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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

AOSZ HÍRLEVÉL
Az Autisták Országos Szövetségének májusi hírlevele  

2021.05.04.

AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE  

2021. MÁJUSI HÍRLEVÉL

TAPASZTALATOK AZ OLTÓANYAGOKRÓL

Az elmúlt időszakban nagyon sok megkeresést kaptunk azzal kapcsolatban, hogy
ajánlott-e az oltás autizmus diagnózis esetén és preferált-e valamelyik típusú,
vagy gyártmányú oltás? Több állásfoglalást kérő levelet is írtunk, de mivel a
válaszlevelekben érdemi segítséget nem kaptunk, ezért tapasztalatokat
gyűjtöttünk az   Autista Majorságok Hálózatának tagszervezeteitől. A hivatalos
levelezést és a tapasztalatokat ITT  olvashatják.

AUTIZMUS - ALAPOZÁS 

A KézenFogva Alapítvány 3 alkalmas online workshopot indít, melynek segítségével

szeretnének az érdeklődők részére bevezető ismereteket nyújtani az autizmus spektrum

zavarról.

A kurzus célja: 

A digitális térben bevezető ismeretek nyújtása szakemberek, szülők, valamint a téma iránt

érdeklődők számára közismert autizmus szakértők előadásában. (A kurzus célja továbbá az is,

hogy akik kedvet kapnak hozzá, jelentkezhessenek egy hosszabb, további ismereteket nyújtó

képzésre is, mely az itt elhangzott ismereteteket fogja kibővíteni.)

Időpontok: 

2021. május 18., 25., június 1. 14.30-17.45 óráig. Bővebben a képzésről és a jelentkezés

feltételeiről INNEN tájékozódhat.

https://aosz.hu/?view_newsletter=1&view_newsletter_code=1476271520&view_newsletter_send_id=1620135084
https://aosz.hu/tapasztalatok-az-oltoanyagokrol/
https://aosz.hu/autizmus-alapozas-bevezeto-ismeretek-az-autizmus-temakorehez/
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PIAC A JANKA TANYÁN

2021. 05. 14-én spájz és ruhapiac lesz a Janka tanyán. a részletekről ITTadunk hírt.

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSRÓL

Két éven át (2021.01.01.-2022-12-31.) tartó időszakban igényelhető a gyermekeket nevelő

családok lakhatási körülményeinek javítása céljából a családok otthonfelújítási

támogatása. EBBENaz írásunkban röviden összefoglaljuk azokat az információkat, amelyek

az igénylésben segítenek, illetve röviden kiemeljük, hogy melyek azok az intézkedések,

amelyek az autizmussal érintett gyermekeket nevelő családok szempontjából fontosak.

AUTIZMUS VILÁGNAP 2021.

2020 után, 2021-ben is rendhagyó volt az Autizmus Világnap. Az AOSZ a világnap alkalmából

a Különleges életek című filmet 2021.március 30. és április 4. között, mindenki számára

ingyenesen megtekinthetővé tette. A filmet nagyon nagy érdeklődés kísérte, összesen több

mint 2000-en nézték meg.

Mindazonáltal, hogy a személyes összejövetelekre nem volt alkalom, mégis nagyon sok

tagszervezetünk, az ország több pontján, több féle formában is megemlékezett erről a napról.

Volt rajzkiállítás, virtuális jótékonysági túrázás, könyvbemutató, online fórum a DATA-ról, volt

aki régebbi Kék séta fotókból állított össze videót, vagy ötleteket adott, hogyan ünnepeljünk

otthon "kék módon", vagy éppen jótékonysági kalácsvásárt rendeztek, míg mások

jótékonysági futásra invitáltak.

Kékben pompázott a Szabadság-szobor, a tatbányai Turul madár és a debreceni Nagyerdei

víztorony.

Jó volt látni és érezni, hogy az összetartozás élményére, ezen a napon, a nem mindennapi

körülmények ellenére is van igény, és  ötletekben nem volt hiány, hogy ezt a napot

méltóképpen ünnepeljük.

Ezeket az eseményeket részletesen ITT lehet megtekinteni.

https://aosz.hu/spajz-es-ruhapiac-a-janka-tanyan-2021-05-14/
https://aosz.hu/tajekoztato-az-otthonfelujitasi-tamogatassal-kapcsolatban/
https://aosz.hu/vilagnap2021/
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ÁPRILIS ELEJÉN RÉSZLEGESEN ÚJRA INDULT MAGYARORSZÁG

A korlátozások feloldásokról szóló 144/2021-es kormányrendelet értelmében április 7-én

enyhültek a szigorítások.

EBBENa cikkünkben kiemelünk néhány fontosabb részt, többek között azt is, hogy milyen

létszám szabályok vonatkoznak a fogyatékossággal élő személyekre és kísérőjükre egy bolti

bevásárlásnál.

