
Autisták Országos Szövetségének 2022 évi szakmai munkaterve 

 
 

Szervezeti működés - 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, két elnökségi tag lemondása miatt. Bővebb 

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

Felelős:   elnök, tagszervezeteket koordináló munkatárs 

Ellenőrzési pont:  közgyűlési meghívók, jegyzőkönyvek, határozatok tára 

 https://aosz.hu/tagsag/kozgyulesi-hatarozatok/  

 

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

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint 

 

● Elnökségi ülések szervezése, lebonyolítása  

Havi rendszerességgel, de legalább 4 alkalommal évente. Szükség esetén elektronikus 

határozathozatal feltétele biztosított.  

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

Felelős:   elnök 

Ellenőrzési pont:  meghívók, jegyzőkönyvek, határozatok tára  

https://aosz.hu/tagsag/elnoksegi-hatarozatok/  

 

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

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint 

 

● 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. 

Ülések időpontja:  szükség szerint, de legalább évente 2 alkalommal 

Felelős:   FB elnök  

Ellenőrzési pont:  Évenkénti FB jelentés a gazdálkodásról és jogszerű működésről a 

közgyűlés számára. 

 

Költség: útiköltség (kb. 30-40 000 Ft/alkalom) 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint 

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 felépített értékekre, a helyi szervezeteink 

tapasztalataira építve, tagszervezetekkel közös jövőtervezés és megvalósítás.  Ennek érdekében 

online és személyes megbeszélések, tagszervezeti találkozók szervezése különböző 

helyszíneken. Májusban 2 Info-nap megtartása az újonnan nyílt irodákban, júniusban 2 Info-

nap megtartása a másik két újonnan nyílt irodában. Júliusban és augusztusban 2-2, összesen 4 

regionális tagszervezeti találkozó szervezése az AIP kollégák által. Várható időpont: május- 

június-július-augusztus. Bővebb információk: https://aosz.hu/rolunk-szol-dontsunk-egyutt-a-

jovonkrol/  https://aosz.hu/tagszervezeteink  

Felelős:   elnök, tagszervezeteket koordináló munkatárs 

Ellenőrzési pont:  találkozók dokumentációi, honlap hírek 

 

Költség: utazás, esetlegesen szállás, catering   

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint 

 

 

Az AOSZ munkaszervezetének operatív működtetése 

● Szakmai 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 vezető 

Ellenőrzési pont:  éves munkatervezés, workspace felület, szakmai és pénzügyi 

beszámolók. Üzemorvosi igazolás, munkavédelmi és tűzvédelmi továbbképzési 

jegyzőkönyvek. 

 

Költség: munkabér  

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint 

 

● Pénzügyi működés biztosítása 

A munkaszervezet költséghatékonyan működik a pénzügyi monitoring rendszer működésével. 

A hálózatok működnek, a tagszervezetekkel  való munka, fejlesztések megvalósulnak, a 

tagszervezetek támogatási lehetőségei bővülnek, forrásátadás EMMI-vel történő egyeztetés 

alapján valósulhat meg. Az elkülönítetten kezelendő elszámolandó címzett támogatások 

hatékony felhasználása valósul meg. 

Felelős:   pénzügyi munkatárs 

Ellenőrzési pont: pénzügyi beszámolók 

 

Költség: munkabér  

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


Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint 

 

A tagszervezeti hálózatok operatív működtetése 

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

A kézikönyv szerinti feladatokat ellátó AOSZ Info-Pont irodahálózat működtetése, közös 

érdekvédelmi aktivitás, együttműködés a jó gyakorlatok terjesztésében, szolgáltatások 

nyújtása, képzések szervezése, térségi fejlesztésének elősegítése, rendszeres tematikus 

találkozók szervezése, DATA helpdesk feladatok ellátása . 

