
Beszámoló az AOSZ 2021. évi munkájáról

Ügyvitel, az iroda operatív működtetése

Az AOSZ iroda 2021-ben az elmúlt 7 évhez hasonlóan az elnök aktív, operatív irányításával végezte

tevékenységét. 2021 júniusától az elnök munkáját egy teljes munkaidőben foglalkoztatott szakmai

irodavezető is segíti, aki elsősorban munkaszervezési, jogszerű működést biztosító feladatokat lát el.

2021-ben az Autisták Országos Szövetségének budapesti irodájában átlagosan 9 fő munkatárs

dolgozott, az AOSZ Info-Pont irodák hálózatában további 14 fő részmunkaidős munkatárs van

munkaviszonyban. A Szövetség által ellátott feladatok növekedése a munkavállalók számának

emelkedését tette szükségessé. Az AOSZ munkáját önkéntesek ebben az évben nem segítették.

Ennek oka, hogy a (SARS-CoV-2) pandémia okozta helyzetben személyes jelenléttel járó

rendezvényeink nem voltak.

Szövetségünk kiemelt figyelmet fordított az irodai munkavégzés maximális biztonságára, ezért a

2020. márciusában kialakított otthoni munkavégzés feltételeit felhasználva 2021. január-június,

valamint 2021. november hónaptól újra, a munkatársaik a feladatokat az otthonaikból látták el.

Az AOSZ iroda a pandémia során felismerte és fejlesztette az online lehetőségeket a belső
kapcsolatok és közös munkák, valamint a külső kapcsolatok, szülőtréningek, workshopok, találkozók

megszervezése érdekében. A fejlesztéseknek köszönhetően az otthoni munkavégzés és a külső
kapcsolatok, rendezvények megszervezésére is alkalmas felületekkel rendelkezzünk.

2021-ben az AOSZ központi irodájának bútorzata megújításra került, továbbá informatikai eszközök

beszerzésére is tudtunk forrást allokálni, a munkavállalók munkavégzési feltételeinek, valamint a

jogszabályi megfelelés érdekében.

A szervezet stratégiai és demokratikus működésének biztosítása, a tagság létszáma

Az Autisták Országos Szövetsége 2021-ben is a védelmi intézkedések második üteméről szóló

484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet tudta Alapszabály szerinti működését megvalósítani. 2021.

szeptember 25-én a tagság személyes részvételével megtartottuk az éves rendes közgyűlést. Ez a

közgyűlés egyben választó közgyűlés is volt, az elnök és egy felügyelőbizottsági tag mandátumának

lejárta miatt.

Az Elnökség 3 alkalommal tartott személyes elnökségi ülést, 2 alkalommal online elnökségi

megbeszélést, és 18 alkalommal hozott elnökségi döntést elektronikus szavazás útján. Az AOSZ

eredményes működése nagymértékben köszönhető a Szövetség gyors vezetői döntéseinek, az irodai

munkatársak rugalmasságának és a tagság együttműködésének, melyet ezúton is köszönünk. A

Felügyelő Bizottság az alapszabályban foglalt feladatait teljesítette.

2021-ben 3 tagszervezet lépett be a Szövetségbe, így 100 tagszervezetből állt a szervezet tagsága,

mely közül 57 tagszervezet fizetett tagdíjat.

Tagszervezetekkel való együttműködések



Rólunk szól! Döntsünk együtt a jövőnkről! című országos rendezvény sorozat

Megismerni, együtt gondolkodni, együtt tervezni! jelszóval 06.24-től 07.31-ig tartó országjáró

körutazásra indultunk. Az események hétvégente zajlottak, melynek során intézményeket látogattunk

meg és együtt gondolkodtunk a tagszervezeteinkkel és a szolgáltatásokkal a ránk váró feladatok

meghatározásán, a jövőképünkön!

A rendezvények egyik célja az volt, hogy az autizmus ügyének előmozdítását az eddig felépített

értékekre, a helyi szervezeteink tapasztalataira építve tervezzük és aztán a terveinket

tagszervezetinkkel együtt valósítsuk meg. Másrészt a közösségünk értékeinek, jó gyakorlatainak

megismerése, a közösségünk építése is célunk volt. Az Országos Autizmus Stratégia szakmai

előkészítésének és az első hazai innovatív támogató rendszer, a DATA fejlesztésének végére értünk. A

múltunk és jelenünk ismeretében együtt terveztük tovább a jövőnket tagszervezeteinkkel. Annak

érdekében, hogy minél több tagszervezetünkhöz eljussunk és bevonjuk őket a közös gondolkodásba

több helyszínen szerveztük meg ezeket a találkozókat. A rendezvényeken nagy számban részt vettek

az AOSZ és a vidéki AOSZ Info-Pont irodák munkatársai is, hiszen ők találkoznak közvetlenül a

családokkal, a problémákkal, a megoldandó ügyekkel.

Az intézménylátogatások során beszélgettünk a tagszervezetek megalakulásáról; a lakóotthonok,

nappali foglalkoztatók alapításáról, napi gondjaikról, eredményeikről, ezáltal bemutatva az országban

működő jó gyakorlatokat és azok nyújtotta lehetőségeket, korlátokat.

A rendezvényeknek nagy sikere volt, így ősszel is folytattuk további helyszíneken. Voltak olyan

helyszínek, ahová a járványhelyzet alakulása miatt nem sikerült eljutni az igények ellenére.

Helyszínek ahol jártunk: Tótvázsony, Boncodfölde, Kozármisleny, Pécs, Balmazújváros, Gyöngyös,

Miskolc,  Ópályi, Kecskemét, Békéscsaba, Vésztő, Szeged, Mindszentpuszta, Szolnok.

A találkozókra meghívtuk a szociális, az egészségügyi és köznevelési rendszerben dolgozókat, a

rendvédelmi szerveket és a kormányhivatalok és önkormányzatok képviselőit is, akik nagy örömmel

vettek részt a közös gondolkodásban. A sajtó is képviseltette magát több rendezvényen.

Összesen 16 intézmény életét ismerhettük meg, 12 tagszervezeti találkozót tartottunk, ahol 33

tagszervezetünk képviselőivel találkozhattunk, több, mint 200 fő részvételével.

Weboldal:

https://aosz.hu/rolunk-szol-dontsunk-egyutt-a-jovonkrol/

https://aosz.hu/az-aosz-videki-rendezvenysorozata-szolnokon-folytatodott/

Kisfilmek a rendezvényekről:

https://www.youtube.com/watch?v=z4lzM3gqpNg

https://www.youtube.com/watch?v=8xEb5ck68r0

https://www.youtube.com/watch?v=f5aHhV9uRGw

https://www.youtube.com/watch?v=ij8N4gy2usU

https://www.youtube.com/watch?v=4pTVxQId27A&t=14s

https://www.youtube.com/watch?v=JL8SlVb5cKQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZkA4V2LEIc8

https://www.youtube.com/watch?v=fWJVLmrmNg8

https://www.youtube.com/watch?v=U9iWeVhIwwk

https://www.youtube.com/watch?v=IJix9sFsnVE

https://www.youtube.com/watch?v=1TSOmyV5BVA
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https://aosz.hu/az-aosz-videki-rendezvenysorozata-szolnokon-folytatodott/
https://www.youtube.com/watch?v=z4lzM3gqpNg
https://www.youtube.com/watch?v=8xEb5ck68r0
https://www.youtube.com/watch?v=f5aHhV9uRGw
https://www.youtube.com/watch?v=ij8N4gy2usU
https://www.youtube.com/watch?v=4pTVxQId27A&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=JL8SlVb5cKQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZkA4V2LEIc8
https://www.youtube.com/watch?v=fWJVLmrmNg8
https://www.youtube.com/watch?v=U9iWeVhIwwk
https://www.youtube.com/watch?v=IJix9sFsnVE
https://www.youtube.com/watch?v=1TSOmyV5BVA


https://www.youtube.com/watch?v=p2AkyWM2TtY

https://www.youtube.com/watch?v=E2Z19P0602g

https://www.youtube.com/watch?v=mkkjAYpaGxU

https://www.youtube.com/watch?v=wGvMRJgjddE

AOSZ-kártya (1. részfeladat)

