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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

AOSZ HÍRLEVÉL
Az Autisták Országos Szövetségének decemberi hírlevele  

 
2020. 12. 10.

AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE  
2020. DECEMBERI HÍRLEVÉL

ALTATÓ – AZ AUTISTIC ART ALAPÍTVÁNY KISFILMJE
Van az a pillanat, amikor szükségtelenek a szavak, nélkülük is tökéletesen értjük egymást. Ez

a film azokért készült, akik a világon a legjobban szeretik egymást, mégsem élhetnek együtt.

Fogadjátok szeretettel az Autistic Art image filmjét.

Tovább…

Az Autistic Art Alapítvány az autista otthonok működéséhez biztosít támogatásokat. Te is

tudod támogatni az autista otthonok tevékenységét, böngéssz az a weboldalon:

https://autisticart.hu/

AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG BEOLVAD AZ ALAPVETŐ JOGOK
BIZTOSA HIVATALÁBA

Az AOSZ is részt vett abban a véleményezési és egyeztetési folyamatban, melyben több

érdekvédelmi és fogyatékosságügyi szervezet kifejtette álláspontját az EBH önállóságának

megszüntetésével, az AJBH-ba történő beolvasztásával kapcsolatban. Az AOSZ az országos

fogyatékosságügyi szervezetekkel közösen csatlakozott a MEOSZ állásfoglalásához. A dr.

Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő kezdeményezésére összehívott egyeztetésen

Kapitány Imola elnökségi tag képviselte az AOSZ álláspontját, miszerint nem támogatjuk az

EBH beolvasztását.

A Magyar Közlöny 268. számában 2020. december 3-án megjelent 2020. évi CXXVII. törvény

 „Egyes törvényeknek az egyenlő bánásmód követelménye hatékonyabb érvényesítését

biztosító módosításáról” azonban módosította „Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség

előmozdításáról” szóló 2003. évi CXXV. törvényt:

az Egyenlő Bánásmód Hatóság az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalába való

beolvadással 2021. január 1-jén megszűnik, általános jogutódja az alapvető jogok

biztosa.

Tovább…

A KORMÁNY DÖNTÖTT! 2020. NOVEMBER 20-TÓL NEM KÖTELEZI AZ
AUTIZMUS SPEKTRUM ZAVARRAL ÉLŐ SZEMÉLYEKET A MASZK

VISELÉSÉRE.
7 hónapon át tartó levelezés, egyeztetés és az EMMI Szociális Ügyekért Felelős

Államtitkárságával való együttműködés eredményeként a mai napon megjelent a Kormány

510/2020. (XI.19.) Korm. rendelete, melynek pontos szövege a hír alatt olvasható.

Tovább…

http://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1450437036&view_newsletter_send_id=1607605322
http://aosz.hu/altato-az-autistic-art-alapitvany-kisfilmje/
https://autisticart.hu/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/11/V%C3%A9lem%C3%A9nyez%C3%A9s-T13631-t%C3%B6rv%C3%A9nyjavaslat-kapcs%C3%A1n-20201113.pdf
http://aosz.hu/az-egyenlo-banasmod-hatosag-beolvad-az-alapveto-jogok-biztosa-hivatalaba/
http://aosz.hu/a-kormany-dontott-2020-november-20-tol-nem-kotelezi-az-autizmus-spektrum-zavarral-elo-szemelyeket-a-maszk-viselesere/
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TANULJUK MEG HORDANI A MASZKOT!
A maszk viselése a saját érdekünk az egészségünk és életünk védelmében fontos egyik eszköz

a COVID_19 járványban történő megbetegedéssel szemben. Minden autizmusban érintett

gyermek és felnőtt érdeke, hogy mindent megtegyünk a maszk viselésének, hordásának

eléréséért! Erre kérünk mindenkit!

Az AOSZ stratégiai partnerségében, szakértőkkel együttműködve nyújt segítséget

maszkviselés elutasításának hátterében rejlő okok megértéséhez és a maszk viselésének

tanulásához, tanításához!

Miért nehéz a maszk viselése autista gyermekeknek, vagy felnőtteknek? Keressük meg a

probléma okát, hogy rá tudjunk találni a megoldásra. Ha megtaláltuk az okokat, akkor

kezdjünk bele a maszk használat tanulásába. Ebben nyújt segítséget számotokra weboldalunk,

és a letölthető tartalmak!