 

ÁPRILISBAN KÉT ALKALOMMAL INDÍTOTTUNK KÉPZÉST A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSBAN

DOLGOZÓK RÉSZÉRE

Az Autisták Országos Szövetsége „Autizmussal élő személyek támogatása a szociális

ellátásban” című szociális minősített továbbképzést indított. Mindkét alkalom teljes létszámmal

indult. A képzés célja a szociális ágazatban dolgozó személyek tudásában a fogyatékosság

specifikus autizmus tudás és kompetencia növelése az autizmusban érintett személyek

szakszerűbb támogatásának érdekében.

A továbbképzés segítségével a résztvevők elméleti alapismereteket és gyakorlati tudást

szereztek az autizmus spektrum fogalmáról, tüneteiről és az autizmusban érintett személyek

szükségleteiről. Képet nyertek a spektrum sokszínűségéről, egyediségéről, az egyéni

megközelítés fontosságáról. Az autizmus tünetek hátterében álló okok megértése alapozza

meg a segítő szakemberek által támogatásra alkalmazott módszerek megértését és

elfogadását.

A képzésben hangsúlyosan jelennek meg az autizmus specifikus ellátás evidencia alapú,

tudományosan igazolt gyakorlati módszerei. Az autizmus és a módszertani támogatást nyújtó

korszerű ismeretek és módszerek elsajátítása elengedhetetlen az intézményes ellátásban élő

társaink életében, érdekében a szociális szolgáltatásokban is. A DATA szoftverrendszer a

legkorszerűbb és leghatékonyabb formában, vagyis digitális platformon nyújtja fenti

ismereteket, a vizuális támogatást, mellyel az autista személyek számára a leghatékonyabb

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/52aec38538ababeef179760ec07afd24f2c8757e/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/52aec38538ababeef179760ec07afd24f2c8757e/megtekintes
https://aosz.hu/lepcsozetes-ujrainditas-2021-04-07-tol-magyarorszagon/
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formában, egyénre szabottan és korszerű módszerekkel lehet minden életkorban és minden

hétköznapi élethelyzetben segítséget nyújtani.

Ahhoz, hogy a DATA szoftverrendszer az intézményekben élő személyeknek is támogató

eszköze legyen, hozzájáruljon életminőségük, testi, lelki egészségük javulásához az ott

dolgozó személyeknek meg kell ismerni az autizmus állapotát, minden megjelenési

formájában.

A  képzési program az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú „DATA: Digitális autonómia-

támogatás az autizmus spektrumon” elnevezésű projekt keretében valósult meg, a résztvevők

számára ingyenes volt.

 

A minősített továbbképzési program heti 40 órában került megrendezésre, a továbbképzés

pontértéke 40 pont. 

UPR ÁRNYÉKJELENTÉS
Magyarország egyike azon 193 ENSZ tagállamnak, mely kötelezettséget vállalt az egyetemes emberi

jogok tiszteletben tartására. Az ENSZ Egyetemes Időszakos Felülvizsgálata (UPR) során – mely 4 és fél

évente ismétlődő vizsgálat – a civil szervezeteknek lehetőségük nyílik arra, hogy kifejtsék véleményüket

arról, hogyan értékelik az emberi jogok helyzetét hazájukban.

 

E lehetőséget kihasználva, az említett felülvizsgálati eljárásban ez év márciusában az Autisták Országos

Szövetsége a Validity Alapítvánnyal, a Társaság a Szabadságjogokért és más civil szervezetekkel közös

beadványt nyújtott be, melyben az azt készítő civil szervezetek öt témában fogalmaztak meg kritikát

illetve javaslatokat. 

A részleteket ITT  olvashatják. 

 

FOLYTATÓDIK A MODELLPROGRAM 

A modellprogram célja, hogy a speciális felépítésű képzési programok megvalósításával olyan laikus

személyeket képezzünk ki, akik utána képesek a családban élő, autizmusban érintett gyermekek vagy

felnőttek támogatására, pár órás felügyeletére, kísérésére, akár a szülő, gondviselő átmeneti

távollétében is.

Az AOSZ 2018-ban az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2,5 millió forintos támogatásából valósította

meg az „Autizmusban érintett családokat segítő modellprogramját”. Az eredményeket bemutató

nyilvános szakmai beszámoló ITT olvasható.