A 2013-ban bevezetett AOSZ-kártyából 2021-ben 704 db-ot állítottunk ki. A megnövekedett igény

ebben az évben is érezhető volt, ami annak is köszönhető, hogy Szövetségünk eredményes

érdekvédelmi tevékenységének köszönhetően az AOSZ kártya a köztudatban már ismert, az autizmus

tényének igazolására elfogadják.

2021-ben 5 új szolgáltatóval kötöttünk megállapodást, melynek keretében az AOSZ kártyával

rendelkező személyek és kísérőjük kedvezményes belépővel vehetik igénybe szolgáltatásaikat.

Az AOSZ kártyáról és a kedvezménypartnerekről itt tájékozódhat a tagság:

https://aosz.hu/aosz-kartya/

Annak érdekében, hogy még könnyebben tudjanak az érintettek AOSZ kártyát igényelni, idén online

igénylőlapot teszünk közzé a weboldalunkon.

Információs pontok működtetése (AOSZ Info-Pontok) (2. részfeladat)

A 2016-ban 6 tagszervezettel induló, majd 2018-ban 3, 2019-ben 1 újabbal bővülő AOSZ Info-Pont

iroda hálózat tevékenysége 2021-ben is tovább folytatódott, ebben az évben 4 újabb vidéki irodával

bővült a hálózat.

A szervezetek egyre felkészültebben és gyakorlottabban nyújtják 14 vidéki városban az AOSZ

szolgáltatásait személyes ügyfélszolgálat keretében, heti 12 órányi nyitvatartási időben, valamint

https://www.youtube.com/watch?v=p2AkyWM2TtY
https://www.youtube.com/watch?v=E2Z19P0602g
https://www.youtube.com/watch?v=mkkjAYpaGxU
https://www.youtube.com/watch?v=wGvMRJgjddE
https://aosz.hu/aosz-kartya/


kapcsolatépítéssel segítik a korszerű autizmus ismeretek és jó gyakorlatok terjesztését a

szolgáltatásokban. Folyamatosan építik a kapcsolatot a közszolgáltatásokkal, kiajánlják

szolgáltatásaikat, információs és egyedi, személyes segítséget nyújtanak a családoknak. Az AOSZ

érdekvédelmi tevékenységének formálásában rendszeresen részt vesznek, adatokat és információkat

gyűjtenek a folyamatos fejlesztés/fejlődés érdekében, részt vesznek az érdekvédelmi feladatok

beazonosításában, tapasztalataikat hozzáadják az előterjesztések készítéséhez, véleményezésekhez.

Munkájukat egységes protokoll (kézikönyv), komoly szakmai felkészítés, rendszeres szupervízió és

szigorú ellenőrzés mellett végzik.

2021-ben is kiemelt szerepük volt az új koronavírus (SARS-CoV-2) pandémiával kapcsolatos

tájékoztatásban. Folyamatos kapcsolatot tartanak az egészségügyi szolgáltatásokkal, a köznevelési

intézményekkel és a megyei rendőr-főkapitányságokkal a régiójukban. Feladatuk az autista emberek

érdekeinek védelme, a szakmai-módszertani alapú megközelítés elősegítése, az autista személyekkel

kapcsolatos szolgáltatások, intézkedések során személyes segítség, közreműködés az emberi jogokon

alapuló, szakszerű együttműködés megvalósítása érdekében. A veszélyhelyzettel kapcsolatos

intézkedésekről tájékoztatást nyújtottak online felületeiken és a látókörükben élő családokkal

kapcsolatos csatornáikon. Az AOSZ által létrehozott, autista személynek is könnyen érthető, az új

koronavírusról szóló tájékoztató aloldalról, és a rajta található segítséget nyújtó szakmai anyagokról is

tájékoztatták mind a közszolgáltatások szereplőit, mind a családokat, ezzel is segítve a védekezést a

veszélyhelyzetben. A vírushelyzet változása miatti jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel

kísérése, és az azokról szóló tájékoztatások megosztása is kiemelt feladatuk volt 2021-ben.

Az alábbi városokban és régiójukban érhető el a szolgáltatás: Vésztő, Szeged, Salgótarján, Veszprém,

Székesfehérvár, Nagykanizsa, Szombathely, Mindszentpuszta, Kecskemét, Debrecen, Miskolc,

Szekszárd, Siófok és Pécs.

A vállalkozási szerződések keretében 7.500.000 forint támogatást kapott az irodákat működtető 14

szervezet az irodák fenntartására, működtetésére, szolgáltatások nyújtására, valamint további

forrásokkal (szakkönyvek, kiadványok, mosható “AOSZ logós” maszk) segítette az AOSZ a

szolgáltatókkal és a célcsoporttal való kapcsolatok fenntartását és folyamatos bővítését.

● 128 db szakkönyv

● 86 db tájékoztató kiadvány

● 36 db mosható, aoszlogós maszk

A közös érdekvédelmi tevékenység biztosításához és az elszámolást segítő adminisztrációhoz közös

kollaborációs felületet, egységes e-mail címet, egységes arculatot tükröző közösségi oldalakat és

Skype és Google Workspace felületet használnak az AOSZ Info-Pont irodák munkatársai.

Weboldal:
http://aosz.hu/aoszinfopontok/

Az AOSZ Info-Pont irodák munkatársainak feladat vállalásához folyamatos felkészítésre és

szupervíziókra van szükség, melyet a korábbi években a szakmai stratégiai partnereinkkel közösen

valósítottunk meg, de erre 2021-ben ismét korlátozottabban volt lehetőségünk a járványhelyzet

alakulása miatt. Az új kollégák felkészítése az azonos szolgáltatási színvonal érdekében, a többi

http://aosz.hu/aoszinfopontok/


kolléga szupervíziójával közösen, kiemelt feladatunk. Az AOSZ-hoz érkező megkeresések egyre

nagyobb részét a helyi irodákban válaszolják meg, egyre gyakoribb a közvetlen segítségnyújtás

keretében történő segítés.

2021. december 21-én a MEDITOP Gyógyszeripari Kft-től ComVIT Complex Vitamin étrend-kiegészítő
60 db-os kiszerelésű filmtabletta adományt kaptunk, aminek nagyobb részét, 350 doboznyi vitamint

sikerült kiosztani még karácsony előtt a rászoruló családoknak a hálózat munkatársainak áldozatos

munkájával. A vitaminok az ország minden megyéjébe, minden térségbe eljutottak, így hozzá tudtunk

járulni sorstársaink egészségéhez.

https://aosz.hu/vitamin-adomany-autizmusban-erintett-csaladok-reszere/

Felkészítő napok:

DATA szoftverrendszer használatának megtanítására szóló felkészítés 2 napos:

2021.11.10 -én és 2021.12.14-én történt meg 5 fő kolléga részvételével.