Jelenleg 14 tagból álló vidéki AOSZ Info-Pont iroda hálózat működik, a munkatársak 

naprakész, magas színvonalú tudással bírnak, az egységes tudás megszerzése folyamatban van, 

a 4 új iroda munkatársainak belső képzése folyamatos. Helyi kapcsolati háló kiépül, régiós 

központú együttműködések folyamatosan bővülnek, autizmus tudás áramoltatása és a jó 

gyakorlatok átadása zajlik, DATA felhasználói közösség egyre bővül. Online és személyes 

munkatalákozók (7), belső tréningek (6), negyedévente értékelő munkanapok (4) és 

szupervíziók segítik elő a fenti eredményeket. Ezek megtartása online vagy személyes 

formában lesz, ami a járványhelyzet függvényében változhat. Bővebb információk: 

https://aosz.hu/aoszinfopontok/ 

https://aosz.hu/wp-content/uploads/2021/09/AOSZ-INFO-PONT-KEZIKONYV.pdf  

Az AOSZ Info-Pont iroda hálózat munkatársainak munkáját havi 10 órában foglalkoztatott, 

autizmus területén jártas gyógypedagógus segíti majd. 

 

Felelős:   elnök, AIP hálózati koordinátor munkatárs  

Ellenőrzési pont:  levelezőlista, találkozók feljegyzései, honlap hírek, havi 

teljesítésigazolások, facebook felületek 

 

Költség: vidéki irodák munkatársainak bérköltsége, munkatalálkozók, belső tréningek költsége, 

útiköltség térítések, infrastruktúra biztosítása a működtető tagszervezet útján 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint + DATA 

Fenntartás - 30 Millió forint, Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatás - 10 Millió forint 

 

 

Jogsegély szolgálat 
 

A Jogsegélyszolgálat feladatai: 

● A honlapon feltüntetett jogsegély szolgáltatást nyújta  

https://aosz.hu/jogsegelyszolgalat/  

● Jogi háttér támogatást biztosít az AIP kollégák InfoCentrum feladataihoz. 

● Autista személyeket és családjaikat tájékoztató anyagok jogi tartalmát készíti az 

ellátások igénybevételéhez, jogok értelmezéséhez, a kedvezményekhez. 

● Javaslatokat tesz stratégiai érdekvédelmi ügyekben, részt vesz a jogszabályok és jogi 

anyagok értelmezésében. Kapcsolatot tart egyéb érdekvédelmi szervezetekkel.  

 

Felelős:   AOSZ megbízott jogásza 

Ellenőrzési pont:  Iktatás 

 

Költség: számla alapján fizetett havi megbízási díj 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint 

https://aosz.hu/aoszinfopontok/
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2021/09/AOSZ-INFO-PONT-KEZIKONYV.pdf
https://aosz.hu/jogsegelyszolgalat/


InfoCentrum szolgáltatás - AIP munkatársak képzése 

 
Az InfoCentrum szolgáltatás keretében segítséget nyújtó személy tényszerű információk 

átadásával segíti az érdeklődőket. A rendelkezésre bocsátott információt átadja, segít annak 

értelmezésében, a megfelelő helyre irányítja a segítséget kérő személyt. A szolgáltatás 

autizmusban érintett személyek, családjaik és az őket ellátó, szolgáltatást nyújtó intézmények 

szakemberei, érdeklődők számára ad tájékoztatást. A InfoCentrumba érkező megkeresésekben 

történő segítségnyújtás az AOSZ Info-Pont irodában dolgozó munkatársaink feladata. Az 

egységes és magas színvonalú szolgáltatás biztosításához a tudásuk, kompetenciáik bővítése, 

megerősítése folyamatos, ezért a 2021-ben megkezdett tréningek folytatására kerül sor. (A 

trénerek Kővári Edit, dr. Kálozi Mirjam, Csepregi András és Szabóné Dr. Kállai Klára lesznek.) 

2022-ben összesen 6 belső tréningre, munkatalálkozóra kerül sor. Bővebb információ: 

https://aosz.hu/infocentrum/infocentrum-szolgaltatas/  

 

Felelős:   elnök, AIP hálózati koordinátor munkatárs, InfoCentrum szolgáltatásért 

felelős munkatárs, szakmai munkatárs  

Ellenőrzési pont:  jelenléti ívek, tréning anyagok, honlap, hírlevél, fb hír 

 

Költség: előadói díj, útiköltség, catering, esetleg szállásköltség 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint + DATA 

Fenntartás - 30 Millió forint 

 

Érdekvédelem 
 

Általános és speciális akadálymentesítési szempontsorok, ajánlások kidolgozása szakértők 

bevonásával. 

