
 

1 

Az Autisták Országos Szövetségének 2019. évi szakmai beszámolója 

  
Célok elérését 
szolgáló 
tevékenységek 

A tevékenységekhez 
kapcsolódó feladatok 

Felelős és 
megvalósítók 

Határidő Eredmény Teljesült feladatok, indikátorok Ellenőrzési pont 

Szervezeti működés 

1 

A szervezet stratégiai 
és demokratikus 
működésének 
biztosítása 

Közgyűlések szervezése, 
lebonyolítása 

Elnök 
február, 
május 

Egy rendes közgyűlés, további, 
esetleg rendkívüli közgyűlések 

2 közgyűlés: 2019.02.23., 2019.05.18. 
http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2019-
02-23/ 
http://aosz.hu/kozgyules-2019-majus/ 
Közgyűlési határozatok: 
http://aosz.hu/tagsag/kozgyulesi-hatarozatok/?y=2019 

közgyűlési 
meghívók, 
jegyzőkönyvek, 
határozatok tára 

2   
Elnökségi ülések 
szervezése, lebonyolítása 

Elnök folyamatos 
Évente legalább 4 elnökségi ülés, 
vidéki ülések szervezése is 

5 elnökségi ülés, 16 elektronikus döntés 
Elnökségi határozatok: 
http://aosz.hu/tagsag/elnoksegi-hatarozatok/?y=2019 

elnökségi meghívók, 
jegyzőkönyvek, 
határozatok tára 

3   Felügyelő bizottság  FB Elnök 
március, 
december 

Évente 2 FB ülés 
FB jelentés elkészítése a 2018. évi működésről, 
részvétel elnökségi ülésekn, DATA Projekt nyomon 
követése és folyamatos egyeztetés az elnökséggel. 

FB jelentés a 
gazdálkodásról és 
jogszerű működésről 
a közgyűlés számára 

4   

Tagszervezetek munkájának, 
a velük való kapcsolatoknak 
az erősítése, új szervezetek 
támogatása 

Elnök folyamatos 

Az érdekvédelmi munkában, 
együttműködések kialakításában 
tervezett, koordinált bevonás, 
részvétel. 

Információk továbbítása a tagszervezetek felé email, 
tagszervezeti hírlevél és pályázati hírlevél útján. 
Az AOSZ Info-Pont irodák regionális központként 
működnek, a térségükbe koordinációs szerepük van. 

rendezvények 
dokumentációi 

5 
Az AOSZ 
munkaszervezetének 
operatív működtetése 

Szakmai vezetés Elnök folyamatos 
A munkaszervezet hatékonyan 
működik, az Alapszabályban vállalt 
érdekvédelmi feladatok teljesülnek 

Az érdekvédelmi feladatokról és eredményekről az 
érdekvédelmi naplóban olvasható tájékoztatás. 
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/ 

szakmai és pénzügyi 
beszámolók, 
feljegyzések, 
beszámolók a 
holnapon 

6   

Irodavezetés, 
munkaszervezés, 
infrastruktúra megőrzése, 
operatív feladatok 
ellenőrzése 

Szakmai vezető, 
pénzügyi vezető 

folyamatos 

A központi iroda operatív 
működésével kapcsolatos 
feladatok irányítása, szerződések 
előkészítése, a munkatársak 
felatatainak szervezése, a 
munkavégzés ellenőrzése. A 
munkavédelemmel, 
tüzvédelemmel és üzemorvosi 
szolgáltatással kapcsolos 
kötelezettségek teljesülnek. 

Az iroda vezetését továbbra is két kolléga látja el, 
szétválasztva a szakmai és operatív irodavezetést. A 
munkatársak a munkavédelmi és tűzvédelmi 
felvilágosítást megkapták és részt vettek a kötelező 
üzemorvosi vizsgálaton. 

éves munkatervezés, 
team táblák, szakmai 
és pénzügyi 
beszámolók, 
üzemorvosi igazolás, 
munka- és 
tűzvédelmi 
továbbképzési 
jegyzőkönyvek 

http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2019-02-23/
http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2019-02-23/
http://aosz.hu/kozgyules-2019-majus/
http://aosz.hu/tagsag/kozgyulesi-hatarozatok/?y=2019
http://aosz.hu/tagsag/elnoksegi-hatarozatok/?y=2019
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2019/05/Autist%C3%A1k-Orsz%C3%A1gos-Sz%C3%B6vets%C3%A9ge-FB-jelent%C3%A9s-2018.pdf
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/
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7   Titkársági feladatok ellátása Titkárság folyamatos 

A külső partnerekkel és az AOSZ-
szal kapcsolatban álló szervekkel, 
személyekkel a kapcsolattartás 
méltó a szervezethez. 
Érdekvédelmi feladatokkal 
kapcsolatos előkészítések, 
egyeztetések előkészítése, 
partnerségi kapcsolatok ápolása. 

397 db KI-, 619 db BE- iktatott levél, az információs 
centrumba érkező megkeresések is iktatásra kerülnek, 
az adatvédelem megvalósulása mellett. A vezetői 
kompetenciába tartozó kapcsolattartást az elnök látja 
el, számos alkalommal történik személyes találkozó a 
partnerekkel. Az érdekvédelmi feladatok egyeztetések, 
előkészítések megvalósulnak, a stratégiai partnerekkel 
rendszeres a kapcsolattartás. 

iktatott nyilvántartás 

8   
Pénzügyi működés 
biztosítása 

Forrásteremtési 
munkacsoport, 
pénzügyi 
munkatárs 

folyamatos 

A munkaszervezet 
költséghatékonyan működik, a 
hálózatok működnek, a 
tagszervezetekkel  való munka, 
fejlesztések megvalósulnak, a 
tagszervezetek támogatási 
lehetőségeinek bővítése. 

Az AOSZ betartotta és végrehajtotta a Közgyűlés által 
elfogadott 2019. évi költségvetését. Sikeresen 
elvégezte a Tartalmas Pihenés programban rögzített 
forrás átadást, és annak ellenőrzését. A DATA 
projektből adódó többlet feladatokat (munkaügy, 
elszámolások) a támogatási szerződésnek 
megfelelően folyamatosan végzi. A következő 
bevételekkel tudtuk működésünket tovább erősíteni: 
szakértők támogatása a az Autism-Europe 12. 
Nemzetközi Kongresszusán való részvételéhez 4 millió 
Ft, az 1 %-os SZJA felajánlások 2 160 715 Ft millió Ft 
összegben. 
Autizmusban érintett családokat segítő modellprogram 
folytatásának kidolgozása és lebonyolítása 5 millió Ft-
os külön támogatásból. 

pénzügyi 
beszámolók 

9 
A tagszervezeti 
hálózatok operatív 
működtetése 

Autista Majorságok 
Hálózatának működtetése, 
térségi workshopok 
szervezése, szakmai 
fejlesztések 

Elnök, majorháló 
koordinátor 

folyamatos 

Találkozók szervezése, a hálózat 
intézményeinek tapasztalatai 
alapján szakmai irányelv 
fejlsztése, fejlesztőcsoport 
munkájának koordinálása, szakmai 
műhelyek, szükség esetén 
képzések szervezése. A 
munkacsoportos formában 
készített szociális szakmai irányelv 
bemutatása különböző fórumokon, 
közbenjárás a jogszabályi szinten 
való érvényesítés érdekében. 

