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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

VILÁGNAPI HÍRLEVÉL
Az Autisták Országos Szövetségének hírlevele 

2020. 04. 09.

AUTIZMUS VILÁGNAP MÁSKÉPP 2020
Autizmusban érintett családok, barátok, szakemberek, autista gyermekek, fiatalok,

közösségek! Emberek, akiket az autizmus összeköt és gazdagabbá tesz! Márciusban még úgy

tűnt, hogy nem lesz olyan ez a világnap, mint a többi. Nem is lett olyan. Ez a világnap talán

sokkal jobban megmutatta, hogy mekkora érték a sorstársi közösség, amihez mindannyian

tartozunk! Mekkora érték a helyi szervezetek és szakemberek munkája, amit mindannyiunkért

tesznek, nem csak április 2-án! Köszönjük, hogy megosztottátok velünk az emlékeiteket! Mi

cserébe összegyűjtöttük ezeket egy helyre, az alábbi linken találjátok:

Tovább…

 

 MARADJUNK OTTHON, VIGYÁZZUNK AUTISTA CSALÁDTAGUNKRA, A
CSALÁDRA, A KÖRNYEZETÜNKRE!

Nusó megcsinálta! Otthon maradt és edzi magát! Mi példaképnek tekintjük!

Bíró Reni speciális olimpikon úszó, autista. Los Angeles-i olimpián már úszott, most a

szárazföldön tartja magát edzésben. Itt megnézhetitek, hogy Nusó hogyan tölti a kijárási

korlátozás napjait!

 

 SEGÍTŐ, TÁMOGATÓ TARTALMAK AUTISTA SZEMÉLYEK RÉSZÉRE
Könnyen Érthető Tájékoztatók És Letölthető Vizuális Támogatások – A Koronavírusról címmel

létrehoztunk egy aloldalt. Hogy az innen letölthető vizuális támogatásokat jól tudjátok

használni, kérjük, használjátok az egyénre szabott tartalmak és vizuális támogatás hátteréről

szóló tájékoztató anyagot, amelyet a DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus

spektrumon projekt keretében az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport

munkatársai készítettek. Az aloldal tartalmaiban történő tájékozódást tartalomjegyzék is

segíti.

1. Könnyen érthető (képekkel, fotókkal kiegészített) tájékoztatókat találsz, amelyek
segíthetnek megérteni vagy megbeszélni a koronavírus miatt jelenleg kialakult
helyzetet. tájékoztatók linkje

2. 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. Köszönjük Mohay Lilinek, Somogyi

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1568981177&view_newsletter_send_id=1590048237
http://aosz.hu/:%20http:/aosz.hu/autizmus-vilagnap-2020-maskepp-kozos-emlekek/
https://www.youtube.com/watch?v=MQB60lJFA90&feature=youtu.be&fbclid=IwAR07UZwuM5yd6rugUZXp3rFGiwtiSX5jUSdleObyoO-3_rghbq73KATY06k
http://aosz.hu/koronavirus/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/04/20200408-koronav%C3%ADrus-aloldal-tartalomjegyz%C3%A9k.pdf
http://aosz.hu/koronavirus-tajekoztatok/
http://aosz.hu/koronavirus-vizualis-tamogatasok/
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Dorkának és Hadadi Máténak a képeken való szereplést és családjaiknak az ebben való
együttműködést! 

3. 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.

4. 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.

5. Ismerjétek meg az oktatási intézmények számára szóló ajánlást és jó gyakorlatokat,
amely szintén segítség lehet ebben a helyzetben. Kérjétek bátran az oktatási
intézményetek szakembereit, hogy segítsenek gyermeketeknek és a családnak ebben az
élethelyzetben.

6. Már elkezdtünk dolgozni az otthoni időtöltést segítő, támogató csomagon, melyhez a
segítségedet is kérjük. Következő hírlevelünk erről fog szólni.

7. Az ORFK-val közösen készülünk arra a helyzetre, hogy autista személyeket is érintő
intézkedések betartása érdekében tudjuk az autista társaink érdekeit képviselni.
Hamarosan elérhető tartalmakat fogunk feltölteni ebben a témában is.

Biztosan van, akinek ez az információ túl kevés lesz és olyan is, akinek túl sok, de mindenképp

mintául szolgálhat arra, hogyan érdemes könnyebben érthetően kommunikálni és mivel

érdemes segíteni, hogy az autista személyek megértsék, hogy mit jelent a kialakult

veszélyhelyzet és aktívan tudjanak részt venni a védekezésben.

