
Az Autisták Országos Szövetségének 
2021 évi szakmai terve 

 

Szervezeti működés 

1. A szervezet jogszabályoknak, stratégiáknak megfelelő és demokratikus 
működésének biztosítása 

● Közgyűlések szervezése, lebonyolítása 

A Közgyűlés a Szövetség legfőbb döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll. 
Rendes Közgyűlést a Szövetség évente egyszer tart, döntéseit ülés megtartásával hozza 
meg. Idén vezető tisztségviselő-választó közgyűlés lesz, ami a járványhelyzet függvényében 
kerül megtartásra. 

Időpont terv: május 

Költség: terembérlés, catering (kb. 100.000,- Ft/alkalom) 

https://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/  

Felelős: elnök, tagszervezeteket koordináló munkatárs 

Ellenőrzési pont: közgyűlési meghívók, jegyzőkönyvek, határozatok tára 
https://aosz.hu/tagsag/kozgyulesi-hatarozatok/ 

  
● Elnökségi ülések szervezése, lebonyolítása  

Havi rendszerességgel, de legalább 4 alkalommal évente. Elektronikus határozathozatalra az 
AOSZ szabályzatai lehetőséget biztosítanak az Elnökség számára.  

Költség: csak ülés tartása esetén, catering (kb. 5000,- Ft/alkalom) 

https://aosz.hu/bemutatkozas/az-aosz-elnoksege/  

Felelős: elnök 

Ellenőrzési pont: meghívók, jegyzőkönyvek, határozatok tára 
https://aosz.hu/tagsag/elnoksegi-hatarozatok/ 

  
● Felügyelő Bizottság (FB) működése, ülések lebonyolítása 

A Szövetség felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság. Az Elnökségtől, mint ügyvezető szervtől 
elkülönülten működik. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a Szövetség teljes működését és 
gazdálkodását, mind jog-, mind célszerűségi szempontból, az ügyvezetést pedig különösen a 
Szövetség érdekeinek megóvása céljából. Ellenőrzi a jogszabályok, az alapszabály és a 
Szövetségi határozatok végrehajtását, betartását. 

Időpont: szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal 

Felelős: FB elnök 

Ellenőrzési pont: Évenkénti FB jelentés a gazdálkodásról és jogszerű működésről a közgyűlés 
számára. 

https://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/
https://aosz.hu/tagsag/kozgyulesi-hatarozatok/
https://aosz.hu/bemutatkozas/az-aosz-elnoksege/
https://aosz.hu/tagsag/elnoksegi-hatarozatok/


 
● Tagszervezetek munkájának, a velük való kapcsolatoknak az erősítése, új 

szervezetek támogatása  

Cél a közösség építése, minél több aktív tagszervezet bevonása a közös érdekvédelmi 
munkába. Az autizmus ügyének előmozdítása az eddig elért értékekre, a helyi szervezeteink 
tapasztalataira építve, tagszervezetekkel közös jövőtervezés és megvalósítás.   

Együtt jó lenni, együtt többek lehetünk, együtt sokkal többet tehetünk! 

Ennek érdekében online és személyes megbeszélések, tagszervezeti találkozók szervezése 
különböző helyszíneken. 

Időpont: június-július-augusztus hónapok folyamán az ország több pontján személyes 
találkozókat szervez az AOSZ, ahol az elnök, az elnökség képviselői, az AOSZ munkatársai 
találkozhatnak a tagszervezetekkel 

Költség: utazás, szállás, terembérlés, catering, jógyakorlatok bemutatásának költsége 

https://aosz.hu/tagszervezeteink  

Felelős: elnök, tagszervezeteket koordináló munkatárs 

Ellenőrzési pont: találkozók dokumentációi, honlaphírek 

 
2. Az AOSZ munkaszervezetének operatív működtetése 

● Szakmai és irodavezetés, munkaszervezés, infrastruktúra megőrzése, operatív 
feladatok ellenőrzése 

A központi iroda operatív működésével kapcsolatos feladatok irányítása, szerződések 
előkészítése, a munkatársak feladatainak szervezése, a munkavégzés ellenőrzése. A 
munkavédelemmel, tűzvédelemmel és üzemorvosi szolgáltatással kapcsolatos 
kötelezettségek teljesülnek. 