 

Felelős: szakmai munkatárs 

Költsége: a szakértői sor 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint 

 

Az Országos Autizmus Stratégiában megfogalmazott célok, szükséges intézkedések 

megvalósítására munkacsoportok indítása, közigazgatási egyeztetések generálása és 

lefolytatása. 

A köznevelési és szociális ellátórendszer dolgozóinak tudásbővítése és autizmus 

tudatosságának fejlesztése, képzések generálása, szervezése és a jogszabályok módosításának 

elérése a felmerülő problémák mentén. 

Precedens értékű ügyekben vizsgálatok indítása. 

Kommunikációs kampányok tervezése az evidencia alapú terápiák, a szülők tudatosságának 

erősítése érdekében. Szakmai tartalmak közreadásával két új holnap lesz elérhető 2022-ben. 

Közösségépítés: 2022-ben az előző év nyári rendezvénysorozatának jelzései alapján azt tűztük 

ki célul, hogy a diagnózis után azonnal személyes kapcsolatba kerüljünk a családokkal. Olyan 

segítséget nyújtsunk, hogy azt érezzék, hogy egy közösséghez tartoznak, bármikor 

visszajöhetnek és bizalommal lehetünk egymás iránt, pozitív jövőképet sugározzunk. Ennek 

érdekében ún. START csomaggal várjuk a családokat, melyet a diagnózis pillanatában az 

irodáinkban kézbe kaphatnak. A csomag tartalmazni fog olyan szakmai anyagokat, 

útmutatókat, melyek segítik a szülőket az autizmus spektrum zavar, illetve az igénybevehető 

szolgáltatások körének megismerésében. A csomag továbbá olyan kisebb ajándékokat is 

tartalmazni fog, melyek praktikusak, az egy közösséghez tartozás érzését ébresztik az új 

https://aosz.hu/infocentrum/infocentrum-szolgaltatas/


helyzetbe került családok számára, valamint a fontos kapcsolatfelvételi elérhetőségeket is 

kézbe kapják a családok. 

 

Felelős:   elnök, érdekvédelmi munkatárs, kommunikációs munkatárs 

Ellenőrzési pont:  Start csomag tartalma, megrendelések, dokumentációk 

Támogatási forrás megnevezése: DATA Fenntartás - 67 Millió forint 

 

Költség: útiköltség, jogászi díjazás, szakértői munkadíj, nyomdai költségek, ajándéktárgyak 

(összesen kb. 2 500 000 Ft) 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint, DATA fenntartás 

- 30 Millió forint 

 

● Országos Autizmus Stratégia 

 

Az Autisták Országos Szövetségének célja, hogy az autizmusban érintett személyek és 

családjaik érdekében olyan intézkedések szülessenek, melyek reagálnak az autizmus okozta 

nagyon eltérő élethelyzetek széles körére, illeszkednek a magyar jog- és intézményrendszer 

struktúrájába és leghatékonyabb módon, néhány éven belül a családok mindennapjaiban 

érzékelhető pozitív változásokat eredményezzenek. Az OAS2 szakmai előkészítése 

megtörtént, 2022-ben tovább folytatódnak a szakmai javaslatok közigazgatási szereplőkkel 

történő egyeztetései, amelyekben a szakértők és tagszervezeteink is bevonásra kerülnek. 

 

Felelős:   elnök 

Ellenőrzési pont:  egyeztetések, feljegyzések, munkaanyagok, hírek 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 millió forint 

 

● SZGYF együttműködés 

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság és az AOSZ együttműködési megállapodást 

kötöttek annak érdekében, hogy az autizmus spektrum zavarral élő emberek intézményi 

ellátása magasabb színvonalon valósuljon meg, a szükségleteik kielégítése minél teljesebben 

történjen meg. Az együttműködés megvalósítása érdekében az AOSZ autizmus szakértőt vont 

be. Az együttműködés célja az intézményrendszer autizmusszempontú fejlesztésének szakértői 

támogatása. Tapasztalataink szerint az elméleti képzést követően rendkívül fontos a helyszíni 

szakmai támogatás biztosítása. 