Fogyatékosügyi és érdekvédelmi alapismeretek, technikák és módszerek az érdekérvényesítésre

felkészítő napok:

1. nap 2021.10.14 személyes jelenléttel - Szemléletmód, nemzetközi és európai jogszabályi

környezet, Magyarországi jogszabályi hierarchia, Alapvető Jogok és az azzal kapcsolatos

vizsgálatok

2. nap 2021.11.04 személyes jelenléttel - Reflexiók az előző alkalomról, feladat értékelése,

Egyenlő Bánásmód Hatóság, Jogorvoslati szervek

3. nap 2021.11.11 személyes jelenléttel - Diagnózis után… F 84 – Hogyan tovább? című
szakmai anyag részletes megismerése, értelmezése, megvitatása

4. nap 2021.11.25 online jelenléttel - Az Oktatási Kisokos című szakmai anyag részletes

megismerése, értelmezése, megvitatása

a. A szakértői bizottság szerepe és tevékenysége (eljárás megindítása,

intézménykijelölés, a szakértői vélemény tartalma, jogorvoslat)

b. Óvoda- és tankötelezettség

c. Az SNI gyermek, tanuló ellátásának feltételei a köznevelési intézményben, intézményi

dokumentumok, fejlesztések

d. Egyéni munkarend

e. A szülők jogai és kötelezettségei, jogorvoslat a köznevelés rendszerében és azon kívül

AOSZ Info-Pont irodák munkatársainak munkatalálkozói

A pandémia elleni védekezés jegyében, többször online munkatalálkozót tartottunk a

munkatársakkal, melyeken az aktuális feladatok, a vírushelyzet aktuális állapotának átbeszélése

mellett fontos szerepe volt az emberi kapcsolatok és a lelki egészség megőrzésének is.

Munkanapjaink témái:

2021. 01 06. (online) Az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú, „DATA: Digitális autonómia-támogatás

az autizmus spektrumon”című projekt feladatainak áttekintése

2021.01.08. (online) A munkatársak felkészítése az aktuális feladatok tükrében. Az elmúlt év

értékelése, tapasztalatok, éves munkaterv és ütemezés megbeszélése

https://aosz.hu/vitamin-adomany-autizmusban-erintett-csaladok-reszere/


2021.03.02. (online) Az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú, „DATA: Digitális autonómia-támogatás

az autizmus spektrumon” című projekt feladatainak áttekintése, az új szolgáltatás elindításával

kapcsolatos feladatok, az adatvédelem témakörének átbeszélése, az Információs centrum szolgáltatás

háttéranyagairól egyeztetés, tagszervezeti találkozók előkészítése, az Autizmus Világnapjával

kapcsolatos megbeszélés a járványhelyzet tükrében

2021.03.30. (online) Az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú, „DATA: Digitális autonómia-támogatás

az autizmus spektrumon”című projekt hosszabbításával kapcsolatos aktuális feladatok egyeztetése, a

készülő Országos Autizmus Stratégia megvalósításával kapcsolatos feladatok áttekintése

2021.04.07. (online) Az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú, „DATA: Digitális autonómia-támogatás

az autizmus spektrumon”című projekt feladatainak áttekintése, a projektzáró rendezvény

feladatainak áttekintése

2021.04.20. (online) A kommunikációs munkacsoporttal való egyeztetések, a kommunikációs terv

átbeszélése, feladatok áttekintése, az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú, „DATA: Digitális

autonómia-támogatás az autizmus spektrumon”című projekt zárórendezvényéről való egyeztetés

2021.04.27. (online) A kommunikációs munkacsoport feladatainak áttekintése, edukációs aloldal

bemutatása, az Országos Autizmus Stratégia kommunikációja, tagszervezeti találkozókon való

bemutatása

2021.05.04. (online) A kommunikációs munkacsoport feladatainak áttekintése, az

EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú, „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus

spektrumon”című projekt aktuális feladatainak áttekintése

2021.05.11. (online) az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú, „DATA: Digitális autonómia-támogatás

az autizmus spektrumon”című projekt zárórendezvénnyel kapcsolatos feladatok véglegesítése, az

edukációs aloldallal kapcsolatos kommunikációs feladatok

2021.06.01. (Budapest) Visszatérés a home office-ból, az aktuális feladatok áttekintése, a Az

EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú, „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus

spektrumon”című projekt lezárásáról szóló tájékoztatás, a DATA rendszer fenntartásának,

feladatainak áttekintése, az új, Google workspace munkafelület bevezetéséről szóló tájékoztatás, a

2021 évi fejlesztési célok meghatározása, az Országos Autizmus Stratégia bemutatásának feladatai a

tagszervezeti találkozók keretein belül

2021.06.16. (Gárdony) Kommunikációs munkanap, kommunikációs terv készítése, a közös

kommunikációs feladatok áttekintése, a Tóparti Szakambulancia és Pedagógiai Szakszolgálat

meglátogatása

2021.08.10. (online) A nyári Rólunk szól! Döntsünk együtt a jövőnkről! című országjáró

rendezvénysorozat tapasztalatainak átbeszélése, a helyi szervezetekkel, szolgáltatókkal való

kapcsolatépítés, együttműködések kialakítása a jó gyakorlatok terjesztése érdekében, a szülőkkel való

munka a diagnózis időszakában és közvetlenül utána, tagszervezetekkel való együttműködés,

közösség építése, AIP irodák szolgáltatásainak bővítése



2021.09.14. (Budapest) Új munkatársak bemutatása, az irodák szolgáltatásainak bővítése, a belső
együttműködések hatékonyságának növelése, közös értékrend átbeszélése, a tagszervezetekkel való

együttműködés feladatai, a Magyar Falu programhoz javaslatok előkészítése, az otthonfelújítási

támogatás autizmus szempontú akadálymentesítéshez javaslatok átbeszélése

2021.12.21. Évzáró találkozó, közös karácsonyi vacsora a munkatársakkal, a 2021-es év lezárása

Az AOSZ Info-Pont irodák elhelyezkedése és elérhetőségeik

Elérhetőségeik az alábbi weboldalon találhatóak: http://aosz.hu/aoszinfopontok/

A Szövetség fontosabb rendezvényei, eseményei 2021-ben

Az Autizmus Világnapja 04.02.

2021-ben a pandémia felülírta az autizmus nemzetközi világnapjához (április 2.) kapcsolódó összes

rendezvényt, amire minden évben készülnek országszerte mind a tagszervezeteink, mind az

autizmusban érintett családok és szakemberek. 2021-ben a veszélyhelyzet meghosszabbítása miatt a

szervezési munkálatok felfüggesztésre kerültek, és minden szervezet lemondta az összes addigra már

meghirdetett zárt térben tervezett rendezvényét. Mint minden évben, a Light It Up Blue - Ragyogj

Kéken! kampány keretében kivilágításra kerültek országszerte a szimbolikus városi épületek, és már

hatodik alkalommal kapott kék díszkivilágítást a budapesti Szabadság-szobor. Az Országgyűlés elnöke,

dr. Kövér László volt a világnapi kampány fővédnöke, és ebben a minőségében támogatta

Szövetségünket, amelyből fedeztük a Szabadság-szobor kék fényfestésének költségeit. A pandémiás

időszakra való tekintettel az Autisták Országos Szövetsége 2021-ben a Különleges életek című film

bemutatásával hívta fel a figyelmet az autizmus spektrum zavarra. A filmet az Autizmus Alapítvány, az

Autistic Art Alapítvány, az Autisták Országos Szövetsége és Czető Roland közösen ajánlotta

http://aosz.hu/aoszinfopontok/


megtekintésre. A film az ADS filmforgalmazó jóvoltából magyar szinkronnal volt megtekinthető
hazánkban. A Különleges életek című filmet az AOSZ az Autizmus Világnapja alkalmából 2021.

március 30. és április 4. között ingyenesen megtekinthetővé tette. A filmet több mint 3400 érdeklődő
tekintette meg.