Felelős: szakmai- és irodavezető 

Ellenőrzési pont: éves munkatervezés, workspace felület, szakmai és pénzügyi beszámolók. 
Üzemorvosi igazolás, munkavédelmi és tűzvédelmi továbbképzési jegyzőkönyvek. 

 
● Pénzügyi működés biztosítása 

A Szervezet gazdálkodásának alapjait jelentő, a Költségvetési Törvényben biztosított 
támogatási keret hatékony felhasználása pénzügyi vetületének nyomon követése, az előző 
év tapasztalatait felhasználva. Az AOSZ általános működési költségeinek a jogszabályok 
szerinti felhasználásának biztosítása, az optimális költséghatékonyság biztosítása. A 
különböző, a számviteli törvénynek, és az adójogszabályoknak megfelelő informatikai 
rendszer használatával újonnan kialakított elszámolási rendszer bevezetése, alkalmazása. Az 
előző évben a pandémiás helyzet miatt kialakított „online” elszámolási rendszer folytatása 
ebben az évben a járvány miatti veszélyhelyzet fenntartása miatt.  

A szakmai feladatok megvalósítása érdekében várhatóak az alábbi források, melyek lehetővé 
teszik a magasszintű szakmai munka további folytatását.  

https://aosz.hu/tagszervezeteink


 EMMI-től érkező 82.300.000 Ft, a már említett Költségvetési Törvényben nevesített 
általános működési támogatásra 

 EMMI-től már 2020. év végén beérkezett 5.000.000 Ft, az Országos Autizmus 
Stratégia kidolgozására 

 Miniszterelnöki Hivataltól várhatóan érkező 8.000.000 Ft az országos Autizmus 
Stratégia kommunikációjára 

 Várható még az EFOP program fenntartási feladatainak biztosítására további (esetleg 
több évre szóló támogatási szerződés keretében) közel 67.000.000 Ft. 

 A pandémiás helyzet előző évben nem tette lehetővé az 1%-os támogatás előre 
megtervezett feladatainak megvalósítását, így az ott megmaradt 2.160.000 Ft és az 
idei évben várható közel 2.500.000 Ft felhasználható lesz a meghatározott oktatási 
feladatokra. 

Általánosságban elmondható, hogy az AOSZ stabil anyagi háttérrel várja az évet. 

Felelős: pénzügyi munkatárs 

Ellenőrzési pont: pénzügyi beszámolók 

 
3. A tagszervezeti hálózatok operatív működtetése 

● AOSZ Info-Pont iroda hálózat koordinálása, vidéki irodák működtetése, bővítése 

A 10 tagból álló AOSZ Info-Pont irodák (a helyi szükségletekre közvetlenül reagáló regionális 
központok) az Autisták Országos Szövetségének szolgáltatásait nyújtják a helyi környezetbe 
ágyazottan. Komplex szolgáltatást nyújtanak a családok és a szolgáltatók számára a korszerű 
autizmus ismeretek megszerzésében, információ áramoltatásban, kapcsolatépítésben, helyi 
együttműködések elindításában. 

AOSZ Info-Pont irodahálózat működtetése, közös érdekvédelmi aktivitás, együttműködés a jó 
gyakorlatok terjesztésében, szolgáltatások nyújtása a családok számára, képzések 
szervezése, térségi fejlesztésének elősegítése, rendszeres tematikus találkozók keretében 
történő felkészülés és értékelés, DATA helpdesk feladatok szolgáltatás. 

2021-ben 4 új AOSZ Info-Pont iroda létrehozására kerül sor, a kiválasztás pályáztatás útján, 
a hálózat jobb országos lefedettsége érdekében történik. A már működő AOSZ Info-Pont 
irodák családokat segítő szolgáltatásainak bővítése a forrásoktól függően. 

Költség: vidéki irodák működéséhez szükséges infrastruktúra biztosítása, munkatársak 
bérköltsége, munkatalálkozók, képzések költsége, útiköltség térítések, szakkönyvtár-bővítés 
költségei, szóróanyagok készítésének költsége, belső képzések, fejlesztések. 

