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Bemutatkozás 
Kapitány Imola 

 

 

Egy 14 éves autista kisfiú és egy 12 éves normál fejlődésű kislány 

édesanyja vagyok. Peti elég súlyosan érintett autizmusban. 

Pelenkás, nem beszél, nehezen kommunikál. Azt, hogy a 

nehézségek ellenére is boldog családban élünk, nagyban 

köszönhetem annak, hogy időben, megfelelő segítséget kaptunk, 

ezért tisztában vagyok ennek az értékével. Az elmúlt néhány 

évben megéreztem sorstársi kapcsolatok (barátságok) erejét és 

szilárdan hiszem, hogy a szakembereken és döntéshozókon kívül 

nekünk, szülőknek is van beleszólásunk abba, hogyan alakul a 

sorsunk és az utánunk jövőké. Fontosnak érzem, hogy ne a szülők 

helyett, hanem a velük dolgozzunk a közösen meghatározott célok 

megvalósításáért. 

Autizmussal kapcsolatban különösen érdekel az érdekvédelem, illetve a szülőképzések, 

szülőtréningek kidolgozásával kapcsolatos munka.  

Elnöke és aktív munkatársa vagyok a 2011 – ben alapított Mozaik Közhasznú Egyesületnek, 

ahol az operatív munkán kívül a forrásszervezés és a projektkoordináció a munkám. Ezen kívül 

az egyesület helyi érdekvédelmi programjában közösségszervezőként is dolgozom. 

2012 – 2014 – ig munkatársa voltam az AOSZ – nak, így ismerem a szervezet működésének 

sajátosságait. Az évek óta folytatott segítő tevékenység és a folyamatos tanulás miatt tisztában 

vagyok az autizmus súlyossági és életkori spektrumával, a különböző helyzetekben előfordu 

nehézségekkel és lehetőségekkel. Szeretnék konstruktívan együttműködni az elnökség tagjaival 

annak érdekében, hogy az AOSZ hatékony érdekvédelmi és információs tevékenységet 

folytasson. 

Tapasztalatok, képzések, főbb tevékenységek: 

2018. Könnyen érthető kommunikáció módszerei szociális szakemberek számára, ÉFOÉSZ (30 

óra) 

2016. – A Mozaik Egyesület Helyi érdekvédelmi programjának közösségszervezője 

2015 – folyamatban szociális munka BA, Károli Gáspár Református Egyetem 

2015. Autizmus füzet 2015 társszerző, szerkesztő 

2015. Fogászatos füzet társszerző, szerkesztő 

2015. Autizmus-  specifikus mentorszülő képzés (30 óra) 

2015. Közösségszervező alapok képzés (40 óra) 
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2013. Autizmus füzet 2013. társszerző, szerkesztő 

2012 – 2014. AOSZ Info centrum vezető 

2011-től folyamatosan MOZAIK Egyesület alapító tag, elnök  

2011. Autimentor kézikönyv társszerző 

2010.TASZ Intézetek helyett c. programban való részvétel szülőként  

2010-től folyamatosan Mentorszülő képzésen való részvétel, mentorálás, az AOSZ által 

koordinált mentorszülő hálózat tagja, képzések szervezője. 

2008. EarlyBird 3 hónapos szülőképzés autizmussal élő gyermeket nevelő családok számára 

2008-tól folyamatosan szülőtalálkozók, szabadidős programok szervezése autizmussal élő 

gyermeket nevelő családok számára 

2008 – 2011 cikkek írása az ÉFOÉSZ Kapaszkodó című újságja részére 

 

 

 


