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FELHÍVÁS

Az  Autisták  Országos  Szövetsége  az  Emberi  Erőforrások  Minisztériumának
43239-3/2019/SZOCSZOLG  és  X/4091-2/2020/SZOCSZOLG  iktatószámú  okirataiban
biztosított  támogatói  finanszírozásból,  az  „Autizmusban  érintett  családokat  segítő
modellprogram folytatása” nevű projekt keretében meghirdeti a  gyermekkori  segítőknek
szóló,  E-001430/2016/D005 azonosító számú képzést.  Várjuk segítő személyek és a nekik
partnerséget, gyakorlási lehetőséget biztosító családok jelentkezését az alábbiak szerint:

A képzés elnevezése: 
Autizmussal  élő  gyermekeket  nevelő  családok  támogatása,  a  lakókörnyezetben  segítő
személyek képzésén keresztül E-001430/2016/D005

A képzés időpontja és időtartama: 
2021. május 10-11. és június 7-8., mindegyik napon 9:00 órától 16:00 óráig.

A képzés helyszíne: 
Az online térben, a résztvevők egyidejű, teljes időtartamú, interaktív jelenlétével a webex
felületen,  melynek  technikai  feltétele  egy  mikrofonnal  és  kamerával  rendelkező  asztali
számítógép vagy laptop és internet elérés.

A képzés oktatói: 
Az  Autizmus  Alapítvány  (1089  Budapest,  Delej  u.  24-26.)  szakemberei:  Ecser  Mónika
gyógypedagógus, Nagy Emma fejlesztő pedagógus, Őszi Tamásné gyógypedagógus.

Részvételi díj és oktatási segédanyag költsége: 
A képzésben való részvétel díjmentes, továbbá a résztvevők díjmentesen megkapják postán
a felkészülést támogató nyomtatott oktatási segédanyagot.

Partnerség a segítő és a család között: 
A képzésben csak a képzésre jelentkező segítő személyek vesznek részt,  legfeljebb 20 fő,
velük felnőttképzési  szerződést köt az AOSZ.  Ahhoz azonban,  hogy képzésük eredményes
legyen, szükséges, hogy a képzés két kétnapos blokkja közötti időszakban,  majd a képzés
befejezését követően is néhány alkalommal személyes látogatást tegyenek egy autizmussal
élő gyermekkorú személyt nevelő családnál a képzésen tanultak gyakorlása céljából. Ezért az
AOSZ azt kéri, hogy a segítő személy a képzésbe való jelentkezését megelőzően egyeztessen
az  őt  otthonában  fogadó  családdal,  és  az  érintett  család  csak  ezt  követően  küldje  el
bekapcsolódási nyilatkozatát a modellprogramba. Amennyiben egy segítő személy szeretne
jelentkezni a képzésre, de nincs kapcsolata autizmussal  élő gyermekkorú személyt nevelő
családdal, vagy fordítva, egy család szeretne segítőt fogadni otthonában, de nem ismer erre
alkalmas személyt, javasoljuk, kérjenek segítséget a lakóhely szerinti önkormányzat szociális
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irodájától,  a  helyi  családsegítő  szolgáltatóktól,  vagy  az  AOSZ  legközelebb  eső  Info-Pont
irodájától. 

(Figyelem! A képzés két kétnapos blokkja közötti időszakban a segítő feladata egy felmérő
kérdőív kitöltése a családdal, melyhez a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel nem
kell személyesen megjelenni, hanem telefonon, skype-n vagy bármilyen digitális csatornán is
el lehet készíteni.) 

Közreműködés díja a modellprogramban: 
Mind  a  modellprogram  képzésében  résztvevő  segítők,  mind  a  nekik  partnerséget,  azaz
gyakorlási lehetőséget biztosító családok díjmentesen végzik közreműködésüket. 

Kötelezettség írásbeli összefoglaló készítésére: 
Mind a modellprogram képzésében résztvevő segítők, mind a nekik partnerséget biztosító
családok  kötelezettséget  vállalnak  arra,  hogy  közreműködésükről  írásbeli  összefoglalót
készítenek  az  AOSZ-nak  az  EMMI  felé  a  modellprogram  folytatásának  megvalósításáról
benyújtandó beszámolóban való felhasználásra. Határidő: 2021. augusztus 31.

Segítő személy jelentkezéséhez a titkarsag@esoember.hu e-mailcímre beküldendő:

 jelentkezési lap és adatkezelési nyilatkozat kitöltve
 középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

 motivációs levél
A jelentkezési lapot és adatkezelési nyilatkozatot saját kezűleg aláírva postán is küldje be az
Autisták Országos Szövetsége, 1053 Budapest, Fejér Gy. u. 10. címre!

Család bekapcsolódásához a titkarsag@esoember.hu  e-mailcímre beküldendő:
 bekapcsolódási és adatkezelési nyilatkozat, az autizmussal élő gyermekkorú személy

törvényes képviselője által kitöltve
A bekapcsolódási és adatkezelési nyilatkozatot saját kezűleg aláírva postán is küldje be az
Autisták Országos Szövetsége, 1053 Budapest, Fejér Gy. u. 10. címre!

Jelentkezési határidő: 2021. április 16., 24:00 óra

További információ:
Autisták Országos Szövetsége, 1053 Budapest, Fejér György utca 10.
Felnőttképzési nyilvántartásba vételi szám: E-001430/2016
+36 1 354 1073; titkarsag@esoember.hu; felnottkepzes@esoember.hu
www.aosz.hu
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