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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

AOSZ HÍRLEVÉL
Az Autisták Országos Szövetségének hírlevele 

2020. 05. 20.

AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 

2020. MÁJUSI HÍRLEVÉL

OFP 2020-2022 INTÉZKEDÉSI TERV AUTIZMUS TERÜLETÉRE IRÁNYULÓ
INTÉZKEDÉSEK

2018 júliusában kezdtünk el Veletek közös dolgozni a következő éveket érintő intézkedések

előkészítésén. Több helyszínen találkoztunk, sokan írtatok nekünk problémákat, javaslatokat,

melyeket Szeleczki István vezetésével átfogó anyaggá formálva megküldtünk és képviseltünk.

2020 április 28-án megjelent az Országos Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022.

évig tartó Középtávú Intézkedési Terve, amelyet teljes terjedelmében ITT olvashattok.

Több más intézkedés mellett kiemeltük azokat az intézkedéseket, melyek a következő

időszakban az autizmus területén hozhatnak eredményeket.

Tovább…

KORONAVÍRUS JÁRVÁNY – ÚJABB TARTALOMMAL BŐVÜLTEK A
VIZUÁLIS TÁMOGATÁSOK – INTÉZKEDÉSEK BETARTÁSÁNAK SEGÍTÉSE

Könnyen Érthető Tájékoztatók És Letölthető Vizuális Támogatások – A Koronavírusról címmel

létrehoztunk egy aloldalt. Az aloldal tartalmaiban történő tájékozódást tartalomjegyzék is

segíti.

1. Elindult az ORFK-val az együttműködés. A Megyei Rendőrfőkapitányságok és megyei
irodáink, tagszervezeteink együttműködése elindult, így az autista személyeket is érintő
intézkedések betartása során reményeink szerint több autizmus szempontú megértésre
és együttműködésre számíthatunk. Vizuális tájékoztató segíti autista társainkat az
intézkedések és új szabályok megértésében. AOSZ kártyával, vagy a holnapunkról
letölthető INFOLAP-al, ezek hiányában esetleg MÁK kártyával szükséges igazolni az
autizmust, kérjük autista társainkat, családjaikat, segítőiket, hogy mindig legyen náluk
ezen dokumentumok valamelyike.

2. Együttműködést kezdeményeztünk szájmaszk használata, valamint a távolságtartás
nehézségének kezelése érdekében a BKK-val. Levelünket pozitívan fogadta Budapesti
Közlekedési Központ, biztosított az együttműködésről. 

3. Könnyen érthető (képekkel, fotókkal kiegészített) tájékoztatókat találsz, amelyek
segíthetnek megérteni vagy megbeszélni a koronavírus miatt jelenleg kialakult
helyzetet, az új szabályokat, intézkedéseket.

4. Letölthető vizuális algoritmusokkal (folyamatábrákat és videómodelleket) segíti a
megelőzés, a megbetegedés és a kórházi kezelések esetén fontos tevékenységek
megértését, és az abban való együttműködést rajzos és fotós formában is letölhető
napirendi kártyák és folyamatábrák segítségével.