Bővebb infó: https://aosz.hu/aoszinfopontok/ 

https://aosz.hu/wp-content/uploads/2018/08/AOSZ-INFO-PONT-
K%C3%89ZIK%C3%96NYV-2018.pdf  

Felelős: elnök, AIP hálózati koordinátor munkatárs  

Ellenőrzési pont: kollaborációs felület, levelezőlista, találkozók feljegyzései, honlap hírek, havi 
teljesítésigazolások, facebook felületek 

4. InfoCentrum szolgáltatás, AOSZ Info-Pont irodák munkatársainak mentorálása 
 
Az InfoCentrum szolgáltatás elsősorban az autizmusban érintett személyek és családjaik 
információkkal történő segítését célozza. A megkeresések az AOSZ Info-Pont irodákhoz 

https://aosz.hu/aoszinfopontok/
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2018/08/AOSZ-INFO-PONT-K%C3%89ZIK%C3%96NYV-2018.pdf
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2018/08/AOSZ-INFO-PONT-K%C3%89ZIK%C3%96NYV-2018.pdf


kerülnek kidelegálásra. A központi irodában a komplexebb, jogi és szakmai értelemben 
konzultációt igénylő megkeresések kezelése történik. Az AOSZ Info-Pont irodák munkatársai 
tudásának, kompetenciáinak bővítése, megerősítése az InfoCentrum szolgáltatás, az 
érdekvédelmi tevékenység, a közigazgatási rendszer ismeretének tapasztalatainak 
átadásával és autizmus szakértő bevonásával történik.  
  
Az AOSZ Info-Pont hálózatban dolgozó munkatársak az idén az alábbi témákban kapnak 
belső felkészítést:  
 

- ”Érdekvédelmi képzés” Kővári Edit és dr. Kálozi Mirjam 
- “Diagnózis után” - dr. Kálozi Mirjam és Csepregi András 
- “Oktatási kisokos” – oktatási toolkit, dr. Kálozi Mirjam és Csepregi András 
- “Felnőtt Fogódzó” – felnőttkori ellátások dr. Kálózi Mirjam 

 
Kapcsolódó feladat: tipikus ügyekben, megkeresésekben rövid, jól értelmezhető válaszlevelek 
előkészítése a megkereső felek számára és a munka hatékonysága érdekében. 
 
Költség: útiköltség, tartalmak és belső tréningek költségei 
 
Bővebb infó: https://aosz.hu/infocentrum/  
 
Felelős: elnök, érdekvédelmi feladatokat és InfoCentrum szolgáltatást nyújtó munkatárs 
 
Ellenőrzési pont: elkészült tartalmak, találkozók dokumentációi, honlaphírek, AOSZ Info-Pont 
irodákban elérhető tudás 
 
 
5. Jogsegély szolgáltatás 
 
A jogsegély szolgáltatás általános tájékoztatás az autizmussal élők és családjaik számára az 
őket érintő jogszabályok tartalmáról, segítség nyújtás azok értelmezésében, azon források 
megjelölése, ahol hiteles információk találhatók egyedi ügyekben konzultációs lehetőség 
biztosítása, jogorvoslati lehetőségekről tájékoztatás nyújtása, jogi képviselet kizárólag szűk 
körben, közérdekű vagy precedens értékű ügyekben egyéni elbírálás alapján. 
 
Az AOSZ megbízott jogásza a jogsegély szolgáltatás tapasztalatai alapján részt vesz az 
érdekvédelmi tevékenységben, előterjesztések előkészítésében, véleményezésben és jogi 
háttértámogatást biztosít az AOSZ Info-Pont irodákban érkező megkeresések megoldásához. 
 