A 2018-2019-es év folyamán az AMH tagjaiból felkért 
szakemberek és az érdekvédelem szakemberei által 
kidolgozásra került “IRÁNYELVEK Az autizmussal élő 
személyek számára nyújtott szociális szolgáltatások 
autizmus-specifikus feltételrendszerének 
kialakításához” c. dokumentumot Szövetségünk 
bemutatta az SZGYF Módszertani Főosztálya és az 
EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások 
Főosztálya számára. A visszajelzések alapján 
véglegesített dokumentum benyújtásra került az EMMI 
Főosztálya számára. Az AOSZ jelzése mentén az 
EMMI Főosztálya az év során megvizsgálta, hogy a 
2019. évi minimálbér és garantált bérminimum 
kompenzációja keretében a szociális szolgáltatások 
fenntartóihoz érkező támogatások összege és a 
tényleges többletköltségek milyen különbözőségeket 
mutatnak. A vizsgálathoz szükséges alapadatok 
biztosításához kértük az intézményfenntartók 
segítségét. A vizsgálat célja volt, hogy egy 
szolgáltatástípus esetében se kerüljenek hátrányosabb 
helyzetbe a fenntartók a 2019-es változás 
következtében. Az év végén az EMMI és az NFSZK 
szövetségünk véleményét kérte a “Kis létszámú 
bentlakásos fogyatékos intézmények, illetve egyházi 
és civil fenntartású család- és gyermekjóléti 

meghívók, 
feljegyzések, 
találkozók, honlap 
beszámolók 
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szolgálatok kiegészítő támogatása” (KOMP2019) 
pályázat kiírásával kapcsolatban, melyet az Autista 
Majorságok Hálózatának tagszervezeteivel vitattunk 
meg.  

10   

Vidéki tagszervezetekkel 
való együttműködés, 
érdekvédelmi támogatás, 
vidéki képzések helyi 
szervezésében való 
együttműködés, helyi 
kapcsolatépítés és 
érdekvédelem támogatása 

Elnök, 
tagszervezetekér
t felelős 
munkatárs, 
pályázatokért 
felelős 
munkatárs 

folyamatos 

A tagszervezetek 
érdekérvényesítő tudása, 
kapcsolatrendszere és 
szolgáltatásaik, programjaik, 
ismertségük növekszik, a helyi 
igények és szükségletek feltárásra 
kerülnek és egységes 
érdekvédelem valósul meg. 
Tagszervezeteink támogatásával 
50 fő autista gyermek/felnőtt 
táboroztatása megvalósul.  

95 tagszervezet, hálózatos működés, közös 
kampányok, korábbi együttműködések fenntartása, új 
kapcsolatok kialakítása. 
 http://aosz.hu/tagszervezeteink 
2019-ben is meghirdettük tagszervezeteink részére 
pályázatunkat az autista gyermekeket és felnőtteket 
fogadó nyári napközbeni vagy bentlakásos tábor 
megszervezésének támogatásához. A pályázat olyan 
programokat támogatott, amelyek tehermentesítik a 
családokat nyári szünidőben és az autizmussal élő 
gyermekek és felnőttek számára speciális 
szükségleteiknek megfelelő időtöltést nyújtanak. A 
tervezett keretösszeg: 1 600 000 forint, mely minimum 
10 szervezet és minimum 60 fő támogatását célozta 
meg. A „Tartalmas Pihenés 2019” pályázati felhívásra 
beérkezett 12 db pályázatból 12 pályázat 
megvalósulását támogatta szervezetünk, összesen 
121 fő autizmussal élő gyermek illetve fiatal/felnőtt 
pihenése valósult meg 57 kísérővel. 
http://aosz.hu/galeria/?gtag=166 
http://aosz.hu/tartalmas-pihenes-palyazat-
eredmenyhirdetes/ 
http://aosz.hu/zajlanak-a-tartalmas-pihenes-taborok/ 

honlap, facebook, 
kampányok 

11   

AOSZ Info-Pont irodahálózat 
bővítése, közös aktivitás, 
érdekvédelem, kölcsönös 
együttműködés a jó 
gyakorlatok terjesztése, az 
autista személyek és 
családjaik számára 
szolgáltatások nyújtása, 
képzések szervezése, 
autizmus ismeretek, jó 
gyakorlatok térségi 
fejlesztésének elősegítése, 
helyi érdekvédelem 
támogatása, rendszeres 
tematikus találkozók 
szervezése. 

Elnök, AIP 
koordinációért 
felelős 
munkatárs 

folyamatos 

10 tagból álló vidéki AOSZ Info-
Pont iroda hálózat működtetése, a 
munkatársak képzése, egységes, 
magas színvonalú, biztonságos és 
folyamatos működése megvalósul, 
helyi kapcsolati háló kiépül, régiós 
központú együttműködések 
elkezdődnek, autizmus tudás 
áramoltatása és a jó gyakorlatok 
átadása folyamatos. 

Az AOSZ Info-Pont irodahálózat Vésztő, Szeged, 
Salgótarján, Veszprém, Székesfehérvár, Nagykanizsa, 
Szombathely, Mindszentpuszta, Kecskemét városok 
után 2019. októberétől újabb helyszínen, Debrecenben 
nyújtja az AOSZ kihelyezett szolgáltatásait. Megnyitó 
rendezvény  
InfoCentrum szolgáltatás-Személyes, telefonos, 
emailes ügyfélszolgálat heti 12 órányi nyitvatartási 
időben. 
További feladataik: helyi és regionális szintű 
kapcsolatépítés, korszerű autizmus ismeretek és jó 
gyakorlatok terjesztése a szolgáltatásokban, 
rendszeresen részvétel az érdekvédelmi 
tevékenységben, adat és információ gyűjtésben, 
előterjesztések készítésében, véleményezésben, 
közös kommunikáció. 
4 munkatalálkozó Budapesten: 2019.02.19., 
2019.05.15., 2019.10.28., 2019.12.19. 
2 kompetenciafejlesztő tréning: 
 Kommunikációs tréning 2019.05.16 és 2019.09.18.,  
Autizmus alapismeretek  2019.06.18-19. 

havi 
teljesítésigazolások, 
honlap beszámolók, 
facebook felületek 

http://aosz.hu/tagszervezeteink
http://aosz.hu/tartalmas-pihenes-2019-palyazat/
http://aosz.hu/galeria/?gtag=166
http://aosz.hu/tartalmas-pihenes-palyazat-eredmenyhirdetes/
http://aosz.hu/tartalmas-pihenes-palyazat-eredmenyhirdetes/
http://aosz.hu/zajlanak-a-tartalmas-pihenes-taborok/
http://aosz.hu/aoszinfopontok/
http://aosz.hu/aosz-info-pont-iroda-nyilt-debrecenben/
http://aosz.hu/aosz-info-pont-iroda-nyilt-debrecenben/
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12 
ASD munkacsoport 
működtetése 

ASD munkacsoport 
működésének támogatása, 
érdekvédelmi feladatokba, 
az autista személyek 
megismertetésében való 
részvételük elősegítése 

Elnök, ASD 
munkacsoport 
vezetője 

folyamatos 

Legalább 5 fő érintettel működő 
munkacsoport, állandó részvétel 
az érdekvédelmi és érzékenyítő 
tevékenységben 

Az ASD munkacsoport vezetője részvételével működik 
az AOSZ elnöksége, így az ASD munkacsoport 
önérdekérvényesíti tevékenysége megvalósul. Az ASD 
Munkacsoport informális csoportja az AOSZ 
támogatásával sikeresen valósította meg az AUTIFI 
projektet.  

honlap, feljegyzések 

13   

ASD munkacsoport a 
pályázatok megírásában, 
lebonyolításában történő 
támogatása 

