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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

AOSZ HÍRLEVÉL
Az Autisták Országos Szövetségének hírlevele 

2021. 07.09.

 
JÚNIUSI HÍRLEVÉL

 
 

Megkezdődtek a Tartalmas Pihenés táborok!
 
Folyamatosan zajlanak a Tartalmas Pihenés táborok. Két helyszínről is
tudunk már képes beszámolót adni, amelyekről a hír INNEN elérhető. 
 

 

 
 

 
 
 

EGY ÚJABB SIKERTÖRTÉNET!
 
Mindig nagy örömmel tájékoztatunk Benneteket, ha egy autizmusban
érintett személynek sikerül olyan helyen dolgoznia, ahol megbecsülik és a
képességeinek megfelelően foglalkoztatják. Rövid hírünket ezzel

http://router.musorgyartas.com/iem/display.php?M=420297&C=fc7a006391aaedbe0807c0ed41abd8a1&L=150&N=252
https://aosz.hu/megkezdodtek-a-tartalmas-pihenes-taborok/
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kapcsolatban ITT megtalálod. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
ÚJRA MEGNYITOTTUK IRODÁINKAT! 

ÚJRA INDUL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS AZ AOSZ KÖZPONTI
ÉS AZ AOSZ VIDÉKI IRODÁIBAN!

 

 
 
2021.06.01-től kezdődően az Autisták Országos Szövetségének központi
irodájában (1053 Budapest Fejér Gy. u. 10.), valamint az ország 10
pontján működő AOSZ Info-Pont irodáinkban ismételten lehetőség van a
személyes ügyintézésre, információ és tanácsadás kérésre. 
 

https://aosz.hu/egy-ujabb-sikertortenet/
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Kérjük, hogyha irodáinkat látogatják, akkor a hatályos járványügyi
szabályokat tartsák be, viseljenek zárt térben maszkot, tartsanak
távolságot és fertőtlenítsék a kezüket. 
 
Felhívjuk a figyelmet, hogy az AOSZ Info-Pont irodáknak helyet adó
intézményekben elképzelhető, hogy további szabályok betartása kötelező
(pl. csak védettségi igazolvánnyal lehet bemenni), melyről az irodába
érkezés előtt célszerű tájékozódni. 
 
Központi irodánk elérhetősége és nyitva tartása INNEN elérhető. 
 
Vidéki AOSZ Info-Pont irodáink nyitva tartása pedig ITT található. 
 
Várjuk Önöket szeretettel! 
 
 
 
 

 
RÓLUNK SZÓL! DÖNTSÜNK EGYÜTT A JÖVŐNKRŐL!

MEGHÍVÓ TAGSZERVEZETEINKNEK!
 
 

 
 
 
Az AOSZ elnöke és az AOSZ irodák munkatársai elmegyünk Hozzátok,
kérjük, gyere el Te is! Nem csak együtt tervezhetünk, hanem minden
helyszínen megnézhetsz egy JÓ GYAKORLATOT, vagyis most betekinthetsz
szinte az összes hazai, civil fenntartású autista otthonba, nappali
ellátásba. 
 
Programjaink célja a közösségünk értékeinek, jó gyakorlatainak
megismerése, a közösségünk építése. Az Országos Autizmus Stratégiája
szakmai előkészítésének és az első hazai innovatív támogató rendszer, a
DATA fejlesztésének végére értünk. A múltunk és jelenünk ismeretében
együtt kell tovább tervezni a jövőnket. 
 
Programjaink elsősorban a tagszervezeteknek szól. Ha úgy érzed, hogy
szeretnél az események valamelyikén velünk tartani, keresd meg a
tagszervezetedet, vagy a hozzád közel eső AOSZ Info-Pont irodánk
munkatársát. 
 
Együtt jó lenni, együtt többek lehetünk, együtt sokkal többet tehetünk!” 
 
Részletes programunk és az utakra történő regisztráció INNEN elérhető. 
 
A rendezvénysorozat ideje alatt (2021. június 24-től – augusztus 2-ig) az

https://aosz.hu/kapcsolat/
https://aosz.hu/aoszinfopontok/
https://aosz.hu/rolunk-szol-dontsunk-egyutt-a-jovonkrol/
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AOSZ irodák munkatársai korlátozottan elérhetőek. Minden szolgáltatás
üzemel, de előfordulhat, hogy nehezebb lesz telefonon elérni, vagy kisebb
csúszásokkal válaszolunk a megkeresésekre. Köszönjük a türelmet! 
 
 
 
 

 
“TARTALMAS PIHENÉS” 2021 PÁLYÁZAT

Idén 133 autista gyermek és felnőtt vehet részt tartalmas nyári
pihenést nyújtó táborokban

 
 

 
 
 
Az AOSZ 2014 óta, minden évben pályázatot hirdet, amelynek keretében
az Autisták Országos Szövetsége 1.865.000 forint összeggel támogatja a
tagszervezeteit annak érdekében, hogy tartalmas nyári időtöltést
biztosítsanak autista gyermekek és felnőttek számára. A támogatást
pályázat útján lehet minden évben elnyerni, idén 11 szervezet pályázott
sikeresen, összesen 133 fő autista gyermek és felnőtt vehet részt
tartalmas nyári pihenést nyújtó táborokban. 
 