Felelős: dr. Kálozi Mirjam 
 
Költség: jogász havi megbízási díja 
 
Ellenőrzési pont: beérkező megkeresések iktatása, Érdekvédelmi Napló a honlapon, 
holnaphírek 
 
 
6. Országos Autizmus Stratégia: 
 
Az Autisták Országos Szövetsége 2019. november 05–én Gulyás Gergely miniszterrel történő 
egyeztetésén ígéretet kapott egy új Országos Autizmus Stratégiai kidolgozására. A stratégia 
készítésére felkért szakértők személyére az AOSZ tett javaslatot, a szakértők felkérése 2020. 
június 29-én megtörtént. A stratégia készítési folyamat 2020-ban elindult, melyet a 
járványhelyzet jelentősen lelassított. 2021-ben a szakmai előkészítés befejeződik, az 
autizmusban érintett közösséget képviselő tagszervezetek körében, személyes találkozók 
keretében összegezzük a legfontosabb elvárásokat a készülő stratégiával kapcsolatban. A 
szakmai előkészítést és a tagszervezeti találkozókat követően megkezdődnek a 

https://aosz.hu/infocentrum/


közigazgatási egyeztetések. Ennek célja, hogy a szakmai-érdekvédelmi célok 
megvalósításának lépéseit közösen határozzuk meg intézkedések formájában. A stratégai 
célok megvalósulása érdekében az AOSZ érdekvédelmi és szakmai résztvevőkkel 
munkacsoportok felállítását tervezi. 
 
Költségek: Külön támogatás keretében biztosított 5 millió forint, AOSZ támogatás terhére 
rendezvények költségei 
 
Felelős: elnök és a stratégia koordinációra felkért közigazgatási szakértő 
 
Stratégiáról bővebben: https://aosz.hu/ujra-orszagos-autizmus-strategia-keszul-amely-segiti-
majd-a-kormany-autizmus-teruletere-iranyulo-intezkedeseit-a-kovetkezo-evekben/ 
 
Ellenőrzési pont: holnap, hírlevél, facebook hírek 
 
 
7. Érdekvédelmi feladatok 
 
Szakmai műhelyek szervezése a szociális szolgáltatások fejlesztése, újak létrehozása 
érdekében. A szakmai műhelyek céljai: 

 közigazgatási felelősök és a működtetésben gyakorlott szakemberek tapasztalatainak 
cseréje a szakértők tudásának bevonásával 

 szakpolitikai javaslatok 

 tagszervezetek tájékozottságának növelése 

 új szolgáltatások létrehozásának ösztönzése 
 
Közösségépítés, tudatosság növelése 

 Tagszervezetek egymással való kapcsolatának építése, tudás, tapasztalat és jó 
gyakorlat átadása, földrajzilag kiegyensúlyozottabb érdekvédelmi tevékenység 

 Családokkal való szorosabb, személyesebb kapcsolatok kialakítása a tagszervezetek 
és helyi szereplők bevonásával 

 Évtizedek óta elkötelezett, gyakorlott, evidencia alapú tudással rendelkező 
szakemberek becsatornázása az AOSZ kapcsolatrendszerébe a további fejlesztések, 
együttműködések érdekében 

 Országos Autizmus Stratégia készítése során összegyűjtött igények, jelzések, ötletek 
megvalósításának érdekében beazonosított érdekvédelmi feladatok előkészítése 

 Munkacsoportok létrehozása az egyes területek széleskörű tudásának és 
tapasztalatainak bevonása érdekében 

 Intézménylátogatások rendszeres biztosításának szervezése 
 
Felelős: elnök 
 
 
8. Oktatási Munkacsoport 
 
A 2020-ben a járványhelyzet miatt nem került sor a pedagógiai szakszolgálatok munkatársai 
részvételével szerveződő szakmai konferenciákra, melyet a 2021-es évben szeretnénk 
megszervezni, ahol bemutatásra kerül a tavaly elkészült érzékenyítő tanulmány - “A 
felismeréstől a tanítás tervezésig” és kisfilm. 
 
Költségek: 3 szakmai nap megvalósításának költségei (Budapest, Békéscsaba, Veszprém)  
 
2021-ben az Oktatási Munkacsoport a középiskolai oktatás helyzetének javítását tűzte ki célul. 
 