Elnök, ASD 
munkacsoport 
vezetője 

2.-3. 
negyedév 

Erasmus + Ifjúsági pályázat 
benyújtása, megvalósítása 

A nyertes pályázat után megalakult az AutifI csapat, 
majd létrehozták az AutifI podcast Facebook és 
Youtube oldalakat. A csapat  tagjai workshopok 
keretein belül elsajátították a podcast szerkesztés 
menetét, a felvétel az utómunkáig. A 2019-es évben 5 
podcast adás került ki a csatornára, melly összesen 
940-es nézettségszámot hozott.  

pályázati 
dokumentáció, 
jelenléti ív 

14 
A szervezet 
kommunikációja 

Kommunikációs stratégiai és 
éves kommunikációs terv 
készítése útján tervezett, 
értékteremtő kommunikáció, 
folyamatos támogatás, 
érzékenyítés, a szervezet 
működési átláthatóságának 
biztosítása, a közösség 
céljainak és 
tevékenységeinek, valamint 
a szakmai információknak a 
terjesztése, 
adományszervezési 
tevékenység elősegítése 

Kommunikációs 
munkacsoport 
vezető 

1. negyedév 

A különböző kommunikációs 
felületek és feladatok 
összehangolása, világosan, 
érthetően és tervezetten 
kommunikáló szervezet, 
adományozókat, a társadalmat 
megszólító üzenetek, az AOSZ PR 
növelése 

Az AOSZ a szervezeti és kommunikációs 
stratégiájában foglaltak alapján kommunikációs tervet 
készíttetett és arculati megújítást kezdeményezett. A 
folyamat még nem zárult le. 

2 dokumentum: 
kommunikációs 
stratégia, éves 
kommunikációs terv 

Információ-szolgáltatás, szülősegítés 

15 Honlap működtetése 
Tartalomfejlesztés, 
üzemeltetés 

Kommunikációs 
vezető, 
kommunikációért 
felelős 
munkatárs 

folyamatos 

Folyamatosan frissülő honlap: 
www.aosz.hu, honlapstuktúra 
ésszerűsítése, naprakész hírek, 
események, információk, 
tagszervezet híreinek és 
rendezvényeinek népszerűsítése, 
autizmusban érintett családok 
számára a fellelhető 
információkhoz való hozzájutás 
összegzett formában 

A 2019-ben az AOSZ a korábbi honlapstruktúrát 
megtartva modernizálta honlapját, eleget téve a kor 
kihívásainak és elvárásainak. Emellett működteti és 
naprakészen tartja a www.data.aosz.hu oldalt, a DATA 
projekttel kapcsolatos pontos és hiteles tájékoztatás 
érdekében. 
A honlap karbantartását  továbbra is szerződéses 
partnerünk végzi.  

honlap, szerződés, 
statisztikák 

16 
Esőember folyóirat 
megjelentetése, 
terjesztése 

Tartalomszerkesztés, 
nyomdai munkák, 
hírlapterjesztés, 
hírlevélküldővel online 
kiküldés, címzettlisták 
folyamatos frissítése 

Szerkesztő 
bizottság, 
kommunikációért 
felelős vezető és 
munkatárs 

március, 
június, 
szeptember, 
december 

20 oldalas, színes lapszám 
megjelentetése 4 alkalommal 1000 
példányban, valamint 
elektronikusan 

Az Esőember című újság 4 alkalommal jelent meg, 
március, június, szeptember és december hónapokban 
20-20 oldal terjedelemben, lapszámonként 1.000 
példányban. Idén is minden alkalommal  kiküldésre 
került online formátumban tagszervezeteinknek, 
hírlevélre feliratkozott követőinknek, Facebook 
oldalunkon, valamint eljuttattuk fogyatékosságüggyel 
foglalkozó szaktárcákhoz, könyvtárakba, iskolákba. 
Esőember online 

nyomtatott lapok, 
online feltöltött 
lapszámok 

http://aosz.hu/
http://data.aosz.hu/
http://aosz.hu/kiadvanyok/esoember-osszes-szam/esoember-ujsag-lapszamonkent/
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17 Facebook  
Facebook oldal 
működtetése, friss hírek, 
moderálás 

Kommunikációs 
vezető, 
kommunikációért 
felelős 
munkatárs 

folyamatos 
http://www.facebook.com/minden1
00 

A hozzánk érkező jelzések alapján a Szövetség 
hivatalos Facebook-oldala, 2019-ben a “Minden 100. 
ember Esőember” név helyett immáron a szervezet 
hivatalos nevét, az “Autisták Országos Szövetsége” 
nevet használja. Az oldal 2019-ben átlépte a 6000 
kedvelőt. 

facebook 
látogatottsági 
mutatók, 
megosztások, 
posztok, statisztikák 

18 
Hírlevél 
megjelentetése 

Tartalomszerkesztés, 
tartalom fejlesztés és 
terjesztés 

Kommunikációs 
vezető, 
kommunikációért 
felelős 
munkatárs 

havonta 

Havi rendszerességgel változó 
tartalmú hírlevél tagok és 
érdeklődők számára több ezer 
címre, elektronikus formában 
küldve, melyet az AOSZ Info-Pont 
iroda hálózata továbbít helyi 
szinteken, pályázati hírlevél 

A 2019-ben az AOSZ 7 db Havi Hírlevélet, 12 db 
Rendkívüli Hírlevélet, 20 alkalommal pedig 
Pályázatfigyelő Hírlevélet készített és küldött ki az év 
folyamán. 
http://aosz.hu/hirlevel/hirlevel-archiv/?y=2019 

hírlevelek, online 
feltöltött változatban 
is 

19 
Információs centrum 
működtetése, 
koordinálása 

Telefonon és levélben, 
valamint személyesen 
történő megkeresésekre 
segítségnyújtás a központi 
és a 10 vidéki AOSZ Info-
Pont iroda aktív 
részvételével. Esetlap és 
regisztrációs feladatok 
folyamatos végzése. 

AOSZ Info-Pont 
irodák, 
Információs 
centrum 
működéséért 
felelős 
koordinációs 
munkatárs 

folyamatos 

Munkaidőben zöld számmal is 
hívható telefonos, e-mail-es és 
személyes információnyújtás és 
tanácsadás a budapesti irodából, 
vidéki AOSZ Info-Pont irodákban 

Az InfoCentrum szolgáltatás keretében összesen 806 
megkeresés érkezett az AOSZ-hoz 2019-ben. Ezen 
belül a Budapesten működő központi irodába érkezett 
730 db, a 10 db AOSZ Info-Pont irodába 73 
megkeresés. 
A megkeresések többsége e-mailben, kisebb része 
telefonon érkezik, előfordulnak személyes 
megkeresések is. A megkeresések mindegyikére 
reagált az AOSZ, vagy annak vidéki irodája. Az összes 
megkeresésen belül 215 esetben volt szükség a jogász 
közreműködésére a válaszadáshoz. Az beérkező 
jelzések negyedévente kiértékelésre kerülnek és az 
abban megjelenő hangsúlyos problémák határozzák 
meg  az érdekvédelmi feladatokat.  

információs centrum, 
esetlapok vezetése, 
levelezés archiválva, 
kimutatások 
készítése 

20 

  

Mentorszülő hálózat 
működésének 
felülvizsgálata, képzés, 2 
szupervíziós alkalom 
biztosítása, találkozók 
szervezése, Mentorszülő 
kézikönyv aktualizálása, 
szóróanyagok készítése, 
hálózat bemutatása és 
ajánlása a célcsoport 
számára 

