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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

Világnapi hírlevél - 03.31.
Az Autisták Országos Szövetségének hírlevele  

2021. 03. 31.

AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

Felejtsük el a rácsokat – mindenki képes megérteni és támogatni! 

A Különleges életek című film ingyenes megtekintését
adja ajándékba idén az Autisták Országos Szövetsége

az autizmus megismeréséért.
 

2021. április 2. – Az autizmus világnapja

2007 december 18-án, az ENSZ 62/139-es határozatában április 2-át jelölte ki az

Autizmus Világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az autizmusra,

az autizmus spektrum zavarra, amely tízmilliókat érint a földön. Idén, április 2-án is

újra kéken ragyog a Szabadság szobor!

 

Az autista emberek és családjaik száma évről-évre nő, még mai is akadályokba ütköznek az

alapvető jogaik gyakorlásában.  Az Autisták Országos Szövetségének célja, hogy az autizmus

spektrum zavarban érintett személyek életének bemutatásán keresztül elérje, hogy az autista

emberek számára méltó életet biztosító, szakszerű támogatást nyújtó szolgáltatások jöjjenek

létre.

 

A hétköznapi élethelyzetekben adódó tevékenységek önálló megvalósítása, annak

megszervezése, kivitelezése, a környezetből érkező ingerek feldolgozása, a társas kapcsolatok

kialakításához és fenntartásához szükséges szabályok értelmezése természetesnek tűnhet

minden ember számára. Mi tudjuk irányítani az életünket, mert van munkánk és jövedelmünk,

van családunk és barátaink, van sikerélményünk, hobbink, szabadon dönthetünk. Az autista

gyermekek gyakran kiszorulnak az oktatásból, a családok gyakran magukra maradnak. A
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későbbi életszakaszban is csak kevesek számára van lehetőség olyan otthont, szociális

szolgáltatást találni, ahol pozitív jövőképük lehet. Az autizmus mélyebb megértése nélkül

lehetetlen a jó életminőség mind az autista személy, mind pedig a környezet számára,

mely időnként teljesen méltatlan körülményeket eredményez.

Az Autisták Országos Szövetsége az idei évben a Különleges életek című film ingyenes

megtekintésével ajándékozza meg az érdeklődőket. A film mélyebb betekintést nyújt több,

különböző autista fiatal és az őket segítő kortársak és elkötelezett emberek mindennapjaiba.

Lebontja a tévhiteket, megmutatja a valóságot, bebizonyítja, hogy mindenki képes megérteni az

autizmus hátterében rejlő okokat és képes a szeretetteli támogatásra. Az ingyenes

megtekintésért látogasson el oldalunkra: https://aosz.hu/vilagnap2021/

 

Szövetségünk a családoktól érkező évente közel 1000 megkeresésre alapozva,

valamint felkért autizmus szakértők bevonásával Országos Autizmus Stratégiát

készített elő, összegyűjtöttük a Kormány számára az ismert problématerületeket és

megoldási javaslatokat fogalmaztunk meg. A hamarosan elinduló közigazgatási

egyeztetésektől azt várjuk, hogy minden család életében a lehető legrövidebb időn

belül érezhető pozitív változások induljanak el.

 

Az AOSZ és az ELTE Szakmódszertani Kutatócsoport szakértői közösen, egy hazai fejlesztéssel, a

DATA szoftverrendszerrel segíti, hogy egy lépéssel közelebb kerüljön a környezetet és autista

társainkat a társadalmi részvételen alapuló méltó élet megéléséhez. A DATA szoftverrendszer

korszerű, innovatív módon biztosítja az autista társainknak a mindennapi élethelyzetekben a

szükséges támogatást.

 
Az Autisták Országos Szövetségéről (www.aosz.hu)
Az Autisták Országos Szövetségét (AOSZ) szülők alapították 1988-ban Autisták Érdekvédelmi
Egyesülete néven. Az azóta eltelt több mint harminc éves működés során az AOSZ meghatározó
szereplője lett az autista emberek és családjaik érdekvédelmének. Közel 100 tagszervezetet tömörítő
országos ernyőszervezetté nőtte ki magát. Fő tevékenységei közé tartozik a szülősegítés, az országos
közösség építése és támogatása, érdekvédelem, képzés, kutatás, valamint tájékoztató kiadványok és
hírlevelek kiadása.
Adószám: 19025915-1-41
Facebook oldal: h�ps://www.facebook.com/minden100
 
Sajtókapcsolat:
 

Kővári Edit
Mobil: + 36 20 255 6919
Email: elnok@esoember.hu
 

 

 

 

Látogasson el weboldalunkra, ahol minden részletet megtalál:
https://aosz.hu/vilagnap2021/

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

https://aosz.hu/vilagnap2021/
https://www.aosz.hu/
https://www.facebook.com/minden100
https://aosz.hu/?unsubscribe_page=1&unsubscribe_code=718a3e76c34a4bd&unsubscribe_member_id=6341

