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Tekintse meg a hírlevelet a böngészőjében.

AOSZ HÍRLEVÉL
Az Autisták Országos Szövetségének hírlevele 

2021. 09.10.

 
AUGUSZTUSI HÍRLEVÉL

 
 
 

Újabb 3 hellyel bővült az AOSZ kártya elfogadóhelyek listája
 

Örömünkre szolgál, hogy újra bővült az AOSZ által kibocsátott, érintettek
kártyájával kedvezményt nyújtó helyek listája.

 
 

 
 

Részletek: ITT
Információk AOSZ kártya igényléséről, illetve jelenlegi AOSZ kártya

elfogadóhelyek listája: ITT
 
 
 
 

PROGRAMOK
 

V. FUSS VELÜNK FUSS ÉRTÜNK - Jótékonysági futást szervez az
Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi Egyesülete

 
 

http://hirlevel.esoember.hu/display.php?M=420464&C=886319c5038e99d9376e7c9afdf5543b&L=151&N=258
https://aosz.hu/ujabb-3-hellyel-bovult-az-aosz-kartya-elfogadohelyek-listaja/
https://aosz.hu/aosz-kartya/
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Fuss Velünk, Fuss Értünk - az Esőemberek Szüleinek Dunaújvárosi
Egyesülete jótékonysági futást szervez az esőemberekért, 2021.

szeptember 18-án szombaton. Jótékonysági cél az Esőemberek Szüleinek
Dunaújvárosi Egyesületéhez tartozó gyermekek/felnőttek számára

fejlesztő programot tartalmazó számítástechnikai eszköz biztosítása. Az
esemény fővédnöke: Pötör Zoltán DTSE ultramaratonista. Ha Te is részt

vennél, vagy támogatnál, akkor olvasd el hírünket.
Részletek: ITT

 
 
 

Hagyományos Pannonhalmi Jótékonysági Séta szeptember 18-án

https://aosz.hu/v-fuss-velunk-fuss-ertunk-jotekonysagi-futast-szervez-az-esoemberek-szuleinek-dunaujvarosi-egyesulete/
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2021. szeptember 18-án kerül megrendezésre a hagyományos

Pannonhalmi Jótékonysági Séta. 
Részletek: ITT

 
 
 
 

Autizmus Világnap 2021 - Nagy Közös Gitározás Békéscsabán
 
 

https://aosz.hu/hagyomanyos-pannonhalmi-jotekonysagi-seta-szeptember-18-an/
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Idén is megrendezésre kerül a hagyományos Nagy Közös Gitározás
Békéscsabán 2021. szeptember 30-án az Aut-Pont Alapítvány

szervezésében. A Nagy Közös Gitározás már hosszú évek óta sok zenészt
és autizmusban érintett családot, szakembert mozgat meg az ország

minden részéről. Részletek: ITT
 
 

https://aosz.hu/autizmus-vilagnap-2021-nagy-kozos-gitarozas-bekescsaban/
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Webinárium autizmusban érintettek szülei számára
 

 
 

 
 
Autista gyermeked álláskeresés előtt áll? Akkor ez a program neked szól!

Ne felejts el időben jelentkezni!
Részletek: ITT

 
 

Galya 50/33/20/10/2 Jótékonysági Teljesítménytúra az
autistákért - Elindult a nevezés!

 
 
 

Az Apró Lépések Egyesület 2021. október 2-án, hatodik alkalommal
rendezi meg a Galya 50/33/20/10/2 Jótékonysági Teljesítménytúrát.  A
túra célja, hogy az autizmusban érintett gyerekek, felnőttek, családok

társadalmi elfogadását segítse, egy közös, inkluzív eseménnyel.
 

Részletek: ITT
 
 
 
 
 

Szeretettel vár minden érdeklődőt az Autista Gyermekekért
Egyesület Jógaklubja

 
 

https://aosz.hu/webinarium-autizmusban-erintettek-szulei-szamara/
https://aosz.hu/jotekonysagi-teljesitmenytura-az-autistakert-elindult-a-nevezes/
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Az autista gyermekek és fiatalok egy része nehezen vonható be a
hagyományos testedzési formákba. Az Autista Gyermekekért Egyesület

Jógaklubja olyan új, eddig nem gyakorolt mozgásformák kipróbálására ad
lehetőséget, amelyek élményszerűek, fizikailag nem megterhelőek, és
remélhetőleg kedvet csinálnak a résztvevőknek ahhoz, hogy otthon is

folytassák a mozgást.
 

