
Az Autisták Országos Szövetségének lapja  

Rendkívüli  
AOSZ-közgyűlés

Gondnokság és támo-
gatott döntéshozatal

Futás a társadalmi  
integrációért

Ragyogj kéken  
Magyarország

2016. március, XX. évfolyam, 1. szám

esőember

esoember_2016-1.indd   1 2016.03.21.   20:43



Kedves Olvasó!
Gyereknek lenni csak a felnőttkorból visszatekintve jó. (Kivételek persze akadnak.)  
A különféle, sokszor érthetetlen tilalmak, a testvér-testvér közötti ellentétek, kivétele-
zések, aztán az iskola szintén érthetetlen, poroszos fegyelme (bár ez ma már lazulóban), 
a jól tanulás kényszere és még számtalan más miatt nehéz (jó) gyereknek lenni. Pedig  
a legtöbb gyerek szeretne megfelelni az elvárásoknak, mert azt akarja, hogy szeressék őt. 

Az egyetemen Ranschburg Jenőtől is tanultunk pszichológiát. Tőle hallottuk: az anya ki-
lenc hónapig várja gyermekét, együtt lélegzik vele. A testvér nincs ennek tudatában, noha 
hallja, hogy hamarosan kistestvére születik. Még azt sem tudja, hogy mi az a születés, és 
egyszer csak eltűnik egy időre az édesanyja, majd beállít egy (sokszor síró) idegennel. „Sze-
resd, ő a testvéred – mondja neki az anya – mi is szeretjük őt”. A gyerek nem szereti, és a 
szülők többnyire nem értik, hogy mit nem lehet szeretni ezen az édes, aranyos csöppségen. 
De miért is szeretné? – kérdezte a tanár úr. Azért, mert mi szeretjük őt? Képzeljük el azt, 
hogy a férjünk vagy feleségünk egy szép napon hazajön egy nekünk vadidegen nővel vagy 
férfival, és azt mondja: Szeresd, mert én is szeretem őt. Ugye elképzelhetetlen? 

Még nehezebb gyereknek lenni akkor, ha az embernek olyan testvére van, aki más, mint 
a többi. Az érthetetlen viselkedése, a szülők nagyobb figyelme az újonnan jött jövevény-
re, mind-mind azt sugallja a gyereknek, hogy ő már nem olyan fontos, őt már nem is 
szeretik. A szülőknek kell ilyenkor kompenzálni, és „kitüntetett idővel” megajándékoz-
ni a másik, ép gyermeket, és „könnyen érthető nyelven” elmagyarázni, hogy anyaként, 
apaként mit miért tesznek. Mert ezek a mondatok: „Te vagy a nagyobb”, vagy „Te vagy 
az okosabb” mit sem érnek. „Nem akarok okosabb lenni”– ordította zokogva barátnőm 
unokája, amikor egy játékon összeveszett a húgával. A kisebbik gyerek azzal akart játsza-
ni, amivel a nagyobb. Ő nem adta, a kisebb pedig megragadta, és húzni kezdte. A játék 
egy idő után engedett a kétfelől ható  erőnek, és szétesett. Mindkettőnek jutott egy-egy, 
semmire sem jó darab. Most már ketten zokogtak.

És ez még a könnyebbik eset, hiszen csak játékról volt szó. A neheze akkor jön, ami-
kor a neurotipikus (NT) gyerekünktől megkövetelünk bizonyos rendszabályokat, olya-
nokat, amiket az autista testvére nem tud (vagy nem akar) végrehajtani. Ez már az igaz-
ságtalanságok legnagyobbika a gyerek szemében, és ekkor igencsak elkél a szülői tapin-
tat, magyarázat, és az előbb emlegetett kitüntetett idő. 

Ne kívánjunk lehetetlent a gyerekünktől. Adjunk neki időt az ismerkedésre az új 
emberkével, és ha kiderül róla, hogy valami nincsen rendben, és emiatt jóval több időt 
igényel tőlünk, akkor ezt gyereknyelven szintén mondjuk el neki. Mert nincs annál lé-
lekrombolóbb, mintha a gyerek azt hiszi, hogy őt már nem szeretik.

Ebben a számunkban szülő, szakember, testvér írásait olvashatják ebben a témakör-
ben. A többféle megközelítés talán segítséget adhat ahhoz, hogy ki-ki kialakítsa a maga 
megküzdési stratégiáját.

Ferenczy Ágnes
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Az AOSZ ettől az évtől kezdve pénzügyi 
és szakmai segítséget is ad a hálózati ta-
goknak. Ez utóbbi az információ átadásá-
tól sok mindent magában foglal. A janu-
ári hálózati találkozón – tekintettel arra, 
hogy itt az 1%-os kampányidőszak – az 
adományok gyűjtéséről volt szó. Két ta-
pasztalt ember beszélt e fontos témáról: az 
egyik Kocsis Dóra, a NIOK Alapítványtól, 
a másik Breitner Péter elnök, a Van Esély 
Alapítványtól.

Ismerjenek meg minket
Kocsis Dóra előadásával indult a nap, 
címe: Forrásteremtés civilszervezetek részé-
re. Kezdésként alaposan kikérdezte a je-
lenlévőket: ki adományoz, milyen típusú 
szervezeteknek és miért. A miért azért ér-
dekes, mert lehet érzelmi alapú a dönté-
sünk, és lehet racionális. Az érzelmi ala-
pú: közel áll hozzánk a támogatandó ügy, 
esetleg a családban vagy a baráti körünk-
ben van is érintett. A racionális észala-
púnál fontosnak tartjuk a támogatandó 
ügyet, és bár senkit nem ismerünk a tá-
mogatandók köréből, mégis adományo-
zunk a civil szervezetnek. 

Ahhoz, hogy támogassanak minket, 
akár az 1%-kal, akár tartósan – tehát 
hónapról, hónapra, vagy évente egy na-
gyobb összeggel – ahhoz a potenciális tá-
mogatóknak ismerniük kell a szervezetet 
és tevékenységét. 

Hogyan ismerhetik meg a munkánkat? 
Elsősorban a médián keresztül, és a leg-
hatásosabb a televízió, illetve most már a 
net. Jó kapcsolatot kell ápolni a helybéli 
médiával – időnként hírleveleket külde-
ni nekik a tevékenységünkről –; a több-
ségieknek is vonzó események szervezése; 
szórólapok terjesztése a szervezet munká-
járól, és jelen lenni a helyi nagyobb közös-
ségi eseményeken. A neten pedig: honlap, 
amin minden fontos információ megta-

Adománygyűjtés és kommunikáció
Befektetés a bizalomba

lálható. A vezetők neve, elérhetősége, az 
éves elszámolások tételesen (nem ér bele-
írni: egyéb: x millió Ft. – a szerk.), a kü-
lönféle eseményekről beszámoló, hírek a 
szervezet életéről, valamint a Facebook.

Mindig mérlegelni kell
Dóra azt ajánlja, hogy mielőtt nagyobb 
kampányba fognánk, érdemes föltérké-
pezni, hogy honnan jöhetnek adomá-
nyok a szervezethez, mérlegelni ezek elő-
nyeit, hátrányait. Majd összeírni honnan 
számíthat pénzre a szervezet: 
1. saját bevétel, ha van valamilyen szol-

gáltatásunk, amire vevő a többségi tár-
sadalom 

2. állami támogatás 
3. önkormányzati támogatás; vállalati tá-

mogatás
4. pályázatok; magánszemélyek adomá-

nyai. (A hátrányokat most nem sorol-
juk föl, hiszen mindenki tudja, hogy 
pl. az adott önkormányzat mit kér cse-
rében a támogatásért.) 

Ha mindezzel megvagyunk, tisztázni kell, 
hogy mire is gyűjtünk. Tehát fontos a cél 
meghatározása, valamint az is, hogy en-
nek mi a ráfordítási költsége. Azért kell 
elvégezni ezt a számítást, mert kiderülhet: 
többe kerül a leves, mint a hús. 

Adománygyűjtés előtt azt is mérjük föl, 
hogy az önkéntesek munkája „mennyit 
ér”, hiszen munkájuk pénzesíthető. Azt is 
mérlegelni kell, hogy milyen feladatokat 
végeznek/végezhetnek el, mennyire segí-
tik a szervezet munkáját. 

Ha már mindennel tisztában vagyunk, 
és úgy gondoljuk, megéri belevágni az 
adománygyűjtő kampányba, vessük ösz-
sze az ár-érték arányt, azaz a ráfordított 
pénzt/időt vessük össze a várható támo-
gatói összeggel. 

Tudni kell azt is, hogy a magánado-
mányozókat másképp kell megszólítani, 

mint a vállalatokat, önkormányzatokat. 
Az utóbbiakat partnerként kell kezelni, 
mert a civil szervezet nem „kuncsorog” az 
adományért, hanem cserében meghatá-
rozott dolgot ad. Vállalnak pl. érzékenyí-
tést, önkormányzatnak feladat-átvállalást. 
Az uniós pályázatok 2020-ban lejárnak, 
addig olyan adományozói körrel kell(ene) 
körülvenni a szervezetet, amelyik biztosít-
ja további működését. Ezért ki kell épí-
teni az adományozói kört, amelynek leg-
többjéről tudjuk, hogy kik ők, és tudjuk 
azt is, hogy miért adományoznak. Most, 
az e-mail korában ennek a körnek kiépí-
tése könnyebb. Törekedni kell olyan jó 
kapcsolatot kialakítására egy vállalattal, 
céggel, hogy szervezetünk kiemelt fő tá-
mogatójává váljon: ő lesz a VIP, amelyet 
természetesen a honlapunkon, rendezvé-
nyeinken stb. feltüntetünk.  

Adományozói hálózat kiépítése 
A Van Esély Alapítvány elnöke Breitner 
Péter az AOSZ „piaci bevezetésével” kezd-
te: megismertetni széles körben a szövetség 
tevékenységét a potenciális „fogyasztók” 
előtt. Ők azok az adományozók, akik-
nek tudniuk kell, hogy mit „üzen” nekik 
az AOSZ. Pl. adománygyűjtésnél érde-
mes egyéni történetekből kiindulni – ők is 
ezt teszik és „bejött” – mert az egyéni cél-
ból kiindulva könnyebb az általánosabbat 
megérteni. Az AOSZ esetében az egyéni 
történet hatásosságát bizonyítja Tóth Ba-
lázs, ergométeres (autista) bajnok „Adjuk 
össze” kampánya, melyet az AOSZ indí-
tott el a NIOK honlapján. Sikerességéhez 
az AOSZ-szimpatizáns Facebook tagok is 
hozzájárultak a megosztásokkal.

Saját alapítványuk példáján szemléltet-
te, hogyan építenek adományozói hálóza-
tot maguk köré: blogot írnak, videofelvé-
teleket készítenek, e-mailt küldenek rend-
szeresen azoknak, akik megadták a címü-
ket, pl. a NIOK honlapján futó „Adjuk 
össze” kampánynál. Együttműködnek 
más civil szervezetekkel is: a Zöld Pók 
Alapítvány készíti a videókat. 

Lényegesnek tartja a visszajelzést az ado-
mányozóknak, hogy hogyan hasznosult a 
támogatói pénz. A Van Esély Alapítvány 

A vidéken kiépülő hálózatnak nemcsak az a célja, hogy eljuttassa  

a segítségeket, szolgáltatásokat a helyi közösségekhez, hanem az is, 

hogy térségükben minél erőteljesebb állampolgári részvételre buzdítsa 

az autizmusban érintetteket, szülőket, szakembereket egyaránt.
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Elnökségi határozatok 2015–2016
A hATárOzAT 

számA

A hATárOzAT-
hOzATAl 

időpOnTjA
A hATárOzAT TArTAlmA A hATárOzAT 

hATályA

A dönTésT 
TámOgATóK 
és EllEnzőK 
számArányA

1/2015 (Xii. 18.) 2015. 12. 18. Az elnökség jelölőbizottsági tagnak választja makai Editet, Krausz Katalint és szalainé Forgács Klaudiát. azonnal egyhangú döntés
5 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

1/2016 (i. 20.) 2016. 01. 20. Az elnökség egyhangú döntéssel megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek szalkai dánielt. azonnal egyhangú döntés
4 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

2/2016 (i. 20.) 2016. 01. 20. Az AOsz rendkívüli közgyűlésének helye: ElTE Bárczi gusztáv gyógypedagógiai Kar (ElTE BggyK), Budapest, Ecseri út 3.
A rendkívüli közgyűlés időpontja: 2016. február 6. 10.00 óra
A határozatlanképtelenség miatt megismételt közgyűlés
(a) helye: ElTE Bárczi gusztáv gyógypedagógiai Kar (ElTE BggyK), Budapest, Ecseri út 3.
(b) időpontja: 2016. február 6. 11.00 óra

azonnal egyhangú döntés
4 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

3/2016 (i. 20.) 2016. 01. 20. Az AOsz rendkívüli közgyűlésének napirendi pontjai a következők:
(1) határozatképesség megállapítása
(2) jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása
(3) szavazatszámláló bizottság tagjainak és a szavazatszámláló bizottság vezetőjének megválasztása
(4) jelölőbizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása
(5) Az AOsz megüresedett két felügyelő bizottsági tagjának megválasztása
(6) Az AOsz alapszabályának módosítása
(7) Az elnök felhatalmazása a módosított alapszabály aláírására
(8) A 2016. évi munkaterv és pénzügyi terv elfogadása
(8) Az AOsz tagjai 2016. évi éves tagdíjának a meghatározása

azonnal egyhangú döntés
4 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

4/2016 (i. 20.) 2016. 01. 20. Az elnökség a mandátumvizsgáló bizottság tagjainak hanákné szabó Tündét, szilágyi józsefet és Csinyi Attilát jelöli ki,  
s közülük a mandátumvizsgáló bizottság elnökének hanákné szabó Tündét választja.

azonnal egyhangú döntés
4 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

5/2016 (i. 20.) 2016. 01. 20. Az elnökség javasolja az elnökség által megtárgyalt alapszabály-módosítás elfogadását a közgyűlésnek. azonnal egyhangú döntés
4 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

6/2016 (i. 20.) 2016. 01. 20. Az elnökség a 2016. évi munkatervet a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. azonnal egyhangú döntés
3 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

7/2016 (i. 20.) 2016. 01. 20. Az elnökség a 2016. évi pénzügyi tervet a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. azonnal egyhangú döntés
3 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

1/2016.( ii. 06.) 2016. 02. 06. Az elnökség egyhangú döntéssel megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek győrfy Anikót. azonnal egyhangú döntés
3 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

2/2016. (ii. 06.) 2016. 02. 06. Az elnökség úgy határozott, hogy az AOsz szmsz-ének nyolcadik pontját úgy módosítja, hogy az AOsz bankszámlája 
feletti rendelkezési jog együttesen Kővári Edit elnököt és győrfy Anikó alelnököt, vagy Kővári Edit elnököt és soltész 
Veronika elnökségi tagot illeti meg.