Tovább…

MASZK IGÉNYLÉS
Az Autisták Országos Szövetségének nevével és logójával ellátott maszk viselése segíthet a

kötelező maszkviselés betartása során, az autizmusból fakadó nehézségek elfogadásában.

Többen jeleztétek nekünk, hogy szívesen vásárolnátok ilyen maszkot, ezért kialakítottuk

ennek a lehetőségét.

Az Autisták Országos Szövetsége nevével és logójával ellátott, orvosi szövetből készült, kék

színű cérnával hímzett, fertőtleníthető, vasalható, fölső szélén merevítővel ellátott orrot és

szájat eltakaró maszk. A maszkot önköltségi áron adjuk tovább a megrendelő

magánszemélyeknek. Ára: 1 270 forint.

A maszk tulajdonságairól bővebben ITT lehet olvasni. A maszk használata minden esetben

saját felelősségre történik.

Tovább…

AUTISM EUROPE: „AUTIZMUS SPEKTRUM ÁLLAPOT AZONOSÍTÁS,
MEGÉRTÉS, FEJLESZTÉS”

Az Autisták Országos Szövetsége szeretettel ajánlja az Autism Europe „AUTIZMUS SPEKTRUM

ÁLLAPOT Azonosítás, megértés, fejlesztés” című hivatalos kiadványa harmadik kiadását.

Reméljük, hogy a kiadvány terjesztése pozitív hatást fog gyakorolni azokra a társainkra,

akiknek az életét az autizmus spektrumon állapot befolyásolja.

Tovább…

2020. DECEMBER 8-9-ÉN TÁJÉKOZTATÓ NAPOT TARTOTT AZ AUTISTÁK
ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK FELKÉRÉSE AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY

SZAKEMBEREI

Az állami szociális szolgáltatásokban számos autista társunk él diagnózissal, vagy anélkül az

autizmusának sajátosságait figyelembe vevő támogatások nélkül. Az Autisták Országos

Szövetsége, szakmai stratégiai partnerei és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság

elkötelezett az általa nyújtott szolgáltatások autizmus szempontú fejlesztése mellett. Az

életminőség javításának érdekében célul tűztük ki, hogy az állami bentlakásos szociális

szolgáltatásokban a fenntartó felmérést végezzen az autizmus gyanújának kiszűrésére. A

teljes hír ITT olvasható.

JÓL-LÉT KUTATÁS AZ AUTIZMUSBAN ÉRINTETT CSALÁDOKÉRT - A
MASZK ÉS AMI MÖGÖTTE VAN

Véget ért az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) négyéves

programja, mely egy nagymintás, kvantitatív feltáró vizsgálat és egy nyolcvan családot

bevonó, részletesebb, kvalitatív vizsgálat volt azzal a céllal, hogy az adott területen

tevékenykedő szakemberek jobban megismerjék az autizmussal élő gyermekek és felnőttek

szüleinek pszichológiai jóllétét, életminőségét, illetve az ezeket befolyásoló sarkalatos

tényezőket.

A kutatás eredményeit, tapasztalatait összefoglalta az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani

Kutatócsoport. A kutatás és az összegzés itt olvasható, a Csillagbusz Inklúziós Intervenciós

Program összefoglalója pedig itt olvasható.

http://aosz.hu/tanuljuk-meg-hordani-a-maszkot/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/12/AXAMO-maszk-GY%C3%81RT%C3%93I-NYILATKOZAT.pdf
http://aosz.hu/maszk-igenyles/
http://aosz.hu/autism-europe-autizmus-spektrum-allapot-azonositas-megertes-fejlesztes/
http://aosz.hu/2020-december-7-8-an-tajekoztato-napot-tartottak-az-autistak-orszagos-szovetsegenek-felkeresere-az-autizmus-alapitvany-szakemberei/
http://aosz.hu/mta-elte-autizmus-szakmodszertani-kutatocsoport-autizmus-es-jol-let-kutatas/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/12/MASZK_sz%C3%BCl%C5%91i-%C3%A9letmin%C5%91s%C3%A9g_kutat%C3%A1si-%C3%B6sszefoglal%C3%B3_2020.pdf
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/12/CsIIProgram-t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_2020.pdf
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A kutatás eredményei és megállapításai az Országos Autizmus Stratégia készítésének

legfontosabb alapjai. Köszönjük minden családnak, aki az idejével és együttműködésével

hozzájárult az eredményekhez.