A nyertes pályázók sora EBBEN a hírben olvasható. 
 
A későbbiekben színes hírekkel számolunk be az élményekkel teli
programokról! 
 
 
 

 
 

Átadták Miskolcon a játszóparkot
 
A Miskolci Autista Alapítványnál, az OP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00569
pályázatából megvalósuló Játszópark fejlesztése- és a TOP-7.1.1-16-H-
ERFA-2020-00570 pályázatából megvalósult Fűtés korszerűsítés átadása

https://aosz.hu/tartalmas-pihenes-2021-palyazat-eredmenyhirdetes/
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megtörtént 2021.06.29-én. 
 
2021. 06. 29-én átadásra került a Miskolci Autista Alapítványnál az a
felújított játszópark, amelyet az alapítvány az OP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-
00569 pályázat segítségével tudott megvalósítani. 
 

 
 
Az alapítvány FB bejegyzése INNEN elérhető. 
 
 
 

 
 

CSALÁDBARÁT PANZIÓ NYÍLT MISKOLCON, A BARÁTHEGYI
MAJORSÁGBAN 

 
 

 
 
Megnyitotta kapuit a család-, és fogyatékosság-barát panzió Miskolcon, a
Szimbiózis Alapítvány által működtetett Baráthegyi Majorságban, ahol
mostantól a fogyatékos gyereket nevelő családok számára is elérhető lesz
a kikapcsolódás. 
 

https://www.facebook.com/miskolciautista/posts/4047282918640041
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A panzióról és annak szolgáltatásairól, valamint az alapítvány céljairól ITT
lehet olvasni. 
 
 
 
 

 
 

Megtartotta első ülését az AOSZ kommunikációs munkacsoportja
„Ezt a csatát kommunikációs szinten lehet megnyerni!„

 
Új országos autizmus stratégián dolgozik az Autisták Országos
Szövetsége. A jó elképzelések jövőjét, azonban nagyban befolyásolja,
hogy mennyire válnak ismertté az érintettek és családjaik, valamint az
autizmushoz kapcsolódó szervezetek, szolgáltatások, fejlesztési
szakemberek és a döntéshozók körében, – és hogy mennyire válik
ismertté széles társadalmi körben is! A célok megvalósulását nagyban
segítheti a hatékony párbeszéd kialakítása, minden szinten, minden
szereplővel. 
 
Ennek első lépéseként az Autisták Országos Szövetsége egy
kommunikációs munkacsoportot hozott létre, melynek tagjait a budapesti
központi iroda és a vidéki AOSZ Info-Pont irodahálózatának munkatársai
jelentik. De bevontak a feladatba kommunikációs szakértőket,
tartalomkészítő és tartalomterjesztő szakembereket is. 
 

 
Részletes beszámolónk INNEN elérhető! 
 
Nézzétek meg összefoglaló filmünket az Autisták Országos Szövetsége
youtube csatornáján:  „Ezt a csatát kommunikációs szinten lehet
megnyerni!„  
 
 
 

 
 

https://www.travelo.hu/csaladbarat/20210624-miskolc-fogyatekossag-barat-panzio-nyilt-majorsag-szocialis-farm.html
https://aosz.hu/megtartotta-elso-uleset-az-aosz-kommunikacios-munkacsoportja/
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SIKERESEN ZÁRULT AZ AOSZ „AUTIZMUSBAN ÉRINTETT
CSALÁDOKAT SEGÍTŐ MODELLPROGRAM” GYEREKKORI

SEGÍTŐKNEK SZÓLÓ KÉPZÉSE
 
Lehet, hogy nemsokára már a közvetlen környezetedben is kérhetsz
segítséget? Legalábbis annak a lehetősége adott, hogyha valaki segítene,
de nem ismeri elég jól a gyermekedet, akkor együtt dolgozhattok ezen,
mi pedig segítünk! 
 
Összefoglalónkat ITT lehet elolvasni. 
 
 
 
 

A DECHATLON MAGYARORSZÁG MEGHOSSZABBÍTANÁ 
A CSENDES NYITVATARTÁST

A véleményedet kéri a Decathlon a 
3 éve működő csendes nyitvatartásról!

 
 

 
 
 
Olvass többet EBBEN a hírben és töltsd ki kérlek a kérdőívet ITT! 
 