Az aloldal létrehozásáért és a tartalom kidolgozásáért az alábbi személyeknek mondunk

köszönetet:

Autizmus szakmai tartalmak kidolgozása:

Bertók Csilla, MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport

Havasi Ágnes,  MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport, Autizmus Alapítvány

Vargáné dr. Molnár Márta  MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport

Hadadiné Mott Erika, diplomás ápoló és gyógypedagógus hallgató - ELTE BGGYK

Nagy Klára,  gyógypedagógus hallgató - ELTE BGGYK, Autizmus Alapítvány

Mohay Dorottya gyógypedagógus hallgató - ELTE BGGYK, Kecskeméti Autizmus Centrum

Oktatási ajánlás és Kórházi Kiskönyv kidolgozása:

Őszi Tamásné Autizmus Alapítvány

Szeleczki István utazó gyógypedagógus

Csepregi András Csepregi András pedagógiai szakpszichológus, oligofrénpedagógia -

pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

Kővári Edit AOSZ

Ádám Dorottya AOSZ

Egészségügyi tanácsadói feladatok:

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/
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Dr. Gallai Mária, gyermekpszichiáter

Závodi Edit, Bethesda Gyermekkorház

Dizájn, grafikai munkák:

Szekeres Szonja Zoé, grafikus

Varga Fanni, MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport

Szervezés, koordináció, honlap és DATA feltöltés:

Kővári Edit, AOSZ

Hanákné Szabó Tünde,AOSZ

Horhi Anett, AOSZ

Nagy Rudolf, AOSZ

DATA - DIGITÁLIS AUTONÓMIA TÁMOGATÁS AZ AUTIZMUS
SPEKTRUMON

Folyamatosan zajlik a DATA applikáció és tervező felület tesztelése. A tesztverziót több, mint

400 család használja, akik folyamatosan jelzik felmerülő kérdéseiket, észrevételeiket.

Mindemellett folytatódik a végleges DATA szoftverrendszer fejlesztése, az informatikai és a

szakmai partnerek együttműködésével, melyben újabb lehetőségek, funkciók várják a

felhasználókat (pl.: újabb időtöltő játékok, hangerőmérő, lehetőségek tára stb.).

A koronavírus miatt kialakult járványhelyzet megértésére és a mindennapi tevékenységek

segítésére a fent említett letölthető vizuális támogatásokat elérhetővé tettük a DATA rendszer

publikus tárában is, így a tesztelők bármikor elérhetik (napirend, folyamatábra).

A járványhelyzetből adódóan ugyan személyes ügyfélfogadásra nincs lehetőség, de kérdés

esetén a vidéki Helpdesk kollégák emailben és telefonon is elérhetőek nyitvatartási időben,

melyről itt tájékozódhatsz: http://data.aosz.hu/szolgaltatasi-pontok/

Továbbá várjuk a DATA rendszerrel kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket a

datainfo@esoember.hu és a +36 30 898 9464 telefonszámon is.

További információkat a www.data.aosz.hu oldalon találsz.

 2020. 03. 26-án INTÉZKEDÉSI TERVET ÍRT ALÁ PROF. DR. KÁSLER
MIKLÓS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE

A különböző fogyatékosságokkal élő személyeket képviselő országos szervezetek a FESZT

koordinációjával és az AOSZ aktív részvételével kezdeményeztek és javaslatokat tettek az

EMMI Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságának, melynek eredményeként 2020. 03. 26-án

Intézkedési Tervet írt alá Prof. Dr. Kásler Miklós az emberi erőforrások minisztere.

Az intézkedés főbb pontjai:

http://data.aosz.hu/szolgaltatasi-pontok/
mailto:datainfo@esoember.hu
http://www.data.aosz.hu/
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1. Fel kell mérni valamennyi önkormányzatnak, hogy a területén hány olyan fogyatékos
személy él, aki a veszélyhelyzet időszakában támogatásra szorulhat.

2. Ösztönözni kell a fogyatékos személyeket és családjaikat, hogy felvegyék a kapcsolatot
az önkormányzattal. Az esetlegesen egyedül maradt fogyatékos személyről gondoskodni
kell.

3. A fogyatékos személyek ellátásához is kell önkénteseket toborozni.
4. Legyenek elérhetőek a tájékoztatás érdekében az érdekvédelmi szervezetek honlapjain

elérhető akadálymentesített tájékoztatók és legyen folyamatos a helyi szintű
akadálymentesített tájékoztatás.

5. Legyen lehetőség a közszolgáltatásokban a személyes részvétel nélküli hozzáféréshez a
modern infokommunikációs technológiák segítségével és ennek érdekében eszközökhöz
jussanak fogyatékossággal élő társaink.

6. Legyen elérhető ingyenes internethálózat számukra.

Az Intézkedési Tervvel kapcsolatban együttműködést kértünk az önkormányzatoktól, az

egészségügyi- és közigazgatási intézményektől.  Számos önkormányzat tájékoztatott minket

arról, hogy milyen elérhetőségeken kereshetik őket a fogyatékos helyi lakosok és az

önkormányzatok folyamatosan teszik fel honlapjaikra az érdekvédelmi szervezetek tájékoztató

anyagait is. A visszajelzéseket a vidéki AOSZ Info-Pont irodák facebook oldalain folyamatosan

közzétesszük.

Kérünk mindenkit, hogy figyelje önkormányzatának honlapját és jelezze a megadott

elérhetőségeken, hogy megbetegedés esetleg nehéz helyzetbe kerülhetnek, milyen segítségre

van szüksége a családnak, az autista családtagnak.