 

Felelős:    elnök 

Ellenőrzési pont:  szerződések, adminisztráció, óraelszámolások 

 

Költségek: szakértői óradíj (Br. 7000 Ft/óra) 

Támogatási forrás megnevezése: nem terheli az AOSZ költségvetését - a megrendelő költsége 

 

 

● Oktatási Munkacsoport  

 
2019 májusában az AOSZ elnökségi tagjai és autizmusban jártas és oktatási szakemberek 

részvételével alakuló ülést tartott az Oktatási Munkacsoport, amelynek feladata, hogy 

áttekintse, értékelje az autizmussal élő gyermekek helyzetét és javaslatokat fogalmazzon meg 

a köznevelési szakterülettel foglalkozó jogalkotók és más állami szervezetek számára. A 2022-



es évben várhatóan a következő szakmai feladatok valósulnak meg az oktatási munkacsoport 

által 

- Online szakmai nap szervezése a pedagógiai szakszolgálatoknak második alkalommal. 

Ennek költségvonzata nincs. 

- A felismeréstől a tanítás tervezéséig c. kiadvány kiadása és eljuttatása minden 

pedagógiai szakszolgálat munkatársaihoz. 

- Adatelemzés az elérhető közérdekű adatokból. 

- Cikkek megjelentetése az Esőember újságban. 

- A közoktatás egy területének kiemelése 

 

Felelős:  szakmai munkatárs 

Ellenőrzés:  megbeszélés feljegyzések, szerződések, adminisztráció, honlap hírek, 

Esőember cikkek 

 

Költségek: Szakértői óradíjak - 80 óra/év (kb 500.000 Ft) 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint 

 

Kommunikáció 

 
Az AOSZ alap kommunikációjának részét képezi a honlap, Facebook, Youtube csatorna 

működtetés, havi szintű hírlevelek, pályázati hírlevelek kiküldése, negyedévente megjelenő 20 

oldalas, színes Esőember újság (évente 4 alkalommal 1000 példányban, valamint 

elektronikusan). 

2022-ben folytatódik a 2. Országos Autizmus Stratégia kialakítása. Ehhez szorosan kapcsolódó 

kommunikációs feladat a stratégia népszerűsítése és a stratégia kulcs információinak átadása, 

valamint az AOSZ kommunikációjának átalakítása, megújítása, hatékonyságának erősítése. 

Ennek keretében megújításra kerül a data.aosz.hu weboldal, illetve elindul két új AOSZ által 

működtetett weboldal (Info-Bázis, edukációs oldal). Tervezzük továbbá az AOSZ, a DATA és 

az AOSZ Info-Pontok arculatának megújítását, új arculati kézikönyv elkészítését.  

 

Az előkészítés során a következő lépések valósultak meg: 

- A weboldalak átalakítása, illetve elindítása kapcsán a meglévő weboldalakról elemzés 

készült. 

- Kommunikációs munkacsoport tagjai és külsős partnerek 

- Emődi Julianna - tartalomfejlesztés 

- Komka Péter - tartalomfejlesztés  

- Suhajda Ágnes - operatív feladatok 

- Kövérné Miklós Zsuzsanna - hírek, hírlevél 

- Botz Attila - webfejlesztés 

- Weboldalak megújítása, elindítása kapcsán: funkció listák előkészítése, árajánlatok 

bekérése, tartalomkészítés elindítása 

- Arculati tervezések és arculati kézikönyv megtervezése 

 

2022-re tervezett tevékenységek: 

- Az AOSZ arculatának és kommunikációjának megújítása, kommunikációs 

felelületeinek egységesítése. 