A 2021-es Világnapi aloldal itt tekinthető meg: https://aosz.hu/vilagnap2021/

AOSZ NAP 2021

2021-ben is szerettük volna megrendezni a Szövetség hagyományos születésnapi rendezvényét, ami

nagy összefogó-erővel bír közösségünk körében. Ennek részét képezik különböző autizmus témájú

előadások, újdonságok bemutatása és az Autizmus Börze, amely lehetőséget nyújt szakkönyvek,

fejlesztőeszközök és szociális intézményekben élő autista lakók által készített termékek

megvásárlására, ezen kívül tagszervezeteink munkájának bemutatására. A rendezvénynek a

személyes jelenlét a legnagyobb varázsa, hiszen itt találkozhatnak minden évben az ország

különböző részein élő családok és szakemberek.

Sajnos a járvány elleni védekezés nem tette lehetővé ennek a rendezvénynek a megtartását sem.

Továbbá a járvány elleni védekezés és a technikai felkészültségünk ebben az időszakban nem tette

lehetővé egy online rendezvény megvalósítását sem.

Pályázatok

„Tartalmas Pihenés” 2021 (továbbadott támogatás)

Az Autisták Országos Szövetsége 2021-ben is pályázatot hirdetett tagszervezetei részére autista

gyermekeket és felnőtteket fogadó nyári napközbeni vagy bentlakásos tábor megszervezésének

támogatásához. A pályázat olyan nyári programokat támogatott, amelyek tehermentesítik a

családokat. A COVID-19 okozta járványhelyzet miatt már 2020-ban átdolgoztuk a pályázati

konstrukciót, hogy a megvalósítást a lehető legrugalmasabbá tegyük. A cél továbbra is az volt, hogy a

tagszervezeteink az autista gyermekek és felnőtt társaink számára speciális szükségleteiknek

megfelelő, tartalmas és élményekkel teli időtöltést nyújthassanak a pályázati támogatásból. A

Tartalmas Pihenés 2021 pályázati felhívásra 11 db pályázat érkezett, mind a 11 pályázat támogatást

kapott.

A megpályázott támogatások keretösszege összesen 1.870.000 Ft, a legalacsonyabb pályázott összeg

150.800 Ft a legmagasabb 200.000 Ft volt. A táborok 2021. június 15. – szeptember 30. között

valósultak meg. A beszámolási kötelezettség részletes leírása a Pályázati felhívásban található,

határideje 2021. október 15. volt. A támogatott szervezetek beszámolóit a hiánypótlásokat követően

az AOSZ Elnöksége elfogadta.

A pályázati programban résztvevő gyermekek vállalt száma 90 fő volt, a pályázati támogatás viszont

ennél több 73+60 fő autizmussal élő gyermek + 10 fő testvér nyári táboroztatásához járult hozzá.

https://aosz.hu/vilagnap2021/


A táborozásban résztvevő létszám eltérést mutatott a tervezetthez képest, melyeket a

beszámolókban jeleztek a támogatott szervezetek. Összesen 159 fiatal (+3 testvér) táborozását

támogatta a program az eredetileg tervezett 133 fő (+10 testvér) helyett.

DATA – Digitális Autonómia Támogatás az Autizmus spektrumon című fejlesztés

Szövetségünk munkájában a 2017. augusztusában benyújtott EFOP 1.1.5-17 kódszámú - A fogyatékkal

élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása projekt megvalósítása

továbbra is az egyik legfontosabb feladat volt. A koronavírus (SARS-CoV-2) pandémia miatt a projekt

megvalósítási időszaka 5 hónappal hosszabbodott, így annak befejezési határideje 2021.05.31. lett.

2021-ben kialakítottunk egy olyan szolgáltatást (“Te is bevezetheted a DATA-t”), mely az érdeklődő
családoknak, szakembereknek nyújt segítséget a DATA alkalmazás használatához. 2021. január -

május között 3 csoportot indítottunk több mint 200 fő részvételével. 2021. májusában közel 600

érdeklődő vett részt a DATA projekt online záró rendezvényén. Országos szinten folytatta munkáját

mind a 10+2 szolgáltatási pont HelpDesk munkatársa, ahol a tesztelők egyénre szabott technikai

segítséget kaphatnak a DATA támogató rendszer megismeréséhez, bevezetéséhez és használatához.

2021-ben kiosztásra került az összes, projektben beszerzett okoskészülék is. A digitális támogató

rendszer használatát segítő írott és videós tartalmakat az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani

Kutatócsoport szakemberei elkészítették. Annak érdekében, hogy az intézményben élő autista

személyek számára is elérhető legyen a DATA támogató rendszer, az őket ellátó szociális ágazatban

dolgozó szakembereknek “Autizmussal élő személyek támogatása a szociális ellátásban”

/T-05-001/2020/ címmel 8 alkalommal szerveztünk képzést 2021-ben (40 órás képzés, képzésenként

25 fő részvételével). Befejeződött a támogató rendszer szakmailag lektorált mintatartalmainak

elkészítése, illetve a DATA rendszert népszerűsítő kisfilmek elkészítése is (további együttműködés:

Budapesti Közlekedési Központ, Decathlon Áruház).

További információk a DATA projekt honlapján: http://data.aosz.hu/

Információs szolgáltatás (érdekvédelmi részfeladat)

Esőember folyóirat (érdekvédelmi részfeladat)

Az Esőember a tervezettek szerint 2021-ben 4 alkalommal jelent meg, március, június, szeptember és

december hónapokban 20-20 oldal terjedelemben, lapszámonként 1.000 példányban. 2021-ben is

minden alkalommal kiküldésre került online formátumban tagszervezeteink számára, hírlevél

listánkon, Facebook oldalunkon, valamint eljuttattuk fogyatékosságüggyel foglalkozó szaktárcákhoz,

könyvtárakba, iskolákba, szociális területre.

Hírlevél küldő szolgáltatás (érdekvédelmi részfeladat)

A 2021-es esztendőben az AOSZ 8 db Havi Hírlevelet, 10 db Rendkívüli Hírlevelet, 5 alkalommal

pedig Pályázatfigyelő Hírlevelet készített és küldött ki..

https://aosz.hu/hirlevel/hirlevel-archiv/?y=2021

http://data.aosz.hu/
https://aosz.hu/hirlevel/hirlevel-archiv/?y=2021


Online jelenlét (érdekvédelmi részfeladat)

A 2021-es esztendőben az AOSZ működtette és naprakészen tartotta az aosz.hu és a

www.data.aosz.hu oldalakat. Emellett a Szövetség új weboldalak tervezésébe kezdett. Elindult az

AOSZ InfoBázis weboldal fejlesztése, ahol evidencia alapú, ellenőrzött szakmai, érdekvédelmi és

tájékoztató anyagok állnak majd a szakemberek, illetve az autizmus iránt mélyebben érdeklődők

rendelkezésére. Az úgynevezett edukációs honlap tervezése szintén 2021-ben kezdődött. Az AOSZ

célja ezzel a oldallal az autizmus mibenlétének és sokszínűségének megismertetése minél szélesebb

társadalmi rétegekkel. Az Autisták Országos Szövetsége 2022. I. negyedévére tervezi a két új weboldal

élesítését.

