATA az ELTE Autizmus

Szakmódszertani Kutatócsoport által megvalósított felkészítésen vettek részt, hogy

https://www.facebook.com/minden100/?ref=br_rs
http://www.data.aosz.hu/
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felkészülten tudják várni a tesztelőknek. Aktívan dolgoztak azon, hogy az előzetesen

regisztrált és szerződött tesztelőink számára az okoseszközök (telefonok, tabletek) átadásra

kerüljenek. Februárban 13 alkalalommal szerveztünk Budapesten és további 10 nagyvárosban

DATA felhasználó felkészítő workshopokat Horhi Anett és Kővári Edit vezetésével és az AOSZ

Info-Pont irodák HelpDesk munkatársaival közösen.

A tesztidőszak elindult, HelpDesk munktársaink felkészülten várják Tesztelőinket a

szoftverrendszer megismerése és az esetleges elakadásokkal kapcsolatos kérdésekben.

Következő nagy és közös feladatunk a DATA szoftverrendszer közszolgáltatásokban való

elterjesztése.

AOSZ Info-Pontok várnak országszerte!

Az AOSZ Info-Pont irondáink továbbra is várják a megszokott szolgáltatásainkkal a hozzánk

forduló családokat, szakemberek, érdeklődőket:

„DATA projekttel kapcsolatos tájékoztatás, segítség,
InfoCentrum szolgáltatás.
AOSZ kártya igénylés, ügyintézés
Esőember újság megrendelése, ügyintézés
AOSZ hírlevél feliratkozás
Szakkönyvtár és más tájékoztató kiadványok
Mentorszülő szolgáltatás ajánlása
érintettek, családjaik, velük dolgozó szakemberek igényeinek, szükségleteinek feltárása.

Tovább…

KÉPZÉSEK, TANFOLYAMOK
AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY EGYNAPOS KÉPZÉS

Március 6-án egynapos képzést szervez az Autizmus Alapítvány. A képzés célja két olyan

támogató eszköznek a bemutatása, amely hatékonyan hozzájárul az autizmussal élő emberek

szociális-kommunikációs készségeinek előmozdításához, elsősorban önmagukról való tudásuk,

reális énképük megszilárdításához (Én-könyv) és a saját élményeik megosztásához (Napló).

Tovább…

AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY IDÉN TAVASSZAL IS MEGSZERVEZI AKKREDITÁLT

TANFOLYAMAIT

Az Autizmus Alapítvány meghirdette tavaszi egyhetes akkreditált tanfolyamjait 3 témában

pedagógusoknak. Az alapozó tanfolyam célja, hogy a résztvevők alapfokú ismereteket

szerezzenek az autizmus spektrum zavarról. Az inklúzív tanfolyam célja, hogy korszerű jogi és

szakmai ismeretekre tegyenek szert az autizmussal élő gyermekek, tanulók speciális oktatási-

nevelési szükségleteivel kapcsolatban a résztvevők. A haladó tanfolyam a naprakész

információk és az autizmussal kapcsolatos tudományos kutatások eredményeinek

bemutatásáról fog szólni. Tovább…

 

http://aosz.hu/aoszinfopontok/
https://www.autizmus.hu/enkonyv-naplo?fbclid=IwAR1BWuTX5kwuGimS4728--wcqRpyVtVo8k7rsLQmIXXRNS15fodkBgq8Tts
https://www.autizmus.hu/single-post/2020/01/11/30-%C3%B3r%C3%A1s-akkredit%C3%A1lt-tanfolyamaink-id%C5%91pontjai?fbclid=IwAR2ubUoP3WBpuV4r58JRIbDsvcDEuqsUKs5kh7ZHeh2ccXdskcTPLgjDnuk
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EGYNAPOS KÉPZÉST SZERVEZ A VADASKERT ALAPÍTVÁNY

Workshopot szervez a Vadaskert Alapítvány március 21-én. Az egynapos képzés célja, hogy

megismerjék a résztvevők azokat a gyakorlati lehetőségeket, amelyekkel a korai fejlesztés

időszakát kihasználva, játéktevékenységen keresztül, a kisded-óvodás korosztályba tartozó

gyermekek szociális-kommunikációs alapkészségeit, közös figyelmi viselkedéseit,

kölcsönösségét kialakíthatják. Tovább…

DIR/FLOORTIME KÉPZÉST INDÍT A CSEPEREDŐ ALAPÍTVÁNY

Nemzetközi Cseperedő Alapítvány márciusban DIR/Floortime képzést szervez. A program

elsősorban autista gyerekekkel foglalkozó gyógypedagógusoknak, pedagógusoknak,

pszichológusoknak jelenthet segítséget. Tovább…

MÁRCIUS 5-6. KÖZÖTT AKKREDITÁLT TANFOLYAM LESZ A VADASKERT ALAPÍTVÁNY

SZERVEZÉSÉBEN

Március 5-6. között akkreditált tanfolyam lesz a Vadaskert Alapítvány szervezésében. A 17

órás alapozó-modul célja az autizmus spektrumzavarral kapcsolatos alapvető, korszerű

elméleti ismeretek átadása. Tovább…

PROGRAMAJÁNLÓ
KECSKEMÉTEN SZÜLŐTRÉNINGET HIRDETETTEK MEG

Az Autista Gyermekekért Egyesület öt alkalomból álló szülőtréninget hirdetett meg

Kecskeméten. Fókuszban stresszoldási módszerek, feszültségkezelési technikák lesznek.

Tovább…

BÉKÉSCSABÁN AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐKNEK ÉS SZAKEMBEREKNEK

TALÁLKOZÓT SZERVEZNEK

Autista gyermeket nevelő szülők és szakemberek találkozójára kerül sor Békéscsabán március

13-án. A téma: a társas helyzetek megértésének támogatása az autizmus spektrumon a

gyakorlatban lesz. Tovább…

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

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.Iratkozzon le itt.
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http://aosz.hu/esemeny/bevezetes-a-dir-floortime-vilagaba/?fbclid=IwAR1AdyxEZ5ELHBJQDCwL_BNuzglsDrY1iM9GvyBs0Zv6d5KxsW7hO97QXyI
https://www.facebook.com/events/2583539151880444/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1032108727144758&id=100010369218134&__xts__%5b0%5d=68.ARBV7pRH19OoYDtuEeMyf3X4BTVxy6sW6JhwCqtxO08EAf1VGNKNovkqFpNwrtgORQTDg-Rx-u3ew9AR-pp80GNApEks3Vil8VekCTAvuhZRnoywGS3KFVkUvbI184Hh0D5ojNf86jb2-S1vGRhcGNaCT9zbaeeGaZ3G1nYNuNrfe_27mzDXuNcYGbwTfuuSx-1FjqQZQ1ch2AYFZKi1ad-ft0Tw6tJksrijPHk-QcBdomHJFVxth0xrNhNNRYp_CiKNTuE9tI5Slh2f9rx_MEPHUXWf1EHWRrag_InGfBA1qcRHOjNFknYVHTCNfRq6SWiSHYKCyaSw1bH1cIKRPCeQx5uw&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/events/296507924658350/
http://aosz.hu/?unsubscribe_page=1&unsubscribe_code&unsubscribe_member_id=2