Mentorszülő 
hálózatért felelős 
elnökségi tag 

folyamatos 

Információs és sorstársi 
segítségnyújtás folyamatos, 
szolgáltatás ismerik, szakmai 
támogatás biztosított, új 
Mentorszülő kézikönyv elkészül 

Az AOSZ 2019-ban a mentorszülő szolgáltatás 
újragondolását folytatta az aktív mentorszülők 
közreműködésével. Elnökségi egyeztetés történt a 
trénerekkel 2019.11.19-én: képzési irány tisztázása, új 
kézikönyv tartalmi követelményei témában. Az 
elnökség a mentorszülő hálózat újraépítése, a vidéki 
irodákkal történő együttműködése mellett döntött. 

szerződésben vállalt 
mutatók, 
mentorszülő 
találkozók, 
feljegyzések 

21 
Információs 
kiadványok frissítése, 
online megjelentetése 

AOSZ szórólapok, 
információs anyagok, 
szolgáltatásokat segítő 
nyomdai anyagok 

Elnök, 
kommunikációs 
vezető 

folyamatos 

Kiadványok, szórólapok, 
információs kártyák, melyek 
rendezvényeken, vidéki irodákban 
elérhetőek, tagszervezetek 
számára továbbításra kerülnek. 

Az alábbi kiadványok, szóróanyagok kerültek 
megrendelésre és terjesztésre: 
AIP leporelló 300 db, AIP névjegykártya 150  db, 
Névjegykártyák 2650 db, AIP plakát 45 db, AIP rollup 1 
db 
A kor elvárásainak megfelelően a kiadványok, 
szóróanyagok digitális terjesztése gyorsabb és 
költséghatékonyabb. Ennek megfelelően a korábbi 
évekhez képest kevesebb nyomtatott kiadványra van 
szükség. 

kiadványok, 
szórólapok, 
információs kártyák 

http://www.facebook.com/minden100
http://www.facebook.com/minden100
http://aosz.hu/hirlevel/hirlevel-archiv/?y=2019
http://aosz.hu/infocentrum/infocentrum-szolgaltatas/
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Hazai és nemzetközi kapcsolatok 

22 
Hazai szervezetekkel 
való kapcsolatépítés 

Az autizmussal élők 
képviselete a kormányzati 
egyeztető fórumon az 
Országos 
Fogyatékosságügyi 
Tanácsban 

Elnök 
negyed 
évente 

Rendszeres részvétel, 
érdekvédelmi előterjesztések 
kezdeményezése az OFT ülésein, 
az autizmussal élők és családjaik 
képviselete megvalósul 

http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/  

jegyzőkönyvek, 
érdekvédelmi napló 
bejegyzések 

23   FESZT elnöklés Elnök folyamatos 

Elnökségi és szervezeti aktív 
részvétel, közös fellépések 
kezdeményezése és támogatása a 
társ fogyatékosságügyi 
szervezetekkel közösen 
megvalósul. Közös érdekképviselet 
a fogyatékossággal élő személyek 
kiváltásának folyamatában, közös 
érdekképviselet a nemzetközi és 
európai jogszabályi 
fogyatékosságügyi összhang 
elérése érdekében 

A FESZT 2019-ben a kiváltás érdekvédelmi 
tanácsadás szolgáltatás feladataival és saját 
munkájának, feladatainak felülvizsgálatával 
foglalkozott.  
Aktív kapcsolatot tartott az Európai Fogyatékosságügyi 
Fórummal (EDF), valamint az EASPD szervezettel. 
 2019. május 13-án kollégánk a FESZT képviseletében 
részt vett a CRPD megvalósulásával kapcsolatban 
Brüsszelben, az Európai Bizottság szervezésében 
megvalósult Work Forumon. 
https://www.feszt.eu/hir/beszamolo-crpd-work-forum/ 

jegyzőkönyvek, 
feljegyzések, holnap 
beszámolók 

24   
További civil szervezetekkel 
való együttműködés, közös 
lobbi feladatok 

Elnök, elnökség, 
munkatársak 

folyamatos 

Szakszerű és erős érdekvédelem 
megvalósul az autizmussal élők és 
minden fogyatékossággal élő 
személy érdekeinek 
képviseletében 

Folyamatos kapcsolat a a társfogyatékosságokat 
képviselő egyesületekkel, szakmai- és jogvédő 
szervezetekkel egyaránt. Az AOSZ elnöke a FESZT 
elnök, aktívan részt vesz annak munkájában. Az AOSZ 
a FESZT elnökségén belül leginkább az Intézményi 
Férőhely Kiváltással kapcsolatos feladatokban vállalt 
aktív szerepet. Az AOSZ irányításával felülvizsgálatra 
került az Érdekvédelmi Tanácsadás szolgáltatás. 

együttműködési 
megállapodások, 
honlap bejegyzések 

25 
Együttműködés a 
szakpolitikai 
államtitkárságokkal 

Együttműködés az EMMI 
szakpolitikai 
államtitkárságaival, NFSZK 
Autizmus Koordinációs 
Irodával 

Elnök, alelnök folyamatos 

Együttműködések kialakítása, 
tervezett beavatkozások a 
szolgáltatások autizmus 
szempontú fejlesztése érdekében 
megvalósul, a 2019-ben kezdődő 
Középtávú Intézkedési Tervbe 
beépülnek az AOSZ javaslatai 

Az idei évben a KLIK-el, az EMMI Szocális Ügyekért 
Felelős Államtitkárságával történt szorosabb 
együttműködés. Az együttműködés az oktatás 
feltételeinek javítása, valamint a szociális 
szolgáltatások körének bővítése, a mindenki számára 
elérhető lakhatási szolgáltatások autizmus szempontú 
fejlesztése feltételrendszerének kialakítására irányult. 
Eredményeképpen 2 autizmusspecifikus lakhatás 
kialakítása indult el Békés és Zala megyében. 

emlékeztetők, 
beszámolók, honlap 

http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/
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26   

Szoros együttműködés a 
Szociális és 
Gyermekvédelmi 
Főigazgatósággal, valamint 
a vidéki kirendeltségekkel, 
intézményekkel: szakmai 
fejlesztések, tudásátadás, új 
szolgáltatások létrehozása.  

Elnök, szociális 
ügyekért felelős 
munkatárs 

folyamatos 

A szociális területen működő 
intézmények autizmus szempontú 
fejlesztése megvalósul, új, 
autizmus-specifikus szolgáltatások 
elindulnak, egységes szakmai 
sztenderdek bevezetése, 
minőségbiztosítás megvalósul. 
Gyermekvédelem területén 
együttműködés, tudásbővítés 
megvalósul. Elkészül az AOSZ 
szociális szolgáltatások 
fejlesztésére irányuló koncepciója. 

Őszi Tamásné az Autizmus Alapítvány autizmus 
szakértője és Kővári Edit több autista személyek 
számára lakhatást nyújtó intézményt meglátogatott, és 
az ott folyó szakmai munkáról összefoglalót készített az 
SZGYF számára. Az autizmus szempontú 
fejlesztésekhez szükséges intézkedésekről több 
alkalommal személyesen egyeztetett az AOSZ és az 
SZGYF vezetősége. Modell program kidolgozásáról és 
megvalósításáról egyeztetett több alkalommal 
Szövetségünk hármas partnerségben az SZGYF és az 
ELTE BGGYK vezetőivel. Az intézménylátogatások 
során gyakran felmerül a dolgozók részéről a 
diagnosztizálatlan autizmus gyanúja, ezért az SZGYF 
számára az AOSZ javaslatot tett és módszertant 
ajánlott az intézményekben élő lakók autizmus 
szempontú szűrésére. Az SZGYF-fel konstruktív 
együttműködésnek köszönhetően elindul Dévaványán 
egy 9 fős, autista személyek számára támogatott 
lakhatást és nappali ellátást biztosító szolgáltatás. Az 
ellátás kialakításához felajánlottuk érdekvédelmi 
tapasztalatainkat és szakmai, stratégiai 
kapcsolatainkat., több alkalommal személyesen és 
helyi tagszervezetünk az Aut-Pont Alapítvány 
bevonásával együtt dolgoztunk ennek előkészítésén. 

együttműködési 
megállapodás, 
feljegyzések 

27   

EMMI Köznevelési 
államtitkársággal való 
együttműködés: Az autista 
gyermekek oktatásának 
helyzetével foglalkozó 
munkacsoport alakul érintett 
személy, szülő és szakértők 
bevonásával. Rendszeresen 
tanácskozik, javaslatokat 
tesz és képviseli azokat. 