azonnal egyhangú döntés
3 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

3/2016. (ii. 06.) 2016. 02. 06. Az AOsz szmsz-ének nyolcadik pontjában írtakat úgy módosítja, hogy az elnököt közvetlenül vagy közvetve érintő, 
továbbá az elnök javára kötött szerződés, illetve teljesítendő bármely juttatás, kifizetés az elnökség másik két tagjának 
(győrfy Anikó alelnök és soltész Veronika elnökségi tag) aláírásával érvényes.

azonnal egyhangú döntés
3 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

4/2016. (ii. 06.) 2016. 02. 06. Az AOsz alapszabálya értelmében az AOsz ügyvezető titkárát soltész Veronika elnökségi tag helyettesíti. azonnal egyhangú döntés
3 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

7/2016. (i. 20.) 2016. 01. 20. Az elnökség a 2016. évi pénzügyi tervet a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. azonnal egyhangú döntés
3 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

1/2016.(ii.06.) 2016. 02. 06. Az elnökség egyhangú döntéssel megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek győrfy Anikót. azonnal egyhangú döntés
3 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

2/2016.(ii.06.) 2016. 02. 06. Az elnökség úgy határozott, hogy az AOsz szmsz-ének nyolcadik pontját úgy módosítja, hogy az AOsz bankszámlája 
feletti rendelkezési jog együttesen Kővári Edit elnököt és győrfy Anikó alelnököt, vagy Kővári Edit elnököt és soltész 
Veronika elnökségi tagot illeti meg.

azonnal egyhangú döntés
3 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

3/2016.(ii.06.) 2016. 02. 06. Az AOsz szmsz-ének nyolcadik pontjában írtakat úgy módosítja, hogy az Elnököt közvetlenül vagy közvetve érintő, 
továbbá az Elnök javára kötött szerződés, illetve teljesítendő bármely juttatás, kifizetés az Elnökség másik két tagjának 
(győrfy Anikó alelnök és soltész Veronika elnökségi tag) aláírásával érvényes.

azonnal egyhangú döntés
3 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

4/2016.(ii.06.) 2016. 02. 06. Az AOsz alapszabálya értelmében az AOsz ügyvezető titkárát soltész Veronika elnökségi tag helyettesíti. azonnal egyhangú döntés
3 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

7/2016. (i.20.) 2016. 01. 20. Az elnökség a 2016. évi pénzügyi tervet a közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.

1/2016.(ii.06.) 2016. 02. 06. Az elnökség egyhangú döntéssel megválasztja jegyzőkönyvvezetőnek győrfy Anikót.

elsősorban hajléktalan emberekkel foglal-
kozik, érdemes megnézni a NIOK hon-
lapján a már többször emlegetett „Adjuk 
össze” oldalon indított kampányukhoz ké-
szített videókat.

A NIOK honlapján egyéb hasznos in-
formációkat is találnak. Például annak  a 

found raising konferenciának a prezentá-
cióját és összefoglalóját, melyet a Demok-
ratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvány 
rendezett partnereivel együtt 2014 márci-
usában, Budapesten. Egyik megszívlelen-
dő tanúsága e konferenciának, hogy míg 
másutt már szakma a magánadomány 

gyűjtése, addig nálunk ez még gyerekci-
pőben jár. 

Az AOSZ tervei között szerepel, hogy 
saját stábjával segítse a tagszervezetek 
adománygyűjtő tevékenységének előké-
szítését.

Ferenczy Ágnes
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Hagyományosan a gyógypedagógiai főis-
kola adott otthont az eseménynek, amely 
az eredeti napirendi pontokkal csak 11 
órakor, a megismételt közgyűlésen bizo-
nyult határozatképesnek. Sor került a két 
nemrégiben megüresedett felügyelő bizott-
sági tag posztjának betöltésére, a meghívó-
ban bemutatott Jakab Károlyné és Nagyné 
Kovács Ilona személyében. Az alapszabály 
módosítását illetően olyan lényegi elemek 
kerültek napirendre, mint a szervezet mű-
ködése továbbra is szövetség formájában, 
vagy az egyéni tagság jövőbeli helye és sze-
repük a szervezetben. 

Az egyes szövetségi találkozókon és az Eső-
emberben is szó volt már arról, hogy az új 
Polgári törvénykönyv civil szervezetekre vo-
natkozó jogszabályai mire kötelezik a szö-
vetségeket. Többek között arra, hogy csak 
jogi személyiség lehet tag, azaz alapítvány 
vagy egyesület. Mivel jelenleg 83 szervezet 
tagja az AOSZ-nak (a többi jogi személyi-
ség nélküli egyéni tag), ezért az egyéni tag-
ság jövőbeli szerepének és lehetőségeinek 
átgondolására volt szükség. Erről az AOSZ 
március elején minden egyes tagját írásban 
tájékoztatta. Arra kérjük a tagjainkat, hogy 
aki nem kap ilyen levelet tőlünk, az keresse 
meg az irodát, mert abban az esetben arról 
lehet szó, hogy a tagnyilvántartóban sze-
replő adatai megváltoztak.

Az átalakulás előnyeit és hátrányait Kő-
vári Edit elnök ismertette a megjelentek-
kel. Előnyként említette meg, hogy az 
egyes térségekben működő helyi szerveze-
tek sokkal inkább tisztában vannak a helyi 
viszonyokkal, közvetlen kapcsolatban van-
nak (lehetnek) a tagsággal és a helyi önkor-
mányzatokkal. Az AOSZ teljes országot le-
fedő tevékenysége annál hatékonyabb lesz, 
minél közelebb válik elérhetővé az egyéni 

rendkívüli AOsz-közgyűlés
Módosult az alapszabály

tagság számára. Ezért a jövőben az egyéni 
tagokat a Szövetség tagjaiként fémjelzett – 
és a tervek szerint bővülő tevékenységek-
kel, regionálisan működő – AOSZ szerve-
zetekhez delegálják majd. A hátrány ebben 
az esetben a szövetséget érintheti, biza-
lomvesztés formájában, illetve a költségve-
tés bevételeinek csökkenésével – az egyéni 
tagdíjak kiesésével. A pontos összeg ebben 
az esetben egymillió 17 ezer forint, amit a 
2016. évi költségvetésre vonatkozó napi-
rendi pont tárgyalásakor Szilágyi József, a 
szövetség pénzügyi munkatársa tárt a köz-
gyűlés elé. 

Az elnök ugyanakkor elmondta, hogy 
nem tudott megnyugtató választ kapni 
arra, hogy ha a szervezet nem alakul át, 
hanem csak a szervezet elnevezése válto-
zik meg, akkor a nevesített helyeken, mint 
pl. az Országos Fogyatékosságügyi Tanács 
tagjait megnevező kormányhatározatban – 
ahol a kormányzat a fogyatékosügyi szer-
vezetekkel folytat egyeztetéseket –, vagy a 
költségvetési soron biztosított támogatotti 
státuszát hogyan tudja megtartani. 

A tanácskozáson Kővári Edit azt is meg-
erősítette, hogy a szövetség feladata minden 
autista képviselete, miután felmerült, hogy 
a jelentős számú, mintegy 3500 fő egyéni 
tag – attól függetlenül – részesül az AOSZ 
szolgáltatásaiból, hogy tagról – azon belül 
is fizető vagy nem fizető tagról –, illetve 
nem tagról van szó. „Azokért is dolgozunk, 
és azoknak is segítünk, akik nem tagjai az 
AOSZ-nak” – mondta az elnök. A közgyű-
lés döntésében szempont volt az is, hogy 
az AOSZ InfoCentrum szolgáltatásait leg-
többször konkrét problémákkal, és csak 
akkor veszik igénybe az érintett családok, 
amikor ténylegesen szükségük van rá. Ez a 
jövőben változni fog az országos régiókban 
közvetlenül elérhető AOSZ Info-Pontok 

létrejöttével, amelyek ugyanazt a funkciót 
töltik majd be, mint az AOSZ Iroda, csak 
személyesebb és közvetlen kapcsolatterem-
tő módon. 

Az elnökség jelenlévő tagjai szintén érv-
ként hozták fel, hogy a mindennapok túl-
éléséhez nem tud az AOSZ segítséget adni 
a(z egyes) szülőnek, ellentétben a helyi 
szervezettel, ahol többnyire személyesen is-
merik egymást a tagok és az érintettek. En-
nek érdekében a helyi civil szervezeteknek 
is át kell gondolniuk a munkájukat.

Azokat a tagszervezeteket – ők az 
AOSZ-hálózat tagjai – amelyek vállalták, 
hogy az AOSZ „meghosszabbított” karjai 
lesznek, az információk átadásán és a véle-
ményük megkérdezésén kívül – az NCTA 
hálózatépítési programjának keretében – a 
fenntartható iroda létesítésében is támo-
gatja majd az AOSZ. A Szövetség alapvető 
célja ugyanis, hogy az őt megillető állami 
normatíva és célirányos pályázati forrásai a 
lehető legjobban hasznosuljanak, a tagszer-
vezetek és a tagok pedig helyben is hozzá-
jussanak az AOSZ szolgáltatásaihoz, ezzel 
is növelve az országos tevékenység régión-
kénti hatékonyságát.

A szervezet átalakulását a résztvevők 
megszavazták, az AOSZ alapszabályának 
aláírására az elnök felhatalmazást kapott.

A hátralévő időben az AOSZ munka-
tervéről és költségvetetéséről is döntöttek 
a jelenlévők. A határozatokról szóló szava-
zások eredményét az AOSZ honlapján is 
megtalálják a Közgyűlési határozatok c. táb-
lázatban. 

(Az átalakulással kapcsolatban l. még a 
Megújul az Autisták Országos Szövetsége c. 
cikkünket.)

Az AOSZ február 6-án, rendkívüli közgyűlésen döntött szervezeti 

átalakulásáról. Az alapszabály módosításának szükségességét a civil 

szervezetekre vonatkozó jogszabályi háttér változásai szolgáltatták. 

A közgyűlésen hozott döntések jelentősen befolyásolják, javíthatják 

a szervezet hatékonyságát régiónként és az országos érdekvédelem 

területén.

gombavásár  
a Baráthegyi 
majorságban
A miskolci Baráthegyi Majorságban gom-
batermesztésbe fogtak. A hegyen lévő pin-
céjüket átalakították, mert kiderült a klí-
ma meg a hőmérséklet, ami a bornak 
jó volt, a gombáknak is kiváló. Az első 
„gombaszüretet” február 25-én tartották. 
A gomba kilója 600 forint, várják a meg-
rendelőket. Érdeklődni Jakubinyi Lászlónál 
lehet: (+36 30) 681 4482). 
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AOSZ Info-Pontok létrehozása  
2016 tavaszán
Az AOSZ és együttműködő tagszerve-
zeteinek célja, hogy a családok segítése a 
lakóhelyükhöz közel, akár személyes se-
gítségnyújtás útján történjen. Számos 
képzett, különböző feladatokra felkészült 
együttműködő partner segíti az autiz-
mussal élő személyek és családjaik min-
dennapjait. Célunk, hogy a vidéken élő, 
különböző feladatokra felkészült kollégák 
helyben nyújtsanak mindennapi segítsé-
get autista gyermekeinknek, társainknak, 
családjaiknak és a velük foglalkozó intéz-
ményeknek.

Az NCTA támogatásával létrejött vi-
déki hálózat modelljének megvalósítá-
sa eredményeként tevékenységünk és 
szolgáltatásaink bővülnek. A jövőben az 
INFOCENTRUM szolgáltatásokat a he-
lyi/regionális igényekre jóval hatékonyab-
ban reagáló AOSZ Info-Pont irodákat 
hozzuk létre. Az AOSZ vidéki hálózatát 
alkotó és az ahhoz csatlakozó szerveze-
tek így a helyi igényeket, egyéni sajátos-
ságokat és a változásokat sokkal inkább 
nyomon követve, azokra hatékonyabban 
reagálva – a személyesebb kapcsolat biz-
tosításával –, az eddig kizárólag Budapes-
ten elérhető AOSZ Iroda feladatait látják 
majd el vidéken is. 

Az AOSZ Info-Pontokat 2016 tavaszán 
hozzuk létre az ország különböző pontja-

megújul az Autisták Országos szövetsége
A segítség házhoz jön!

in, amelyek terveink szerint az alábbi szol-
gáltatásokat nyújtják.

Tervezett szolgáltatások:
•	 InfoCentrum: Személyes információ- 

és segítségnyújtás (jogszabály értelme-
zésében, ellátások elérésében, adatbázi-
sok használatában, elhelyezési, ellátási 
kérdésekben)

•	 AOSZ kártya igénylése helyben
•	 helyi AOSZ kártya: a kedvezményt 

nyújtó partnerek számának bővítése
•	 Esőember folyóirat megrendelése, át-

vétele
•	 Hírlevélre történő feliratkozás
•	 Mentorszülő szolgáltatás: sorstársi se-

gítség, lelki támasz, hasznos és prakti-
kus információk tapasztalt és képzett 
szülőtársaktól

•	 „Lehet-e autista gyerek a padtársam?”: 
a programban dolgozó animátor el-
megy gyermeked iskolájába, ha úgy ér-
zed, hogy társait segíteni kell az autiz-
mus elfogadásában

•	 Szülőtalálkozók, képzések, rendezvé-
nyek szervezése

•	 Hozzáférés az AOSZ kiadványaihoz
•	 Szakkönyvtár működtetése
•	 Lehetőség az egyéni szükségletek, a 

személyes igények feltárására

Arra kérjük a szülőket, írják meg ne-
künk, hogy milyen segítséget, támogatást 

igényelnek a felsorolt szolgáltatásokon kí-
vül az AOSZ Info-Pontok irodáiban. Öt-
leteiteket, javaslataitokat az aoszinfopont@
esoember.hu címre várjuk!

Az AOSZ Info-Pontokat a tagszerveze-
tekkel közösen szeretnénk létrehozni és 
működtetni. Kérjük, hogy bátran keresse-
tek kérdéseitekkel, ötleteitekkel az AOSZ 
elérhetőségein.
Telefon: 
(+36 1) 354 1073, (+36 20) 575 1919
Kővári Edit
elnok@esoember.hu
Hanákné Szabó Tünde
szervezetfejlesztes@esoember.hu
Neuberger Rita
aoszinfopont@esoember.hu

*
•	 Az Info-Pontok működtetése: Az 

AOSZ ehhez pályázati úton biztosít for-
rásokat

•	 Ki lehet a vidéki hálózat tagja?: a vi-
déki hálózatnak jelenleg 16 szervezet a 
tagja, ezek az AOSZ honlapján lévő tér-
képen megtalálhatók. Bármelyik vidéki 
tagszervezetünk csatlakozhat a hálózat-
hoz, amely kifejezi erre vonatkozó szán-
dékát a szervezetfejlesztes@esoember.hu 
címen.