A modellprogram egyik legfontosabb eredménye, a nem nyilvános, de a családok számára

hozzáférhető segítői névjegyzék a modellprogram befejezése után is megmarad:  A képzéseket

sikeresen elvégző segítők bekerülhetnek az AOSZ által kezelt, nem nyilvános segítői névjegyzékbe,

és amennyiben egy család segítő személy támogatását szeretné igénybe venni, az AOSZ honlapján

keresztül tud nekik üzenetet küldeni.  Az üzenet adattartalma meghatározott, a következőket lehet

megadni: a támogatás helyét megye szerint, a támogatandó személy gyermek- vagy felnőttkorát,

valamint az igénylő elérhetőségeit. Az igénylés email formájában megjelenik a nem nyilvános

névjegyzékben szereplő segítőknél, akik eldöntik, van-e kapacitásuk a megjelölt kategóriában

https://aosz.hu/upr-arnyekjelentes/
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2021/03/Modellprogram-2018-nyilvanos-szakmai-beszamolo.pdf
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támogatást nyújtani, és amennyiben valamelyiküknek igen, úgy az a segítő közvetlenül kapcsolatba lép

az igénylővel. Az AOSZ tehát érdemben már nem vesz részt a szolgáltatás közvetítésében, az igénylő és

a segítő közötti közvetlen kapcsolat létrehozásában, szerepe ebben a fázisban abból áll, hogy a

honlapján folyamatosan biztosít egy felületet a családoktól jövő igénylések automatikus

továbbításához. Ez a felület INNEN elérhető.

 

"MI IS ITT VAGYUNK"

A Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. (NFSZK) által

elindított MONTÁZS projekt – A fogyatékos személyek számára nyújtott szakmai és közszolgáltatások

hozzáférhetőségének kialakítása, fejlesztése EFOP 1.9.2. – VEKOP-16-2016-00001 azonosító számú

projekt, „Mi is itt vagyunk! címmel, áprilistól júniusig tartó, 20 alkalmas előadássorozata ismerteti az

augmentatív és alternatív kommunikáció módjait, lehetőségeit, a projekt keretében elérhető

szolgáltatásokat. A további előadók pedig az autizmus spektrum zavar és a stroke következtében

kialakult kommunikációs nehézségek kapcsán mutatják be az AAK-val kapcsolatos ismeretek

szükségességét, annak alkalmazhatóságát, kifejezett előnyeit. 

A sajtóközlemény teljes terjedelemben ITT olvasható.

Az előadások régiókhoz kötődnek, az adott központ sajátosságait ismertetve. Az érintettek körén túl

hasznosak az egészségügyi intézmények dolgozóinak, a köznevelési, szociális intézmények és

kapcsolódó szakmai szervezetek tagjainak, továbbá a területek felsőoktatási intézményeiben tanulók

számára egyaránt.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A férőhelyek száma korlátozott, de az előadások

több időpontban is elérhetők, melyekre ITT lehet regisztrálni.

 

DATA HÍREK
 

ÁLMODTUNK EGY JÖVŐT 

A fejlesztési program lezárásához közeledve, egyre inkább hisszük,

hogy sikerült igazi értéket teremteni az autizmus spektrumzavarral

érintett gyermekek és felnőttek életvitelének és kommunikációjának

megkönnyítésére kidolgozott DATA szoftverrendszerrel! – ez a gondolat

fogalmazódott meg többek véleményében azon az online kerekasztal

megbeszélésen, melyre a támogató rendszer fejlesztői és a

tesztelésben, szolgáltatásfejlesztésben résztvevő felhasználók kaptak meghívást. Az Autizmus

Világnapjához igazított – AOSZ által szervezett – online fórumon elhangzottakról a részletes cikk, ITT

olvasható.

https://aosz.hu/otthonsegites/
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2021/04/NFSZK_roadshow_sajtokozlemeny_Miskolc_2021.04.15.pdf
https://nfszk.hu/hirek/hirek/mi-is-itt-vagyunk-online-eloadassorozat?fbclid=IwAR1_p3at02vQDTRIfXI970SvNNCCTnZsvADdKLxKhlhCcwJAGBg1EeyqPgc
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2021/04/DATA-ajandek-program.pdf
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 A DATA hírlevélben beszámolunk arról, hogy hosszabbításra került a DATA projekt; május 21-

én kerül megrendezésre a DATA projekt záró rendezvénye; a "Te is bevezetheted a DATA-t"

címmel újabb szolgáltatás indult; május végén újabb csoport indul a szoftverrendszer

használatának megismertetésére és használatára; készül az e-learning tananyag; bemutató

kisfilmek készültek a DATA népszerüsítésére, valamint beszámolunk arról is, hogy

továbbképzési programot indítottunk a  szociális szférában dolgozó szakemberek részére.

A DATA hírlvél teljes egészében INNEN elérhető.

 

 

 

 

 
 

Látogasson el honlapunkra: https://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.

https://aosz.hu/wp-content/uploads/2021/04/DATA-aprilisi-hirlevel.pdf
https://aosz.hu/?unsubscribe_page=1&unsubscribe_code=1145fdbcb5b0d56&unsubscribe_member_id=6474