- Tájékoztató, segítő  kommunikációs és információs tartalmak fejlesztése (tudáskitek) 

- data.oasz.hu weboldal megújítása 

- InfoBázis oldal fejlesztése, mely szakmai anyagok tárhelye lesz. Indulás: 2022. I. 

negyedév 



- Edukációs weboldal fejlesztése, mely érzékenyít, közérthető formában összegyűjti a 

releváns információkat autizmus témában. Weboldal indulása: 2022. I. negyedév 

- AOSZ, DATA, AOSZ Info-Pont arculati elemek megújítása, arculati kézikönyv 

elkészítése  

Felelős:   elnök, kommunikációs munkatárs 

Ellenőrzési pont:  weboldalak 

 

Tervezett költségek összesen: informatikai szakértői díjak, tartalomtervezés, grafika, honlap 

fejlesztés költségei (összesen kb. 7.000.000 Ft) 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint + DATA 

Fenntartás - 30 Millió forint, Miniszterelnöki Kabinetiroda támogatás - 10 Millió forint 

 

Képzések 
 

● Felnőtt Fogódzó képzés 

Felnőttképzési engedély száma: E-001430/2016/D001, új minősítés FEF online képzés 30 órás 

képzés a felnőtt kor előtti felkészüléshez azoknak az autizmusban érintett serdülők vagy 

felnőttek hozzátartozóinak és mindazok részére, akik munkájuk során találkoznak a felnőtt 

korú autista személyek problémáival. A képzésen 24 fő szülő, vagy szakember juthat 

információhoz, tudáshoz. 

2022-ben egy képzés kerül meghirdetésre. 

 

Bővebb információ: https://aosz.hu/wp-content/uploads/2022/01/Felnott-fogodzo-kepzesi-

tajekoztato-2021.pdf  

 

Felelős:   felnőttképzési vezető 

Ellenőrzési pont:  honlap, hírlevél, fb hír, adminisztráció, FAR bejelentés 

 

Költség: előadók díja, terembérlet, catering (összesen kb. 580 000 Ft) 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ 1 % 

 

 
● Autizmus és Nemiség képzés - AUTN 2022 

 
Autizmussal élő személyek szülei, segítőik és szakemberek részére szóló 2 napos minősített 

képzés. A képzés 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 

2022-ben 1 képzés kerül meghirdetésre - a tagszervezetek jelentkezése alapján 

  

Bővebb információ:  

https://aosz.hu/wp-content/uploads/2022/01/Autizmus-es-Nemiseg-kepzesi-tajekoztato-

2021.pdf  

Felelős:   felnőttképzési vezető 

Ellenőrzési pont:  honlap, hírlevél, fb hír, adminisztráció, FAR bejelentés 

 

Költség: előadók díja, útiköltség, szállásköltség, terembérlet, catering (összesen kb. 420 000 Ft 

https://aosz.hu/wp-content/uploads/2022/01/Felnott-fogodzo-kepzesi-tajekoztato-2021.pdf
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2022/01/Felnott-fogodzo-kepzesi-tajekoztato-2021.pdf
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2022/01/Autizmus-es-Nemiseg-kepzesi-tajekoztato-2021.pdf
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2022/01/Autizmus-es-Nemiseg-kepzesi-tajekoztato-2021.pdf


Támogatási forrás megnevezése: AOSZ 1 % 

 

 
● Autizmussal élő személyek támogatása a szociális ellátásban online képzés /T-05-

022/ 2020 

 
Az új minősített online továbbképzési program eredetileg az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 

kódszámú „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” elnevezésű 

projekt keretében került kidolgozásra és megszervezésre. 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 továbbképzés országosan meghirdetve heti 40 órában kerül 

megrendezésre, továbbképzési pontértéke: 36 pont 

Jelentkezők köre: Autizmusban érintett személyekkel foglalkozó, szociális ellátó 

intézményben dolgozó szociális szakemberek 

 

Bővebb információ: 

https://aosz.hu/wp-content/uploads/2022/01/TAJEKOZTATO-Autizmussal-elo-szemelyek-

tamogatasa-a-szocialis-ellatasban-online-tovabbkepzesrol_T05_022_2021.pdf  

Tervezett időpont: 2022. május 2-6 között – megfelelő számú (min. 25 - max. 30 fő) jelentkező 

esetén 

Képzés jelentkezési díja: 60 000 Ft/ fő 

 