•	 Megszűnik-e az AOSZ budapesti iro-
dája és annak szolgáltatásai?  Az AOSZ 
Iroda továbbra is ellátja a feladatait, bizo-
nyos szolgáltatásokat megtart (pl. jogse-
gélyszolgálat) és tagszervezetei részére új 
szolgáltatásokat is bevezet. Célunk stabil 
háttér biztosítása a tagszervezeteknek.

Értetek vagyunk, Veletek dolgozunk!

A helyi szolgáltatások bővítése, könnyebb hozzáférhetőség

Országszerte könnyen elérhető, hatékony érdekvédelem

Személyes kapcsolat és elérhetőség minden érintett család számára

hatéves a dongó Túraklub
Hatéves a budapesti Aura Egyesület Don-
gó Túraklubja. A jeles évfordulóra a tú-
raklub vezetője, Rajczy Mátyás édesanyja, 
Vera, tortát sütött, díszét, a klub névadó 
dongóját Matyi készítette. Stílszerűen a 
januári kirándulás alkalmával vágták föl. 
Mert erdőt járni télen is jó. Ahány évszak, 
annyiféle táj: fákkal, virágokkal, állatok-
kal. A léleknek és testnek egyaránt felüdü-
lést jelentő. Matyi ebből az alkalomból le-

velet írt a klub tagjainak: 

Kedves Dongók!
Köszönöm, hogy az elmúlt hat évben 
mindig eljöttek páran közületek túrázni 
velem. A jövőben is így folytatjuk, a ba-
rátainkkal és a természettel összhangban. 
Én a részemről folytatom a határok lassú 
kitolását. Még rengeteg hely van Buda-
pest körül, ahol még nem jártunk.

Szerkesztőségünk nevében még sok-sok 
közösen megtett (esőmentes) kirándulást 
kívánunk a klub tagjainak.
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túrán. Az eseményen 2015-ben részt vett 
Boronkay Péter paratriatlon világbajnok 
is. A különböző nehézségű távokkal kí-
vánjuk biztosítani, hogy minél több, kü-
lönböző felkészültségű kerékpáros indul-
hasson a rendezvényen. A szintidőket is 
úgy határoztuk meg, hogy a kevésbé gya-
korlott kerekezők se hátráljanak meg. 
A rajthelyen a túra ideje alatt egész nap 
információs anyagok, könyvek tekinthe-
tők meg az autizmusról, valamint kiállítás 
és vásár is van az autizmussal élő fiatalok 
munkáiból. Célunk, hogy megmutassuk 
a tágabb közönségnek, milyen értékek 
előállítására képesek az érintett személyek 
megfelelő gondoskodás és ellátás mellett. 

A tavalyi évben a következő szerveze-
tek mutatkoztak be rendezvényünkön: 
Autizmus Centrum – Kecskemét; AUT-
PONT Autista Gyermekekért és Fiatalo-
kért Alapítvány – Békéscsaba, Autista Se-
gítő Központ – Gyöngyös, Miskolci Au-
tista Alapítvány – Miskolc. Az Autisták 
Országos Szövetsége érzékenyítő, ismeret-
terjesztő játékokkal várta – és várja idén 
is – az érdeklődőket a rendezvény hely-
színén. A támogatók jóvoltából a célban 
ajándéksorsolás is várta a résztvevőket: a 
tavalyi évben mindenki nyert valamit. Az 
ajándékokat az Autizmus Centrum érin-
tett tanulói sorsolták ki. 

Az egész napos rendezvény lehetőséget 
biztosít arra is, hogy az autizmussal élők 

A BringAuti jótékony-
sági kerékpáros teljesít-
ménytúra 2015-ben, 
az Autizmus világnap-
ja alkalmából hagyo-
mányteremtő jelleggel 

életre hívott program, ami idén, április 
16-án, második alkalommal kerül meg-
rendezésre a kecskeméti Autista Gyerme-
kekért Egyesület (AGYE) szervezésében. 
A rendezvény célja, hogy ráirányítsuk a 
figyelmet az autizmussal élő személyek-
re, információk közvetítésével növeljük a 
társadalmi tudatosságot, továbbá, hogy a 
rendezvény teljes bevételével – ami a ne-
vezési díjakból és támogatói jegyek érté-
kesítéséből befolyó összeget jelenti – tá-
mogassuk az Autizmus Centrumot (Kecs-
kemét, Szalag u. 9.), ahol több mint 100 
gyermek, fiatal felnőtt autizmusspecifikus 
oktatása-nevelése folyik.

Terveink és reményeink szerint a telje-
sítménytúra évről-évre nagyobb tömeget 
vonz majd a kerékpárosok köréből, és né-
hány év múlva az Autizmus világnapja 
összekapcsolódik e program nevével. Már 
az első alkalommal is közel 100 kerékpá-
ros állt rajthoz, hogy teljesítse a három táv 
valamelyikét: 30, 52 és 85 km. Szerte az 
országból érkeztek bringások, hogy a jó 
ügyért kerekezzenek: Tatáról, Vácról, Bu-
dapestről, Pécsről és Kecskemét környé-
ki településekről is indultak résztvevők a 

Képünkön a tavalyi Bingautira gyülekezőket láthatják

és családjaik, valamint a többségi társada-
lom tagjai együtt, integráltan tölthessék 
szabadidejüket, egymást megismerhessék, 
feloldódjanak az előítéletek, közelebb ke-
rüljenek egymáshoz. Reményeink szerint 
ez által nő az érintettek társadalmi elfo-
gadottsága, erősödik a róluk való pozitív 
gondolkodás. A teljesítménytúrán való 
részvétel azt is szimbolizálja, hogy sokszor 
milyen egyszerűen lehet, és milyen jó ér-
zés segíteni fogyatékkal élő társainknak, 
még azoknak is, akik esetleg úgy gondol-
ják, erre nincs közvetlen lehetőségük. Egy 
tavalyi résztvevő szavaival:

„Köszönöm, hogy azt érezhettem, nem 
kell megvárnom az első arra járó traktort, 
ha defektet kapok, mert vannak nálam 
ügyesebb emberek, akik bevállalták, hogy 
ha baj lesz, segítenek. …Köszönöm a zöld 
nyilakat is, mert a térkép meg én az már 
három… Köszönöm, hogy akármerre néz-
tem, mosolygós bicikliseket láthattam. …
Köszönöm, hogy átérezhettem, igen is van 
sok jó szándékú segíteni akaró és ezért tevő 
ember… Köszönök mindennemű extra 
»energiaszeletet«. Köszönöm a tekerés alatt 
folytatott beszélgetéseket. Nem tudom, ki-
nek és mit köszönjek még, de mindenki-
nek, aki számomra egy ilyen csodás napot 
szerzett, amit soha nem fogok elfelejteni, 
köszönöm szívemből, hogy hozzájárult. 
Ha ezzel segítek a szervezőknek abban, 
hogy tudják, megérte a munkájuk, akkor 
remélem, elhiszik, hogy őszintén írtam ezt 
a levelet. Részemről ezután, ha lesz lehe-
tőségem részt venni olyan biciklizésen, 
ami ilyen szép célért van, hogy segítsünk 
olyanokon, akik tényleg megérdemlik, ak-
kor tele motiváltsággal mondhatom, hogy 
megyek, mert csak pozitív élményeim van-
nak. És ezt ennek a jótékonysági túrának 
köszönhetem. 

Remélem, lesz, akivel még találkozom, 
addig is a szervezőknek további sikerek-
ben gazdag, eredményes munkát kívánok 
ilyen téren és a mindennapokban is, az 
összes velem kerekezőnek pedig rengeteg, 
élményekben gazdag biciklizést! Hajrá 
Kecskemét!”

Soltész Veronika

BringAuti jótékonysági kerékpározás 
Tekerjünk, hogy segíthessünk!
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Szakmai előadásokkal és a Kocka Klub fel-
avatásával ünnepelte 20. születésnapját az 
Alapítvány az Autista Gyermekekért a Bat-
thyány Gimnáziumban. A kezdeti éveket 
dr. Baranyi Enikő elevenítette föl. Ő volt 
az alapítvány kuratóriumának első elnö-
ke. Munkájuk nyomán az egyik óvodában 
autista csoportot indítottak. Az iskolások a 
Szivárvány EGYMI-be járnak, ahol min-
den szükséges fejlesztést megkapnak – erről 
Horváth Istvánné, az intézmény igazgató-
ja beszélt, aki kiemelte a közös munkához 

AlAUTi: húsz éve az autista gyermekekért
A Kocka Klub megnyitója

szükséges szülői hátteret is. A Nagykanizsai 
Szociális Foglalkoztató Nonprofit Kft.-ben 
a felnőtt autisták is dolgoznak – számolt 
be a náluk folyó munkáról Lérántné Má-
tés Valéria, a kft. ügyvezetője. Az alapítvány 
munkáját minden rendelkezésére álló esz-
közével támogatja az AOSZ – ezt Kővári 
Edit, a szövetség elnöke közölte. A város 
polgármestere, Dénes Sándor, elismerését és 
köszönetét fejezte ki az alapítványnak. 

Ebből az alkalomból nyílt meg hivata-
losan az alapítvány Kocka Klubja, ami az 

Amerikai Kereskedelmi Kamara támogatá-
sával jött létre. A klubban a legojáték segít-
ségével fejlesztik az autista gyermekeket. A 
kéthetente tartott klubnapok érzékenyítés-
re is alkalmat adnak: az 50 órás közösségi 
szolgálatban részt vevő gimnazisták vigyáz-
nak a gyerekekre, és játszanak is velük.

A Kocka Klub a gimnáziumban kapott 
helyet, de mint Győrfy Anikó – az alapít-
vány kuratóriumának tagja, az AOSZ al-
elnöke, a Kocka Klub ötletgazdája, pá-
lyázatának lebonyolítója – elmondta: jó 
lenne egy saját helyiség az alapítványnak, 
ahol találkozhatnának a szülőkkel, és ahol 
a Kocka Klub is végleges helyet kapna. 
Most csak a világhálón keresztül tudják 
tartani a kapcsolatot „virtuálisan”, a www.
alauti.hu-n.

Magyarországon a kilencvenes évek elején alakultak az első egyesületek, 

alapítványok, amelyek az autista gyermekek és családjuk megsegítésével 

foglalkoztak. Az Alapítvány az Autista Gyermekekért létrejötte  

a nagykanizsai szülőknek köszönhető.

Közgyűlési határozatok 2016
A hATárOzAT 

számA

A hATárOzAT-
hOzATAl 

időpOnTjA
A hATárOzAT TArTAlmA A hATárOzAT 

hATályA

A dönTésT 
TámOgATóK 
és EllEnzőK 
számArányA

1/2016 (ii. 06.) 2016. 02. 06. 18 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja páli sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének. azonnal 18 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

2/2016 (ii. 06.) 2016. 02. 06. 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja makai Editet és Tóth dórát a jegyzőkönyv 
hitelesítőjének.

azonnal 21 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

3/2016 (ii. 06.) 2016. 02. 06. 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Ujszászi Károlyt, löffler Andrást  
és Tóthné Vámosi gyöngyvér ágnest a szavazatszámláló bizottság tagjának.

azonnal 21 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

4/2016 (ii. 06.) 2016. 02. 06. 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával Tóthné Vámosi gyöngyvér ágnest megválasztja  
a szavazatszámláló bizottság vezetőjének.

azonnal 21 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

5/2016 (ii. 06.) 2016. 02. 06. 17 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával nagyné Kovács ilonát megválasztja az AOsz Felügyelő 
Bizottsága tagjává.

azonnal 17 igen, 1 nem,  
2 tartózkodás

6/2016 (ii. 06.) 2016. 02. 06. 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával jakab Károlynét megválasztja az AOsz Felügyelő 
bizottsága tagjává.

azonnal 20 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

7/2016 (ii. 06.) 2016. 02. 06. 19 igen, 1 nem, 3 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a szervezetnek a 2013. évi V. törvény 
rendelkezéseinek megfelelő továbbműködését, valamint az AOsz alapszabályának a 2013. évi V. törvény és a 2011. évi 
ClXXV. törvény szerinti módosítását.

azonnal 19 igen, 1 nem,  
3 tartózkodás

8/2016 (ii. 06.) 2016. 02. 06. 18 igen, 0 nem, 5 tartózkodás mellett meghozott határozatával feljogosítja az AOsz elnökét a módosított alapszabály 
aláírására.

azonnal 18 igen, 0 nem,  
5 tartózkodás

9/2016 (ii. 06.) 2016. 02. 06. 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja az AOsz 2016. évi munkatervét és pénzügyi 
tervét.

azonnal 20 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

10/2016 (ii. 06.) 2016. 02. 06. 20 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja, hogy – figyelemmel az elfogadott alapszabály 
módosításra – az AOsz fizesse vissza azoknak a tagoknak a teljes 2016. évi már befizetett tagdíját, akiknek az AOsz 
tagsági jogviszonya a kötelező jogszabályi előírásnak eleget tevő alapszabályi rendelkezés miatt megszűnik.

azonnal 20 igen, 0 nem,  
0 tartózkodás

11/2016 (ii. 06.) 2016. 02. 06. 19 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja, hogy az AOsz tagjainak 2016. évi éves tagdíja 
ne változzon, az a 2015. évi tagdíjjal azonos maradjon.

azonnal 19 igen, 0 nem,  
1 tartózkodás
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Izgatott és szomorú édesanya hív telefo-
non. Dolgozó autista lánya kezességet vál-
lalt munkatársa vásárlásánál. A munkatárs 
nem fizet, és most a cég a lányán hajtja be 
a tartozást. Hiába ment be a céghez, hiába 
mutatta be a Magyar Államkincstár igazo-
lását, hogy lánya autista – ez mit sem ért. 
Ha nincs gondnokság alatt, közölték vele, 
akkor leánya bármit aláírhat. A támoga-

tott döntéshozatalról szóló határozat nem 
mentesíti őt a felelősség alól. 

Érdemes tehát minden szempontot 
mérlegelni, mielőtt döntenénk nagyko-
rúvá vált gyermekünk sorsáról. A gond-
nokság a gondnokolt cselekvőképességét 
minden esetben korlátozza, tehát bizo-
nyos mértékű jogfosztással jár. A támoga-
tott döntéshozatalnál viszont megmarad 

a személy cselekvőképessége, vagyis a tá-
mogatója véleményének kikérése mellett 
döntési és aláírási joga teljes. E vélemény 
kikérésének elmulasztása azonban nem 
eredményezi a támogatott személy jog-
nyilatkozatának érvénytelenségét, tehát a 
döntés – negatív és pozitív – következmé-
nyeiért való felelősség kizárólag a támoga-
tott személyt terheli.