Felelős: Oktatási Munkacsoport vezetője, koordinációs munkatárs 
Nyomon követés: rendezvények, honlaphírek 

https://aosz.hu/ujra-orszagos-autizmus-strategia-keszul-amely-segiti-majd-a-kormany-autizmus-teruletere-iranyulo-intezkedeseit-a-kovetkezo-evekben/
https://aosz.hu/ujra-orszagos-autizmus-strategia-keszul-amely-segiti-majd-a-kormany-autizmus-teruletere-iranyulo-intezkedeseit-a-kovetkezo-evekben/


9. Kommunikáció: 
 
Az AOSZ folyamatos feladatai közé tartozik a kommunikációs felületeinek honlap, Facebook, 
Youtube csatorna működtetése, havi szintű hírlevelek, pályázati hírlevelek kiküldése, 
negyedévente megjelenő 20 oldalas, színes Esőember újság (évente 4 alkalommal 1000 
példányban, valamint elektronikusan). 
2021-ben megkezdődik a 2. Országos Autizmus Stratégia népszerűsítése és a stratégia 
kulcsiformációinak átadása, valamint az AOSZ kommunikációjának értékelése, a stratégiai 
célkitűzések mentén történő tervezése, megújítása, hatékonyságának erősítése. 
 

- Kommunikációs terv készül az AOSZ autizmus stratégiájához. 
- A korábban felállított kommunikációs munkacsoport működése folyamatos: 

kommunikációs vezető, kommunikációs koordinátor, online szakértő, tartalomkészítő 
és az érintettek bevonásával. 

 
Tervezett lépések: 

- Az AOSZ kommunikációjának megújítása, egységesítése. 
- Részletes kommunikációs akcióterv kialakítása. 
- Webes és social media felületek racionalizálása, átalakítása. 
- Tartalmak fejlesztése (tudáskitek) 
- Edukációs weboldal fejlesztése 
- Webes felületek hatályos GDPR előírásoknak megfelelő átalakítása. 

 
Költségek: Erre a célra külön támogatási szerződés alapján biztosított 8 millió forint 
 
Bővebben:  

- https://aosz.hu/hirek/ 
- https://hu-hu.facebook.com/minden100/  
- https://www.youtube.com/user/autistak  

 
Felelős: elnök, kommunikációs vezető 
 
Ellenőrzési pont: honlap, beszámolók, hírek, kommunikációs felületek 
 
 
10. Autizmusban érintett családokat segítő modellprogram 
 
Az AOSZ 2018-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2,5 millió forintos támogatásából 
sikerrel valósította meg az „Autizmusban érintett családokat segítő modellprogramot”. 2019 
decemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma Fülöp Attila szociális államtitkár 
képviseletében további 5 millió forintot biztosított a modellprogram jelenleg zajló 
folytatásához (43239-3/2019/SZOCSZOLG iktatószámú támogatói okirat). A koronavírus 
járvány miatt a projektidőszak meghosszabbításra került 2021. november 30-ig (X/4091-
2/2020/SZOCSZOLG iktatószámú támogatói okirat).  
 
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. A képzési programok kidolgozása és megvalósítása 
egyaránt az Autizmus Alapítvánnyal történő együttműködésben zajlik.  
 
2020-ban a korábbi program résztvevőinek 1 online szupervíziót szerveztünk. 2021-ben a 
jelenleg zajló programban kidolgozásra, engedélyezésre és megvalósításra kerül az E-
001430/2016/D005 számú, gyermekkori segítőknek szóló képzés. 
 
2021-2022-ben a modellprogramhoz kapcsolódóan további tervezett feladatok: 

- 2 db képzés megvalósítása gyermekkori, illetve felnőttkori segítők részére 

https://aosz.hu/hirek/
https://hu-hu.facebook.com/minden100/
https://www.youtube.com/user/autistak


- további 5 szupervízió szervezése (2 online augusztus 16-17-n, 3 személyes jelenléttel 
október-november folyamán) 

- családok és segítők reflexióinak összegyűjtése, összefoglalása 
- a frissen végzett segítőkkel megállapodás megkötése a nem nyilvános névjegyzékbe 

kerülésről 
- mindkét képzésről az ún. egységes dokumentum elkészítése (felnőttképzési törvény 

előírása szerint) 
- a projekt szakmai és pénzügyi beszámolójának elkészítése 

 
Felelős: Schindele Ildikó 
 
Bővebben a modellprogramról: https://aosz.hu/felhivas-folytatodik-az-autizmusban-erintett-
csaladokat-segito-modellprogram/  
 