Elnök folyamatos 
Autista gyermekek oktatási 
helyzete javul. 

Megalakult az Oktatási Munkacsoport érintett szülők és 
szakértők bevonásával. Feladatuk összegezni és 
rendszerezni a meglévő köznevelési ismereteket, 
értékelni a korábbi intézkedéseket, továbbá javaslatok 
megfogalmazása az oktatási helyzet rövid-, közép- és 
hosszútávú javítására. 

feljegyzések, 
beszámolók 

28   
EMMI Egészségpolitikai 
államtitkárság  

Elnök folyamatos 

Az autista személyek 
egészségügyi ellátásban való 
egyenlő esélyű hozzáférésének 
megvalósulása érdekében 
jelzések, javaslatok küldése, eü. 
szakmai irányelv terjesztése 

Érdekvédelmi tevékenység az Egészségügyi Szakmai 
Irányelv frissítése érdekében.  
http://aosz.hu/megjelent-az-uj-egeszsegugyi-szakmai-
iranyelv-az-autizmusrol/ 

feljegyzések, 
beszámolók 

29   
Stratégiai partnerekkel 
történő együttműködés 

Elnök folyamatos 

Érdekvédelmi tevékenység 
szakmai hátterének biztosítása, 
közös érdekvédelmi és szakmai 
fellépés 

Az Autizmus Alapítvánnyal és az ELTE BGGYK-val 
szoros és folyamatos az együttműködés az 
érdekvédelmi munka szakmai megbízhatósága 
érdekében. 

emlékeztetők, honlap 

http://aosz.hu/megjelent-az-uj-egeszsegugyi-szakmai-iranyelv-az-autizmusrol/
http://aosz.hu/megjelent-az-uj-egeszsegugyi-szakmai-iranyelv-az-autizmusrol/
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30 

Autista társainkkal, 
családjaikkal és 
szakemberekkel való 
kapcsolattartás  

Szülőfórumok, vidéki irodák 
működtetése, közösségi 
programok megvalósítása 

Elnök, hálózati 
szervezetek, 
hálózati 
koordinátor 

folyamatos 

1 alkalommal börze 
megrendezése, vidéki 
helyszíneken személyes találkozás 
és kapcsolatfelvétel a szülőkkel 
megvalósul. Igény szerinti 
témában workshopok szervezése 
a tagszervezetekkel közösen. 

2019. december 07-én került megrendezére az  ELTE 
Állam- és Jogtudományi Karán az évről-évre nagyobb 
érdeklődésre számot tartott AOSZ Nap. Az 
előadásokon kívül interaktív workshopokon vehettek 
részt az érdeklősők a  XII. Autism-Europe Nemzetközi 
Kongresszuson résztvevő szakértőkkel és a 
hagyományos Börze is várta a látogatókat. Átadásra 
került a Senpai díj, és megtekinthető volt  a “Mindenki 
ugyanúgy más” c. kiállítás is, amely egy autista tanuló 
kartonpapírból készült hajómodelljeit mutatta be. 
AOSZ Info-Pont irodahálózat: Vésztő, Szeged, 
Salgótarján, Veszprém, Nagykanizsa, Székesfehérvár, 
Szombathely, Mindszentpuszta, Kecskemét 
városokban heti 12 óra nyitva tartási idővel áll 
rendelkezésre 

jelenléti ívek, 
beszámolók, fotók, 
cikkek az 
Esőemberben, 
honlapon 

31   Nyitott iroda Elnök 

telefonos 
egyeztetés 
útján 
folyamatos 

Igény szerinti személyes 
kapcsolattartás a szülőkkel, 
érintettekkel, szakmával. 

Az AOSZ elnöke és munkatársai minden személyes 
találkozási igényre reagáltak. 

esetnapló, 
emlékeztető 

32 
Nemzetközi 
szervezetekkel való 
kapcsolatépítés 

AE képviseleti feladatok AOSZ delegált folyamatos 
1 fő ASD személy delegált 
részvétele a küldöttgyűléseken 

Az AOSZ delegáltja nem vett részt az AE közgyűlésén. 
beszámolók, cikkek 
Esőemberben, 
honlapon 

33   
EDF felmérésekben, 
lobbiban való közreműködés 

Elnök, jogász, 
stratégiai vezető 

folyamatos 

FESZT-en keresztül 
kapcsolattartás az európai 
szervezettel, részvétel az európai 
szintű kutatásokban és lobbikban. 

Az AOSZ közvetetten részt vesz az EDF munkájában 
is a FESZT tagszervezeteként, valamint 
együttműködött a kiváltás sikeressége érdekében az 
ECG bizottsággal és az EASPD-vel. 

beszámolók, fotók, 
honlap 

34 
ENSZ Egyezmény 
implementációja 

Országos 
Fogyatékosságügyi Program 
megvalósításban való aktív 
részvétel 

Elnök folyamatos 

Az Országos Fogyatékosságügyi 
Program Intézkedési tervében 
megfogalmazott célok 
megvalósításának elősegítése, 
monitorozása 

Az Autisták Országos Szövetségek aktív felmérés 
készített az érintettek és a tagszervezetek körében, 
melyből érdekvédelmi összefoglaló anyag készült. Az 
abban foglaltak alapján kezdeményezett, később 
pedig véleményezte az OFP KIT tervezetet. 
Tevékenységüknek köszönhetően az OFP KIT kitér az 
autista személyek szükségleteiből adódó speciális 
szolgáltatások fejlesztésére, a szolgáltatások körének 
bővítésére irányuló intézkedéssel. 
1187/2020. (IV. 28.) Korm. határozat az Országos 
Fogyatékosságügyi Program végrehajtásának 2022. 
évig tartó Intézkedési Tervéről  

honlap érdekvédelmi 
aloldal - beszámoló 

35   
Emberi Jogi 
munkacsoportban való 
részvétel 

Jogász folyamatos 

A CRPD felülvizsgálata során 
kidolgozásra került érdekvédelmi 
dokumentumokban szereplő 
beazonosított jogsérelmek és 
készült javaslatok képviselete az 
érdekvédelmi tevékenység során 
megvalósul 

Szövetségünket 2019-ben jogászunk képviselte az 
Igazságügyi Minisztérium Emberi Jogi 
munkacsoportjának Fogyatékossággal Élők Jogaiért 
Felelős Tematikus Munkacsoportjában. 

érdekvédelmi aloldal, 
hírlevél, Esőember 

https://aosz.hu/aosznap2019/
http://aosz.hu/aoszinfopontok/
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219263.382398
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219263.382398
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=219263.382398


 

9 

Jogi tevékenység 

36 
Jogsegély 
szolgáltatás 
működtetése 

Rendszeres jogi tanácsadás 
az autizmussal élők és 
családtagjaik számára, 
jogszabály változtatási 
javaslatok összegyűjtése, 
előterjesztések készítése, 
részvétel a jogi 
munkacsoportok 
munkájában. 