Dr. Gazsi Adrienn, a KézenFogva jogá-
sza összeállította, hogy miben hasonlít, és 
miben különbözik a támogatott döntés-
hozatal, illetve a gondnokság jogintézmé-
nye. Az Esőemberben most ezen összeállí-
tás kivonatát közöljük – mérlegelési alap-
ként –, hogy mit célszerű választani, ha 
nagykorú lett a gyermek. 

gondnokság és támogatott döntéshozatal
Mi a különbség?
Érdemes minden szempontot mérlegelni, mielőtt döntenénk 

nagykorúvá vált gyermekünk sorsáról. A gondnokság a gondnokolt 

cselekvőképességét minden esetben korlátozza, tehát bizonyos mértékű 

jogfosztással jár. A támogatott döntéshozatalnál megmarad a személy 

cselekvőképessége.

A gondnokság és a támogatott döntéshozatal jogintézményének összehasonlítása

GONDNOKSÁG TÁMOGATOTT DÖNTÉSHOZATAL
bírósági ítéleten alapul, a személyt akarata ellenére is gondnokság alá helyezhetik önkéntes, igénybevételét elsősorban az érintett személy kezdeményezheti, nincs 

bírósági eljárás 

a gondnokság alá helyezett személy véleménye döntő szempont  
a gondnok személyének kiválasztásánál, de végül nem lehet eltekinteni a hivatásos 
gondnok kirendelésétől, ha nincs más személy, aki ellen  
a gondokság alá helyezett személy nem tiltakozik

a támogatót a személy maga választja, ám hivatásos támogatót is választhat

a gondnokság intézménye merev, megszüntetése nehézkesebb (hosszabb időt 
vehet igénybe), a bíróság döntését igényli

a támogatott döntéshozatal rendszere rugalmas, megszüntetése is önkéntes, 
nincs bírósági eljárás

részlegesen, vagy indokolt esetben teljesen korlátozza (vagy elvonja) a személy 
cselekvőképességét

nem érinti a személy cselekvőképességét

a személy önrendelkezése, autonómiája igen korlátozott, ugyanakkor hatékony 
védelmet és segítséget nyújt a gondnokság alá helyezett személy számára a 
személyét és vagyonát érintő ügyekben, illetve azon ügycsoportokban, melyekre a 
cselekvőképesség korlátozása vonatkozik 

megmarad a személy önrendelkezése, autonómiája, de nem várható el például a 
vagyon megóvása

főszabály szerint az együttes döntéshozatal dominál, de a cselekvő ké pes ség teljes 
korlátozása esetén a helyettes döntéshozatal is szerepet kap

mindig az önálló, de a segített döntéshozatal elve érvényesül

Támogatást kapott az AOSZ
Az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) 
és a General Electric (GE) szervezésében 
február 26-án megvalósuló egynapos „GE 
a fenntartható szervezetekért” című pro 
bono maraton keretében öt szervezet ka-
pott támogatást: Autisták Országos Szö-
vetsége, Down Alapítvány, Ifjúsági Unió 
Szekszárd, Magyar Kerékpárosklub, Víz-
Hal-Ember Közhasznú Alapítvány.

Elismerés a kreativitásért
Díjátadó gálával zárult a budapesti Toldi 
Klubban a kreatív szektor értékmenedzs-
mentjével foglalkozó Super Channel ál-
tal harmadik alkalommal megrendezett 

Highlights of Hungary. Ötvenhárom je-
löltből került ki az a tíz közönségdíjas, 
amelyekre több mint tízezren voksoltak. 

A kilencedik helyen a Miskolci Autista 
Alapítvány által létrehozott Maacraft vég-
zett: alkotóműhelyükben dizájnerek és 
autista fiatalok együtt hoznak létre magas 
színvonalú termékeket. A hatodik helye-
zett az Autizmusbarát Kakaókoncert, ame-
lyet a Nemzetközi Cseperedő alapítvány 
szakmai támogatásával autizmusbaráttá 
tettek. 

Fogyatékos-barát a Kockacsoki 
A Kockacsoki Nonprofit Kft. hivatalosan 
is elismert, Fogyatékos-barát Munkahely 

lett. A díjat tavaly december 3-án, a Fo-
gyatékos emberek világnapján vehették 
át, több más, ugyancsak fogyatékos-ba-
rát munkahely társaságában a budapes-
ti Nemzeti Színházban rendezett ünnepi 
műsoron.

Egy év haladék a civileknek
Egy év haladékot kaptak a civil szerve-
zetek, hogy az új Polgári törvénykönyv 
(Ptk) idén március 15-én életbe lépő ren-
delkezéseit végrehajtsák. A törvény mó-
dosítása nélkül e szervezetek működése 
jogellenes lenne. 

(forrás: vg.hu)
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Míg szaporázom lépteimet a zuhogó eső-
ben, mellettem elhúz a Gyermekvasút. 
A jármű látványa, a kattogó kereke zaja 
sok autista gyermeknek öröm forrása, bár 
az itt tanuló diákok közül erről bizonyá-
ra kevesen tudnának beszámolni szóban, 
hiszen ide többségében az autizmusban 
súlyosan érintettek járnak. Sok közöttük 
a nem beszélő. Ők azok, akik nem in-
tegrálhatók, akiknek csak a kis létszámú 
osztályközösség a megfelelő, itt kapják 
meg a képességeiknek megfelelő nevelést-
oktatást-fejlesztést.  

Maga az épület hajdan villának épült, 
majd a szocializmusban volt gyerekott-
hon, általános iskola, később lett belőle 
kisegítő iskola, legvégül pedig általános 
iskola, speciális és készségfejlesztő szakis-
kola kollégiummal. A szegregált gyógype-
dagógiai iskolában 2012 szeptemberében 
indult az autizmusspecifikus oktatás. Bu-
dapest és Pest megye a beiskolázási terü-
letük. Jönnek ide Diósdról, Szigethalom-

ról, Leányvárról, Piliscsabáról, de a sor 
még folytatható. Mivel a szülők elég nagy 
számának fogalma sincs arról, hogy mi-
lyen szolgáltatás vagy támogatás jár nekik, 
az iskolaév elején ezekről azonnal tájékoz-
tatják őket. Például arról, hogy kilométer-
pénz is jár, ha a gyereket autóval kénytele-
nek iskolába hozni. 

Hospitálni jöttem Mándoki Noémi osz-
tályába. Az iskolán kívül arra is kíváncsi 
voltam, hogyan használják a Farkas János 
(érintett szülő) által készített számítógépes 
készségfejlesztő ASD kvízt. Amikor János 
Asperger szindrómás fia olasz nyelvet kez-
dett tanulni, vele együtt ő is beiratkozott 
a tanfolyamra. A nyelvórák során jött a 
nagy felismerés: egy másik nyelv megta-
nulása a felnőtt emberek reszocializációja 
az idegen nyelvi környezetben. A nyelvta-
nulás olyan készségeket fejleszt, amelyek-
kel az autistáknál általában gond van. Fiá-
nak készített először kvízkérdéseket, hogy 
megkönnyítse nyelvtanulását. Innen már 

nem volt nehéz eljutnia oda, hogyha a fiá-
nak segít, miért ne segítene más autisták-
nak is? A Gennaróban most a kvíz tesz-
telése és egyúttal a finomítása is folyik. 
A finomításra azért van szükség, mert 
Farkas János fia – első tesztelője az elké-
szült kérdéseknek –, felnőtt, jó képességű 
aspergeres. A kvíz Gennaro  Verolino-beli 
használatát tavaly engedélyezte a KLIK. 
Ez az első iskola, ahol hivatalosan a tan-
anyag része. Ezt megelőzte a szakemberek 
ellenőrzése, tesztelése. 

Noémi az autista munkaközösség veze-
tője is. Osztályába másodikos-harmadi-
kos gyerekek járnak. Nekik sokszor ne-
héznek bizonyul egy-egy kérdés, tehát 
további apróbb lépésekre kellene bon-
tani őket. Sok gyereknél társult értelmi 
fogyatékosság is jelen van, egy részük 
verbálisan nem kommunikál, nem szo-
batiszta. (Van egy jó képességű autista 
osztályuk is, jövőre szeretnének hasonlót 
indítani.) Azt talán írnom sem kellene, 
hogy a fő kommunikációs eszköz a kép/
rajz. Tavaly még ezen a szinten sem volt 
a többség, akkor tárgyas kommunikációt 
használtak. Aki még nem járt olyan osz-
tályban, ahol autista diákok tanulnak, 
azok kedvéért írom le, hogy ne számít-
sanak padokra, táblára krétával. Itt kis 
asztalok vannak a szobában, a fal mellett 
pedig egyszemélyes boxok: asztallal szék-
kel és elválasztó fallal. 

Az autista csoportokban még a tanme-
net sem olyan, mint a többségiek iskolájá-
ban. Itt év elején minden gyerekről felmé-
rés készül. Ezen alapul a  15 oldalas, félév-
re szóló egyéni tanmenet, amit háromha-
vonta értékelnek, és ha kell, korrigálnak. 
Míg a többségieknél elég egy tanmenet az 
egész osztálynak, addig a Gennaro autis-
ta csoportjaiban ahány gyerek, annyi tan-
menet, amelyben a tantárgyi célok és fel-
adatok mellett a kommunikációs, szociá-
lis készségekre is terv készül. 

Jöttünkre kettéválik a csoport: a gyógy-
pedagógiai asszisztenssel kézműves foglal-
kozásra mennek Dorina és Bence kivéte-
lével: ők most az ASD kvízzel tanulnak. 
Bence jól beszélő, nagyon okos autista. 

Ahány gyerek annyi tanmenet
A Gennaro Valerino Általános Iskola
Fölmenni a Széchenyi hegyre, már önmagában kirándulás, de ideálisabb 

helyet iskolának, kollégiumnak elképzelni sem lehetne. „Kirándulásom” 

célja, a Gennaro Verolino Általános Iskola, Készségfejlesztő Szakiskola  

és Kollégium a hegy tetején található.

Tanulás az ASD kvízzel

esoember_2016-1.indd   10 2016.03.21.   20:43



11

Noémi szerint, ha nem lennének visel-
kedésproblémái, akkor simán megállná 
a helyét valamelyik alapítványi iskolá-
ban, ahol tanulásban akadályozottakkal 
foglalkoznak. Noémi néhány éve tanít a 
Gennaróban. Előtte a nagytétényi Beszélj 
Velem! alapítványi óvodában dolgozott. 
Osztályából három gyerek is oda járt. 
Bence ott kezdte az óvodát nem beszélő 
autistaként, és már az óvoda vége felé el-
indult a beszéde. 

Előkerül a laptop: az érzelmek tanulá-
sa következik. Noémi középre ül, és szó-
ban is elismétli a képen látható feladatot. 
A nem beszélő Dorina kedvéért teszi, aki 
a testével, kezével, arcával, no és persze 
a képekkel nagyon érzékletesen kommu-
nikál. Mindent „el tud mondani”. Noé-
mi azt mondja, hogy neki már föl sem 
tűnik, hogy nem beszél, olyan jól „be-
szél” szavak nélkül is. Dorina kommu-
nikációs kártyákkal válaszol arra, hogy 
milyen érzelmet fejez ki a képernyőn lát-
ható arc: szomorúságot, dühöt, örömöt, 
vagy meglepetést. Bencének nincs erre 
szüksége, hiszen beszél. Sokat beszél. 

Mindketten jókedvűen végzik a felada-
tokat. Egy idő után Noémi látja, hogy 
fáradnak, ezért lezárásként és jutalom-
ként, egyetlen feladatot kapnak: állato-
kat kell fölismerniük, és képét a hang-
jával párosítaniuk. A hangos feladatok a 
kedvencek közé tartoznak.

Mikor letelepszünk az előtérben, a kvíz-
ről kérdezem Noémit, és arról, hogy 
mennyire vált be. Noémi jónak tartja, a 
gyerekek is szeretik, de úgy véli, hogy in-
kább aspergeres, jobb képességű gyere-
kekre készült. Farkas Jánossal munkacso-
port elindítását tervezik, aminek  célja a 
kvíz fejlesztése lenne, hogy a mélyebben 
érintetteknek is optimális legyen. A szá-
mítógép amúgy nem idegen a gyerekek-
nek, hiszen az iskolában használatos még 
a PictoVerb és NikiTalk program is.

Noémi reggel nyolctól délután három-
négy óráig az iskolában van. Szeret itt len-
ni. Mikor arról kérdezem, hogy mi a fá-
rasztó a munkájában, hirtelen nem is tud 
válaszolni. Aztán a csend hiányát említi, a 
folyamatos zajt, és azt, hogy a törvényben 

meghatározott szakember-létszám kevés. 
Azon viszont már nem kell gondolkodnia, 
hogy mit szeret a munkájában: azt, hogy 
állandóan kreatívnak kell lenni, hogy nincs 
kész recept, minden gyerek más, és mind-
egyikhez más módszer kell. De szereti ma-
gát az iskolát is, azt a kellemes, jó légkört, 
amit még az olyan idecsöppenő idegen is 
megérez, mint én, és hazafelé menet arra 
gondol, hogy ide újból el kell jönni.

El kell jönnöm már csak azért is, mert 
a Gennaro ökoiskola. Elmennék az 
ökoszakkör tagjaival egy Mátyás barlan-
gi túrára, vagy madárlesre, és körülnéznék 
a hatalmas udvaron is. A példamutatóan 
informatív holnapjukról tudom: „Az in-
tézmény 10 306 m²-en fekszik. A sport 
és szabadidős foglalkozásokhoz kitűnő le-
hetőséget biztosít az udvar és az itt kiala-
kított sportpálya. A legutóbbi adatok sze-
rint a telken 113 fa található a számos bo-
kor, füves terület mellett.” (gennaroiskola.
hu) Az idő sem udvar-, sem kertnézésre 
nem alkalmas: vigasztalanul esik reggel 
óta. Megvárom a jó időt. 

Ferenczy Ágnes

Az épület, ahol ahol az autista diákok tanulnak Személyre szabott boxok
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Három évvel ezelőtt Budapest adott ott-
hont az AOSZ és az AE közös rendezvé-
nyének, idén Edinburgh-ben lesz a kon-
ferencia, a National Autistic Society szer-
vezésében szeptember 16–18. között. 
Az idei kongresszus témái: boldog, egész-
séges és feljogosított (happy, healthy and 
empowered). Az első két témakör egyér-
telmű, a harmadik magyar fordítása kicsit 
nehézkes, azt jelenti, hogy az autizmussal 
élő emberek képesek legyenek jogaikat, 
érdekeiket érvényesíteni. 

2016. január 31-én zárult az előadások 
összefoglalóinak beküldése, ezekből vá-
lasztja ki a kongresszus Tudományos bi-
zottsága azt a több száz prezentációt, ami 
elhangozhat a rendezvényen. Lesznek ter-
mészetesen plenáris üléseken előadások, 

kisebb szekciókban bemutatott kutatási 
eredmények, poszter-prezentációk szöve-
ges ismertetéssel és a nélkül.

