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EREDMÉNYES VOLT AZ AOSZ TILTAKOZÁSA
– AUTIZMUS TÉMÁJÚ REKLÁMFULMET KÉSZÍT A MINISZTERELNÖKI HIVATAL
Mint arról beszámoltunk, 2008 végén a Miniszterelnöki Hivatal, együttmőködve nagy országos
fogyatékosügyi szervezetekkel, társadalmi célú hirdetésként 1-1 perces mini-filmeket, ún. szpotokat forgatott a látássérült, siket, értelmi sérült és mozgássérült emberek jobb társadalmi elfogadásáért. A
szpotokat 2008 decembere óta több tévécsatorna is levetítette, és megtekinthetık az
egyenloesely.freeblog.hu oldalon is. Ugyanakkor 2008 végén az autizmus egyszerően kifelejtették a
kampányból, ezért az AOSZ levélben tiltakozott a Miniszterelnöki Hivatalnál 2009. januárban.
A tiltakozást követıen dr. Szilágyiné dr. Erdıs Erika AOSZ-elnök és Petri Gábor ügyvezetı titkár vett
részt személyes megbeszélésen a Miniszterelnöki Hivatalban, ahol a kampányt vezetı szakemberek
elismerték el hibájukat és 2009. évi forrásokból haladéktalanul elkezdték az autista emberekkel
kapcsolatos reklámfilm leforgatását is.
Híreink szerint a reklámfilm – amelynek forgatása február végén ér véget – rendezıje Spáh Dávid lesz. A
kisfilmet összesen 105 alkalommal fogják vetíteni országos televízió-csatornák 2009. márciusban.
Reményeink szerint a vetítések segíteni fogják, hogy a közvélemény jobban megismerje az
autizmust.
A program keretében február elején a PestiEst és az EstTV magazinokban is kétoldalas cikkek jelentek
meg az AOSZ közremőködésével, így több mint hatszázezer emberhez juttatva el alapvetı fontosságú
információkat az autizmusról. További információ a kampányról az egyenloesely.freeblog.hu weboldalon.
*

Kérjük, ajánlja fel adója 1%-át az AOSZ részére!
Adószámunk:

19025915-1-42
*

MŐKÖDIK A NE HAGYD MAGAD! PROGRAM ANTIDISZKRIMINÁCIÓS JOGSEGÉLYVONALA
Az AOSZ és a Kézenfogva Alapítvány folytatja a tavalyi évben elkezdett munkát. A Ne hagyd magad!
program keretében pedig tovább mőködik a program jogsegélyvonala. Várják az olyan szülık, családtagok vagy szakemberek megkeresését, akik úgy érzik, gyermeküket, családtagjukat, ismerısüket
hátrányos megkülönböztetés érte. Az eseteket jogászok vizsgálják ki és szükség esetén jogi eljárást
kezdeményeznek. A szolgáltatás díjtalan.
• A szolgáltatás igénybe vehetı e-mailen: nehagydmagad@kezenfogva.hu vagy info@esoember.hu;
• postai úton: Autisták Országos Szövetsége 1085 Budapest, Baross u. 28., jelige: „Ne hagyd magad!”;
• a www.kezenfogva.hu/nehagydmagad weboldalon keresztül közvetlenül is küldhet nekünk üzenetet
az ott található, könnyen kezelhetı on-line formanyomtatvány kitöltésével;
• telefonos ügyfélszolgálat helyi díjszabással hívható kék számon 06-40-200-320, ahol Tamás
Gyöngyvér, a jelzırendszer diszpécsere hétfınként 9.00 órától – 13.00 óráig és pénteken 14.00
órától 18.00 óráig várja a hívásokat.

RÖVID HÍREK
AUTIZMUS TÉMÁJÚ FILM NYERTE AZ IDEI FILMSZEMLE
ARANY ORSÓ-DÍJÁT
Mátyássy Áron: Utolsó idık címő filmje nyerte az idei Filmszemle legjobb filmjének járó Arany Orsó-díjat. A film egyik fı
karaktere egy autista lány.
Az autista karaktert játszó színésznek, Vass Teréznek és az alkotóknak Prekop Csilla nyújtott segítséget a minél hitelesebb,
autizmus-szakmai szempontból is elfogadható megoldások megtalálásában.
*
AZ AUTIZMUS ALAPÍTVÁNY
NEMZETKÖZI KONFERENCIÁT RENDEZ – ELSİ FELHÍVÁS
2009 tavaszán ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját az Autizmus Alapítvány. Ez alkalomból az alapítvány konferenciát
szervez.
A jubileumi konferencián világhírő autizmus-szakértık – Prof. Rita Jordan, Theo Peeters, Richard Mills –, illetve hazai
szakemberek tekintik át az autizmussal, valamint az autizmussal élı emberek ellátásával kapcsolatos mai tudásunkat.
A konferencia idıpontja: 2009. május 9. szombat. Helyszíne: a Magyar Telekom székházában – Tölösi Konferencia Központ
(1013 Budapest, Krisztina krt. 55.).
További részletek olvashatók 2009. március 1-tıl a www.autizmus.hu és a www.esoember.hu honlapon, ill. a 2009.
márciusi Esıemberben.
*
PÁLYÁZATI LEHETİSÉG CIVIL SZERVEZETEKNEK
Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal (DemNet) és a
Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együttmőködve nyílt pályázatot hirdet az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus Civil Támogatási Alapjának keretében civil szervezetek támogatására. A pályázatokat négy témakörben lehet beadni:
• környezetvédelem és fenntartható fejlıdés;
• civil szervezetek kapacitásfejlesztése;
• szociális kohézió, gyermekek esélyeinek növelése és egészségvédelem;
• kulturális örökségvédelem.
A pályázat kiváló alkalom lehet az autizmus területén dolgozó szervezetek számára is. Kérjük, keressék fel a pályázat
honlapját (www.norvegcivilalap.hu) és tájékozódjanak a részletekrıl.