Költségek: Támogatói okirattal biztosított 5 millió forint 
 
Nyomon követés: képzési engedélyek, hírek, beszámolók a holnapon 
 
 
11. Felnőtt Fogódzó szülőképzés    

Felnőttképzési engedély száma: E-001430/2016/D001 

30 órás képzés autizmusban érintett serdülők vagy felnőttek hozzátartozói és mindazok 
részére, akik munkájuk során találkoznak a felnőtt korú autista személyek problémáival. A 
képzést az AOSZ hirdeti meg, az AOSZ tagszervezetei a felhívásra pályázhatnak és 
megszervezhetik a működési területünkön a képzést a célcsoport számára. Ennek 
köszönhetően képzésenként 25 fő szülő, vagy szakember juthat információhoz, tudáshoz. 

2021. őszén 1 képzés kerül meghirdetésre. 

Képzés költsége: előadók díja, szállás és útiköltség (személyes jelenléttel megtartott képzés 
esetén) terembérlet, tananyag frissítése, catering 

A képzésről bővebben: https://aosz.hu/szuloknek/kepzesek-workshopok/felnott-fogodzo/ 

Felelős: felnőttképzési vezető 

Ellenőrzési pont: honlap, hírlevél, fb hír, adminisztráció 
 

12. Autizmus és nemiség képzés 

Autizmussal élő személyek szülei, segítőik és szakemberek részére szóló 2 napos minősített 
képzés/ workshop. A workshop célja segítségnyújtás és gondolkodásmód kialakítása, 
válaszadás az autizmussal élő személyek szexuális nevelése során felmerülő kérdésekre. Az 
ismeretek alkalmazása saját gyermekkel/tanítvánnyal/klienssel kapcsolatban. Szükségletek 
felmérése, egyéni segítségnyújtás, fejlesztési lépcsőfokok meghatározása, célok kitűzése. A 
résztvevők létszáma: 20 fő 

2021. őszén 1 képzés kerül meghirdetésre. 

Képzés költsége összesen: előadók díja, szállás és útiköltség, terembérlet, tananyag 
frissítése, catering 

A képzésről bővebben: https://aosz.hu/szuloknek/kepzesek-workshopok/autizmus-es-
szexualitas/az-autizmus-es-szexualitas-workshop-altalanos-leirasa/  

https://aosz.hu/felhivas-folytatodik-az-autizmusban-erintett-csaladokat-segito-modellprogram/
https://aosz.hu/felhivas-folytatodik-az-autizmusban-erintett-csaladokat-segito-modellprogram/
https://aosz.hu/szuloknek/kepzesek-workshopok/felnott-fogodzo/
https://aosz.hu/szuloknek/kepzesek-workshopok/autizmus-es-szexualitas/az-autizmus-es-szexualitas-workshop-altalanos-leirasa/
https://aosz.hu/szuloknek/kepzesek-workshopok/autizmus-es-szexualitas/az-autizmus-es-szexualitas-workshop-altalanos-leirasa/


Felelős: felnőttképzési vezető 

Ellenőrzési pont: honlap, hírlevél, fb hír, adminisztráció 

 
13. Autizmussal élő személyek támogatása a szociális ellátásban/T-05-000/2020 

Minősített továbbképzési program. 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 40 órás 5 napos online illetve kontakt formában is megvalósítható továbbképzés országosan 
meghirdetve heti 40 órában kerül megrendezésre, továbbképzési pontértéke: 40 pont 

Jelentkezők köre: Autizmusban érintett személyekkel foglalkozó, szociális ellátó 
intézményben dolgozó szociális szakemberek 

2021. tavaszán 4, 2021. őszén várhatóan 2 képzés kerül meghirdetésre ingyenesen, 25 fő 
számára 

Költségek: képzők díjazása 
 
Képzésről bővebben:  
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2021/01/TAJEKOZTATOAutizmussal-elo-szemelyek-
tamogatasa-a-szocialis-ellatasban_-T050012020.pdf  
  