A „boldog” kategóriába olyan pályáza-
tokat lehetett benyújtani, melyek az au-
tizmusspektrum-zavarral élő emberek 
életminőségének javításával kapcsolato-
sak, beleértve: a jóllét, az érzelmi kitöré-
sek kezelése, önveszélyesség és más visel-
kedési problémák, az iskolai támogatás 
és egyéb szolgáltatások előmozdításának 
módszerei, érzékelési nehézségek, tanulási 
módszerek kidolgozása. Ezeken a javasolt 
témákon kívül természetesen más, az élet-
minőség javításához kapcsolódó pályáza-
tot is elfogadnak.  

Az „egészséges” kategóriába olyan pá-
lyázatokat vártak a szervezők, amelyek az 

autizmusspektrum-zavarral élő emberek 
egészségi állapotának javítását mutatják 
be, beleértve: támogatás a diagnózis fel-
állatásakor és utána, fizikai egészség, szel-
lemi jóllét, gyakorlati segítség, vagy az 
egészségi állapot javításának egyéb aspek-
tusai. 

A „feljogosított” témakörben teret kí-
vánnak adni mind az egyéni jog- és érdek-
érvényesítés bemutatásának, mind pedig 
annak, hogy a szakembereket miként le-
het jó eszközökkel ellátni ahhoz, hogy az 
autista embereket hatékonyabban tudják 
támogatni: pl. a teljes részvétel, közremű-
ködés, kommunikációt segítő és lehetővé 
tevő technikák, logisztikai megoldások, 
elméletek átültetése a gyakorlatba, autista 
emberek jogai, politikai programok, va-
lamint a „feljogosítottság, képessé tétel” 
más megközelítései.

A kongresszus híreit a http://www.
autism.org.uk/autismeurope oldalon le-
het nyomon követni.

Ferenczhalmy Zsófia

Autism Europe Kongresszus Edinburgh-ben
Boldog, egészséges és feljogosított

intézménykereső és jogi iránytű
Új, online szolgáltatásokkal bővült az AOSZ honlapja

Az Autism Europe (AE) háromévente rendezi nemzetközi kongresszusát, 

melyre a világ minden tájáról érkeznek előadók és résztvevők, hogy 

megosszák az autizmus területén szerzett tapasztalataikat, a legújabb 

kutatási eredményeket, programokat, ellátási formákat stb.

A jövőben akár egy kattintással segítség-
hez és információhoz juthatnak az autista 
emberek és az érintett családok az AOSZ 
és a vidéki hálózati szervezetek honlapján. 
A fejlesztés alatt álló Intézménykereső szol-
gáltatás folyamatosan bővülő adatokkal, 
az autistákat érintő speciális fejlesztő és 
ellátó intézmények megtalálásában segít. 
Az érintett családok lakóhelyéhez legkö-

zelebb eső vidéki hálózati szervezet webol-
dalán ez a szolgáltatás az adott régióra vo-
natkozó adatokkal segíti a honlapra láto-
gatókat. http://aosz.hu/intezmenykereso.

Naprakész jogi segítséget kaphatnak az el-
látórendszerben való tájékozódáshoz és az 
önálló, jogi szempontú ügyek intézéséhez 
az On-line jogi iránytű szolgáltatásával. A 

honlapon található táblázatban összeha-
sonlíthatók az adott életkorban elérhető 
ellátások, emellett tartalmazza az érintett 
jogszabályi részt, az ügyintézéshez szüksé-
ges dokumentumokat, az ügyintéző szerv 
linkjét, és innen elérhető a hatályos jog-
szabály is. http://aosz.hu/jogi-iranytu/.

A szolgáltatások az AOSZ és a vidéki há-
lózati szervezetek honlapján is megtalál-
hatóak, feltöltésük, fejlesztésük és tesz-
telésük folyamatosan történik. Az online 
szolgáltatásokkal kapcsolatos véleménye-
ket, észrevételeket és javaslatokat kérjük, 
írják meg a komm@esoember.hu e-mail 
címre, hogy az online szolgáltatások min-
den felhasználó számára praktikusak és el-
érhetőek legyenek!
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A szabolcsi szövetség a 17 éves Boros Gá-
bort, a gyöngyösi Autista Segítő Központ 
(ASK) tanulóját, a 2015-ös év legeredmé-
nyesebb maratonfutó sportolójának válasz-
totta. Tavaly a félmaratont (21,1 km) telje-
sítette Esztergomban. Ugyanekkor kapott 
elismerést Gábor futócsapatának koordi-
nátora, Nádudvari Péter a 2015-ös évben 
végzett eredményes felkészítő munkájáért: 
rendszeresen edz és versenyez Gáborral.  

Ez igazi örömhír, hiszen újabb sikeres au-
tista fiatal került egy pillanatra reflektor-
fénybe, de egyúttal föl is kelti az ember 
kíváncsiságát: Miért éppen a Szabolcs me-
gyeiektől kapták az elismerést, amikor az 
ASK Gyöngyösön, Heves megyében van, 
a sportoló és Péter is ebben a városban te-
vékenykedik. 

A választ Nádudvari Péter adja meg: 
Gábor nyíregyházi, ott élnek a szülei, 
Gyöngyösön jár iskolába, és itt lakik az 
intézmény bentlakásos részében. Péter 
az ASK-ban ismerte meg őt, amikor be-
állt zeneterapeutának a gyöngyösi Autista 
Segítő Központba. Tanártársai hívták föl 
a figyelmét Gáborra, és mint szerényen 

mondja, a sikerek nem csak neki köszön-
hetőek. Az alapokat a tanáraitól kap-
ta meg Gábor, és azt a személyre szabott 
programot is ők gyakorolják vele, amit 
Péter állított össze neki. Ő ugyanis csak 
hetente egyszer megy az ASK-ba. 

Példáján fölbuzdulva kedvet kapott a fu-
táshoz a 11 éves Kiss Norbert és a 13 éves 
Csernyik Dániel is. Futóklub alakult az 
ASK-ban, és ha versenyre mennek, sokan 
elkísérik őket (szülők, tanárok). Ez azért 
jó, mert támogatói hátteret, biztonságot 
adnak, ami nagyon fontos egy autistának. 

Péter a zene örömét is elvitte az ASK 
diákjainak: csütörtök délutánonként ze-
nélnek. Mikor arról kérdem, hogy mi 
hasznosabb, mi szolgálja jobban a sze-
mélyiség fejlődését: a futás (sport) vagy 
a zene? – Péter habozás nélkül mondja: 
mindkettő. A futás alkalmas a feszültség 
levezetésére, (ön)fegyelemre szoktat, meg-
tanít arra, hogy tömegben, váratlan hely-
zetekben helyt lehet és kell állni. A tár-
sadalmi integráció szempontjából nagyon 
fontos, hogy az eredményhirdetésnél nem 
azt mondják, hogy X. Y. autista sikeresen 
teljesítette a távot, hanem csak azt: X. Y. 

A zene tanulásának is sok-sok előnye 
van. Az énektanulás fejleszti a szókincset, a 
hangszertanulás a finommotorikát, a közös 
zenélés a kooperációs készséget, koncent-
rációra és fegyelemre szoktat, több kogni-
tív készséget és képességet is fejleszt. Péter 
törekszik arra, hogy széles érzelmi- és stí-
lusspektrumon tanuljanak dalokat az au-
tista fiatalok (népzene, könnyűzene, ko-
molyzene – melankolikus, felemelő, vidám 
stb. hangulattal), hogy műveltségi és emo-
cionális palettájuk szélesedjék. Föllépéseik 
szintén a társadalmi integrációt szolgálják. 

Péter e két területet az emberek figyel-
mének fölkeltésére és adománygyűjtésre 
használja. 2012 óta sportteljesítményével 
a fogyatékosügy más-más, általa fontos-
nak ítélt területére hívja föl a figyelmet. A 
gyöngyösi autista fiatalokért indult 2014-
ben az ironman triatlonon (futás-úszás-
kerékpározás), és kilométereit adományok-
kal lehetett támogatni. 2015-ben pedig a 
gyöngyösi autista és értelmi fogyatékos gye-
rekek zenei táboroztatásáért indult szintén 
ironman triatlonon, és rajthoz állt még egy 
ultramaraton versenyen (100 km) is. 

A 32 éves, magát a Facebookon tanár 
bácsinak nevező Nádudvari Péter mun-
kásságára nem csak a távoli Szabolcsban 
figyeltek föl. Heves megye is megtette a 
magáét: 2015-ben ő lett a megye egyik 
Príma díjasa. 

– ferenczy –

Futás a társadalmi integrációért
A sport és a zene öröme, haszna
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetsége 

január végén 11. alkalommal rendezte meg hagyományos megyei 

sportgáláját. Ezen az ünnepségen különféle sportágakban kaptak 

elismerést az elmúlt évben sikereket elért sportolók és felkészítőik.

Lapzártakor érkezett a hír: Nádudvari Péter újabb 
megmérettetésre készül. Indul a Mária Maratonon, 
amelyet először tartanak (kísérletképpen) 
hazánkban. A maratont a Mária Út Egyesület 
szervezi, meghívásos alapon kértek fel sportolókat 
a táv megtételére. Útjuk során fölkeresik a szakrális 
Mária kegyhelyeket, nyolc országon keresztül futnak, 
kerékpároznak. Az eseményről Nádudvari Péter ezt 
írta Facebook oldalára: 
Mariazell – Csíksomlyó. Gigamaraton. Futva 1300 km,  
kerékpáron 1400. Sokkal több mint egy fizikai 
megmérettetés: Mária-kegyhelyek, szakrális helyek, 
gyönyörű természeti környezet, hatalmas spirituális 
ajándék. Az egész távot nem tudom bevállalni 
(sajnos…), de néhány szakaszt (vagyis ultramaratont) 
teljesítek majd, folytatva a hagyományokat az Autista 
Segítő Központért, jótékonysági célból.
Előtte „edzésként” még elindul a Balaton 
Szupermaratonon március 19-én, ahol a harmadik 
szakaszt teljesíti. Futását szintén az ASK-ért teszi.

Boros Gábor Nádudvari Péter
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Munkánk során gyakran tapasztaljuk, hogy 
a szülők nemcsak az autizmusban érintett 
gyermekük, hanem többi gyermekük kap-
csán is igényelnek szakmai válaszokat. A 
beszélgetések, konzultációk sokszor a test-
vérekről is szólnak, hiszen a család minden 
tagjára hatással van az autizmus ténye. Az 
alábbiakban néhány alapvető szempon-
tot szeretnénk megosztani az olvasókkal, a 
cikk végén pedig hasznos információforrá-
sokat gyűjtöttünk össze a témához. 

A testvérek száma, életkora, a gyerme-
kek közötti korkülönbség mentén más és 
más kép rajzolódik ki. A kisebb gyerekek 
sokszor észre sem veszik, hogy bátyjuk 
vagy nővérük különleges, természetesnek 
veszik viselkedését, és ennek köszönhető-
en kifejezetten pozitívan élik meg a kö-
zös gyermekkort. Ugyanakkor az is lehet, 
hogy nem nagyon képesek tekintettel len-
ni testvérük igényeire, amikből konfliktu-
sok is kialakulhatnak (pl. hozzányúlnak 
testvérük féltett gyűjteményéhez, megza-
varhatják a fontos rutinokat stb.). 

Az idősebb testvérek sokszor pontosan 
látják az eltérő fejlődés következményeit, 
megértik és átélik szüleik helyzetét is. Ez 
előnyös lehet abból a szempontból, hogy 
védik, óvják, tanítják testvérüket, bár le-
het, hogy a nehézségeket is jobban meg-
szenvedik. Aggódhatnak például, hogy 
mit szólnak majd a barátaik a furcsán vi-
selkedő autizmussal élő testvérükhöz, és 
adott esetben érezhetik kínosnak, hogy 
együtt mutatkozzanak vele. Lehet, hogy a 
testvérek kudarcként élik meg, hogy sok-
szor nem érzik jól magukat a tesójukkal, 
vagy nem tudják hatékonyan segíteni, 
és magukat okolják mindezért. Máskor 
oroszlánként védik testvérüket, vállalva az 
ezzel járó konfliktusokat, ami nem min-
dig könnyű. Éppen ezért nem mindig sze-
rencsés egy óvodába vagy iskolába íratni a 

testvéreket, még akkor sem, ha más szem-
pontból praktikusnak tűnik.

Előfordulhat az is, hogy a különleges 
élethelyzetből fakadó lelki problémák ol-
dására szakszerű segítségre lesz szüksége 
tipikusan fejlődő gyermekünknek, ilyen-
kor ne habozzunk szakemberhez fordulni! 

Kamasz és fiatal felnőttkorban felme-
rülhet továbbá a későbbi gyermekvállalás-
sal kapcsolatos aggodalom is. 

A családok kérdései és gondjai tehát e 
téren is egyediek és idővel változnak.

Van azonban néhány dolog, amit min-
dig célravezető figyelembe venni, ha a 
testvérek helyzetére gondolunk:

Először is nagyon fontos gyermekeink 
számára életkoruknak és megértésüknek 
megfelelő, világos információt adni arról, 
hogy mi az autizmus, és ez mit is jelent sa-
ját testvérük esetében. Valószínű, hogy ők 
maguk is természetesebben tudnak majd 
kívülállókkal beszélni az autizmusról, ha 
a szüleiktől is ezt látták. A gyermekek szá-
mára készült kiadványok szerencsére már 
elérhetők magyar nyelven is. 

Igyekezzünk továbbá őszintén válaszol-
ni gyermekeink kérdéseire, aggodalmai-
ra. Fogadjuk el, hogy lehetnek jogos sé-
relmeik és érezhetik úgy, hogy kevesebb 
figyelmet kapnak szüleiktől, mint test-
vérük, még akkor is, ha nincs feltétlenül 
igazuk. Haragudhatnak akkor is, ha úgy 
látják, hogy autizmussal élő testvérükkel 
sokkal elnézőbbek a családtagok, mint ve-
lük. Ezeket a negatív érzéseket tompíthat-
juk, ha elismerjük jogosságukat, és nem 
várjuk el mindig, hogy gyermekünk au-
tomatikusan alkalmazkodjon. Sokat se-
gíthet, ha megpróbálunk tudatosan időt 
és energiát fordítani többi gyermekünkre, 
ilyenkor kizárólag rájuk koncentráljunk. 