Az AOSZ 2021-ben működő honlapjainak elérhetősége: https://aosz.hu/, https://data.aosz.hu/

A Szövetség hivatalos Facebook-oldala megközelítette  a 8000 kedvelőt.

Az AOSZ YouTube csatornája meghaladta a 300 feliratkozót.

InfoCentrum szolgáltatás működtetése (érdekvédelmi részfeladat)

Az InfoCentrum szolgáltatás keretében 2021-ben összesen 706 regisztrált megkeresés érkezett az

AOSZ-hoz, ezen belül 313 a központi irodába, 393 pedig az országszerte immár 14 helyszínen működő
AOSZ Info-Pont irodákba érkezett.

233 volt azoknak a megkereséseknek a száma, melyeket összetettsége, mélyebb jogi vonatkozásai

miatt a továbbiakban a Jogsegélyszolgálat kezelt.

A megkeresések nagyrésze e-mailben érkezett, de a telefonos megkeresések is gyakoriak. A

válaszadás rögzített protokollok mentén történik, a szakmai felkészítés folyamatos volt. 2021-ben

több olyan összefoglaló tanulmány is elkészült szakértő jogászok, pedagógiai szakemberek által,

részletes, pontos jogszabályi hivatkozásokkal, melyek a kollégáknak komoly segítséget nyújtanak a

válaszadáshoz. A válaszadásban nyilvánosan elérhető adatbázisok megjelölésével adunk információt,

felvilágosítást. Elkészült a gyermekkori ellátásokat áttekintő összefoglaló, egy a szülők tájékozódását

segítő tanulmány a diagnózist követő időszakban, egy külön összefoglaló csak az oktatási kérdésekről,

valamint egy a teljes felnőttkori ellátást áttekintő anyag. Ezek a háttéranyagok nagyban hozzájárulnak

az InfoCentrum szolgáltatás keretében adandó válaszok szakszerűségéhez. Az érdekvédelmi

szempontok érvényesítését az AOSZ elnöke és jogásza által 2021-ben frissített, majd külön tréning

keretében megtárgyalt érdekvédelmi kézikönyve is segíti. Az InfoCentrum megkeresések

összesítésében 2021-ben már nem tüntettük föl az AOSZ-kártyához kapcsolódó megkereséseket,

azokat másik fejezetben foglaltuk össze.

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


Érdekvédelem

Az Oktatási Munkacsoport eredményei

Az év elején elkészült a szülőknek szóló Oktatási Kisokos. Ez az anyag folyamatosan elérhető a

szövetség honlapjának főoldalán.

Készült 2 videó, melyek a pedagógiai szakszolgálatoknak szólnak. Az egyik a szülők nézőpontjából

mutatja be a szakértői vizsgálatok nehézségeit, a másik szakembereknek szól szakembertől, melyben

részletezve van az autizmus diagnosztikájának protokollja.

Kiadásra került egy kiadvány a pedagógiai szakszolgálatok szakemberei számára “A felismeréstől a

tanítás tervezéséig” címmel. Ez az anyag szintén a diagnosztika folyamatát mutatja be, melyet

autizmus szakértők készítettek.

2021. december 3-án online szakmai napot tartottunk a pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó

szakemberek számára. Három szakértő és egy érintett szülő előadását hallgathatták meg a résztvevők

(91 fő). A program célja a szakértői vizsgálatok autizmus specifikus akadálymentességének

bemutatása volt.



Hazai szervezetekkel való együttműködések

Mindennapi munkánk során folyamatosan kapcsolatban állunk a társfogyatékosságokat képviselő
egyesületekkel, a FESZT tagszervezeteivel, a szakmai- és jogvédő szervezetekkel, a Slachta Margit

Nemzeti Szociálpolitikai Intézettel.

Stratégiai együttműködési megállapodásban együtt dolgozunk az ELTE Bárczi Gusztáv

Gyógypedagógiai Karral valamint az Autizmus Alapítvánnyal. Stratégiai partnereink szakemberei

felbecsülhetetlen értékű támogatást jelentenek az AOSZ hitelességének, szakmai megbízhatóságának

biztosításában, az érintetteknek, a családoknak, a szolgáltatást nyújtóknak való megbízható szakmai

útmutatás, valamint a döntéshozókkal, kormányzati, szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel

folytatott tárgyalásainkhoz biztosított szakmai háttér nyújtásával. Példamutató és önzetlen segítséget

nyújtottak a pandémiás helyzetben a családok segítésében.

Országos Autizmus Stratégia

Az Autisták Országos Szövetsége az Országos Autizmus Stratégia megújítását kezdeményezte. Az

autizmusban érintett gyermekek száma dinamikusan nő, az elmúlt 3 évtizedben 2 generáció nőtt fel,

így az autizmusban érintett személyek és családjaik a mindennapokban az élet minden területén

komoly kihívásokkal néznek szembe. A közszolgáltatások, a köznevelés, szociális és egészségügyi

szolgáltatásokhoz való hozzáférés erősen korlátozott, az autista személyek munkaerő-piaci

elhelyezkedésének esélyei minimálisak. Az autizmus spektrumállapot olyan kihívás elé állítja a hazai

közigazgatási és szolgáltató rendszert, amely szakmai beavatkozást igényel. A korábban készült

Országos Autizmus Stratégia a megváltozott körülmények miatt már nem fejti ki hatását, ezért az

AOSZ kormányzati segítséget kért, szakmai együttműködést ajánlott a rendszer, illetve stratégia szintű
intézkedések megtételéhez.

Az Országos Autizmus Stratégiát készítő bizottság szakértőit a kormány képviselői kérték föl. A

Bizottság tagjai: az Autizmus Alapítvány és az Apró Lépések Egyesület, az ELTE Bárczi Gusztáv

Gyógypedagógiai Kar, a Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, a Heim Pál OGYI Mentálhigiéniai

Központ, a Heim Pál Kórház Mentálhigiéniai Ambulancia, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, a

Klebelsberg Központ és a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar. Az Autisták Országos

Szövetsége a stratégia készítésének koordinálásával megbízott szervezet.

A Bizottság az AOSZ koordinációjával áttekintette az elmúlt évek autizmussal élőket érintő
programjait, problématérképet készített és intézkedési javaslatokat készített elő a széleskörű
közigazgatási egyeztetések lebonyolításához, melyek a beszámoló mellékletét képezik. Az Autisták

Országos Szövetsége 2021. nyarán 16 helyszínen folytatott érdekvédelmi és szakmai résztvevőkkel

egyeztetéseket a stratégiai célkitűzések, a megvalósítási javaslatok és a megoldandó feladatok

köréről, melyből összefoglaló anyag és videós összefoglalók készültek. Ennek köszönhetően a

stratégia készítés széles körben társadalmi szintre emelkedett és átfogó javaslatok születtek. A

fórumokról szóló összefoglaló kisfilmek itt tekinthetőek meg.