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1568981177&view_newsletter_send_id=1590048120
http://aosz.hu/semmit-rolunk-nelkulunk-ti-elmondjatok-mi-kepviseljuk/
http://tamogatoweb.hu/index.php/jogszabalyfigyelo/jogszabalyok-2020/490-1187-2020-iv-28-korm-hatarozat?fbclid=IwAR3i6yKM1mUJJRs-whLRW-Rpkd_0clehKhtJzVnmqECoRb44l6PqueLrYuo
http://aosz.hu/ofp-2020-2022-intezkedesi-terv-autizmus-teruletere-iranyulo-intezkedesek/
http://aosz.hu/koronavirus/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/05/20200518-koronav%C3%ADrus-aloldal-tartalomjegyz%C3%A9k.pdf
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/05/%C3%9Atmutat%C3%B3-autizmussal-%C3%A9l%C5%91-szem%C3%A9lyekkel-t%C3%B6rt%C3%A9n%C5%91-rend%C5%91rs%C3%A9gi-int%C3%A9zked%C3%A9sek-t%C3%A1mogat%C3%A1s%C3%A1hoz.pdf
http://www.aosz.hu/aosz-kartya
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/05/infolap-autizmussal-%C3%A9l%C5%91-szem%C3%A9lyek-r%C3%A9sz%C3%A9re-a-szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok-ig%C3%A9nybev%C3%A9tel%C3%A9nek-k%C3%B6nny%C3%ADt%C3%A9s%C3%A9hez.pdf
http://aosz.hu/atmeneti-intezkedesek-a-fogyatekos-szemelyek-tamogatasanak-ugyintezeseben/
http://aosz.hu/koronavirus-tajekoztatok/
http://aosz.hu/koronavirus-vizualis-tamogatasok/
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5. Kórházi Kiskönyvet arra az esetre, ha az általad támogatott autista gyermek, vagy
felnőtt átmenetileg más személyek támogatására szorulna. A személyes adatokon túl
számos olyan információt írhatsz bele, amit fontos tudni a megértéséhez és
együttműködéséhez.

6. A Bethesda Gyermekkórházzal való együttműködésünknek köszönhetően készültek el a
hiteles vizuális támogatások. Ennek köszönhetően a Bethesda Gyermekkórház érti és
segíti azok használatát, dr. Velkei György főigazgató aláírásával támogatja az
egészségügyi intézmények felé irányuló kéréseinket. Kollégáink minden kórházat
megkerestek az innen letölthető levéllel, amit bárki letöltheti és használhatja az
esetleges kórház kezelések esetén.

7. Az oktatási intézmények számára szóló ajánlást és jó gyakorlatok segíthetnek a
jelenlegi élethelyzet menedzselésében. Kérjétek bátran az oktatási intézményetek
szakembereit, hogy segítsenek a támogatások egyénre szabott használatában.

SZÁMOS ÖNKORMÁNYZATTÓL ÉRKEZETT VISSZAJELZÉS AZ
INTÉZKEDÉSI TERVRE

A különböző fogyatékosságokkal élő személyeket képviselő országos szervezetek a FESZT

koordinációjával jelzéseket és javaslatokat tett az EMMI Szociális Ügyekért Felelős

Államtitkárságának, melynek eredményeként 2020. 03. 26-án Intézkedési Tervet írt alá Prof.

Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere. Szövetségünk az Info-Pontokon keresztül

megkereste az önkormányzatokat és kérte együttműködésüket. 

Tovább…

ÁTMENETI INTÉZKEDÉSEK A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK
TÁMOGATÁSÁNAK ÜGYINTÉZÉSÉBEN 

A koronavírus-járvány lassítása, a magyar emberek egészsége, a szociális ellátásban

résztvevők és a családok védelme érdekében több rendkívüli intézkedést rendelt el a Kormány.

Az intézkedések segítik a családok szociális biztonságát azáltal, hogy a szociális,

gyermekvédelmi  és egyéb ellátások folyósításában nem szükséges a személyes ügyintézés,

akkor sem, ha  éppen esedékes lenne az ellátás további folyósításához szükséges

felülvizsgálat.

Tovább…

DATA HÍREK
Továbbra is zajlik a végleges DATA rendszer fejlesztése,

melybe a lehetőségek mentén a Tesztelők visszajelzéseit is

beépítjük. A koronavírus járványhelyzet kialakulása miatt a

Tesztelők számára már közvetlenül a DATA-ban is elérhetővé

váltak a járványhoz kapcsolódó vizuális támogatások

(napirendi kártyák, folyamatábrák). A kialakult helyzetben

tovább szeretnénk segíteni a családokat azzal, hogy egy új

felületet hozunk létre a közös munka és gondolkodás

reményében a Facebookon keresztül. A hamarosan induló DATA Facebook csoportról a

következőkben még írunk. Amennyiben többet szeretne megtudni a DATA projektről a májusi