Részletek: ITT
 
 
 
 

RÓLUNK
 

Megismerni, együtt gondolkodni, együtt tervezni! – Ősszel is
folytatódnak az AOSZ vidéki rendezvényei

https://aosz.hu/szeretettel-var-minden-erdeklodot-az-autista-gyermekekert-egyesulet-jogaklubja/
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Sok száz kilométer - Találkozás több száz emberrel, tíz fórumon és tizenöt
intézmény meglátogatása során - Több tucat okos javaslat és számos

problématerület újradefiniálása a fórumokon - Mozgalmas napok,
rengeteg információ - nagyvonalakban ez lehetne az idei nyár eddigi
mérlege az AOSZ országjáró körútjának, amely még nem ért véget!

 
Részletek: ITT

 
Korábbi beszámolók a road show állomásairól: ITT, ITT és ITT. 

Következő állomásra is várjuk tagszervezeteinket és az érdeklődőket.
Részletek ITT olvashatóak.

 
 
 
 
 
 

Nyáron is teljes erőbedobással folyik a munka az AOSZ
kommunikációs munkacsoportjában

https://aosz.hu/megismerni-egyutt-gondolkodni-egyutt-tervezni/
https://aosz.hu/rolunk-szol-dontsunk-egyutt-a-jovonkrol-elindult-az-aosz-road-showja/
https://aosz.hu/rolunk-szol-dontsunk-egyutt-a-jovonkrol-folytatodik-az-aosz-road-showja/
https://aosz.hu/rolunk-szol-dontsunk-egyutt-a-jovorol-utolso-allomasahoz-erkezett-az-aosz-road-showja/
https://aosz.hu/rolunk-szol-dontsunk-egyutt-a-jovonkrol-mindszentpuszta/
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Az AOSZ kommunikációs munkacsoportja a gárdonyi munka találkozóján
összegyűjtött információk feldolgozását és értékelését követően az AOSZ

nyári road show-ja során felmerülő további rengeteg értékes
visszajelzést, inspiráló gondolatot, ötletet építi be a véglegesítés előtt álló
kommunikációs tervbe. A vidéki találkozókon elhangzott visszajelzések,
ötletek, tervek is részét képezik az AOSZ jövőbeli munkájának, mely a

kommunikációs tevékenységet is nagymértékben befolyásolja.
 

Részletek: ITT
 
 

Fülöp Attila államtitkár speciális szakértői csoport felállításában
való részvételre kérte fel az AOSZ elnökét

 
Másodszori levélváltás utána az EMMI államtitkára, Fülöp Attila felkérte

Kővári Editet, az Autisták Országos Szövetségének elnökét, hogy az AOSZ
vegyen részt annak a speciális szakértői csoportnak a felállításában és a

közös szakmai munkában, amely az Ombudsman jelentése
eredményeként az autizmus spektrumzavar miatt speciális ellátást

igénylő gyermekek részére bentlakásos elhelyezést nyújtó intézmények
kialakítása érdekében jön létre.

Az előzmények, részletek és az államtitkár levele itt olvasható.
 
 
 

TÁMOGATÓ SZOLGÁLTATÁSOK
 

Jövőnket gyermekeink jelentik számunkra - Kék Madár Szülőklub
Tatabányán

https://aosz.hu/nyaron-is-teljes-erobedobassal-folyik-a-munka-az-aosz-kommunikacios-munkacsoportjaban/
https://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/
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Örömmel ajánljuk figyelmetekbe a tatabányai Kék Madár Szülőklubot. A
támogató szervezetet autista gyermeket, fiatalt, fiatal felnőttet nevelő

szülők számára hozta létre a Komárom-Esztergom Megyei
Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány.

