
 
 
Az Autisták Országos Szövetségének (AOSZ) véleménye „A fogyatékos személyek számára 

ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a 
kiváltásával kapcsolatos kormányzati feladatokról” c. Előterjesztésről 

 
Nagy örömünkre szolgált, hogy elkészült a Kormány stratégiája a fogyatékos emberek 
számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézmények kitagolásáról, hisz az 
intézménytelenítés kérdése már évek óta a fogyatékos ügyi szakpolitika fontos témája volt.  
Felmérések adatai azt mutatják, hogy ezen intézmények lakóinak legalább 10%-a autizmus 
spektrum zavarral él, így az AOSZ számára kulcsfontosságú, hogy az ő ellátásuk javuljon, 
számukra a társadalmi integráció megvalósuljon.  
Feltételezhető, hogy ezen az arányon felüli azok száma, akik ugyan autisták, azonban rosszul, 
szakszerűtlenül felállított diagnózissal kerültek be az ellátásokba. Az ő felülvizsgálatuk, 
illetve a szolgáltatások a tényleges szükségleteikhez igazítása elengedhetetlenül fontos. 
Az Előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi észrevételeket teszi a Szövetség: 
 

1. A stratégia vitathatatlanul nagy erénye, hogy a kialakítandó lakhatási szolgáltatások 
több szintjét különbözteti meg. A támogatott lakhatás bevezetése innovatív lépésnek 
tekinthető. Azonban mind a „lakás” mind a „lakócentrum” típusú ellátási formáknál 
megadott létszámkeretek eltérnek az európai ajánlásokban szereplő számoktól, amik 
támogatott lakás esetén az 1-3 főt, a lakócentrumokban pedig a maximum 20 főt 
ajánlják. Ezen túl kifogásolható, hogy a szolgáltatások igénybevételének feltétele a 
gondozási szükségelt szintje – ez meglátásunk valamint a nemzetközi szakirodalom 
szerint is indokolatlan. 

2. Nagy várakozással tekintünk a HGCS rendszer, és főként az állapotfüggő differenciált 
finanszírozás felé, ám határozottan kérjük, hogy ennek kidolgozásakor legyenek 
tekintettel az autizmussal élő személyek az értelmi sérültektől nagyon eltérő 
állapotára. Az Autisták Országos Szövetsége ebben szívesen nyújt szakmai segítséget 
akár, hiszen több olyan, nemzetközileg már bevált, sztenderdizált felmérési módszert 
ismerünk, amelyek speciálisan az autizmussal élő csoport számára készültek. 

3. Szintén pozitív eleme az előterjesztésnek az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló 
Országos Testület létrehozása, és ezen belül az érdekvédelmi szervezetek 
megjelenítése. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a „Semmit rólunk nélkülünk” elv 
ebben a témában hangsúlyosan szerepet kapjon. Ismét külön kiemelem az autizmussal 
élő embereket sajátos helyzetét, hiszen az ő ellátásuk még gyerekcipőben jár, fontos 
azonban, hogy az újonnan létrejövő szolgáltatások az ő számukra is hozzáférhetőek, 
ún. „autista akadálymentesek” legyenek. Ennek megvalósításában segítséget 
nyújthatnak az autizmussal foglalkozó szakmai szervezetek, monitorozásában pedig az 
Autisták Országos Szövetsége. 
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