 
 
 

 
“NYITOTT BUDAPEST”-AZ AURA EGYESÜLET 

PROGRAMJÁRA IS LEHETETT SZAVAZNI
Az első hazai Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központot

szeretné létrehozni az Aura Egyesület a fővárosban. 
 

https://aosz.hu/sikeresen-zarult-az-aosz-autizmusban-erintett-csaladokat-segito-modellprogram-gyerekkori-segitoknek-szolo-kepzese/
https://aosz.hu/a-dechatlon-magyarorszag-meghosszabbitana-a-csendes-nyitva-tartast/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdo6JUHBmjq-7PdekFOW97smRhy_Bv92xz176lBUv6jcuuhPg/viewform
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A szavazás június 30-án lezárult, várjuk az eredményt, amelyről
természetesen mi is hírt adunk majd. 
 
Az egyesület programjával kapcsolatos hírünk ITT olvasható. 
 
 
 
 

 
SIKERESEN ZÁRULT A SZOCIÁLIS ÁGAZATBAN 

DOLGOZÓK KÉPZÉSE!
Újabb ismeretekkel gyarapodtak az autizmussal élőket támogató

szociális dolgozók.  150-en vehettek részt az AOSZ nagy
érdeklődéssel kísért hatodik képzésén.

 
Az Autisták Országos Szövetsége „Autizmussal élő személyek támogatása
a szociális ellátásban” címmel szociális minősített továbbképzést indított.
Az egyenként öt napig tartó képzések 6 alkalommal kerültek
lebonyolításra összesen 150 résztvevővel, a járványhelyzet miatt
személyes jelenlét helyett az online térben. A jelentkezők száma messze
meghaladta a képzés által biztosított férőhelyek számát. Ez is bizonyítja,
hogy a szociális ágazatban dolgozó szakemberek körében valós igény van
arra, hogy minél többet tudjanak az autizmus spektrum fogalmáról,
tüneteiről és az autizmusban érintett személyek szükségleteiről. A
résztvevők nyitottan és rendkívüli tudásvággyal vettek részt az
előadásokon, ahol elméletben és gyakorlati feladatokon keresztül is képet
kaptak a spektrum sokszínűségéről, egyediségéről, az egyéni
megközelítés fontosságáról. 
 
A képzés sorozat után nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. A
képzésről rövid összefoglaló ITT olvasható. 
 
 
 
 

 
AZ NFSZK ONLINE ELŐADÁSSOROZATOT TARTOTT AZ AAK-RÓL

2021.04.22-06.17.
A kommunikáció alapvető emberi jog!

 
 
Mi is itt vagyunk", címmel indított, a beszéd- és kommunikációképtelen
személyek segítését célzó előadás-sorozatot a Nemzeti
Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

https://aosz.hu/nyitott-budapest-az-aura-egyesulet-programjara-is-lehet-szavazni/
https://aosz.hu/sikeresen-zarult-a-szocialis-agazatban-dolgozok-kepzese/
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Mi az az AAK? Ki a célcsoport?  Szolgáltatások. Ezekről bővebben INNEN
tájékozódhat! 
 

 
 
 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁSSAL
KAPCSOLATBAN

 
2021. január 01. napjától 2022. december 31. napjáig igényelhető a
gyermekeket nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása céljából a
családok otthonfelújítási támogatása, legfeljebb 3.000.000,- Ft
összegben. E vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás a Magyar
Államkincstár közreműködésével a központi költségvetésből vehető
igénybe Magyarországon fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy
lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlanok, valamint
tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú
épületeinek felújítására. 
 
A részletekről és az autizmussal érintett gyermekeket nevelő családok
szempontjából, a támogatásra vonatkozóan kiemelendő rendelkezések
EBBEN a hírben olvashatóak.. 
 
 
 
 
 

DATA HÍREK
LEZÁRULT A „DATA” FEJLESZTÉSI FOLYAMATA

 
"Egy lépéssel közelebb" kerültünk ahhoz, hogy a DATA digitális támogató
rendszer sok autizmusban érintett személy számára hasznos eszköz
lehessen a hétköznapokban. A DATA projekt fejlesztési időszaka lezárult,
mostanra mindenki számára ingyenesen elérhető és letölthető a DATA
program a Google Playstore vagy az AppStore alkalmazásból. A támogató
rendszer egy Tervező felületből és egy applikációból áll. Az AOSZ a
projekt zárásaként egy online zárórendezvényt szervezett, melyre több,
mint 600 személy regisztrált. A rendezvényről, a DATA rendszerről, a
rendszer megismerésének lehetőségeiről ITT olvashat többet. 
 
 

https://nfszk.hu/projektek/montazs-projekt/kommunikaciojukban-akadalyozott-szemelyek-ellatasanak-fejlesztese-munkacsoport/aak-modszertani-kozpontok
https://aosz.hu/tajekoztato-az-otthonfelujitasi-tamogatassal-kapcsolatban/
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2021/06/DATA-hirlevel-junius-pdf.pdf
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Látogasson el honlapunkra: https://aosz.hu data.aosz.hu

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

https://aosz.hu/
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