Nagyon hasznos folyamatosan töreked-
ni arra, hogy tipikusan fejlődő gyermeke-

inknek meglegyen a saját kuckójuk, játé-
kuk, kedvenc elfoglaltságuk, idővel kü-
lön programjaik a barátaikkal, egyszóval 
meglegyen a saját életük. Ha így teszünk, 
valószínűleg könnyebben vállalnak majd 
részt a közös terhekből is. Érdemes átgon-
dolni azt is, hogy vannak-e olyan progra-
mok, amelyeket minden családtag egyfor-
mán élvez, vagy amiben autizmussal élő 
gyermekünk a testvéreivel együtt részt tud 
venni. 

Szintén alapvető szempont, hogy lehe-
tőleg ne éreztessük gyermekeinkkel, hogy 
az autizmussal élő családtag támogatása 
később elsősorban az ő feladatuk lesz. Bár 
a szülők természetes törekvése, hogy biz-
tonságban tudják gyermeküket akkor is, 
ha már idősek lesznek, ezzel akaratlanul 
is túlterhelhetik többi gyermeküket. Ta-
pasztalataink szerint a testvérek rendsze-
rint gondoskodók, és szívesen részt vesz-
nek autizmussal élő testvérük támogatásá-
ban, de fontos, hogy ez a saját választásuk 
lehessen, ne kényszer.

A testvérek csodálatos támogatói az au-
tizmussal élő családtagnak, és az ő szemé-
lyiségüket is gazdagíthatja mindaz, amit 
családjukért tesznek. 

Gunilla Gerland így ír nővéréről ön-
életrajzában: „Kerstin volt az életemben a 
legjobb dolgok egyike. Vele tudtam játszani, 
annak ellenére, hogy a gyerekekkel való játé-
kot nehéznek találtam… segített eligazodni 
a világban” (Gerland, 2012, 32. o.) 

Őszi Tamásné – Janoch Mónika

Hivatkozás:
Gerland, Gunilla: Egy valódi ember – Kapocs Kiadó, 
Budapest, 2012

A témához kapcsolódó hasznos kiadványok:
Így színes a világ… autizmus belülről – Aura Egye-
sület, AOSZ, Nemzetközi Cseperedő Alapítvány, 
Budapest, 2013
Davis, J., Balázs A.: Autista a testvérem! – Kapocs 
Kiadó, Budapest, 1998
Harris, S. L.: Az autista gyermekek testvérei – Ka-
pocs Kiadó, Budapest, 2009
Autizmus testvérszemmel – ha a testvéred autizmu-
sos – Nemzetközi Cseperedő Alapítvány, Budapest, 
2014
Az én testvérem is autizmusos (letölthető munka-
füzet) – Nemzetközi Cseperedő Alapítvány, 2014 
(www.cseperedo.hu)

Tapasztalatok és szakmai javaslatok
A testvérek szempontjai
Lehet, hogy a testvérek kudarcként élik meg, hogy sokszor nem érzik jól 

magukat a tesójukkal, vagy nem tudják hatékonyan segíteni, és magukat 

okolják mindezért. Máskor oroszlánként védik testvérüket, vállalva az ezzel 

járó konfliktusokat, ami nem mindig könnyű.
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Úgy gondolom, hogy a testvérkapcsolat 
már akkor elkezdődött, mikor Ágicával ál-
dott állapotba kerültem. Krisztivel – min-
den furcsasága ellenére – próbáltam meg-
értetni, hogy kistestvére fog születni. Vet-
tünk egy könyvet már akkor, mikor Krisz-
tit vártuk, és a képek alapján próbáltam 
elmagyarázni, hogy az én hasam azért nő, 
mert a kis testvére ott van benn. Meghall-
gatott, aztán továbbfutott. Nem tudom, 
hogy mi játszódott le a fejében, de azt a 
pillanatot sosem fogom elfelejteni, amikor 
Ágicát hazavittük, letettük az ágyra. Krisz-
ti felhagyott mindennemű cselekvésével, 
nagy komolyan oda ült mellé az ágyra, s 
láttam rajta, hogy próbálja feldolgozni az 
információt. Elfogadta Ágica jelenlétét a 
családban, látszólag nem foglalkozott vele. 
Majdnem hároméves volt ekkor. 

Kriszti az autizmus szinte minden „tü-
netét” produkálta: nem mutogatott, nem 
volt szemkontaktus, nem beszélt, illetve 
versikéket, mondókákat ismételgetett, s 
énekelte, hogy cérna volna, selyem vol-
na… spontán gondolatait nem mondta 
ki, sokat futkározott, játékokkal nem tu-
dott játszani, akkor még félt a porszívótól. 
Éreztük, hogy valami nincs rendben, de 
nem tudtuk, hogy mi a probléma. Gon-
doltuk, be kellene adni óvodába, de nem 
akartuk, hogy azt érezze: a kis testvére 
jött, neki meg mennie kell otthonról.

Ágica nagyon jó minta volt előtte, s 
akaratlanul is segített abban, ami nekem 
eszembe sem jutott. (Ekkor Krisztinek még 
nem volt diagnózisa). Dackorszaka nem 
volt, és a miért? korszaka akkor kezdődött, 
amikor Ágica is elkezdte. Először futtában 
kérdezett, meg sem várta a választ, s egy-
szer csak eljött a pillanat, amikor oda jött, 
leült: így kérdezett, s megvárta a választ. (A 
szemkontaktus, ha csak pillanatokra is, de 
kezdett kialakulni.) Nagyot lendített még 
Krisztin, hogy közben diagnózisa lett, s 
megkezdődött a fejlesztése, s emellett négy 
és fél éves korában oviba is került. Az óvo-
dában vegyes csoport volt, és ők csoport-
társak lettek. Az óvónő elmondása szerint, 
Ágica próbálta irányítani Krisztit, de nem 
sok sikerrel.

Mi pedig próbáltuk őket önállóságra 
nevelni, befogni a házimunkába. Közös 
szobájuk volt, mindegyik a saját polcát, 
asztalát törölgette le, s egyik hétvégén az 
egyik, másik hétvégén a másik porszívó-
zott. A kerti munkából is egy kicsit kivet-
ték a részüket. (Akkor még családi házban 
laktunk.) Mindig Ágica volt a húzóerő 
kettejük közül.

Az iskolaérettségi vizsgálaton kis létszá-
mú normál osztályt ajánlottak nekünk, s 
gondban voltunk, hogy hova is írassuk be. 
Végül Zalaegerszeget választottuk, pedig 
16 kilométerre laktunk a várostól. Hét év 
ingázás után döntöttünk úgy, hogy beköl-
töztünk Zalaegerszegre Kriszti 14, Ágica 
11 éves volt. Ágicának ekkor vált szem-
betűnőbbé Kriszti mássága, s meg is kér-
dezte, hogy mi van vele? Az iskolában volt 
egy időszak, amikor Kriszti szeretett cicát 
játszani, állandóan nyávogott, s ezt az is-
kolában a diákok nevetségesnek tartották. 
(Családi házban sok állatunk volt, macs-
ka egy „fészekalja”, vagy még több, egy 
német juhászkutya, és nyuszik is voltak. 
Cicánk most is van a második emeleten, 
Ágica hozta haza állatmenhelyről). Mikor 
Ágica is ugyanabba az iskolába került, a 
gyerekek már így kérdezték: „Te vagy a 
cica testvére”? Ez őt zavarta, de mondtuk 
neki, hogy ezzel nem kell foglakozni. Ké-
sőbb nem emlékszem, hogy említette vol-
na, hogy beszóltak neki a gyerekek. 

A serdülőkor eseménytelenül telt, Ágica 
élte a maga kis pörgős életét, dzsesszbalettre, 
társastáncra járt, barátokkal is sok időt töl-
tött. Kriszti a sportot soha nem szerette, 
tűzzománc szakkörre, énekkarra járt. Ki-
sebb súrlódások voltak kettejük között, de 
nem nagyobb, mint a „normál” testvérek 
között. Talán azért is sem, mert ehhez nem 
töltöttek annyi időt egymással: más volt az 
életritmusuk, s a városba költözéssel külön 
szobájuk lett. Ettől függetlenül jó testvérek 
voltak. Ágica kezdeményezésére mindig 
készültek valamivel, ha valakinek születés-
vagy névnapja volt: mindig vettek valami 
ajándékot, nemegyszer közösen. (Azóta 
részben Ágica feladata, hogy Krisztit figyel-

meztesse, amikor születésnap, vagy névnap 
közeledik).

Egyszer, egy volt kolléganőm azt mond-
ta: milyen dolog az, hogy Ágica később 
tudta meg a diagnózist. Hát én ezen utólag 
elgondolkodtam. Ha előbb szólok, talán 
több ideje lett volna az elfogadásra. Ugyan-
akkor, azt vallom, hogy mindenkinek any-
nyit, úgy kell elmondani, és akkor, amikor 
értelmileg megérik rá. Ezt utólag Ágicával 
tisztáztam, s megnyugtatott: szerinte jól 
csináltam, így volt tökéletes. 

Buzás Ágnes

Az én családom különleges

Carolyn Brock fenti című munkafüzete 
olyan 5–8 éves gyerekeknek szól, akik-
nek testvére autizmussal vagy Asperger-
szindrómával él. Célja, hogy jobban 
megértsék autizmussal vagy Asperger-
szindrómával élő testvérüket. Segítse a 
családon belüli őszinte és nyitott párbe-
szédet az autizmus következményeiről. 
Bátorítsa és támogassa a testvéreket, hogy 
tudják, hogyan segíthetnének egymásnak. 
A szülőknek olyan eszközt ad a kezébe, 
amellyel mindegyik gyermekük szemszö-
géből képesek látni a különböző élethely-
zeteket. (Geobook Kiadó – Szentendre)

Testvérkapcsolat: ágica minta volt 
Kriszti története
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Szüleink a közöttünk levő különbsége-
ket természetes személyiségvonásokbeli 
eltéréseknek tekintették, így mindkettőn-
ket egyszerűen csak azokon a területeken 
támogattak-segítettek, amelyekben gyen-
gébbnek bizonyultunk. Így kaptam gyak-
ran ösztönzést a barátságok keresésére és 
ápolására, ösztönzést a tanulmányi ered-
ményeim javítására, és konkrét segítséget 
ezek megvalósításához. 

Sok időt töltöttem a testvérem közelsé-
gében, nemcsak otthon, hanem a bölcső-
dében, óvodában, iskolában is, egészen 
nyolcadik osztályos koromig, ami akko-
riban az általános iskola végét jelentette. 
Mivel így mindig volt kivel az időt eltöl-
tenem, nem éreztem magam magányos-
nak azokban a pillanatokban sem, amikor 
nem akadt játszópajtásom vagy társam, 
pedig vágytam volna rá. Én és a nővérem 
sokat játszottunk együtt, s olyannyira egy 
srófra járt az agyunk, hogy szüleink sze-
rint egy darabig (kb. kétéves korunkig) 
sajátos „ikernyelven” beszéltünk egymás-
hoz, amelyet ők nem is értettek.  

A nővéremnek a beilleszkedés, a tár-
salgás, a barátságok kötése természetes, 
könnyed dolgok voltak, míg én jobban 
szerettem a magam útját járni a világ 
megismerésében, ami inkább a tárgyak, 
a magukban való „dolgok” megismerésé-
re irányult, s jobbára magányos tevékeny-
ségben merült ki. Időről-időre azért jóle-
sett, hogy amikor pl. a tesóm lánybarátai 
„minket” hívtak meg születésnapi zsúrra, 
s nem csupán „őt”. 

Így folytatódott ez nagyjából az álta-
lános iskola alsó tagozatának végéig: Él-
veztem tesóm baráti körének közelségét, s 
ha a magam jogán barátkoztam valakivel, 
akkor e korszak vége felé az már gyakran 
szintén az ellenkező nemből került ki, mi-

vel a fiúk elfoglaltságai, a közöttük húzó-
dó viszonyok, a párbeszéd egyre jobban 
távolodtak az én világomtól. 

A továbbtanulás mindkettőnk számára 
úgymond kötelező penzum volt, hiszen 
szüleink is értelmiségi pályát választottak. 
Tanulmányi eredményeink ezt mindket-
tőnk számára lehetővé tették. A felsőok-
tatási rendszerbe kerülve azonban mind-
ketten nehézségek között találtuk magun-
kat, érdekes módon, ki-ki a maga mód-
ján. Nekem a rendszertelenség, a világos 
játékszabályok hiánya okozott gyakran ál-
matlan éjszakákat, neki pedig a túl nagy 
szabadság élvezete: haverok, buli, „kirú-
gás a hámból”, minden mennyiségben. 
Persze – s most itt is visszautalok szüleink 
áldozatos „munkájára” – mindketten úrrá 
lettünk ezeken a kihívásokon. Számom-
ra főleg édesanyám nyújtott gyakran lelki 
támaszt – a konkrét tanácsokon túl –, ő 
volt, akinek elmondhattam, mi bántott, 
milyen igazságtalanságokkal találkoztam, 
így ő segített át azokon a mélypontokon, 
ahol esetleg úgy érezhettem: Nem tudom 
tovább folytatni. 

Ekkorra a személyiségünk, gondolko-
dási módunk, sőt, látszólag még az érték-
rendünk is nagyon eltávolodott a másiké-
tól: Én elsősorban a biztonságos helyzete-
ket kerestem. Úgy véltem, a tudás meg-
szerzése lesz az, ami majd segít megállni 
a lábamon, míg az ő számára a baráti kör 
jelentette a legtöbbet. Ekkor teljesedett ki 
természetszeretetem is, ekkor kezdtem el 
rendszeresen kerékpárral járni az erdőt-
mezőt. Persze igyekeztem társas lényként 
is megállni a helyemet: a tankör- és év-
folyamtársakkal tartottam, amikor vala-
milyen buli volt, kirándultunk, vagy csak 
úgy „söröztünk” egyet. Nem igazán ér-

tettem, hogy mi ezekben a jó, leszámítva 
egy-két érdekesebb beszélgetést, jól sike-
rült kirándulást, amelyeken társaim szem-
léletét, életfelfogását igyekeztem megis-
merni, de mindenki azt mondta, hogy 
ezek „jó dolgok”, én pedig igyekeztem e 
téren is megfelelni az elvárásoknak. 

Felnőttként továbbra is meghatáro-
zó mindaz, ami fiatalkoromban történt 
velem, amit akkor kaptam „útravalóul”. 
Kevés, de közeli barátom van, a párkap-
csolatok terén nagyon nehezen jutottam 
előre, s csak az utóbbi években lett szé-
lesebb az ismeretségi köröm, talán jelez-
ve azt is, hogy – bár lassabban – de az 
én társas képességeim is javulgatnak. To-
vábbra is fontos a biztonság, ami egyfaj-
ta sajátos vetülete a változatlanság, a sta-
bilitás iránti igényemnek. Szüleink idős 
kora, várható romló egészségi helyzete 
számos változást idézett elő a gondolko-
dásomban, a prioritások eddigi sorrendi-
ségében. Úgy érzem, ma már többet kell 
vállalnom, mint amit korábban kellett. 
Persze mindezt nem szabad túl intenzí-
ven, túl göcsösen akarnom, mert az – 
ismerve magamat – lelkileg túlságosan 
megterhelő lenne számomra. 