ORSZÁGOS AUTIZMUS STRATÉGIA
2020.november 18-án az Autisták Országos Szövetségének elnöke és az szakértőkből álló

munkacsoport képviselői bemutatták a szakmai előkészítési folyamat legfontosabb

megállapításait Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízottnak, Simon István Attilának az EMMI

szociális ügyekért felelős helyettes államtitkárának és főosztályvezetőinek. Az egyeztetés célja

a szakmai előkészítést követő, a közigazgatási célokkal és folyamatokkal való összehangolás

lépéseinek megtervezése volt. A stratégia készítése tovább folytatódik. A legfontosabb

célkitűzés, hogy a stratégiában megfogalmazott megállapítások és javaslatok az autista

gyermekek és felnőttek, valamint családjaik életében a lehető leghamarabb eredményezzenek

érezhető pozitív változásokat.

AZ AOSZ KÁRTYA AZ ESÉLYAUTÓ KEDVEZMÉNY-KÖZÖSSÉGÉHEZ IS
ELÉRHETŐSÉGET BIZTOSÍT! 

Az Esélyautó Magyarország Kft. a fogyatékossággal élő emberek érdekében hozta létre azt a

kedvezményközösséget, amely nemcsak a fogyatékossággal élő emberek gépjárműhöz való

hozzájutását segíti, de számos további szolgáltatási területen (üzemanyag, élelmiszervásárlás)

kedvezményekhez juttatja őket. A kedvezménylehetőségek sora folyamatosan bővül.

Tovább...

VÁLTOZIK A SÚLYOSAN FOGYATÉKOS MAGÁNSZEMÉLY ÁLTAL IGÉNYBE
VEHETŐ SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY 2021-BEN

Jövőre nő a súlyosan fogyatékos személyek személyi kedvezménye az adózásnál. A súlyos

egészségi problémával élő, fogyatékos emberek részére nagy segítséget jelentenek azok a

kedvezmények, amelyek kiadásaikat csökkenthetik. A kedvezmények egy része független az

esetleges keresőtevékenységtől, más részük a munkajövedelemhez kötődik. 

Tovább...

DATA HÍREK

Több, mint ajándék: Több mint kétéves közös, intenzív munka
eredményeként az Autisták Országos Szövetsége átvette a
végleges DATA szoftverrendszert az informatikai partnertől. 

A tesztelési időszak eredményei: Összegyűjtöttük az első tesztelési időszak tapasztalatait.

Érdekes és tanulságos kutatási eredmények születtek. 

Nem hagyunk egyedül!: Újabb bekapcsolódási lehetőség nyílik a DATA rendszer

tesztelésére. Dolgozzunk együtt egy szolgáltatás kialakításán. 

Elvisszük a DATA-t mindenhova: Kisfilmek készülnek arról, hogyan lehet használni a DATA

applikációt olyan hétköznapi helyzetekben, mint a közlekedés, a vásárlás vagy a hivatalos

ügyintézés.

A fenti hírekről bővebben a DATA hírlevélben olvashatsz, melyet ITT érsz el. 

További információkat a DATA projektről a http://data.aosz.hu oldalon olvashatsz.

Látogasson el honlapunkra: http://aosz.hu data.aosz.hu Erre a hírlevélre kérjük ne
válaszoljon! Amennyiben kérdése van érdeklődjön a komm1@esoember.hu e-mail címen.

Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Nem szeretne több ilyen levelet kapni? Iratkozzon le itt.Iratkozzon le itt.

http://aosz.hu/az-aosz-kartya-az-eselyauto-kedvezmeny-kozossegehez-is-elerhetoseget-biztosit/
http://aosz.hu/valtozik-a-sulyosan-fogyatekos-maganszemely-altal-igenybe-veheto-szemelyi-kedvezmeny-2021-ben/
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2019/11/DATA-log%C3%B3_1.png
https://mailchi.mp/2903365374d1/data-decemberi-hrlevl
http://data.aosz.hu/
http://aosz.hu/?unsubscribe_page=1&unsubscribe_code=1530edf2ed8ede3&unsubscribe_member_id=6341

