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Mi lesz a Magyarországon él ő 100.000 autista ember sorsa?  
  
Az autizmus napjainkra már nem elszigetelt, szűk réteget érintő probléma, hiszen világszerte 67 millió, 
hazánkban 100 000 autista személy él. 
Magyarországon az autizmussal diagnosztizált emberek többsége jelenleg kiskorú. A felnőtt autisták is 
a közösség teljes jogú tagjaiként szeretnék leélni az életüket. Az Autisták Országos Szövetsége azért 
alkotta meg az Országos Autizmus Stratégiát, hogy a kiszámítható, biztonságos jövő ne csak álomkép 
legyen az autizmussal élők és családjaik számára. 
  
Jelenleg egy olyan változásokkal teli időszakot élünk, melyben az egész jogszabályi környezet 
átalakulóban van, és ez természetes módon hatással van a különböző szolgáltatások, ellátások 
mindennapi működésére, gyakorlatára is. Minden változás – legyen, az bármilyen irányú – 
bizonytalanságot szül és ebben a bizonytalan időszakban jogosan merül fel a kérdés: mi lesz a 
hazánkban élő 100 000 autista ember sorsa? A mai napon tartott konferenciánkon, azt próbáljuk 
bemutatni, hogy mit tehetünk az autizmussal élők érdekében, illetve milyen olyan civil szektorban 
működő jó gyakorlatokkal találkozhatunk, ami elősegíti az autista emberek életminőségének javítását, 
társadalmi elfogadottságukat és beilleszkedésüket. 
  
Autista Majorságok Hálózatának kiállítása  
Az Autizmus Napi konferencia kiállításán megtekinthetők az autizmussal élő személyek számára 
élethosszig tartó komplex, speciális szolgáltatást (lakhatás és/vagy nappali ellátás, habilitáció, 
foglalkoztatás) biztosító szervezeteknél készült művészi fotók. Az autizmussal élők személyes 
üzenetei, és alkotásai alapján mutatja be az autizmussal élő felnőttek mindennapjait. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy egyénre szabott segítség mellett az autizmussal élők önrendelkező életet 
élhetnek, értékteremtő munkát végezhetnek. 
  
Az Aura Egyesület, a Nemzetközi Csepered ő Alapítvány és az AOSZ közös Kontakt programja  
Novemberben európai uniós támogatást nyert a három szervezet ahhoz, hogy önkéntesek 
bevonásával kiterjesszék szolgáltatásaikat. A program hátterében az az elgondolás áll, hogy szakmai 
és laikus segítők együttes munkájára van szükség ahhoz, hogy az autizmussal élő emberek 
állapotuknak megfelelő támogatásban részesüljenek, és képességeiknek megfelelő, személyiségüket 
figyelembe vevő, elfogadó környezetben, méltó életet éljenek. A projekt keretében Önkéntes Pont 
nyílik, ahol több mint száz önkéntes munkájának felkészítése (képzése) és koordinációja zajlik majd. 
Autizmussal élő felnőttek és gyerekek, illetve családjaik segítőjeként, továbbá rendezvényeken és 
intézményekben lesz lehetőségük a támogatásra.  
A program a TÁMOP-5.5.2-11/1 „KONTAKT” Önkéntes munkát motiváló, támogató és  
fejlesztő programok című pályázat keretében valósul meg az EU és Magyarország támogatásával 
 

 

 
 