A sors úgy hozta, hogy a testvérem-
nek talán még a magaménál is nagyobb 
nehézségek adódtak a középkorba lépés 
hajnalán, mint amelyekkel nekem valaha 
szembe kellett néznem. Ezek sajátos pár-
kapcsolati problémákból adódtak. Eleinte 
nem értettem, mi folyik körülettem, s szí-
vesebben vonultam a háttérbe (mint min-
dig, ha valamit nem értettem, vagy va-
lamivel nagyon nem értettem egyet), de 
azóta kialakult bennem egy, talán a gye-
rekkori viszonyainkra visszautaló érzet: 
Bármi is történjen a családunkban (anyu, 
apu, testvérem), mi kettőnknek egymást 
kell segítenünk, egymást kell támogat-
nunk, bármilyen helyzet is alakuljon ki. 
Ma már a korábbinál sokkal jobban meg-
értem az ikertestvéremet, jókat tudunk 
egymással beszélgetni, vagy akár bolon-
dozni. Azt hiszem, ma már teljesebb fo-
galmam van arról, mi is az a testvéri sze-
retet. 

– johnny –

meghatározók a fiatalkoromban történtek
Testvéri szeretet
Szüleink nagyon örültek, amikor kiderült, hogy ketten leszünk: egy lány 

és egy fiú. Egy olyan korban nőttünk fel, én és az ikertestvérem, amelyben 

még nem számított diagnosztizálható állapotnak az autizmusnak  

az az enyhe formája, amit magaménak tudhatok. Ennek okán nemcsak 

nekem, hanem szüleink, gondozóink, tanáraink számára is ismeretlen  

volt bármiféle, ezen alapuló megkülönböztetés kettőnk között. 
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Tesónak lenni jó dolog, azt hiszem ezt mindenki tudja, aki olyan 

szerencsés, hogy van testvére. Tesókat nevelni mindig kihívás, ezt  

pedig azok a szülők tudják, akik olyan szerencsések, hogy egynél  

több gyermeket nevelnek. De mi van, ha az egyik gyerkőc autista?

Ahogy autizmussal kapcsolatban talán már 
megszokhattuk, erre nincs egyszerű és egye-
temes válasz, nincs recept, ami alapján az au-
tista gyermek és testvére viszonyát harmoni-
kusra hangolhatjuk. Amit biztosan tudunk: 
minden család egyedi, saját normákkal és 
preferenciákkal rendelkezik, és minden au-
tista ember is más, tehát a téma nagyon sok-
rétűen megközelíthető, feldolgozható.

A Mozaik Egyesülethez forduló csalá-
doknál nagyon gyakran felmerül, hogy 
szeretnének segítséget, javaslatokat kap-
ni azzal kapcsolatban, hogyan lehet ezt a 
nagyon bonyolult viszonyt a lehető leg-
jobban kezelni. Ezért dolgoztuk ki a Tesó 
programot, ami több elemből áll. Korcso-
port szerint alakítottunk ki két kategóriát: 
külön kezeltük azokat a családokat, ahol 
az autista gyermek testvére még nem érte 
el a tizenkét éves kort és azokat, ahol már 
ennél idősebb az autista gyermek testvére. 
Azért gondolkodtunk így, mert a program 
kidolgozásában részt vevő szakértői team, 
és mi szülők is úgy láttuk, hogy a külön-
böző korcsoportok esetében nagyon más-
féle stratégiákra van szükség. 

Egyesületünk addigi tevékenységének 
megfelelően szülőtréninget dolgoztunk ki 
mindkét korcsoportra, ezeknél elsősorban 
a szülőkkel való munkán van a hangsúly. 
A tréningek kétnaposak, alacsony létszá-
múak és interaktívak, vagyis lehetőség 
van a résztvevők egyéni kérdéseinek meg-
válaszolására és a közös gondolkodásra.

A foglakozásokat minden esetben szakem-
ber és tapasztalati szakértő vezeti. Esetünk-
ben ez pszichológus szakembert és olyan 
felnőttet jelent, akinek autista testvére van 
és a segítő, érzékenyítő munkában is nagy 
tapasztalattal rendelkezik. Nagyon jó csa-
patot alkot a Tesó programunkban részt 
vevő szakembergárda: Mózes Eszter, Sipeki 
Irén, Vetier Anna és Bors Krisztián. Nélkü-
lük a projekt nem működne.

Új elem volt, hogy a testvéreknek ját-
szóházat, a nagyobbak esetében beszélgető 
kört szerveztünk, ahol lehetőséget adtunk 
tapasztalataik megvitatására, kérdéseik fel-
tevésére. Természetesen ezeket a csopor-
tokat is szakemberek vezették, különböző 
foglalkozásokkal, és lehetőséget teremtve 
arra, hogy beszélgessenek velük és egymás-
sal az autizmusról. Vetítettünk pl. olyan 
rajzfilmet, amelyben autista, vagy autista-
ként viselkedő szereplő volt, de nem kezd-
tünk bele a figura elemzésébe. 

Sajnos a testvércsoportok elindítására 
nem sikerült minden esetben forrást ta-
lálnunk, de mindig törekszünk arra, hogy 
a teljes programot meg tudjuk valósítani.

A visszajelzések szerint mind a szülők, 
mind a gyermekek hasznosnak találták 
a programot, ami azért nagy eredmény, 
mert a családok nagyon sokféle háttér-
rel és elvárással érkeztek hozzánk. Azt 
viszont láttuk, hogy a gyerekek, még a 
kicsik is, szívesen beszélgettek a testvé-
rükről, ha ez nem volt kötelező. Jól érez-
ték magukat a hasonló élethelyzetben 
lévő kortársak között akkor is, ha „csak” 
játszótéri elfoglaltságban vettek együtt 
részt.

Összegyűjtöttem azokat a szempontokat, 
amelyeket a program kidolgozása és eddi-
gi útja alatt leszűrtünk maguknak. Fontos, 
hogy ez szubjektív lista, semmi esetre sem 
szakmai ajánlások összegzése.
•	 Fontos lehet a helyzet tiszta és nyílt 

kommunikálása a családban.
•	 A testvérrel mindig a korának megfelelő 

módon beszéljük meg a problémákat.
•	 Figyeljünk a testvér szempontjaira is. 

Ne gondoljuk magától értetődőnek, 
hogy képes egyedül is megbirkózni pl. 
a kortársak kérdéseivel.

•	 A nagy leülős beszélgetésekkel szem-
ben hasznosak lehetnek a spontán be-
szélgetések (pl. egy mesefilmben meg-
jelenő figura kapcsán).  

•	 A család minden tagja, így a testvér szá-
mára is fontos a határok tisztázása és 
tartása. Lehet szó fizikai határokról is, 
pl. a tesó szobája, játékai, kincsei kap-
csán, de időbeni határokról is, pl. külön 
programok az autista tesó nélkül.

•	 A testvért bevonhatjuk az autista csa-
ládtaggal kapcsolatos feladatok elvég-
zésébe, de ne kényszerítsük őt felnőtt, 
gondozó szerepbe. (Ha van kedve fel-
rakni a tesója napirendjét, az lehet az ő 
dolga, de ne kötelezzük olyasmire, ami 
meghaladja az erejét.)

•	 Kérjünk és keressünk segítséget, mind 
magunk, mind a testvér számára. Ez 
lehet szülőklub, testvércsoport, bármi, 
ahol jól érezzük magunkat. Ha nem 
találunk ilyet, indíthatunk is egyet.

A tréningeken összegyűjtött történeteket 
nem tudom megosztani az olvasókkal, hi-
szen az ott elhangzottakkal kapcsolatban 
a résztvevőket titoktartási kötelezettség 
köti, viszont megoszthatom a visszajelzé-
seket, amelyek szintén képesek hiteles ké-
pet adni a tréningekről.

„Pozitívum az érintett testvér részvétele, 
mert így még közelebbről ismertük meg az 
ép testvér gondolatait, érzelmeit.”

„Tetszett, hogy találkozhattam más ha-
sonló problémával küzdő családok tagjai-
val. Örülök, hogy ilyen programok szerve-
ződnek, szükségünk van ezekre.”

„Tetszett, hogy interaktív volt és gon-
dolkodásra ösztönző.”

„Interaktivitás, sok tapasztalatcsere, kü-
lönleges fókusztéma: tesó (akiről soha nem 
esik szó), érintett családból jövő szakem-
ber, sokszínű társaság.”

A Mozaik Egyesület Tesó programjának meg-
valósulását támogatta Göncz Árpád, a Fogyaté-
kos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 
Nonprofit Kft., az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma és a Nemzeti Együttműködési Alap.

Kapitány Imola

Autista gyermek a családban
Tesó program szülőknek

Munkafüzet gyerekeknek

A Nemzetközi Cseperedő Alapítvány 2015-ben 
„ikerfüzetet” adott ki a testvérekkel kapcsolatban.  
Az egyik a szülőknek szól, a másik a testvéreknek: 
Az én testvérem is autizmusos címmel. Ez utóbbi 
füzetecske üres, a gyerekeknek kell megtölteni 
fényképekkel, rajzokkal, írásokkal. A munkafüzet az 
alapítvány honlapjáról letölthető: www.cseperedo.hu.
A szülőknek szóló füzet címe: Autizmus 
testvérszemmel – ha a testvéred autizmusos… –  
a könyv térítésmentesen és korlátozott számban 
megrendelhető az info.cseperedo@gmail.com 
címen.
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Alábbi írásunk szerzője Kisújszálláson él. 
Harmincéves. Hat évvel ezelőtt cikket írt 
az  életéről: az óvodai és iskolai évekről. 
Jó és rossz élményekről (Esőember 2010. 
június). Most megint jelentkezett: írása a 
jelent tükrözi.

Elkezdődött ismét egy új év, amikor foga-
dalmat teszek, hogy soha többé nem cse-
lekszem olyan dolgokat, amit nem illik, 
csak ez sajnos nem mindig sikerül. Elme-
gyek a strandra, vagy bármilyen fesztivál-
ra, és ha meghallom a követelődző gye-
reksírást – mikor valamit meg szeretne 
vetetni a gyerek a szüleivel –, annyira fel-
idegesítem magam, hogy tombolni tud-
nék a méregtől. Így megfogalmazódott 
bennem: „Nem vagyok képes arra, hogy 
gyereket vállaljak.” 

Ha rokonlátogatások vannak, akkor be-
szélgetés közben előfordul egy kis nézet-
eltérés, ami vitává alakul át. Stresszel az 
is, hogy nem mindig tudok hozzászólni az 
adott témakörhöz, de azt sem szeretem, 
ha sokáig csendben kell lennem. Utálom, 
ha néha órákat késik a busz, így ahhoz ra-
gaszkodnék a legjobban, hogy a lakóhe-
lyemhez lehetőleg közel legyen a munka-
helyem, hogy ne kelljen sokat várni a tö-
megközlekedési eszközre, és az utazást is 
megspórolhatnám. Nem nagyon szeretek 
korán kelni sem. Bárcsak reggel hat órá-
ig lehetne pihennem hétköznapokon, és 

nyolc órakor kezdődne a munkaidő. Je-
lenlegi munkahelyem Törökszentmikló-
son van, a Kindertojásra gyártjuk a kana-
las fóliákat. Szeretem a munkámat, csak 
dühít, amikor annyira hajtanak minket 
a munkában, hogy nem tudjuk utolérni 
magunkat a teljesítményben.

Szabadidőmben eljárok a Jó barátok kis 
csoportba, ahol egy hónapban egyszer jö-
vünk össze névnapokat és születésnapokat 
lebonyolítani, Ezen kívül programokat 
szervezünk a Napsugár klubbal: kirán-
dulunk, kiállításokat tekintünk meg, ha 
jó idő van nyáron, elmegyünk a strand-
ra. Tavaly novemberben jelentkeztem a 
Kisújszállási Phoenix Vegyeskarba, ahol 
szintén jól éreztem magam, és kedvesek 
az emberek. Három hónapig jártam a kó-
rusba, és úgy látták nem elég érett a han-
gom az éneklésre, így azt javasolták, hogy 
képezzem a hangom, és másfél év múlva 
visszavárnak. Bízom benne, hogy szere-
pelni fogok a kórusban. Nagyon szeretek 
énekelni.

*
Túri Anikó írása itt véget ért, de kíváncsi 
voltam, hogy továbbra is űzi-e azokat a te-
vékenységeket, amelyeket első bemutatkozá-
sakor megírt magáról. Akkoriban angolul 
tanult, szerette volna letenni a nyelvvizs-
gát, és eljutni Angliába, vasalni járt, segí-
tett másoknak.  Hogy mindezt megtudjam, 
néhány e-mailt váltottunk. Egyikben azt is 

megkérdeztem, hány órára jár dolgozni, hi-
szen sok embernek még a hat órai kelés is 
korai. Anikó ezt írta magáról:

Sajnos nem tettem még le az angol nyelv-
vizsgát, és Angliába sem jutottam el. Va-
salni még mindig szoktam járni az egyik 
ismerősömhöz, tavaly meszelés utáni ta-
karítást is bíztak rám. A rendezvényekben 
való részvételhez még mindig segítek ta-
nácsot adni, pl. hogy milyen szerepet ad-
junk elő anyák napján a kisújszállási Nap-
sugár klubban, ahol hasonló sérült embe-
rek vannak, mint én. Most már ritkábban 
fejtek rejtvényt, inkább gyöngyöt fűzök, 
olvasok, és zenét hallgatok. Nem szeret-
ném feladni az éneklést, mert ez sok örö-
möt okoz nekem, és másokat is fel tudok 
ezzel vidítani.

Szeretnék megértő társat találni, aki így 
fogad el engem, ahogy vagyok. 

Hétköznap hajnal 3:45-kor szoktam 
kelni, 5:30-ra ér be a busz Törökszentmik-
lósra, és 6:30-tól 12:30-ig van a munka-
időm. Délután 13:20-kor megy Kisújszál-
lásra busz, 14 órára vagyok otthon. Még 
mindig szeretnék irodai munkakörben 
dolgozni, csak eddig sajnos nem találtam 
ilyet, és azt is szeretném, ha nem kötnék az 
irodai állást önállósághoz, hanem a fogya-
tékossággal küzdő személyeknek is adná-
nak esélyt, hogy kipróbálják magukat ab-
ban a szakmában, amit kitanultak. 

Túri Anikó

Esélyt a fogyatékossággal küzdő személynek
Autizmus más szemmel

pályázat: Tartalmas pihenés 
Az Autisták Országos Szövetsége pályázatot hirdet tagszervezetei ré-
szére autista gyermekeket és felnőtteket fogadó nyári napközbeni, 
vagy bentlakásos tábor megszervezésének támogatására. Az AOSZ 
olyan programokat támogat, amelyek tehermentesítik a családokat 
a nyári szünidőben és az autizmussal élő gyermekek és felnőttek 
számára speciális szükségleteiknek megfelelő időtöltést nyújt.

