MEGHÍVÓ
A “DATA: DIGITÁLIS AUTONÓMIA-TÁMOGATÁS AZ AUTIZMUS SPEKTRUMON”
TÁJÉKOZTATÓ RENDEZVÉNYÉRE
Kedves Szakemberek!
Az Autisták Országos Szövetsége szeretné bemutatni Önnek az autista emberek életét segítő új
projektjét. A projekt célja, hogy mobil applikációval, valamint hozzátartozó internet alapú szolgáltatással
segítse az autista gyermekek és felnőttek mindennapi életvitelét. Egy innovatív és korszerű eszközt adunk
mind az érintettek, mind a velük foglalkozó szakemberek kezébe, mely az autista személyek mindennapi
önálló életviteléhez ad nagyfokú támogatást. A projekt legnagyobb előnye, hogy egységes rendszerben,
de egyéni igényekre szabható támogatás hozható létre, ezáltal az autista személyek, családtagjaik, s az
őket segítő szakemberek könnyedén s közösen állíthatják össze a felhasználó számára szükséges
segítséget. A mindennapok megkönnyítése mellett a fejlesztés segíti az autista emberek
szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférését is.
A tájékoztató rendezvényen a résztvevők megismerhetik a projektet, elmondhatják meglátásaikat,
feltehetik kérdéseiket.
Rendezvénysorozatunk első állomásán, Veszprémben az AutiSpektrum Egyesülettel közösen mutattuk be
a 3 éves projektet és az együttműködési lehetőségeket.
Áprilisban az alábbi helyszíneken lesz lehetősége minden kedves érdeklődőnek a projekt megismerésére
és személyes beszélgetésekre:
Helyszín
Zalaegerszegi Nyitott ház EGYMI tornaterme
8900 Zalaegerszeg, Apáczai Csere János tér 5/a.
Tömörkény István Művelődési Központ
6771 Szeged-Szőreg, Magyar u 14.
Csabagyöngye Kulturális Központ
5600 Békéscsaba, Széchenyi u. 4.
Kolping Ház
3200 Gyöngyös, Török Ignác u. 1.
Királykút Emlékház
8000 Székesfehérvár, Mikszáth Kálmán u. 25.

Időpont
2018. április 11.
14:00-17:00
2018. április 12.
14:00-17:00
2018. április 17.
13:00-16:00
2018. április 24.
14:00-17:00
2018. április 27.
14:00-17:00

Regisztrációs link
https://goo.gl/forms/PJV5pWPX
Q59FIDox2
https://goo.gl/forms/ionU7VcBVV
fLhTRp2
https://goo.gl/forms/jpc8BEhdpc
ECShyY2
https://goo.gl/forms/HbosCgQxw
1wk2X4o1
https://goo.gl/forms/jGzvM9Wiiz
RF3G6t1

Szeretnénk országszerte a lehető legtöbb helyszínen ismertetni a projektet, ezért várhatóan további 2
vidéki városban találkozhatunk: Salgótarján és Nyíregyháza, az időpontok és helyszínek még szervezés
alatt állnak, hamarosan jelentkezünk a részletekkel.
A rendezvénysorozat záróeseménye 2018. májusában
A részletekért, további információkért http://data.aosz.hu/

Budapesten

kerül

megrendezésre.

További rendezvényeinkre is szeretettel hívjuk az érdeklődőket, melyek elérhetőek az Autisták Országos
Szövetségének honlapján (www.aosz.hu) is.

A projektet az Autisták Országos Szövetsége az MTA-ELTE Autizmus
Kutatócsoportjával közösen, az érintettek s családtagjaik bevonásával valósítja meg.

PROGRAM:
5 perc
15 perc
30 perc
70 perc
programzárásig

KÖSZÖNTŐ
FILMVETÍTÉS
BEKAPCSOLÓDÁSI LEHETŐSÉGEK
KÉRDÉSEK, ÉSZREVÉTELEK
UZSONNA

Szakmódszertani