Felelős:   felnőttképzési vezető 

Ellenőrzési pont:  honlap, hírlevél, fb hír, adminisztráció, FAR, NSZI 

Támogatási forrás megnevezése: Nincs költség 

 

● Képzések engedélyezése 
 

Felnőttképzési szakértővel egyeztetés a következő régi engedélyes képzések megújításáról: 

1. Autizmus spektrum zavar témában érzékenyítő program animátor képzés, 

Felnőttképzési engedély száma: E-001430/2016/D002 

2. Érdekvédelmi Tanácsadó képzés Felnőttképzési engedély száma: E-

001430/2016/D003 

3. Segítők képzése autizmussal élő személyek otthoni támogatására 

Felnőttképzési engedély száma: E-001430/2016/D004 

4. Autizmussal élő gyermekeket nevelő családok támogatása, a lakókörnyezetben segítő 

személyek képzésén keresztül 

Felnőttképzési engedély száma:  E-001430/2016/D00 

4 db képzés engedélyeztetése van az idei évre betervezve. 

 

Felelős:   felnőttképzési vezető 

Ellenőrzési pont:  honlap, adminisztráció, FAR  

 

Költség:felnőttképzési tanácsadási díj, engedélyezési díj (összesen 240 000 Ft) 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint 

 

● SZIN Nonprofit Kft/ NFSZK felnőttképzési szakmai egyeztetések, konzultációk 

 

https://aosz.hu/wp-content/uploads/2022/01/TAJEKOZTATO-Autizmussal-elo-szemelyek-tamogatasa-a-szocialis-ellatasban-online-tovabbkepzesrol_T05_022_2021.pdf
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2022/01/TAJEKOZTATO-Autizmussal-elo-szemelyek-tamogatasa-a-szocialis-ellatasban-online-tovabbkepzesrol_T05_022_2021.pdf


Célunk:  az európai uniós támogatásból megvalósult projektek autizmus specifikus 

képzéseinek átvétele,  megvalósítása, illetve fejlesztése a további képzési támogatások, 

források függvényében. Az idei év ezzel kapcsolatos tevékenységét a jogi lehetőségek, és a 

konzultációk eredményei fogják meghatározni.  

 

Felelős: elnök, felnőttképzési vezető 

Költség: nincs 

 

 

Pályázatok 

 

● Tartalmas Pihenés Pályázat / TP 2022 

 
A Tartalmas Pihenés program célja: 2022. 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. 

2021-ben 11 szervezet pályázott sikeresen, összesen 133 fő autista gyermek és felnőtt vehetett 

részt tartalmas nyári pihenést nyújtó táborokban. 

Feladatok: pályázat meghirdetése, szakmai és pénzügyi értékelése, szerződéskötések a 

támogatott partnerekkel, beszámolók összegyűjtése, hírek, pénzügyi és tartalmi beszámolók 

értékelése, szakmai beszámoló elkészítése 

 

Felelős:   projektmunkatárs, pénzügyi munkatárs 

Ellenőrzési pont:  honlap, hírlevél, fb hír, pályázatok, beszámolók adminisztrációja, 

nyomon követése 

 

Költség: támogatási összeg - 1.865.000 Ft 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint 

 

● Modellprogram 
 

Az AOSZ 2018-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2,5 millió forintos 

támogatásából sikerrel valósította meg az „Autizmusban érintett családokat segítő 

modellprogramot”, melyet újabb támogatásból bővített tartalommal folyamatosan fejlesztett.  

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.  

 

Feladatok a 2022-es évre: célok kitűzése a modellprogram jövőjével kapcsolatban, 

szupervíziók szervezése, újabb támogatás esetén a program folytatása. 