ÚJABB INTÉZKEDÉSEK A JÁRVÁNY LASSÍTÁSA, A SZOCIÁLIS
ELLÁTOTTAK ÉS A GYERMEKES CSALÁDOK VÉDELME ÉRDEKÉBEN

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

résztvevők és a családok védelme érdekében több, újabb a veszélyhelyzethez kapcsolódó

rendkívüli intézkedést rendelt el a Kormány. Az erről szóló jogszabály módosításokat a Magyar

Közlönyben hirdették ki.

Az alábbi intézkedések születtek:

A szociális, gyermekvédelmi  és egyéb ellátások folyósításában most nem szükséges a

személyes ügyintézés, akkor sem, ha  éppen esedékes lenne az ellátás további folyósításához

szükséges felülvizsgálat.

A már megállapított havi rendszerességű pénzbeli szociális ellátások többségénél a

jogszabályban előírt időszakos felülvizsgálatokat elhalasztják, az elmaradt felülvizsgálatokat a

veszélyhelyzet lejártát követő második hónapig kell pótolni.

A veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, és

ahhoz kapcsolódva a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása

szintén meghosszabbodik a veszélyhelyzetet követő második hónap végéig.

Az új ápolási díj és a gyermekek otthongondozási díja (gyod) igénylések esetén a szakértői

vizsgálat helyszíni vizsgálat mellőzésével, papíralapon is elvégezhető.

A megváltozott munkaképességű személyek veszélyhelyzet időtartama alatt megszűnő

rehabilitációs ellátásait is automatikusan meghosszabbítják a veszélyhelyzet időtartamát
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követő második hónap végéig. A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró közgyógyellátások

jogosultsági időtartama a veszélyhelyzet lejáratát követő 90 napig meghosszabbodik.

A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei, azaz az autóvásárlási,

vagy átalakítási támogatások a veszélyhelyzet elmúltával is felhasználhatóak lesznek, ez azt

jelenti, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró határozatok és utalványok a veszélyhelyzet

után még 30 napig érvényesek maradnak.

Ugyancsak felfüggeszthető a nyugdíj- vagy más társadalombiztosítási, illetve családtámogatási

eljárás, ha a jogosult a járvány miatt nincs abban a helyzetben, hogy kötelezettségeinek

eleget tegyen. A nagycsaládosok gépkocsi vásárlásának határideje a veszélyhelyzet

megszűnését követő hatvanadik napig meghosszabbodik. A gyámhatósági eljárásban sincs

szükség személyes megjelenésre. A gyámhatósági eljárásoknál a személyes megjelenés

helyett az ügyfelektől írásbeli nyilatkozatot kell kérni, a rendelet előírja a tárgyalások

mellőzését. A gyámügyek közül a gyermekek és az örökbefogadásban érintettek védelme

érdekében továbbra is döntéseket hoznak soron kívüli ügyekben.

A veszélyhelyzet idejére változnak egyes szociális szolgáltatások a fertőzés kockázatának

csökkentése és az ellátottak védelme érdekében. Például a nappali ellátást nyújtó intézmények

– ide nem érve a nappali melegedőt – épületében nyújtott szolgáltatások szünetelnek, az

ellátottak lakókörnyezetében nyújthatják a szükséges ellátást. Szociális étkeztetés esetében a

napi egyszeri meleg étel csak kiszállítással biztosítható. Az átmeneti elhelyezést nyújtó

szociális intézmény ellátottja jogviszonya meghosszabbítható, ha az a veszélyhelyzet

időtartama alatt járna le.

Részletesen itt olvasható az intézkedés:

Tovább…

SZÁMÍTHATTOK RÁNK!
Kedves Autista Társaink, Szülőtársaink, Szakemberek!

Reméljük, hatékonynak érzitek az elmúlt időszakban végzett munkánkat. Szeretnénk segíteni

ebben az élethelyzetben és szerencsére stratégiai szakmai partnereinkre számíthattunk ebben

a munkában is. Bár személyes ügyfélszolgálat most egyik irodánkban sincs, de e-mailben és

telefonon elérhetőek vagyunk. Kérjük, keressetek, kérjétek az AOSZ kollégáinak a segítségét!

Figyeljétek a www.aosz.hu oldalon közzétett híreket és a vidéki AOSZ Info-Pont irodák

Facebook oldalait a helyi információkért.

http://aosz.hu/kapcsolat/

http://aosz.hu/aoszinfopontok/

TE IS SEGÍTHETSZ!
Az adód 1%-ának felajánlásával Te is segíthetsz! Adószámunk: 19025915-1-41

Letölhető Rendelkező Nyilatkozat

https://koronavirus.gov.hu/cikkek/ujabb-intezkedesek-jarvany-lassitasa-szocialis-ellatottak-es-gyermekes-csaladok-vedelme
http://www.aosz.hu/
http://aosz.hu/kapcsolat/
http://aosz.hu/aoszinfopontok/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/03/19EGYSZA_nyomtatvany_AOSZ.pdf


2020. 05. 21. VILÁGNAPI HÍRLEVÉL

aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1568981177&view_newsletter_send_id=1590048237 6/6

KÖSZÖNJÜK!

Látogass 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/?unsubscribe_page=1&unsubscribe_code=080fbe20e2f1fd2&unsubscribe_member_id=6909

