
 
Tisztelt Közgyűlés! 
 
Tar Lilla vagyok, angol magántanár, AOSZ animátor és az ASD 
Munkacsoport autista tagja. Egész életemben éreztem, hogy 
kommunikációs és rugalmas viselkedés-beli nehézségeim vannak. 
Hivatalos diagnózist azonban csak nagyon későn - pár évvel ezelőtt - 
kaptam. Nehézségeim nyitottabbá tettek arra, hogy törekedjem másoknak 
segíteni. 2014 folyamán gyógypedagógiai asszisztens képesítést 
szereztem, s az ott tanultakat munkámban azóta is alkalmazom.  
 
Már a hivatalos diagnózis megszerzése előtt is kerestem hasonló helyzetben lévő fiatalok társaságát, 
önérdekvédelmi csoportokat. Így ismertem meg a későbbi ASD Munkacscoport tagjait is, s az akkor 
még informális csoport megalakulásatól kezdve dolgozom velük együtt. Az azóta eltelt négy évben 
több minden történt. Amikor csak lehet, igyekszem részt venni az AOSZ és egyéb szakmai 
rendezvényeken. 2015-ben az AOSZ hálózatosodási projekt keretében voltam többek közt 
Szekszárdon, Békéscsabán, Tatán, Salgótarjánban. Ugyanebben az évben elvégeztem az AOSZ 
animátor képzését, s azóta rendszeresen tartok szemléletformáló órákat iskolákban, egyéb 
intézményekben. A 2016-os Autism Europe Konferencián való részvétel nemcsak az előadások 
tartalma miatt, hanem az akadálymentesítés szempontjából is fontos tapasztalat volt. 2017-ben 
néhány találkozó mellett - például Békéscsaba - az ASD Munkacsoport Civil Társaság megalakulása, 
illetve egy Brüsszeli út volt jelentős esemény. 2018-ban a szemléletformáló alkalmak - iskolákban, 
üzletekben - megtartása mellett elkezdtük egy jelentősebb projekt előkészítését, melynek 
eredményei 2019-ben lesznek láthatóak.  
 
Munkám az ASD Munkacsoporton kívül eddig nem volt látványos. Akik ismernek, tudják, hogy ha 
fontos számomra valami, akkor azért rengeteget teszek. Mivel életemben az autizmus mellett egyéb 
kihívások is jelen vannak - mozgás és látás nehézségek -, ráadásui oktatóként, tapasztalati 
szakértőként és animátorként egy adott nehézséget több szempontból vizsgálok, alkalmas lehetek 
arra, hogy “tolmácsként” segítsem a kommunikációt az autista emberek, rokonaik, szakemberek és 
az érdekvédelem egyéb szerplői között. Felsőfokú angol tudásomat is szívesen használnám arra, 
hogy a külföldi anyagokat, lehetőségeket elérhetővé tegyem az itthoni közösség számára. 
 
Véleményem szerint kulcsfontosságú megtalálni a hangot és a megfelelő kommunikációt a vidéki 
érdekvédelmi szervezetekkel. Szeretném elősegíteni, hogy több tagszervezetnek legyen újból 
motivációja és lehetősége aktívabban tevékenykedni az autisták, családjaik és a saját helyzetük 
megkönnyítése érdekében. 
 
Az inklúzió az élet minden területén, de különösen a köz- és felsőoktatásban számomra speciális 
érdeklődési kör. Szeretném ismeretterjesztéssel, szemléletformálással befogadóbbá tenni a 
közösségeket.  
 
Vallom, hogy ami egy autista személy számára könnyebbség és segíti az önállóbb életvitelét az 
könnyítés a családjának is. Ezért szeretnék tenni.  