 

Felelős: érdekvédelmi munkatárs 

Ellenőrzési pont: 

- E-001430/2016/D005 (gyermekkori) képzés egységes dokumentum (papíralapú) 

- E-001430/2016/D004 (felnőttkori) képzés egységes dokumentum (papíralapú) 

- EMMI-nek beküldendő beszámoló (papíralapú) 

 



Költségek: terembérlet, catering, szupervízori díjazás (kb. 200.000 Ft / szupervízió) 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint 

 

 

Szolgáltatások 

 
● AOSZ kártya 

 

A postai úton és online beérkezett AOSZ kártya igénylések beiktatása, a nyomtatáshoz az 

adatok bevitele a táblázatba, a diagnózis ellenőrzése, AOSZ kártyák nyomtatása, átadása, 

átadás-átvételi dokumentum kiállítása, iktatása személyes átvétel esetén, valamint az elkészült 

kártyák postázása, iktatása folyamatos. Az idei évben elkészül egy online AOSZ kártya 

igénylőlap a honlapon, mely az ügyintézést megkönnyíti. Továbbá folyamatosan bővítjük 

AOSZ kártya partnereink körét. 

 

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

 

Felelős:   AOSZ kártya ügyintéző munkatárs 

Ellenőrzési pont:  szerződések, igénylőlapok, adatbázisok, honlap hírek 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint 

 

● Szemléletformálás - Animátor program 

 
Az animátor hálózat gondozása az idei évben komolyan feladatot jelent, hiszen a 

járványhelyzet az elmúlt két évben szüneteltette ezt a szolgáltatást. Az idei évben a meglévő 

animátoroktól további együttműködési szándékának felmérése, AOSZ Info-Pont irodák 

működési területéhez szükség esetén új animátorok képzése és biztosítása, ennek érdekében 

képzés, szupervíziók szervezése, animátorok nyilván tartása, bérkező igények összehangolása 

az animátorokkal. 

 

A szolgáltatást szeretnénk az óvodáskorú gyemekekre is kiterjeszteni. Ennek a programnak a 

kidolgozását, az Autizmus Alapítvánnyal tervezzük megvalósítani.  

 

Bővebb információk: https://aosz.hu/erdeklodoknek/szemleletformalas/  

Felelős:   Animátor koordinátor 

Ellenőrzési pont:  szerződések, beszerzések, szemléletformáló órák dokumentációja 

 

Költségek:  

- Szupervízió költsége: 60.960 Ft (2018-as szupervízió költsége volt) 

- Képzés megtartásának költsége: ~ 300.000 Ft + ÁFA/10 fő 

- Képzés kidolgozásának költsége (óvodás korra) 

- Animátor órák díjazása az animátorok részére (5000 Ft / óra) 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint + Miniszterelnöki 

Kabinetiroda támogatás - 10 Millió forint 

 

● DATA Szoftverrendszer és Szolgáltatás működtetése 

 

2022-ben az EMMI 30 millió forintos külön támogatást biztosít a DATA: Digitális autonómia-

támogatás az autizmus spektrumon projekt keretében létrejött digitális támogató rendszer és a 

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


használatát segítő szolgáltatások fenntartása, és minél szélesebb körű elterjesztésére a 

közvetlen célcsoporttagok és a tágabb társadalmi környezetben egyaránt. 

- Informatikai és terméktámogatási dologi és személyi költségek - tárhely biztosítása, 

hibaelhárítás - verziókövetés, informatikai terméktámogatás 4 millió forint értékben 

- Szolgáltatás fenntartásának személyi költségei: Az országszerte működő HelpDesk 

hálózat munkájának, illetve az őket koordináló, szakmai vezető tevékenységének 

finanszírozása. Forrás: 20 millió forint 

- Szülőedukáció:   Korábbi tapasztalatok alapján a DATA Támogató rendszer 

megismerése időt igényel az érintett személyek, családjaik és a szakemberek részéről 

egyaránt. Az említett célcsoportok számára autizmus szakértő bevonásával, evidencián 

alapuló, célcsoport specifikus tudás átadása a cél.  A tudásátadás többféle formájának 

kialakítása szükséges a célcsoport igényeinek figyelembevételével (e-learning 

tananyag, szakmai-módszertani anyagok, belső képzések, terület specifikus képzések, 

szolgáltatás, workshop sorozat). A csoportos tanulási lehetőség tervezetten tavasz 

végén (május-június), és ősszel (szeptember-október) kerül újra megszervezésre. 