Jogász folyamatos 

Rendszeres, folyamatos jogi 
tanácsadás autizmusban érintett 
családok számára. CRPD-ben 
foglalt jogok érvényesítées javul. 

215 esetben fordultak a jogsegélyszolgálathoz jogi 
segítséget, tanácsot kérve. Kotábbi évben indult 2 
ombudsmani vizsgálat folyatamban van és a GYOD-
dal kapcsolatos ombudsmani megkeresésre pedig 
válaszoltunk. Az emberi jogi munkacsoport 
fogyatékossággal élők jogaiért felelős tematikus 
munkacsoport ülésein folyamatosan részt vettünk. 

beszámoló, e-mailek 
archiválása, AJBH 
jelentések 

37   Jogi képviselet biztosítása Jogász folyamatos 
Jogi képviselet az autizmussal 
élőknek és családjaiknak 
autizmussal kapcsolatos ügyekben 

2 ügyben bíróság előtti képviseletet biztosítottunk. Az 
egyik ügy gondnokság felülvizsgálata, itt a 
gondnokoltat képviseltük, míg a másik ügy tárgya 
fogyatékossági támogatás elutasítása miatti bírósági 
felülvizsgálat, ahol szintén az autizmussal élőt 
képviseltük. Számos ügyben tényleges képviseletet 
nem biztosítottunk, de beadványokat írt jogászunk. 

beszámoló, e-mailek 
archiválása 

38   
Jogszabályváltoztatási 
javaslatok előterjesztése és 
képviselete 

Kommunikációért 
felelős 
munkatárs, 
jogász 

folyamatos A jogok érvényesülése javul 

A GYOD kapcsán jogszabály módosítást értünk el, így 
az értékelési szempontok közé bekerültek kifejezetten 
autizmusban érintett családok számára fontos 
szempontok, nagyobb esélyt adva ezzel, hogy az 
érintett családok szélesebb köre tudja igénybe venni 
ezt a fajta ellátást. http://aosz.hu/gyod/ 
Egyéni munkarend bevezetése kapcsán rendkívüli 
OFT ülésen jeleztük aggályainkat.  

érdekvédelmi napló,  
holnap 

39 
Jogalkotási, 
jogmonitorozási 
feladatok 

Jogalkotási folyamat 
figyelemmel kísérése, írásos 
vélemények készítése, 
megküldése, 
kezdeményezések 

Elnök, jogász folyamatos 
Jogszabályok társadalmi 
egyeztetésében való részvétel 
megvalósul 

A kulcsfontosságú jogszabálymódosítások társadalmi 
egyeztetésébe nem vonták be az AOSZ-t, minden 
fontos kérdésben utólag kellett reagálnunk. 

Véleményezések, 
érdekvédelmi napló 

40   

Hiányosságok feltárása, 
jogalkotási folyamat 
figyelemmel kísérése, írásos 
vélemények, lobbi anyagok 
készítése a stratégiai 
partnerek és tagszervezetek 
bevonásával 

Elnök, jogász folyamatos 

Köznevelési, szociális és 
egészségügyi ellátórendszer és a 
közszolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés jogi 
környezetének módosítására 
irányuló kezdeményezések 
megtörténnek. 

Az autista személyeket érintő jogszabályok 
nyomonkövetése folyamatos. A feltárt hiányosságok 
jogász és stratégia szakmai partnereink bevonásával 
jelzésre kerülnek a megfelelő fórumokon.  
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/ 
http://aosz.hu/hirek/ 

javaslatok, honlap 

Adomány-szervezés 

41 Adó 1%-os kampány 

Kampány tervezése, 
szervezése, megvalósítása 
többféle kommunikációs 
csatornán az AOSZ és 
tagszervezetei számára 

Kommunikációs 
vezető, on-line 
szakértő 

1-2. 
negyedév 

A felajánlások, adományok 
növekednek  

1%-os kampányunkban több kommunikációs 
csatornán próbáljuk elérni azokat az adózókat, akik 
szövetségünket támogatnák személyi 
jövedelemadójuk 1 %-val. Az AOSZ 2019. rendelkező 
évre a NAV tájékoztatása szerint 2 160 715 Ft összeget 
kapott 493 felajánlótól. 

statisztikák 

http://aosz.hu/gyod/
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/2019-06-17-tajekoztatas-kerese-a-magantanuloi-statusz-torvenyi-modositasaval-kapcsolatban/
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/2019-06-17-tajekoztatas-kerese-a-magantanuloi-statusz-torvenyi-modositasaval-kapcsolatban/
http://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/
http://aosz.hu/hirek/
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42 
Forrásteremtési 
aktivitások 

Pályázati források 
felkutatása és továbbítása a 
tagszervezetek felé, 
pályázatok írása, 
koordinálása, megvalósítása, 
elszámolása 

Forrásteremtési 
munkacsoport, 
pályázatokért 
felelős 
munkatárs, 
pénzügyi 
munkatárs 

folyamatos 

Pályázati források, s ez által a 
programok, szolgáltatások 
bővülnek, tagszervezetek 
tájékozottabbak, sikeresebben 
pályáznak 

Szövetségünk sikeresen elvégezte a Tartalmas 
Pihenés programban rögzített forrás átadást, és annak 
ellenőrzését. A releváns pályázatokról folyamatosan 
értesítettük tagszervezeteinket pályázati, illetve havi 
hírlevélben. Az Autism-Europe (AE) az autizmus 
ügyének egyik magas presztizsű nemzetközi 
szervezete. Az AE hagyományosan háromévente 
rendezi meg nemzetközi kongresszusát, amelyen az 
érdeklődők megismerhetik az autizmuskutatás 
legújabb és legfontosabb eredményeit. A többnapos 
külföldi részvétel komoly anyagi kihívást jelent a 
szakértők számára. Erre figyelemmel az AOSZ sikeres 
pályázatot nyújtott be az EMMI Köznevelésért Felelős 
Államtitkárságához hazai autizmus szakértőknek az 
Autism-Europe 12. Nemzetközi Kongresszusán való 
részvétele támogatásához. A támogatás keretösszege 
4 millió forint volt, amelyből az előzetes kalkulációk 
alapján 10 szakember kiküldésére vállaltunk 
kötelezettséget. Végül 11 szakértő eljutását tudtuk 
támogatni a keretösszeg emelése nélkül. 
A kongresszus Franciaországban, Nizzában zajlott 
2019. szeptember 13-14-15-én. A résztvevő 
szakemberek írásos beszámolót küldtek, valamint az 
AOSZ év végi családi napján kiselőadások, 
workshopok keretében adtak tájékoztatást a 
kongresszuson elhangzottakról. Az írásos beszámolók 
az Esőember c. folyóiratban jelennek meg 
folyamatosan. A támogatói okiratok száma: 21592-
6/2019/KOZNEVIG, valamint 41971-
4/2019/KOZNEVIG.  
Az AOSZ nyilvános pályázati felhívása: 
http://aosz.hu/palyazat-autism-europe-2019/  

beadott pályázatok, 
pályázati hírlevelek 

43 
Érzékenyítő, bevonó 
programok 

Lehet-e autista gyerek a 
padtársam? - érzékenyítő 
programok bővítése az 
óvodás-kisiskolás korosztály 
és a közszolgáltatások 
számára, egységes 
megjelenést biztosító öltözet 
biztosítása 

Animátorhálózat 
működtetéséért 
felelős 
munkatárs 

Folyamatos 

Érzékenyítő osztályfőnöki órák az 
általános iskola felső tagozatában, 
valamint középiskolai 
osztályokban, animátor 
szolgáltatás bővítése új 
célcsoportok számára megvalósul. 
Szakmai háttér biztosításával a 
magas színvonalú szolgáltatás 
megvaslósul. 