A pályázat célja: ez év június 16. – augusztus 31. között meg-
valósuló nyári táborok pályázati rendszerben, évi egy alkalom-
mal történő támogatása.

Pályázók köre: rendezett tagsági viszonnyal rendelkező AOSZ 
tagszervezetek. Ez azt jelenti, hogy tagszervezet a 2016. évi tag-
díját befizette.

Tervezett keretösszeg: 1 200 000 forint: 10 szervezet és mini-
mum 60 fő támogatására. 

Pályázható összeg: szervezetenként maximum 120 000 Ft 
(személyenként max. 20 000 Ft) előfinanszírozott, vissza nem 
térítendő támogatás ítélhető meg. Önrész vállalása nem szüksé-
ges, de az elbírálásnál előnyt jelent.

A pályázattal kapcsolatos részletek a pályázati felhívásban ta-
lálhatók.

A pályázatok postára adási és elektronikus benyújtási határ-
ideje: április 15. 24 óra.

A pályázatban hiánypótlásra nincs lehetőség!
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a palyazat@

esoember.hu címen illetve a (+36 20) 401 5126 telefonszámon 
kérhető.

A pályázathoz szükséges mellékletek az AOSZ honlapjáról le-
tölthetők: www.aosz.hu.
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Ez itt egy egyéni, szubjektív vélemény. Az autizmusban enyhébben 

érintett, Asperger-szindrómás emberek problémáiról írok, bár egyes 

részei a súlyosabban érintettekre is igaz lehet. Az autista embernek  

élete során számtalan problémával kell megküzdenie. 

Az egyik a kirekesztés: az autista ember 
másképp, máshogyan látja a környezetét, 
és másképp is értelmezi. Emiatt kitűnik 
az NT-k közül. Az NT angol kifejezés, a 
neurotypical rövidítése, ami azt jelenti: 
„neurotipikus”, vagyis neurológiai szem-
pontból átlagos, hétköznapi, autizmussal 
nem érintett ember. 

Oktatás
Következő probléma az oktatás. Az autista 
gyerek bizonyos dolgokat könnyebben ta-
nul meg, mint az NT gyerekek, de bizonyos 
dolgokat viszont nehezebben. Ezt a tanárok 
csak akkor tudják jól kezelni, ha fel vannak 
rá készítve. A tanároknak az is feladata kel-
lene legyen, hogy azokat, akik kisebb vagy 
nagyobb mértékben különböznek az NT 
gyerektől, jobban segítsék. Segítsék a min-
dennapi helyzetekben a beilleszkedésüket, 
de úgy, hogy maga a segítség ne legyen kire-
kesztő. Erre már vannak bevált módszerek. 
Másrészt figyelemmel kellene lenni az au-
tista egyéni sajátosságaira. Minden autista 
önálló személy, önálló akarattal. Vannak bi-
zonyos dolgok, amelyekben minden autista 
nagy vonalakban megegyezik. 

De minden autista másképp autis-
ta. Ezért az egyéni szükségletekre reagáló 
módszerek kialakítása a megoldás. De ezt 
szintén úgy kell csinálni, hogy az ne legyen 
kirekesztő. Az autistáknak segíteni kellene, 
hogy jó irányba menjen az életük az okta-
tás során. Ehhez megfelelő felmérésre van 
szükség, valamint folyamatos tanácsadásra 
és iskolai mentorprogramra. Ehhez talán 
a tanároknak kellene mentorfeladatokat 
adni. Ez többletmunkát igényelne tőlük, 
ugyanakkor az állam számára megtérülne, 
mert a munkaerőpiacon az érintettek sok-
kal hasznosabbak lennének. A területükön 
pedig akár világhírnévre is szert tudnának 
tenni. Persze ehhez szükséges a szakma ré-
széről némi alkalmazkodás. Ha valakinek 
például az a munkája, hogy szakértőként 

elemezzen egy külföldi cikket, akkor nem 
feltétlenül kell tudnia idegen nyelvet, csak 
olyan ember kell, aki hitelesen le tudja neki 
fordítani. Egy ilyen szakmában nem a for-
dítás, hanem az elemzés a lényeg. Így ők is 
hasznosak tudnának lenni, értéket tudná-
nak teremteni.

Munka
Egy autista számára a következő nagy prob-
léma a munka világa. Nem írhatja bele az 
önéletrajzába, hogy érintett, mert akkor 
nem hívják be személyes interjúra, válaszra 
se méltatják. Ha viszont nem írja bele, ak-
kor nagyon fontos, lényeges dolgot tagad 
le, ami a munkáját is befolyásolhatja. Ez az 
ellentmondás az autistának nehezen értel-
mezhető. Mert a fent említett problémák 
a munkahelyen is jelentkezhetnek. Erre a 
problémára egyelőre szintén nincs megol-
dás. Ugyanakkor van próbálkozás ennek 
megoldására. Ez a munkahelyi mentor-
program. Ennek lényege, hogy a szakem-
ber elmegy a munkáltatóhoz, beszél neki 
az autizmusról úgy általánosságban, meg az 
érintett egyén személyes tulajdonságairól és 
egyéni autizmusáról. Ennek megfelelően 
beszélnek az érintett képességeiről, életéről, 
problémáiról, munkaképességéről, majd 
segítenek neki a lehetőségekhez mérten a 
munkakör, a feladat egyénre szabásában. 

Ha az érintett elkezdett dolgozni, ak-
kor rendszeresen visszajárnak, hogy tovább 
egyengessék az útját. Ez azt jelenti, hogy 
segítenek neki kezelni azt, ami a számá-
ra kellemetlenség, illetve segítenek kezel-
ni a konfliktusokat. De nemcsak az érin-
tett miatt járnak vissza, hanem a kollégák 
és a főnök (vagyis a munkáltató) miatt is. 
Nekik ugyanolyan segítséget ad a munka-
helyi mentor, mint az érintettnek. A prob-
léma az, hogy ezt az állam nem támogat-
ja. Azok, akik ezt csinálják, önkéntesen és 
ingyen végzik. (Van néhány munkahely, 
amelyik maga fizeti a mentort – a szerk.) 

Vannak olyan alapítványok, amelyek erre 
specializálódtak, és sokféleképpen dolgoz-
nak. Pl. van olyan, amelyik súlyos összege-
ket kér ezért a munkáért az érintettektől. 
Van, amelyik nem csinál ténylegesen ilyen 
munkát, de úgy hirdeti magát, hogy mégis. 

Egy másik probléma, hogy nagyon kevés 
ember végzi az érzékenyítést (az érzékenyí-
tés előzetes, vagy ha az autistát már felvet-
ték, akkor utólagos tájékoztatást jelent). 
A mentorok nemcsak érzékenyítéssel fog-
lalkoznak, hanem más egyébbel is. Emiatt 
nehéz elérni őket, és időpontot egyeztetni. 
Ez viszont probléma akkor, amikor kritikus 
jelenlétre van szükség, mert sok a megol-
dandó probléma. 

A munkával kapcsolatban az is baj, hogy 
sok autista alulképzett, pláne az álommun-
kájához képest. A fogyatékossága miatt bi-
zonyos melléktantárgyakat nehezen tud 
megtanulni. Esetleg azért, mert fizikailag is 
alkalmatlan, vagy mert csak kevés óraszá-
mot dolgozhat. Sok oka lehet az alulkép-
zettségének. Az egyik oka a múltban elkö-
vetett hibája is lehet, azaz hogy rossz irány-
ba indult el, vagy nem vette komolyan a 
tanulást, és ezért került rossz pályára. A lé-
nyeg, ha komolyan segítünk nekik, akkor 
nagyon hasznosak tudnak lenni. 

Az állam sem könnyíti meg az életüket. 
Sok autista nyolc óránál kevesebbet dol-
gozhat, emiatt a fizetésük általában alacso-
nyabb, mint az NT-k átlagfizetése. A rok-
kantjáradék és egyéb, államtól kapott pén-
zek még arra sem adnak lehetőséget, hogy 
elérjék azt a bérszintet, vagy ha igen, akkor 
sem tudják meghaladni. Ezt a problémát 
az állam azzal súlyosbítja, hogy bevezette a 
150%-os szabályt. Vagyis: aki többet keres 
a minimálbér 150%-ánál, attól elveszi az 
állam a rokkantjáradékot. Az érintettek sok 
esetben valamilyen módon, de ki vannak 
rekesztve a közösségből, nehezebben ta-
lálnak nyílt munkaerő-piaci munkát (ver-
senyszektor), és akkor még az állam ezzel is 
bünteti az érintetteket. Pedig nekik ugyan-
olyan költségeik vannak, mint az NT-knek. 
Sem a Spar nem tesz különbséget a kasz-
szánál NT és érintett között, sem pedig, 
mondjuk, az ELMŰ. Pedig a cél az önálló 
élet lenne anyagi szempontból is. 

Bernáth Miklós

minden autista másképp autista
Az Asperger-szindrómás emberekről 2.
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A fenti jelmondattal az autizmusra hívja fel 
Magyarország lakóinak a figyelmét az Au-
tizmus világnapján, április 2-án, az Autis-
ták Országos Szövetsége. E napon számos 
középület kékbe borul a városokban, és sok 
rendezvényt szerveznek az autizmus megis-
mertetése és az autista személyek társadal-
mi elfogadása érdekében. Az alábbiakban 
az ország különböző pontjain lezajló ese-
ményekről olvashatnak.

Az AOSZ fotókiállítása: Nők kékben

Az Autisták Országos Szövetsége a Csa-
ládbarát Ország 2015 program keretében 
országos kampányt indított „Nők kékben” 
címmel. Felhívást tett közzé: azon nők je-
lentkezését várta a „Nők kékben” fotózásá-
ra, akik autista gyermeket nevelnek, illetve 
maguk is autizmussal élnek. A felhívásra 
24 pályázat érkezett, amelyek közül ötöt 
választott ki a szakmai zsűri. A kiválasztot-
takról készült fotókból április 2-án, 14 óra-
kor, az Autizmus világnapja alkalmából fo-
tókiállítás nyílik Budapesten, a Madách 
téren, az AOSZ országos „Ragyogj kéken!” 
kampányának részeként. A képek négy, au-
tista gyermeket nevelő édesanya és egy au-
tizmussal élő fiatal lány életét mutatják be. 

A benyújtott pályázatok a szülőszövetség 
számára olyan értékkel bírnak, hogy április 
2-án, a Madách téren, a kiállítás megnyi-
tása előtt, minden pályázónak felajánlja a 
lehetőséget, hogy gyermekeikkel egy nagy 
közös fotózáson vegyenek részt.

A Nők kékben fotópályázat nyertesei: 
Benkő Mónika, Kuna Valéria, Lövei Pet-

ra, Szalainé Forgács Klaudia, Tóthné Bus 
Krisztina.

A kiállítás megvalósítására az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Család- és If-
júságügyi Államtitkársága megbízásából a 
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 
által kiírt Családbarát Ország 2015 pályá-
zatának keretében került sor. 

A kiállítást megnyitja Novák Katalin, a 
rendezvény fővédnöke, az Emmi család- és 
ifjúságügyért felelős államtitkára.
Balmazújváros
Az Angyalliget lakóotthonában élők és 
dolgozók nemeztulipán-készítő rekordkí-
sérlettel készülnek a világnapra: a négy m² 
mozaikkép kirakásához kell 1600 tulipán 
és 300 önkéntes. Facebook oldalukon és 
saját honlapukon önkénteseket toboroz-
nak a Sütifarm Foglalkoztató Centrumban 
megtartandó eseményre, ahol szórakoztató 
programokkal (is) várják az érdeklődőket.
Budapest
A Nemzetközi Cseperedő Alapítvány idén 
is megrendezi hagyományos, kék lufis vi-
lágnapi sétáját a Magyar Tudományos 
Akadémiától a Március 15-e térig. Gyü-
lekező 9.30-kor. A séta végén Szalóki Ági 
énekel, Fekete Gy. Viktor gitározik, kíséri 
Darvas Kristóf digitális zongorán, valamint 
beszédet mond Dénesné Spitzer Éva (Mo-
zaik Egyesület, Kockacsoki).
Gyöngyös
Április 2-án az Autista Segítő Központ di-
ákjai, tanárai és szülei, valamint szimpati-
zánsaik ismét gyalogolnak Mátraházától 
Kékestetőig. A célnál az ASK zenekara mu-
zsikál a „Kék séta az autizmusért” résztve-
vőinek. 
Győr
A yan bombing: egy-egy köztéren álló tárgy 
kötéssel való díszítése, burkolása. Tavaly a 
győriek már kipróbálták: nagy siker volt, 
valóban figyelemfölhívó. A világnapon 
idén is 50x50 cm-s kék színű kötött négy-
zetekkel díszítik, burkolják be a Széchenyi 
teret. Támogatójuk a győri Gombolyda 
Fonalbolt és Kézműves Műhely gyűjtötte 

össze a városból és a környéki települések-
ről érkezett sok-sok négyzetet. 
Siófok
A Balatuning Egyesület szervezésében in-
dított I. Siófóki Nyúlfutam csatlakozott az 
AOSZ Ragyogj kéken az Autizmus Világ-
napján! programjához. Húsvét vasárnapján 
(márc. 27.) indul a futam a város Fő teré-
ről. A futáshoz az Aron Egyesület is csat-
lakozott. 
Szeged 
Flashmobot, villámcsődületet vagy in-
kább villámtáncot szervez a Szivárvány 
Autizmus Egyesület és a Nem Adom Fel 
Alapítvány: „Az Autizmus világnapján 
táncoljunk kékben!” címmel. Lapzár-
tánkkor még meglepés volt a helyszín és 
az időpont.
Tapolca
Az én világom – Tapolca Egyesület figye-
lemfölhívó rendezvényt szervezett a világ-
nap alkalmából már március 12-én, ame-
lyet kék lufis felvonulással indítottak. Az 
„Ahány ember, annyi csodálatos világ” 
elnevezésű eseményen beszédet mondott 
Kővári Edit az AOSZ elnöke, és előadást 
tartottak az Asperger-szindrómás fiatalok: 
Fekete Gy. Viktor és Oravecz Lizenka.
Veszprém

Az AutiSpektrum Egyesület (Veszprém) 
kezdeményezésére és kiadásában elkészült 
dr. Stefanik Krisztina: Csillagbusz – Mese 
Dorkáról, Misiről és az autizmusról c. gye-
rekeknek szóló mesekönyv, melyet április 
2-án, a világnapon mutatnak be az olva-
sóknak. A könyv rajzait Bartos Erika készí-
tette.

rAgyOgj KéKEn mAgyArOrszág
Autizmus világnap: április 2.
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