Forrás: 4 millió forint. 

 

Bővebb információ: https://data.aosz.hu  

 

Felelős:  DATA szakmai vezető, DATA koordinátor, szakmai vezető  

Ellenőrzés:  felhasználói visszajelzések adminisztráció, szerződések 

 

Támogatási forrás megnevezése: DATA Fenntartás - 30 Millió forint 

 

 

Rendezvények, Konferenciák 

 

● Autizmus Világnap 

 

2022-ben a tavalyi évhez hasonlóan az Autizmus Világnap alkalmából a megszokottól eltérő, 

rendhagyó programmal készülünk. Ennek hátterében elsősorban a koronavírus 

járványhelyzetből fakadó bizonytalanság és az Ukrán menekülők segítéséből adódó 

többletfeladatok okozzák. Az autizmusban érintett országos szülői közösség és az autizmusban 

elkötelezett szakmai szereplők egyaránt jelzik a jövőkép hiányából fakadó kilátástalanságot. 

Idén a Szabadság-szobor kékre világítása mellett online fotókiállítással hívjuk fel a figyelmet 

arra, hogy a gyermekekből felnőttek lesznek és nem lehet elég hamar elkezdni a felkészülést a 

felnőttkorra. A fotókiállítás keretében 10-12 év elteltével fényképezzük ugyanazokat a 

személyeket, bemutatva ezzel a teljes család életében zajló átalakulást. 

Idén is cél az országos megmozdulásokra történő figyelemfelhívás. 

Bővebb információ: https://aosz.hu/vilagnap2021/  

 

Felelős:   elnök 

Ellenőrzési pont:  világnapi kampány, aloldal, hírek 

 

Költség: Szabadság szobor díszkivilágítási költségei (kb. 600.000 Ft) 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 Millió forint 

 

● AOSZ nap 

 

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


2022-ben tervezzük 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. 

2020 és 2021 évhez képest, a járványhelyzet kedvező alakulásában bízva, személyes jelenléttel 

tervezzük megvalósítani az eseményt. 

Az eseményen az AOSZ idén is tervezi átadni, a 2018-ban életre hívott Senpai Díjat, amelynek 

célja, hogy elismerje az autizmussal élő embereket segítő és integráló személyeket és 

szervezeteket. Idén is nyílt pályázat keretében lehet majd a jelölteket felterjeszteni. A díj mellé 

50.000 Ft jutalmat is tervez felajánlani a Szövetség. 

Felelős:  elnök, kommunikációs munkatárs, rendezvény megszervezéséért felelős 

munkatárs 

Ellenőrzési pont:  adminisztráció, meghívó, szerződések, jelenléti ívek, 

fotódokumentáció, előadások anyagai, pályázatok. 

 

Költség:  rendezvényszervezés, előadói díjak, megbízási díjak, terembérlet, catering, 

Támogatási forrás megnevezése: AOSZ címzett támogatás - 92 millió forint 

 

● Európa Jövője Konferencia 

 

A rendezvény célja a DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon digitális 

rendszer és a Csillagbusz Inklúziós és Intervenciós Program és azok hatékonyságának 

bemutatása a köznevelésben dolgozó szakemberek számára. 2022. március 31-ig 50-100 fős 

rendezvény megvalósítását tűztük ki célul. 

 

Feladatok: Rendezvény megszervezése, kommunikációja, előadók felkérése. 

 

Felelős:   DATA szakmai vezető 

Ellenőrzési pont: adminisztráció, szerződések, előadások anyagai, jelenléti ívek, 

fotódokumentáció 

 

Költség:  rendezvényszervezés, előadói díjak, adathordozók költségei, megbízási díjak, 

munkabérek (3.000.000 Ft) 

Támogatási forrás megnevezése: Európa Jövője Konferenciasorozat - 3 Millió Forint 