Animátoraink 2019-ben az „Utazás az autizmus körül – 
Lehet-e autista gyermek a padtársam?” program 
keretében 24 szemléletformáló órát tartottak, 
szemléletformáló programjainkon összesen több mint 
640 (jelenléti ívek alapján 644) diák vett részt. 

adminisztráció, 
teljesítésigazolások, 
beszámolók 
honlapon, 
hírlevélben, 
statisztikák 

44   

Országos érzékenyítő 
programok 
megvalósításában való 
részvétel 

Elnök, 
tagszervezeti és 
animátorhálózat 
működtetéséért 
felelős 
munkatárs 

folyamatos 

Saját programokon, vagy más 
szervezetek, szolgáltatások 
érzékenyítő tevékenységében való 
részvétellel az autizmus 
megismerése és elfogadása javul. 

Együttműködés megkezdése a Mecsextrém Parkkal, 
az autizmussal élő személyek élményekhez való 
hozzáférése érdekében. Új Decathlonos  alkalmazottak 
érzékenyítése.  

beszámolók 
honlapon, 
hírlevélben 

http://aosz.hu/palyazat-autism-europe-2019/
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45   

Decathlon áruházzal 
megvalósult együttműködés 
fenntartása, folyamatos 
egyeztetés 

Elnök, 
animátorhálózat 
működtetéséért 
felelős 
munkatárs 

folyamatos 

Saját programokon, vagy az áruház 
által szervezett programokon 
érzékenyítő tevékenységében való 
részvétellel az autizmusban érintett 
családok lehetőségei bővülnek. 

Tovább folytatódott a 2018-ban elkezdett 
együttműködés a Decathlon Áruházak dolgozóinak 
autizmus ismeretek átadásával, melynek 
köszönhetően az új alkalmazottak is autizmusra 
felkészülten várták az autista vásárlókat és 
családjaikat. A Dechatlon autista munkavállalók 
alkalmazását is megkezdte. 

beszámolók 
honlapon, 
hírlevélben 

46 Önkéntes koordináció 
Önkéntesekkel való 
kapcsolat gondozása, 
adatbázis bővítése 

Önkéntesek 
koordinációjáért 
felelős 
munkatárs 

folyamatos 

Az önkéntesekkel való kapcsolat 
ápolása a szervezethez való 
kötődés erősíti és a szövetség 
kapacitását növeli. 

A 2019-as évben összesen  önkéntes adatbázisunk 56 
főt tartott nyilván, ebből 1 fő dolgozott az AOSZ-nál.  

nyilvántartás, 
adatbázis 

47 
Autizmus Világnap 
Rendezvénysorozat 
koordinációja 

Kampány megtervezése, 
rendezvényszervezési 
feladatok elvégzése, 
sajtótájékoztató, 
országszerte összehangolt 
kampány megvalósítása. 

Kommunikációs 
munkacsoport, 
kommunikációért 
és hálózati 
koordinációért 
felelős 
munkatárs 

1. negyedév 

Budapesti és vidéki rendezvények 
és azok egységes kommunikációja 
nagyobb figyelmet irányít az 
autizmusra, a mindennapokban a 
családok elfogadása erősebbé 
válik. 

Az AOSZ tagszervezetei a 2019. évi világnapon 
országszerte 37 településen 65 eseményt szerveztek a 
világnaphoz kapcsolódóan. Az eseményekről az AOSZ 
közösségi médiafelületein és honlapján is hírt adott. 
http://aosz.hu/vilagnap2019/ 
http://aosz.hu/ez-tortent-az-autizmus-vilagnapjan/ 
Az M1 és Duna  tvcsatornákon idén 10 alkalommal 
adták le a tavaly, a Miniszetrelnöki Kabinetiroda 
támogatásával, valamint autista társaink szereplésével 
készített figyelemfelhívó Társadalmi Célú Reklámot.   
Országszerte több helyen is csatlakoztak a Ragyogj 
Kéken kampányhoz, kék megvilágítást kapott többek 
között a budapesti Szabadság-szobor is, melynek 
költségeit Kövér László, az Országgyűlés elnöke 
biztosította.  
Dal az autizmusról – Z. Kiss Zalán, a Pokolgép zenekar 
gitárosa, gyakorló pedagógus dalt írt az autizmusról:  
Tudásformáló iskolai foglalkozás az Újlak utcai 
általános Iskolában az EMMI Szociális ügyekért felelős 
államtitkárával, Oravecz Lizankával és az AOSZ-szal 

cikkek, beszámolók, 
honlap, facebook, 
média 

Szülő és szakemberképzések 

48 Képzési programok 

Autizmus és szexualitás 
képzés megtartása: 1 
alkalommal 2 napos képzés 
autizmussal élő gyermekek 
(óvodáskortól) szüleinek 

Képzésekért 
felelős 
munkatárs 

2. negyedév 
Az autista fiatalok kamaszkori 
nehézségeiiben a családok 
segítséget kapnak. 

A tervezett 1 db Autizmus és szexualitás képzés 
novemberben Nagykanizsán, 19 résztvevővel 
megvalósult. http://aosz.hu/esemeny/autizmus-es-
szexualitas-workshop-2019-11-09-es-16/  

jelenléti ívek, fotók 

49   

Felnőtt Fogódzó képzés: 2 
alkalommal történő 3 napos 
képzés a felnőtt korú, 
autizmussal élők szüleinek 

Képzésekért 
felelős 
munkatárs 

3. negyedév 
A családok szakmai, jogi és 
sortársi segítséget kapnak a 
felnőttkorra való felkészüléshez 

2 db E-001430/2016/D001 Felnőtt Fogódzó képzés 
megvalósult: 
2019. október 24-26. Szeged, 16 résztvevővel 
http://aosz.hu/esemeny/76228/ 
2019. november 21-23. Szombathely, 16 résztvevővel 
http://aosz.hu/esemeny/felnott-fogodzo-kepzes-
szombathely-2019/ 

jelenléti ívek, fotók 

http://aosz.hu/vilagnap2019/
http://aosz.hu/ez-tortent-az-autizmus-vilagnapjan/
https://www.youtube.com/watch?v=GZ1ppDZIBjI
https://www.youtube.com/watch?v=7UE0G9zl_GE
http://aosz.hu/esemeny/autizmus-es-szexualitas-workshop-2019-11-09-es-16/
http://aosz.hu/esemeny/autizmus-es-szexualitas-workshop-2019-11-09-es-16/
http://aosz.hu/esemeny/autizmus-es-szexualitas-workshop-2019-11-09-es-16/
http://aosz.hu/esemeny/autizmus-es-szexualitas-workshop-2019-11-09-es-16/
http://aosz.hu/esemeny/76228/
http://aosz.hu/esemeny/felnott-fogodzo-kepzes-szombathely-2019/
http://aosz.hu/esemeny/felnott-fogodzo-kepzes-szombathely-2019/
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Szakmai innovációk, fejlesztések 

50 
Új szolgáltatások 
kifejlesztése, policy 
anyagok kidolgozása 

AOSZ kedvezménykártya 
partnerek és szolgáltatások 
körének bővítése, AOSZ 
kártya elfogadóhely plakát 
vagy matrica csináltatása 

AOSZ kártyáért 
felelős 
munkatárs 

folyamatos 
Kedvezményt nyújtó partnerek 
köre bővül 

2019-ben 4 új partnerrel, az Optométer Optika Kft-vell, 
az Eurovision Kft-vel, a Balatoni Hajózás Zrt-vel 
valamint a Kockacsoki Nonprofit Kft-vel írtunk alá 
AOSZ-kártya együttműködési megállapodást. További 
26 partnerrel vettük fel a kapcsolatot, de nem született 
megállapodás. 

akciók, aláírt 
szerződések 

51   

AOSZ Info-Pont 
munkatársak kapcsolati 
hálójának folyamatos 
bővítése, szakmai segítő 
anyagok és képzési 
lehetőségek bővítése. A 
gyakorlatból gyűjtött igények, 
szükségletek összítése és 
becsatornázása az 
érdekvédelmi tevékenységbe 
és a szolgáltatások 
fejlesztésébe, 
szabályozásba. 