Tótvázsony: https://youtu.be/f5aHhV9uRGw

Boncodfölde: https://youtu.be/mkkjAYpaGxU

Pécs-Kozármisleny: https://youtu.be/E2Z19P0602g

https://youtu.be/f5aHhV9uRGw
https://youtu.be/mkkjAYpaGxU
https://youtu.be/E2Z19P0602g


Balmazújváros- Gyöngyös: https://youtu.be/p2AkyWM2TtY

Ópályi „Együtt könnyebb” : https://youtu.be/1TSOmyV5BVA

Békéscsaba-Vésztő: https://youtu.be/IJix9sFsnVE

Miskolc: https://youtu.be/U9iWeVhIwwk

Szeged: https://youtu.be/fWJVLmrmNg8

Mindszentpuszta: https://youtu.be/ZkA4V2LEIc8

Szolnok: https://youtu.be/JL8SlVb5cKQ

Kecskemét: https://youtu.be/guuNiEdNNMc

Megköszönő összeállítás: https://youtu.be/z4lzM3gqpNg

Kecskemét példát mutat: https://youtu.be/ij8N4gy2usU

Nagy összefoglaló film a roadshow-ról: https://youtu.be/8xEb5ck68r0

Az Autisták Országos Szövetsége az EMMI Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságával

együttműködve elköteleződött amellett, hogy a szakmai előkészítést követően több területet érintő
közigazgatási egyeztetések keretében fogja megvitatni az előkészített intézkedési javaslatokat. Arra

törekedtünk, hogy a szakmai javaslatok illeszkedjenek a szakpolitikai fejlesztésekhez, így minden

területen kifejthetik azt a hatásukat, amely az autizmusban érintett személyek, családjaik és

szolgáltatások érdekében a lehető leghamarabb érezhető, pozitív változásokat eredményeznek.

Törekvésünk volt, hogy elérje azt, hogy a társadalom befogadóbb legyen, hogy az autista személyek

számára akadálymentesek legyenek a mindennapok, jelentősen növekedjen az egészségügyi,

köznevelési, szociális szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés, az igazságszolgáltatásban és

rendvédelemben mélyebb információval bírjanak az autizmusról. A stratégiai egyeztetésekhez

problématérkép készült, ehhez a korábbi autizmus stratégia, a Nyolc Pont projekt kutatásai,

közérdekű adatok, AOSZ megkeresések, MASZK kutatás eredményei, AJBH jelentések és az Országos

Fogyatékosságügyi Program kerültek felhasználásra, valamint az eddig elért eredmények, szakmai és

módszertani hazai és nemzetközi területen ismert tudások kerültek feldolgozásra. A közigazgatási

egyeztetések elkezdődtek, de a koronavírus helyzetben többször nehezítetté váltak. Az Országos

Autizmus Stratégia megismertetéséhez Kommunikációs Terv került kidolgozásra. A tervben kitűzött

kommunikációs célok előkészítése megtörtént, autizmus megismerését szolgáló edukációs oldal,

megbízható információkat kínáló autizmusról szóló portál fejlesztése hamarosan véget ér és a

társadalom, valamint az autizmusban érintett társadalmi réteg és az érdeklődők rendelkezésére fog

állni várhatón 2022 tavaszán.

Együttműködés az Országos Rendőrfőkapitánysággal

A pandémia okozta élethelyzetben számos szabály megváltozott, ami az autizmusban érintett

személyek számára értelmezhetetlen, kivitelezhetetlen volt. Az AOSZ együttműködést alakított ki az

ORFK-val annak érdekében, hogy ne kerüljenek bajba azok az autista társaink, akik nem tudták a

szabályokat betartani. Az együttműködés keretében tájékoztató anyagok, kifejezetten a rendvédelmi

szervek számára készült film került átadásra. Az ORFK és az AOSZ közös kapcsolati hálózatot állított fel

annak érdekében, hogy a pandémia idején és azt követően is élő együttműködés legyen a helyi

https://youtu.be/p2AkyWM2TtY
https://youtu.be/1TSOmyV5BVA
https://youtu.be/IJix9sFsnVE
https://youtu.be/U9iWeVhIwwk
https://youtu.be/fWJVLmrmNg8
https://youtu.be/ZkA4V2LEIc8
https://youtu.be/JL8SlVb5cKQ
https://youtu.be/z4lzM3gqpNg
https://youtu.be/ij8N4gy2usU
https://youtu.be/8xEb5ck68r0


kapitányságok és helyi munkatársaink, tagszervezeteink között. Ez az együttműködés több

alkalommal segített autista társainkon és a pandémiát követően is fennmaradt.

Együttműködés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal

Fontos terület a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal folytatott szakmai kapcsolat.

Létrejött a megállapodás az SZGYF-fel, melynek keretében egy szövetségünk által felkért, tapasztalt

gyógypedagógus szakértő fog rendszeres autizmus-specifikus szakmai segítséget nyújtani, rendszeres

helyszíni látogatások alkalmával tanácsot adni azon szociális intézményeknek, ahol különösen sok

autizmusban érintett ellátott van. Ezt a tevékenységet alapozta meg részben az ún. SCQ felmérés:

külön tájékoztató nap keretében, az Autizmus Alapítvány szakemberei közreműködésével mutatta be

az SZGYF-intézmények dolgozóinak az autizmus lehetséges tüneteinek felismerésére vonatkozó SCQ

kérdőíveket, majd az adott intézményben a felmérés elvégzésére. A cél az volt, hogy láthatóvá váljon,

hol vannak nagyobb számban autizmussal élő személyek, hol van nagyobb szükség az

autizmus-specifikus szakmai szemlélet erősítésére.

Együttműködés az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézettel

Új szereplő partnereink között az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet (IMEI). Egy

autizmussal élő kliensünk büntetőügye irányította figyelmünket az intézményre. Amennyiben ugyanis

egy autizmusban érintett vádlott kellő belátási képesség hiányában nem büntethető, attól még

fennáll az esélye, hogy kényszergyógykezelést rendelnek el számára a bűnismétlés megelőzése

érdekében. A kényszergyógykezelés az IMEI-ben történik, ahol jelenleg is vannak autizmusban

érintett fogvatartottak. Az AOSZ elnöke együttműködést kezdeményezett a büntetésvégrehajtási

intézmény vezetőségével annak érdekében, hogy az ott dolgozók autizmus-szakmai képzést

kaphassanak, és hogy az IMEI-ben gyógykezelt autista személyek ellátásában az eddiginél jobban

érvényesüljenek az autizmus szempontok, az ASD egészségügyi szakmai irányelv.

Együttműködés a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinikával

A Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika kutatócsoportja azzal a kéréssel

kereste meg Szövetségünket, hogy klienseink körében segítsünk vizsgálati alanyokat toborozni a

Nemzeti Agykutatási Program keretében végzendő kutatási projektjük vizsgálataihoz. A kutatásban

fájdalmat nem okozó vizsgálati eljárással (EEG) szeretnék a kutatók az autizmus spektrum zavarra

jellemző kognitív funkciókat, valamint társas együttműködési nehézségeket felmérni

neuropszichológiai tesztek segítségével. A honlapunkon közreadott felhívást megelőzően az AOSZ

autizmus szakértőt vont be az együttműködésbe. A kutatók várakozásai szerint az eredmények

előrelépést jelenthetnek majd az autizmus kezelésében.

https://aosz.hu/a-semmelweis-egyetem-varja-uj-kutatasahoz-autizmussal-elo-szemelyek-jelentkezes

et/



Jogi tevékenység

A jogsegélyszolgálatot (érdekvédelmi részfeladat) 2021-ben is dr. Kálozi Mirjam, az AOSZ megbízott

jogásza vezette. 233 esetben fordultak az érintettek az AOSZ jogsegélyszolgálatához.

