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Tisztelt Jegyző!
Amint Ön is tudja, 2020. március 26-án Prof. Dr. Kásler Miklós Intézkedési Tervet írt alá a
fogyatékossággal élő személyek és családjaik megóvása érdekében. Az Autisták Országos Szövetsége
az országos érdekvédelmi társszervezetekkel és az Emberi Erőforrások Minisztériumának Szociális
Ügyekért Felelős Államtitkárságával együttműködve, a már kialakított intézkedésekhez igazítva és saját
erőforrásait felajánlva készítette elő az Intézkedési Tervet.
Kérjük az Önkormányzat együttműködését az autista személyeket és családjaikat képviselő Autisták
Országos Szövetségével és helyi tagszervezeteinkkel annak érdekében, hogy az autizmussal élő
gyermekek és felnőttek, valamint családjaik ne maradjanak kiszolgáltatott helyzetben a koronavírus
járvány idején.
Az AOSZ és tagszervezetei felajánlva szakmai együttműködésüket, hivatkozva az Intézkedési Tervre az
alábbiakat kérjük az Önkormányzattól:
1. Szeretnénk elősegíteni az érintett családhoz az információk eljuttatását, ezért kérjük,
tájékoztassanak arról, hogy milyen elérhetőségeken jelentkezhetnek be az autista személyek,
családok az Önkormányzathoz.
2. Kérjük, hogy az Önkormányzat honlapján, jól elérhető helyen, könnyen érthető formában
tegyék láthatóvá, hogy a fogyatékossággal élő személyeknek és családjaiknak milyen
elérhetőségen és kit kell keresni annak érdekében, hogy az Önkormányzatok felmérésében
szerepeljenek.
3. Kérjük, hogy az Önkormányzatok holnapján és a helyi kommunikációs csatornákon juttassák el
a hírt autista társainkhoz és családjaikhoz, hogy jelentkezzenek be és könnyen érthető,
akadálymentesített formában tájékoztassák őket az Intézkedési Tervben foglaltakról, valamint
arról, hogy hogyan tudják igénybe venni azokat.
4. Kérjük, hogy a www.aosz.hu/koronavirus/ oldalon található, az autista személyek számára
készített akadálymentesített kommunikációs és segítő/támogató tartalmakat ismerjék meg,
annak elérhetőségét tegyék közzé honlapjukon és segítsék a családokat annak használatában
(pl. legyen minden autista személynek a weboldalról letölthető Kórházi Kiskönyve).
Az AOSZ budapesti és vidéki irodájában dolgozó munkatársaink e-mailben és telefonon intenzíven
dolgoznak. Kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal, működjetek együtt velünk annak érdekében, hogy
egymás munkáját segítve autista társaink és családjaik ne kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe.
http://aosz.hu/kapcsolat/
http://aosz.hu/aoszinfopontok/
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