RENDEZVÉNYEK, KÉPZÉSEK
A KISÚJSZÁLLÁSI AUT-INFO ALAPÍTVÁNY
ELİADÁSSOROZATA SZÜLİKNEK

Az AUT-INFO Alapítvány sikeresen pályázott a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért Közalapítvány „Szülısegítı
szolgáltatások” pályázatán.
A pályázat finanszírozásában 2009. elsı félévében elıadássorozatot szerveznek, amelyen szakemberek próbálnak segítséget
nyújtani az érdeklıdıknek. Néhány érintett téma: ellátásokhoz való hozzájutás, viselkedésproblémák és kezelésük, oktatási
jogok, család szerepe stb.
További információ: www.aut-info.net, illetve telefonon a 06 20 589-5763 számon.

A BEN X CÍMŐ FILM ÚJABB VETÍTÉSE BUDAPESTEN –
FİISKOLÁSOKNAK, SZAKEMBEREKNEK
A Ben X címő belga film – amelyet az elmúlt hetekben 2 alkalommal is levetítettünk szülık számára – újabb vetítése
2009. március 11-én lesz, ezúttal új helyszínen, a budapesti KINO moziban. (A volt „Szindbád” mozi, cím: XIII.
kerület, Szent István krt. 16., a Vígszínház mellett.)
Kérjük mindazon szülıket, érintetteket, akiknek pedagógus vagy – például gyógypedagógiai, tanító- vagy tanárképzıs stb. – fıiskolás, egyetemista ismerısük, barátjuk van: ajánlják neki ezt a filmet, vagy egyszerően csak
„hozzák el megnézni”.
A film hitelesen mutatja be egy autizmussal élı fiatalember gondjait, küszködését, a „többségi” iskolában, ezért igen
hasznos lehet minden olyan tanárnak, gyógypedagógusnak, szakembernek, aki szeretne többet tudni az autista
emberek gondjairól.
A mozi után beszélgetés lesz Szilvásy Zsuzsanna, az AOSZ alelnöke vezetésével.
Elızetes bejelentkezés Penyák Valériánál, az AOSZ ismert elérhetıségein.
*

FOLYTATÓDIK A FOGÓDZÓ SZÜLİKÉPZÉSI PROGRAM –
A 2009. MÁRCIUSI ÁLLOMÁS BÉKÉSCSABA
Az Autisták Országos Szövetsége 2009. januárban ingyenes képzési sorozatot indított autista gyermeket nevelı szülıknek, elsısorban azoknak, akik nemrég szembesültek az autizmus problémájával, és azoknak, akik még vettek még részt
ilyen jellegő képzésen.
A képzéssorozat következı helyszíne 2009. március 13-14-én Békéscsabán lesz. A képzés már betelt, további jelentkezıket
nem fogadnak.
További helyszínek 2009 tavaszán: Debrecen, Gyöngyös és Budapest. Ezekrıl a helyszínekrıl az AOSZ–nál, Hronyecz
Ildikó projektvezetınél lehet érdeklıdni.
A képzést dr. Simó Judit pszichiáter (Korai Fejlesztı Központ) és Szilvásy Zsuzsa szülı, érdekvédı (AOSZ) tartja.
*
A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AUTIZMUS ÉRDEKEGYEZTETİ FÓRUM (KAF) ÚJABB ÜLÉSE
– TÉMA A SZOCIÁLIS ELLÁTÓRENDSZER
Az AURA Egyesület, a Flóra Alapítvány és az AOSZ részvételével 2008 ıszén elindult „KAF” újabb rendezvényt szervezett 2009. február 24-én., ezúttal szociális ellátások és lakhatás témában.
A rendezvényen Orosz Andrea, a Kézenfogva Alapítvány szociális módszertani központjának szakértıje a régió
szociális ellátórendszerérıl; Kalmár Judit, ugyancsak a Kézenfogva Alapítvány képviseletében pedig egy 2008-ban
elindult, fıvárosi lakóotthonok létrehozásáért folytatott civil lobbyról, annak eddigi eredményeirıl számolt be.
A KAF alapító szervezetei a rendezvényen megvitatták a 2008 májusára elkészülı, az autizmus területén regionálisan
célokat meghatározó „regionális cselekvési terv” elkészítésének módját is.
A KAF a regionális cselekvési terv bemutatására 2009. májusban konferenciát is rendez, errıl a www.esoember.hu oldalon
és az AOSZ hírleveleiben adunk majd hírt.

AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE (AOSZ)
1085 BUDAPEST, Baross utca 28. II. em. 6/A * Tel: (1) 354-1073 * Kék szám: (06–40) 200–821
E-mail: info@esoember.hu * Internet: www.esoember.hu * Információs honlap: www.autista.info.hu
Az iroda hétfıtı-csütörtökig 8.0 és 16.30, pénteken 8.00 és 14 óra között tart nyitva.