Részletek: ITT
 
 
 

Kapocs Kártya – újabb segítség a fogyatékossággal élők
megértéséhez

 

 
A Civilút Alapítvány elkötelezett a fogyatékos emberek társadalmi
elfogadásának növelése mellett, ezért 2021 második negyedévétől

elindították a Kapocs Komplex Mintaprogramot. 
A Mintaprogram célja, hogy megmutassa, a fogyatékos embertársaink is

hasznos, értékteremtő tagjai a közösségeknek. 
 

https://aosz.hu/jovonket-gyermekeink-jelentik-szamunkra-kek-madar-szuloklub-tatabanyan/
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Részletek: ITT
 
 
 

Hozzátartozói és ifjúsági csoportok indulnak Szolnokon
autizmussal élő fiataloknak és családtagjaiknak

 

 
 

Az Autistákért Szolnokon Civil Társaság nyílt szülői és ifjúsági csoportokat
indít autizmussal élő fiatalok, illetve szüleik, hozzátartozóik számára. A

csoportban lehetőség van:
    • a családban tapasztalt nehézségek megbeszélésére,

    • segítségeket kapni a mindennapok gondjainak feldolgozásában,
illetve

    • tájékozódni az autizmus mibenlétéről.
 

Részletek: ITT
 

A csoportokat V. Szabó Tamás klinikai szakpszichológus vezeti.
 
 
 
 

SIKEREK
 

Elfogadás díjat nyert az Apró Lépések Egyesület!
 

https://aosz.hu/kapocs-kartya-ujabb-segitseg-a-fogyatekossaggal-elok-megertesehez/
https://aosz.hu/hozzatartozoi-es-ifjusagi-csoportok-indulnak-szolnokon-autizmussal-elo-fiataloknak-es-csaladtagjaiknak/
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Nagy öröm és megtiszteltetés érte a gyöngyösi Apró Lépések Egyesületet.
Tagszervezetünk a gyöngyösi civilek által alapított Elfogadás díját vehette

át.
 

Gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk!
 

Részletek: ITT
 
 
 

https://aosz.hu/elfogadas-dijat-nyert-az-apro-lepesek-egyesulet/
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Gratulálunk! – Díjat nyert a Miskolci Autista Alapítvány

 
 

 
 

A Miskolci Autista Alapítvány áldozatos munkáját ezúttal Miskolc városa
ismerte el “Az Év Civil Szervezete” díjjal.

Részletek: ITT
 
 
 
 
 

Gratulálunk! – Megyei elismerésben részesült az Autista
Gyermekekért Egyesület Kecskeméten

 
 

21 beérkezett jelölés közül három szervezet nyerte el a „Kétszer ad, ki
gyorsan ad!” elnevezésű Megyei Civil Díjat. Idén az egyik díjazott az

https://aosz.hu/dijat-nyert-a-miskolci-autista-alapitvany/
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Autista Gyermekekért Egyesület lett.
 

Részletek: ITT
 
 

Kihez került az MVM ZENERGIA koncert bevétele? A SZIKRA
Tehetséggondozó Egyesület nyerte el a támogatást!

 
 

 
Az MVM online szavazás keretében dönt arról, hogy kit támogasson az

MVM ZENERGIA koncert bevételével. Tagszervezetünk, a SZIKRA
Tehetségkutató Egyesület is bekerült a három civil szervezet közé, akik

részt vehetnek a szavazásos versenyen. A szavazás nyerteseként a
SZIKRA a bazilika előtti koncert belépőiből összegyűjtött összeget nyerte

el.
Részletek: ITT

 
 

Az Autizmus Centrum dolgozói nyerték el az ingyen előadást a
Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház szavazásán

https://aosz.hu/gratulalunk-megyei-elismeresben-reszesult-az-autista-gyermekekert-egyesulet-kecskemeten/
https://aosz.hu/kihez-keruljon-az-mvm-zenergia-koncert-bevetele-a-szikra-tehetseggondozo-egyesuletre-is-lehet-szavazni/
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Lezárult a szavazás: A SZÍNHÁZI ANGYAL VAGYOK kezdeményezés
győztesei, a kecskeméti Autizmus Centrum dolgozói átvették

színházjegyeiket. Az intézmény munkatársai a Szentivánéji álom és A
csengő című produkciókat tekinthetik meg a program keretében.