A korábbi évekhez hasonlóan a jogsegélyszolgálatban jelentkező ügyek legnagyobb részét 2021-ben is

a különböző szociális vagy fogyatékosság alapú pénzbeli ellátások igénylésével, valamint az oktatási

kérdésekkel kapcsolatos problémák tették ki.

A megkeresések kapcsán kiemelendő, hogy egyre többen próbálnak fogyatékossági támogatást

igényelni, melynek kapcsán rengeteg elutasító határozat születik. Továbbra is gondot jelent az

autonómia teszt hiánya, az abból adódó elutasítások, továbbá e körben az ügyfelek tájékoztatásának

elmaradása. Tekintettel arra, hogy ezen határozatok csak bíróság előtt támadhatóak meg, ezért

jogsegélyszolgálatunk több esetben nyújtott segítséget keresetlevelek megfogalmazásában.

Egyre több olyan esettel is találkozunk, amikor a fogyatékossági támogatás igénylése kapcsán az

érintett autista személy már meglévő jogosítványát szinte automatikusan bevonják, akkor is ha évek

óta balesetmentesen vezet. Sajnos ez abból adódik, hogy a rehabilitációs szakértői szervnek külön

jogszabályi felhatalmazása van arra nézve, hogy amennyiben a vezetőképesség kapcsán kételye merül

fel a vizsgált személy vonatkozásában, akkor felülvizsgálatot kezdeményezhessen e körben. Ez elég

sok esetben kellemetlenséget okoz az érintetteknek, ám volt olyan is, akinek hivatásos jogosítványa,

ezáltal megélhetése került veszélybe emiatt.

Továbbra is megoldatlan és több esetben előkerülő probléma az, hogy a nagykorú autizmussal élők

szülei nem tudnak sem plusz munkaidő kedvezményt, sem táppénzt igénybe venni, amennyiben az

érintett orvosi ellátására huzamosabb időn át, vagy átmenetileg, de gyakorta ismétlődően van

szükség. Ez a probléma a COVID-19 járványhelyzet miatt még nagyobb hangsúlyt kapott.

GYOD és ápolási díj kapcsán általános probléma, hogy a jogosulti kör túl szűk, adódhatnak ugyanis

olyan élethelyzetek (és sajnos ezek egyre gyakoribbak), amikor csak egy távolabbi rokon tudja vállalni

az olykor valóban súlyos állapotú autista személy gondozását, ápolását, azonban például ha egy

nagynéni kerül ilyen helyzetbe és kényszerül feladni a munkáját, nincs lehetőség sem ápolási díj, sem

GYOD igénylésére. Javasolt tehát a jogosulti kör mielőbbi bővítése. A jogsegélyszolgálat tapasztalatai

szerint sajnos még mindig előfordul, hogy helytelen jogértelmezés miatt a GYOD-dal párhuzamosan

más, gyermekek után járó ellátásokat nem vagy nem teljes összegben állapítanak meg a jogosultak

számára.

Az oktatási ügyek kapcsán egyre inkább felerősödik az a tendencia, hogy a szülők igyekeznek

elkerülni a sajátos nevelési igény megállapítását, vagy a már megállapított SNI esetén a sikeres

integráció érdekében igyekeznek akár magán úton finanszírozva árnyékpedagógus vagy pedagógiai

asszisztens segítségét igénybe venni a nevelési-, oktatási intézményben, ehhez pedig jogi

asszisztenciát igényelnek jogsegélyszolgálatunktól. Megjegyzendő, hogy a tárgykört érintő
jogszabályok sajnos igen kevés államilag finanszírozott gyógypedagógiai asszisztens alkalmazását

teszik lehetővé a köznevelési intézményeknek, így hiába volna arra igény, mégsem oldható meg

minden azt igénylő autizmussal élő gyermek megsegítése ilyen módon, ezért a szabályozás e körben



átgondolandó lehet. Továbbra is egyre több panasz érkezik a nem megfelelően kivitelezett,

szakszerűtlen integráció miatt.

2021-ben dr. Kálozi Mirjam bár nem látott el jogi képviseletet sem bírósági perben, sem pedig más

hatóság előtti eljárásban, ugyanakkor a korábbi évekhez hasonlóan a háttérben számos

bírósági/hatósági ügyben folyamatos beadvány készítéssel, tanácsadással segítette a

Jogsegélyszolgálathoz fordulókat. 2021-ben összesen 9 peres eljárásban segített keresetlevelet és

egyéb beadványokat megfogalmazni, mely ügyek közül 4 fogyatékossági támogatás igénylésével

kapcsolatos, s a legtöbb eljárás jelenleg is folyamatban van. Ezek közül kiemelendő egy GYOD-dal

kapcsolatos ügy, amely már befejeződött és az érintettek számára sikerrel zárult. Ebben az ügyben az

eljáró hatóság az autista gyermeket nevelő apa GYES iránti kérelmét tévesen azzal utasította el, hogy

az anya már GYOD-ot kap, ezért apának nem járhat a GYES hiszen a GYOD összege azt meghaladja.

Természetesen a határozat teljesen hibás jogértelmezésen alapult, mely jogszerűtlenül összemosta a

két jogosultra - apára és anyára - külön-külön vonatkozó feltételeket, így végül apa is és anya is

megkapta a GYES-t és a GYOD-ot teljes összegben.

Jogszabály véleményezés: 2021-ben kiemelt feladatként tekintett az AOSZ a fogyatékos személyek

jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény (Fot.) revíziójára, mellyel

kapcsolatban több minisztériumi és az érintett civil szervezetek közötti egyeztetésen is részt vett

online formában, valamint javaslataival segítette a szövegtervezet elkészültét. Sajnos azonban e

törvénymódosításra végül nem került sor.

Érdekvédelmi munka: Szövetségünk 2021. márciusában a UPR árnyékjelentés elkészítésében is

közreműködött, továbbá az EMMI-től e tárgyban 2021. májusában érkezett kérdéseket is

megválaszolta.

A MEOSZ kezdeményezte a fogyatékossági támogatás és a rokkantsági járadék összegének emelését,

mely szakmai javaslathoz az AOSZ is csatlakozott.

dr. Kálozi Mirjam az alábbi tájékoztató anyagok elkészítésében is közreműködött:

● Oktatási Kisokos, mely megtalálható az AOSZ honlapján és amely folyamatosan frissül és

bővül,

● Gyermekek után igénybe vehető ellátásokat összefoglaló tájékoztató anyag, amely

elsősorban az AOSZ Info-Pont irodák munkájának támogatásához készült.

Egyéb: 2021-ben 5 újságcikk illetve hír készült dr. Kálozi Mirjam közreműködésével, mely írások az

Esőember című újságban és/vagy a Szövetség honlapján is megjelentek.

AOSZ Info-Pont irodák felkészítésével és támogatásával kapcsolatos feladatok: Jogászunk több

esetben nyújtott segítséget a vidéki AOSZ Info-Pont irodákba érkezett jogi jellegű megkeresésekkel

kapcsolatban, továbbá 3 alkalommal különböző témakörökben az AOSZ felkérésére belső tréninget

tartott az AIP munkatársaknak.