DATA hírlevélben  vagy a honlapon keresztül tájékozódhat (www.data.aosz.hu). Amennyiben

kérdése van, keresse kollégánkat a datainfo@esoember.hu email címen.

http://aosz.hu/koronavirus/korhazi-kiskonyv/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/03/Bethesda-Gyermekk%C3%B3rh%C3%A1z-%C3%A9s-AOSZ-k%C3%B6z%C3%B6s-%C3%A1ll%C3%A1sfoglal%C3%A1sa-az-eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-elj%C3%A1r%C3%A1srendr%C5%91l.jpg
http://aosz.hu/koronavirus/oktatas/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/03/Otthonukban-%C3%A9l%C5%91-fogyat%C3%A9kos-szem%C3%A9lyek-Int%C3%A9zked%C3%A9si-Terv.pdf
http://aosz.hu/szamos-onkormanyzattol-erkezett-visszajelzes-az-intezkedesi-tervre/
http://aosz.hu/atmeneti-intezkedesek-a-fogyatekos-szemelyek-tamogatasanak-ugyintezeseben/
https://mailchi.mp/5fca3e731e59/data-mjusi-hrlevl
http://www.data.aosz.hu/
mailto:datainfo@esoember.hu
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MEGKERESTÜK AZ EMMI-T A GYOD-DAL KAPCSOLATBAN
A GYOD-dal kapcsolatban továbbra is érkeznek az AOSZ-hoz az észrevételt, panaszt,

javaslatot tartalmazó megkeresések. Ezek alapján két témában is újra megkerestük az EMMI-

t: állásfoglalást kértünk a GYOD feltételeként megszabott legfeljebb napi 4 óra nem otthon

végzett munka igazolásával kapcsolatban, valamint javaslatot tettünk a jogosulti kör

bővítésére. 

Tovább…

 

ONLINE MEGOLDÁSOK AUTIZMUS SPECIFIKUS JAVASLATOKKAL
A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ a digitális munkarend szervezéséhez,

koordinációjához javaslatokat fogalmazott meg a sajátos nevelési igény típusai szerint. A cikk

bemutatja a távoktatás fókuszpontjait, támogató a módszereket, a kommunikációt és

önállóságot segítő, illetve a szociális területet fejlesztő alkalmazásokat, amelyek jól

hasznosíthatók az SNI tanulók távtanításban is. Ismertetik az autizmussal élő gyerekek,

tanulók távtanítását segítő módszertani javaslatokat és az említett területeket segítő

alkalmazásokat is.

Tovább…

 

FELHÍVÁS AZ OTTHONUKBAN ÉLŐ FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK ÉS
CSALÁDTAGJAIK SZÁMÁRA

Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a kerületben élő

fogyatékos személyek védelmére, segítésére, igényeik felmérésére.

Ennek érdekében felhívást tettek közzé az Erzsébetvárosban élő fogyatékos személyek és

családtagjaik számára.

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.

http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/05/KI_116_2020-EMMI_B%C3%B3din%C3%A9PM-GYOD-napi-4%C3%B3ra.pdf
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/05/KI-117_2020-EMMI_Fu%CC%88lo%CC%88pA-GYOD-bo%CC%8Bvi%CC%81te%CC%81s.pdf
http://aosz.hu/gyod-dal-kapcsolatos-megkeresesek-es-valaszok/
http://aosz.hu/online-megoldasok-autizmus-specifikus-javaslatokkal/
http://www.bjhuman.hu/koronavirussal-kapcsolatos-hireink/koronavirussal-kapcsolatos-hireink/felhivas-az-otthonukban-elo-fogyatekos-szemelyek-es-csaladtagjaik-szamara
http://aosz.hu/felhivas-az-otthonukban-elo-fogyatekos-szemelyek-es-csaladtagjaik-szamara/
http://aosz.hu/?unsubscribe_page=1&unsubscribe_code=080fbe20e2f1fd2&unsubscribe_member_id=6909