 
Részletek: ITT

 
 

“NYITOTT BUDAPEST”- Nyert az AURA Egyesület Felnőtt Autista
Szabadidős és Kulturális Központ programja!

https://aosz.hu/az-autizmus-centrum-dolgozoi-nyertek-el-az-ingyen-eloadast-a-kecskemeti-katona-jozsef-nemzeti-szinhaz-szavazasan/
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Az Egész Budapest kategóriában az AURA Egyesület programja, az első
hazai Felnőtt Autista Szabadidős és Kulturális Központ létrehozását célzó
ötlet nyert a “Nyitott Budapest” szavazáson. Szurkolunk és támogatjuk

ennek a nagyon fontos, hiánypótló kezdeményezésnek a megvalósítását!
Részletek: ITT

 
 
 

NYÁRI ÉLMÉNYEK
 
 

9 autista gyermek gazdagodott nagyszerű élményekkel a
nemesvámosi Tartalmas Pihenés táborban

 
 

https://aosz.hu/nyitott-budapest-nyert-az-aura-egyesulet-felnott-autista-szabadidos-es-kulturalis-kozpont-programja/
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Július 5-9. között tartotta idei első komplex fejlesztő táborát az

AutiSpektrum Egyesület Nemesvámoson, melyben 9 autista gyermek vett
részt. A babzsákos szociális-kommunikációs fejlesztés mellett volt zene-
és lovasterápia, TSMT, kutyás foglalkozás, de a sok 'munka' mellett sem

maradhatott el a vízipisztolyozás, a kézműveskedés és a fagyizás.
Részletek: ITT

 
 
 

Út Rómába két keréken - Hagyományos apa-lánya biciklitúra az autista
gyerekekért

https://aosz.hu/9-autista-gyermek-gazdagodott-nagyszeru-elmenyekkel-a-nemesvamosi-tartalmas-pihenes-taborban/
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A hagyományos apa-lánya bringatúra idén is útnak indult Zalaegerszeg -
Boncodföldéről Rómába. Az 1300 km-es utat 13 nap alatt tették meg: fel

az Alapokba, le a Pó-síkságra, át Toszkánán és az Appenineken. A
résztvevőknek rengeteg élményben, a csodálatos tájak nyújtotta
látványban és kemény küzdelmekben volt részük, de sikerült! 

A bringaút egyúttal jótékonysági adománygyűjtés, a bevételből 3 autista
iskolai csoport és 11 autista lakóotthon részesül támogatásban. A

támogatás nem csak óriáslabdát, könyveket és játékokat, hanem az
összefogás erejét is jelenti! Olvassa el a teljes hírt ITT, hogy Ön is

támogathasson.
 
 
 
 
 

Egészségnap a nyársapáti Csiló lovastanyán a Töredék Világ
Alapítvánnyal

 
A Töredék Világ Autizmussal Élő Emberekért Alapítvány az autizmussal

élő gyermekeket, fiatalokat és családjaikat várta augusztus végén a
nyársapáti Csiló lovastanyán megrendezésre kerülő Egészségnapon.

 
Részletek: ITT

 
 
 Megnyílt az Autisták Kertje Siófokon  

https://aosz.hu/ut-romaba-ket-kereken-hagyomanyos-apa-lanya-biciklitura-az-autista-gyermekekert/
https://aosz.hu/egeszsegnap-a-nyarsapati-csilo-lovastanyan-a-toredek-vilag-alapitvannyal/
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Jótékonysági rendezvény keretében avatta fel az autisták siófoki

egyesülete az ARON-kertet a Millennium park sarkában. Az Autisták
Kertje fontos szerepet tölthet be a jövőben az autista gyermekek és

felnőttek társadalmi megítélésének formálásában.
Részletek: ITT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATA HÍREK
 
 

https://aosz.hu/megnyilt-az-autistak-kertje-siofokon/
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Ezt a kurzust azért hoztuk létre, hogy bárki, aki szeretné bevezetni a

DATA-rendszer használatát önállóan is szerezhessen magabiztos tudást és
gyakorlatot a rendszer használatának alapjairól olyan ütemben és

időbeosztással, amit a mindennapok megengednek számára.
 

A kurzus elvégzéséhez egy rövid kérdőívet kell kitöltened, ezt követően
elérhetővé tesszük számodra az E-learning felületet. A kérdőívet itt tudod

kitölteni.
 

Az E-Learning kurzusról, a DATA támogatói rendszerről, illetve annak
fenntartására biztosított állami támogatásról a DATA hírlevélben olvashat

többet. 
 

Látogass el honlapunkra: http://data.aosz.hu/
 
 
 

 
 
 

https://forms.gle/Bwy883NGytiHd9qe7
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2021/09/DATA-hirlevel-augusztus.pdf
http://data.aosz.hu/
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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/
https://data.aosz.hu/
http://hirlevel.esoember.hu/unsubscribe.php?M=420464&N=444&L=151&C=886319c5038e99d9376e7c9afdf5543b