Felelős: felnőttképzési vezető 
  
Ellenőrzési pont: honlap, hírlevél, fb hír, adminisztráció 
  
  
14. Tartalmas Pihenés táborok 

A Tartalmas Pihenés program célja: 2021. június 15. – szeptember 30. között megvalósuló 
nyári táborok pályázati rendszerben, évi egy alkalommal történő támogatása. A pályázók köre: 
rendezett tagsági viszonnyal rendelkező AOSZ tagszervezetek. A tervezett keretösszeg: 
1.865.000 forint, mely minimum 11 szervezet és minimum 90 fő támogatását célozta meg 
előfinanszírozott, vissza nem térítendő támogatás formájában. A Tartalmas Pihenés táborok 
megvalósításával kapcsolatos feladatok: pályázat meghirdetése, szakmai és pénzügyi 
értékelése, szerződéskötések a támogatott partnerekkel, beszámolók összegyűjtése, hírek, 
pénzügyi és tartalmi beszámolók értékelése, szakmai beszámoló elkészítése 

Költségek: A tervezett lehívható keretösszeg a pályázók számára: 1 865 000 Ft. 

Tartalmas Pihenés táborokról bővebben:  

https://aosz.hu/%ef%bb%bfzajlanak-a-tartalmas-pihenes-taborok/ 

Felelős: pályázatokért felelős munkatárs, pénzügyi munkatárs 

Ellenőrzési pont: honlap, hírlevél, fb hír, 

 
15. AOSZ kártya 
 
Az AOSZ kártya segítségével igazolható az autizmus ténye, illetve a kártyán feltüntethető a 
vészhelyzet esetén értesítendő személy neve és elérhetősége. Az AOSZ kártyával a holnapon 

https://aosz.hu/wp-content/uploads/2021/01/TAJEKOZTATOAutizmussal-elo-szemelyek-tamogatasa-a-szocialis-ellatasban_-T050012020.pdf
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2021/01/TAJEKOZTATOAutizmussal-elo-szemelyek-tamogatasa-a-szocialis-ellatasban_-T050012020.pdf
https://aosz.hu/%ef%bb%bfzajlanak-a-tartalmas-pihenes-taborok/


feltüntetett szolgáltatások kedvezménnyel vehetőek igénybe. Az AOSZ 1/2020. (IX.16.) 
elnökségi határozat alapján 2020. szeptember 21-től az Autisták Országos Szövetsége által 
kibocsátott AOSZ kártyát minden autizmusban érintett személy igényelheti, amennyiben a 
diagnózis tényét igazoló dokumentumot az AOSZ irodájában, a vidéki AOSZ Info-Pont 
irodákban vagy valamely tagszervezeténél hitelt érdemlően bemutatja. Az AOSZ kártya 
kibocsátásával kapcsolatos feladatok: postai úton és online beérkezett AOSZ kártya 
igénylések nyilvántartása, a diagnózis tényének ellenőrzése, a kártyák kibocsátása és az 
igénylőhöz történő eljuttatása. Fontos és folyamatos feladat az AOSZ kártyapartnerek 
körének bővítése az autizmusban érintett személyek igényei alapján. 
 
AOSZ kártyáról, kedvezményekről és igénylésről bővebben: https://aosz.hu/aosz-kartya/  
 
