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NÉPSZÁMLÁLÁS 2022 -
Váljunk láthatóvá!

Gyakran olvasunk olyan statisztikai
adatokat, hogy a világon minden 59.
ember autista. Vagy hogy legalább
100.000 személy érintett autizmusban
Magyarországon. De ez tényleg így
van? Nem tudjuk pontosan. Nem tudjuk
pontosan, hogy hány autista személy él
Magyarországon, csak azt tudjuk, hogy
sokan vagyunk. Nincs pontos, minden
területre kiterjedő nyilvántartás. 
 
Pedig érthető, ha az autizmusban
érintett családok, az érdekvédelmi
szervezetek és a kutatók pontos
számadatokat szeretnének tudni. Azért,
hogy a szolgáltatások tervezhetővé
váljanak. Most és a jövőben is. Ha
tudjuk, hogy pontosan hány óvodáskorú
autista gyerek van, tudjuk, mennyi
speciális óvodai férőhely és fejlesztés
kell nekik. De azt is tudni fogjuk, hogy 3-
10 év múlva mennyi iskolai férőhelyre,
gyógypedagógusra, fejlesztési
lehetőségre lesz szükség, 10-15 év
múlva mennyi autizmus-specifikus
nappali intézményi vagy éppen
bentlakásos férőhelyre lesz igény. Azt is
tudni fogjuk, hogy ezek az igények az
ország melyik részén fognak mutatkozni.
Ebben segítenek a népszámlálás
összesített statisztikai adatai.
A 2011-es népszámláláson 5120-an
vallották magát autista személynek.
Most zajlik a 2022-es népszámlálás. Az
állam a szolgáltatásokat, a férőhelyeket
és a forrásokat a jövőben annyi emberre
tervezi, ahányról a hivatalos adatokból
tud.
Jelenleg nem látszunk! Rajtad is
múlik, hogy láthatóvá váljunk!
 

https://6dv86.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/viwOcuSa68KGoyuZwFSkG-RKuIL_hPD3NmQDNxbsNe0YkGJyENLEr0Jmu7WwFat4_1ChvOmuBeAxLflwdMA7OntvRkCAz8M3PIy2RC92UNh49DHdEywvoM7GZdUlvuUUce-bly4


Naponta megjelenő igény a szülők és az
érintettek részéről az Autisták Országos
Szövetsége felé, hogy ajánljunk
pszichológust, pszichiátert, aki ért az
autizmushoz. Olyan iskolát, óvodát, ahol
biztosított az autizmus-specifikus
fejlesztés, ahol a gyerek biztonságban
van és jól érzi magát. Olyan autizmus-
specifikus nappali intézményt, amely az
oktatási rendszerből kikerülő fiatal
felnőttek egyéni szükségleteinek
megfelelő napközbeni ellátását,
gondozását, képességeinek megőrzését
és fejlesztését biztosítja. Olyan
autizmus-specifikus bentlakásos
intézményt, ami közel van a család
lakóhelyéhez. Olyan védett
munkahelyet, ahol ők is megbecsült
tagjai lehetnek a társadalomnak.
Több autista személyre kellene szabni
a szolgáltatásokat? Mi tudjuk! De nem
látszanak. Rajtad is múlik, hogy
láthatóvá váljunk!
 
A népszámláláshoz készült
videónkat ITT tudjátok megtekinteni.
 
 
Hogyan tudod jelezni saját vagy
családtagod autizmusban érintettségét?
Minden háztartás kapott postai levélben
egy kódot szeptember végén. A kapott
kód segítségével az erre a célra
létrehozott internetes felületen adhatjuk
meg válaszainkat október 1. és 16.
között. 
A 31. kérdést jelöld a képen látható
módon.

Így megnyílik a 32. kérdés, ahol ki lehet
választani az autizmus spektrumzavart.

https://6dv86.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Rwr0rsi3TST5_CyLnwaNUvTZe_tXpzs2e1u-IFKLw-rfsiej5Ayykk5nes3NjM9MxeGoB3OnK2I0n7UK-oZmEyzMbuSIsEnOap1pfIrKdulkaEWYAU5KfPo8wWAm5NtZucU9bYf5CJPNMbk_OKxVoJGBsMW8PzPDX98Q7NWDmZAz0zmFuKFFj0ZzX-7ztXU


Ha nem kaptál levélben kódot, akkor a
belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon
tudsz új kódot igényelni ügyfélkapus
azonosítást követően. Az igénylés során
az elektronikus űrlapon meg kell adni:

az e-mail címedet,, amelyre a kód
meg fog érkezni;
azt a lakcímet, amelyre
vonatkozóan a kérdőív kitöltése
történik.

Aki nem tud élni az online kitöltés
lehetőségével, azokat számlálóbiztosok
keresik fel október 17. és november 20.
között, és tableten rögzítik a kapott
adatokat. 
November 21. és 28. között a település
jegyzőjénél tehetnek ennek eleget
adatszolgáltatási kötelezettségüknek
azok, akik november 20-ig ezt nem
tették meg.
A kérdőívekből anonimizált, összesített
statisztikai adatok készülnek, senkinek
az egyéni adata nem kerül
nyilvánosságra.
 
Ha segítségre van szükséged a
kérdőív kitöltésében, fordulj
bizalommal az AOSZ Info-Pont irodák
munkatársaihoz! 
 
A népszámlálásról részletesen ITT
tájékozódhattok.

Látogasson el honlapunkra: 
https://aosz.hu

Ez a hírlevelet erre a címre küldtük
aoszbudapest@gmail.comAzért kapta ezt a

hírlevelet, mert feliratkozott az aosz.hu
honlapon 

  
Kattintson ide, ha nem szeretne több ilyen

levelet kapni
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