AIP 
koordinációért 
felelős 
munkatárs 

folyamatos 

Szolgáltatások evidencia alapú 
autizmus ismereteket szereznek, 
az autizmusspecifikus 
szolgáltatások köre bővül, ennek 
érdekében információhoz jutnak, 
megismerik a jó gyakorlatokat. 

A helyi és regionális szintű kapcsolatépítés, korszerű 
autizmus ismeretek és jó gyakorlatok terjesztése a 
szolgáltatásokban, rendszeresen részvétel az 
érdekvédelmi tevékenységben, adat és információ 
gyűjtésben, előterjesztések készítésében, 
véleményezésben.  

beszámolók, 
együttműködés, 
honlap beszámolók 

52   

Autizmus szakmai műhelyek 
szervezése: különböző 
szakterületek, intézmények 
és szolgáltatások, szaktárca 
felelős főosztályai 
munkatársainak 
meghívásával olyan szakmai 
műhelyek rendszeres 
szervezése, melynek 
eredményeként egy-egy 
feladat, probléma 
széleskörűen megvitatásra 
kerül és konszenzusos 
javaslat születik az 
érdekvédelmi tevékenység 
alátámasztására. Irányelv 
bemutatása és megvitatása. 

Elnök, szakértők, 
szociális 
ügyekért felelős 
munkatárs 

folyamatos 
A minőségi szolgáltatások köre 
bővül. A feltételrendszer javul. 

Az Irányelvet a véglegesítését követően mutatjuk be 
és vitatjuk meg a különböző szakterületek vezetőivel, 
munkatársaival, akikkel folyamatos egyeztetések 
zajlottak. 

lobbi, 
együttműködés, 
honlap beszámolók, 
emlékeztetők 

53   

Az állami fenntartású 
intézményrendszerben 
autizmus-specifikus 
szolgáltatások kialakításának 
támogatása, ösztönzése, 
pilot programok generálása, 
modellintézmény kialakítása 
Út a Mosolyért Alapítvánnyal 
együttműködésben. 

Elnök, stratégiai 
vezető, stratégiai 
partnerek 

folyamatos 

A legmagasabb támogatási 
szükségletű, halmozottan sérült, 
súlyos állapotú autista személyek 
számára elérhető szolgáltatás 
fejlesztése elkezdődik. 

Békés és Zala megyében lakhatás és nappali 
szolgáltatás kialakításában való együttműködés. 

Honlap, facebook, 
Esőember, 
feljegyzések 
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54   

DATA projekt (applikáció és 
szolgáltatásfejlesztés): 
Prototípus 1. elkészítése, 
Prototípus 1-hez képzési 
anyag készítése, Prototípus 
1. alkalmazására felkészített 
szakemberek és képzők 
képzése, közszolgáltatók 
érzékenyítése, 300 
okostelefon és tablet 
beszerzése, kiosztása, 
Autizmus Alapítvány által 
működtetett szolgáltatási 
pont kialakítása 

Projektmenedzse
r, szakmai 
vezető, 
konzorciumi 
partner, 
projektmunkatárs
ak 

folyamatos 
DATA projekt megvalósításra 
kerül, az első prototípus tesztelése 
megkezdődik. 

A szoftverfejlesztés beszerzését célzó közbeszerzés 
2019. első negyedévében sikeresen lezajlott, így 2019. 
májusában az informatikai partnerrel megkötésre került 
a szerződés. Elkészült egy Előzetes Regisztrációs és 
Oktatási felület, majd 2019. decemberében átvételre 
került a szoftverrendszer (applikáció és tervező felület) 
első tesztverziója. 2019-ben újabb 30 tesztelő jelezte 
belépési szándékát a projektbe. Év végén lezajlott a 
300 okos készülék közbeszerzése. a A projekt 
mintatartalmainak elkészítéséhez együttműködést 
alakítottunk ki a Miniszterelnökség 
Közszolgáltatásokért Felelős Államtitkárával, a Magyar 
Postával, az ERSTE Bankkal, a Bethesda 
gyermekkórházzal és a Budapesti Közlekedési 
Központtal. 
A projekt weboldala megújult: www.data.aosz.hu 

Projektelőrehaladási 
jelentés 
Projekt honlap 

55   

Autista családokat segítő 
modellprogram 
beszámolójának elkészítése, 
javaslattétel a program 
kibővített kipróbálására, 
jogszabályváltoztatási 
javaslat küldése 

Stratégiai 
feladatokért és a 
modellprogramér
t felelős 
munkatárs, 
pénzügyi vezető 

1-2. 
negyedév 

Képzett segítők állnak 
rendelkezésre a családok 
otthonukban történő 
támogatásához 

2019 év végén az EMMI-től (Fülöp Attila államtitkár) 5 
millió forint támogatást kaptunk az Autizmusban érintett 
családokat segítő modellprogram folytatására, 
melynek megvalósítása 2020-ban történik meg. Ennek 
a modellprogramnak az első részét 2018-ban 
valósítottuk meg az EMMI (Novák Katalin államtitkár) 
2,5 millió forintos támogatásából. 

Beszámoló, honlap 

56   

Intézményi kiváltás szakmai 
megvalósításában az 
autizmussal élők képviselete, 
részvétel a stratégiai szintű 
döntések formálásában és a 
megvalósításban 

Elnök, szakértő 
delegált 

folyamatos 

Részvétel a TÁRS projekt 
munkájában, az Érdekvédelmi 
Fórumon, Országos 
Fogyatékosságügyi Tanács 
monitoring tevékenységében, 
kapcsolattartás az európai 
szervezetekkel, együttműködés az 
intézményekkel, helyi 
érdekvédelem és társadalmi 
befogadás elősegítése a 
tagszervezetek útján, autizmus 
tudással bíró érdekvédelmi 
tanácsadók a kiváltási 
folyamatokban 

Az AOSZ elnökének aktív részvételével kidolgozásra 
került az új Intézményi Férőhely Kiváltási Stratégia, az 
érdekvédelmi szervezetek összefogásával, civil 
többséggel elindult az IFKKOT munkája. Kidolgozásra 
került a szociális szolgáltatások autizmus-specifikus 
szempontjait összefoglaló irányelv, mely az EMMI 
Szociális ügyekért felelős államtitkárságához 
beterjesztésre került. Szakértőkkel közösen 
kidolgozásra került a komplex szükségletfelmérő 
eszköz és kibővült autizmus szempontokkal, a javaslat 
az EMMI Szociális ügyekért felelős államtitkárságához 
beterjesztésre került . 

Munkaanyagok, 
javaslatok, 
jegyzőkönyvek, 
honlap 

 

http://data.aosz.hu/