Felelős: AOSZ kártya programért felelős munkatárs 
 
Költségek: AOSZ nyersanyag kártya  
 
Ellenőrzési pont: honlap, facebook hírek 
 
 
16. Társadalom autizmusról történő gondolkodásának pozitív irányú befolyásolása, 
animátor program 
 
Animátor program az iskolás kortárs közösség számára: 
A társadalmi szemléletváltoztatás egyik lehetséges módja a fiatalok véleményének formálása, 
hiszen ők azok, akik még befogadóak, egy évtized múlva pedig a közösség meghatározó 
tényezőivé válnak. Programunk keretében képzett és gyakorlott AOSZ animátorok ingyenes 
lehetőségek keretében ismertetik meg a kortárs közösségben az autista gyermekek/fiatalok 
mindennapjait. Mindezt játékos, szórakoztató, interaktív módon, a kortárs gyermekek/fiatalok 
bevonásával és aktív részvételével. Az AOSZ 2010 szeptemberében indított szemléletformáló 
óra célja nemcsak az emberiség színességének, a tipikustól eltérő jelenség elfogadásának 
elősegítése, de pontosabb autizmus-tudást is szeretnénk átadni a 10-18 éves korosztály 
számára. Fontosnak tartjuk, hogy eloszlassunk a köztudatban élő tévhiteket, mítoszokat az 
autizmusról, és korszerű információkat közvetítsünk. A programunkat az óvodás korosztályra 
is szeretnénk bővíteni. 
 
Együttműködések kialakítása érdeklődő szolgáltatókkal, munkáltatókkal: 
Ma már több éves tapasztalatunk van a DECATHLON kereskedelmi szereplővel az autista 
személyek támogatásában. Szemléletformáló programunk eredményeit más szereplőkkel is 
szeretnénk megismételni. Ennek érdekében a hozzánk érkező megkeresésekre örömmel 
reagálunk, mi magunk is aktívan kezdeményezünk ilyen együttműködéseket. 
 
Bővebben: 
Animátor program: https://aosz.hu/utazas-az-autizmus-korul-lehet-e-autista-a-padtarsam/ 
 
Felelős: animátor programért felelős munkatárs 
 
Költségek: animátorok jelképes díjazása, szakmai szupervízió, új képzés megvalósítása, 
újabb korosztály számára képzés kidolgozása  
 
Ellenőrzési pont: képzés meghirdetése, animátor órák száma a beszámolókban, honlap, fb 
 
17. Autizmus Világnap 
 
2021-ben a koronavírus járványhelyzetre való tekintettel az Autisták Országos Szövetsége az 
Autizmus Világnapja alkalmából a Különleges életek című filmmel hívja fel a figyelmet az 
autizmus spektrum zavarra. A filmet az Autizmus Alapítvány, az Autistic Art Alapítvány, az 
Autisták Országos Szövetsége és Czető Roland közösen ajánlja megtekintésre. A film 

https://aosz.hu/aosz-kartya/
https://aosz.hu/utazas-az-autizmus-korul-lehet-e-autista-a-padtarsam/


vetítése az ADS filmforgalmazóval való együttműködésben valósul meg magyar nyelvű 
szinkronnal.  
A Különleges életek című filmet az AOSZ az Autizmus Világnapja alkalmából 2021. március 
30. és április 4. között mindenki számára ingyenesen megtekinthetővé teszi 
 
Világnapi aloldal: https://aosz.hu/vilagnap2021/  
 
Költség: várhatóan 500.000 ft 
 
Felelős: elnök 
 
Ellenőrzési pont: hírek, beszámolók 

 
18. DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon 
 
Az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus 
spektrumon projekt 2021. május 31-gyel lezárásra kerül. Az elkészült digitális támogató 
rendszer fenntartása, továbbfejlesztése, további 100 eszköz beszerzése a 2021-es év 
feladatai közé tartozik. A rendszer működtetéséhez szükséges tárhely biztosítása, 12 
HelpDesk munkatárs, 1 koordinátor munkatárs, 1 szakmai vezető munkatárs munkájának 
bére a 2021-es évben állami támogatásból valósul meg. Az év második felében igény szerint 
érintett személyek, szülők, szakemberek részére workshop alkalmak szervezése várható 
(online / személyes formában egyaránt). A 2021-es évben különös figyelmet kell fordítani a 
DATA rendszer bevezetését és folyamatos használatát segítő szolgáltatás kialakítására és 
fenntartására, valamint annak kommunikációjára, mely a rendszer minél szélesebb körű 
megismerését és használatát, a társadalmi köztudatba történő beépítését segíti. 
 
Bővebben: http://data.aosz.hu/  
 
Költségek: Külön támogatással biztosított 67.000.000 Ft 
 
Felelős: DATA programért felelős vezető 
 
Ellenőrzési pont: meghirdetett workshopok, beszámolók, hírek, résztvevők 
 
 
 

https://aosz.hu/vilagnap2021/
http://data.aosz.hu/