Forrásteremtés

Az AOSZ-t évről évre egyre több olyan együttműködéssel keresik meg szervezetek, melyek kisebb

összegű adományt ajánlanak fel. Ezek összesítve a pénzügyi beszámolóban láthatóak.

Adó 1%-os felajánlások

1%-os kampányunkban több kommunikációs csatornán próbáljuk elérni azokat az adózókat, akik

Szövetségünket támogatnák személyi jövedelemadójuk 1 %-val. Az AOSZ 2021. rendelkező évre a

NAV tájékoztatása szerint 2.615.145 Ft összeget kapott 468 felajánlótól. Az 1%-ból befolyó összeget

mindig igyekszünk a családokat közvetlenül segítő szolgáltatásokra fordítani, szülőtréningekre,

szakkönyvek vásárlására.

Animátor órák megtartása, Társadalmi szemléletformálás (3. részfeladat)

Animátoraink 2021-ben az „Utazás az autizmus körül – Lehet-e autista gyermek a padtársam?”

program keretében a kialakult pandémiás helyzetben szemléletformáló órát gyakorlatilag alig

tartottak.

Folytatódott azonban az együttműködés a Decathlon Áruházakkal, a dolgozók autizmus ismereteinek

bővítése annak érdekében, hogy az autizmusra felkészülten várják a vásárlókat.

Képzések - szülőtréningek és felnőttképzési tevékenység

2021-ben az “Autizmussal élő személyek támogatása a szociális ellátásban T-05-001/2021 “ 40 órás

online engedélyezett továbbképzés megtartására összesen nyolc alkalommal került sor. A képzés

anyagát a DATA - “Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” projekt keretében

dolgozták ki szakértőink és az első hat képzés a projekt keretében került megvalósításra 2021.02.01.-

04.30. között 149 fő szociális ellátásban dolgozó szakember számára, majd ezt követően még két

alkalommal októberben további 50 fő számára. Az összesen 199 fő résztvevő az ország minden

részéből többféle szociális intézményből vett részt a választható szociális továbbképzési programon.

Az “Autizmus és Nemiség” képzés - autizmussal élő személyek szülei, segítői és szakemberek számára

október 29-30-án valósult meg Kecskeméten 20 fő résztvevővel. (Helyszín: Bács-Kiskun Megyei

Katona József Könyvtár - Kecskemét Szervező: Autisták Országos Szövetsége, Közreműködő: Autista

Gyermekekért Egyesület, Kecskemét.)

A “Felnőtt Fogódzó” 30 órás képzés november 18-20. között került megszervezésre most először

online formában 16 fő szülő és szakember részvételével.

A képzéseinken összesen 235 fő vett részt ebben az évben és 90 %-os vagy azt meghaladó

elégedettségi értékelést kaptak a résztvevőktől.

Az AOSZ 2021-ben az Fktv. 2021 évi változásai miatt két képzést újra minősített a régi képzései közül a

Felnőtt Fogódzó és az Autizmus és Nemiség című képzést, valamint bevezette a Minőségirányítási

Rendszert, hogy az új törvényi előírásoknak megfeleljen.



Az Autisták Országos Szövetsége, mint felnőttképzési intézmény 2020. szeptember 1 -től hatályos új

felnőttképzési törvény szerinti nyilvántartási számai:

● Nyilv. szám: bejelentés: B/2020/000328,

● Nyilv. szám: engedély: E/2020/000309

● MIR azonosító szám: ONLINE PRO:401

A képzésekről szóló részletes  tájékoztató itt található:https://aosz.hu/felnottkepzes/

Autizmussal élő családokat segítő modellprogram folytatása

2019 decemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma Fülöp Attila szociális államtitkár

képviseletében 5 millió forintot biztosított az Autizmussal élő családokat segítő modellprogram

folytatásához (43239-3/2019/SZOCSZOLG iktatószámú támogatói okirat). A koronavírus járvány miatt

azonban a 2020-ra tervezett feladatok nagyrésze halasztódott, a projektidőszak meghosszabbításra

került (X/4091-2/2020/SZOCSZOLG iktatószámú támogatói okirat) 2021. november 30-ig. Így a

modellprogram folytatásának legfontosabb eseményei mind 2021-ben  zajlottak:

Két képzést szerveztünk meg, egyet a gyermekkori, egyet a felnőttkori segítőknek:

● Autizmussal élő gyermekeket nevelő családok támogatása, a lakókörnyezetben segítő
személyek képzésén keresztül E-001430/2016/D005 - 2021. május 10-11., június 7-8.

● Segítők képzése autizmussal élő személyek otthoni támogatására E-001430/2016/D004 -

2021. május 17-18., június 21-22.

Előbbi képzésben 20, utóbbiban 16 résztvevő szerzett sikeres elvégzést tanúsító oklevelet, ám ez

összesen 33 személyt jelent, mert hárman is voltak, akik mindkét képzést elvégezték. Ezek a képzések

nem szülőknek, de nem is szakembereknek szólnak, hanem autizmus-szakmai előképzettséggel nem

rendelkező, laikus személyeknek, akik a képzések elvégzésével azonban képessé válhatnak a

családban élő, autizmusban érintett gyermekek vagy felnőttek támogatására, pár órás felügyeletére,

kísérésére, akár a szülő, gondviselő átmeneti távollétében is. A képzések felépítése is ezt a célt

szolgálja: a négynapos képzés 2-2 napja közötti időszakban a segítők a partner családoknál

gyakorolják a tanultakat, kitöltik a munkájukhoz nélkülönhetetlen felmérő kérdőívet, majd a második

kétnapos blokkban már a saját konkrét tapasztalataik, kérdéseik mentén kapnak tanácsot az

előadótól. A képzések online térben zajlottak, de a gyakorlás értelemszerűen kontakt formában

történt a családoknál.

A képzések után szupervíziókat szerveztünk, 2021-ben ötöt, annak érdekében, hogy a segítőknek

legyen alkalmuk további, a gyakorlatban végzett segítői munkájuk során felmerülő kérdéseik

megvitatására.

A segítők a modellprogram lezárultával bekerülhetnek egy az AOSZ által nyilvántartott segítői

névjegyzékbe. Jelenleg ez a névjegyzék 36 főt tartalmaz. Ez elenyésző létszám a családok igényeihez

képest, jelentősége mégis abban van, hogy kialakult a segítők elérhetőségnek protokollja, és a

névjegyzék bővülésével párhuzamosan ez a modellezett szolgáltatás bővülni tud.

https://aosz.hu/felnottkepzes/


Az AOSZ honlapján külön aloldalon jelezhetik a családok, ha segítő személy támogatását szeretnék

igénye venni, és kapcsolatot keresnek ilyen személlyel. Az AOSZ automatikusan továbbítja ezeket az

igényléseket a modellprogram keretében létrejött, de már attól függetlenül működő, nem nyilvános

segítői névjegyzékben szereplő segítőkhöz. http://aosz.hu/otthonsegites

Az AOSZ továbbra is szükségesnek tartja segítői képzések meghirdetését, valamint a képzett

segítőknek szupervíziók szervezését. A modellprogramban kidolgozott és a gyakorlatban is

megvalósított képzések a továbbiakban az AOSZ, mint felnőttképzési intézmény képzési palettáját

gazdagíthatják.

Kelt: Budapest, 2022
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