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megvitassuk a jó és a kevésbé jó 
képességűekmunkalehetőségeit.
Azbiztos,hogymégsenkinemdol-
gozott ki semmiféle ajánlást, hogy
általábanakevésbéjóképességűek
milyenmunkátvégezhetnének.Az
isbiztos:nagyamonotóniatűrésük,
és a munkavállalásukat nagyban
meghatározza,hogyaspektrumon
holhelyezkednekel.
– Ugorjunk vissza oda, hogy megtud-
tad: a fiad autista. Mit csináltál? 
–Szülőklubokbajártam,ésigyekez-
temminél többetmegtudniazau-
tizmusról.AkkoribannyertaSalva
VitaAlapítványpályázatotazautiz-
mussalélőktámogatottfoglalkozta-
tása módszertanának kidolgozásá-
ra,azehhezkapcsolódómunkához
éniscsatlakoztam.Egyretöbbau-
tizmussalfoglalkozóembertismer-
temmeg.TavalypedigazAOSZiro-
dájábamunkatársatkerestek,ésezt
jó alkalomnak láttam, hogy részt
vegyekazAOSZmunkájában.
– Felmondtál a munkahelyeden? 
–Igen,mertezérdekelt.
– Míg óvodások voltak a fiúk, addig 
könnyebb volt az életed, de most két 
helyre mentek, ráadásul Beni iskolá-
ja nem a XI. kerületben van, ahol ti 
éltek. Hogy oldod meg a munkába 
járást?
Éva,ahogytőlemármindenkimeg-
szokta:mosolyog,ésúgymondja:–
Nemvoltkönnyű–ésrendületlenül
mosolyogva tovább mondja: – Öt

Éva, vagy ahogy többnyire hívják
Évi, nyugodt, szelíd ésmosolygós.
Első látásra. Legalább is remélem,
hogyaszelídkülsőharciasérdekvé-
dőttakar,akikeményenkiállazau-
tistaemberekéscsaládjukjogaiért.
Beszélgetésünketmivel iskezdhet-
nénk,mintazzal,hogymegkérem,
mutassabemagátatagságnak.
– Két kisfiam van, a hétéves Beni 
autista,anégyévesteljesenátlagos
kisgyerek,középsősazoviban.Beni
mostkezdteaziskolát,aholjólérzi
magát. Tartozik még hozzánk egy
férfiember is. Ígynégyenalkotunk
miegycsaládot.Munkavállalásita-
nácsadókéntvégeztemaSzent Ist-
ván Egyetemen, és a végzés körül
kerültem kapcsolatba az Autisták
OrszágosSzövetségével,mertakko-
ribankaptukmegBenidiagnózisát.
Kétésfélévesvolt.
– Dolgoztál akkor, vagy otthon voltál?
–Egyolyancégnéldolgoztam,ahol
foglalkoztatási rehabilitációvolta
területem.Megváltozottmunkaké-
pességűeknekkerestünkmunkát.
– Mennyire volt sikeres? Mármint a 
munkakeresés.
–Többnyireazvolt,desokminden
tőlfüggött:amunkavállalótól,pél-
dául, hogy mióta nem dolgozott,
mennyirevoltmotivált.Egy jóké-
pességűautistamunkavállalónakis
találtunkmunkát.Eltudtukhelyez-
niirodaitávmunkára.
Itt tartunk egy kis szünetet, hogy

negyvenkor kelek, hatkor ébresz-
tem Benit. Eleinte nehezen ment,
deaztánfölfedeztük,hogyazegyik
tévécsatornán ilyenkor megy az ő
kedvenc rajzfilmje, azt bekapcsol-
jukésaza1015perc,míga film
tart, elegendő ahhoz, hogy utána
rendbenmenjenminden.Az is jó,
hogyabuszvégállomásáhozközel
lakunk, tehát mindig van ülőhely.
Egyórátvégigállniatömöttbuszon
nem lenne jó.Hazapedig szállító-
szolgálathozza.
– Hogy vette a fiad az akadályt, az 
iskolát?  
– Imádja, jobban érzimagát,mint
azóvodában,mertittfeladatokvan
nak, jobban strukturált a napja,
mintott,ráadásulafeladatokatjól
oldjameg,tehátsikerélményevan,
ésezjóneki.
– Akkor ugorjunk az elnökségre. 
Hogy van ez? Egyszer csak eszedbe 
jutott, hogy te leszel az elnök? 
–Nem,nem.(Mosolyog)Nemne
kemjutotteszembe,hanemSzilvásy 
Zsuzsának. Megkérdezte: elvállal-
náme?
– Gondolom nem volt könnyű dön-
tés, hiszen eddig fizetést kaptál. Az 
elnökök általában pénz nélkül dol-
goznak, amit én nem is nagyon ér-
tek, hogy miért van ez így. 
– Ez volt a legnagyobb dilemma,
ami miatt haboztam. Aztán még-
iselvállaltam.Deszerencséreezis
megoldódott,mertazelnökség,át-

Érdekvédelem 
és szülősegítés
Beszélgetés az AOSZ új elnökével

A januári közgyűlésén megjelentek döntöttek: 
Dénesné Spitzer Éva lett az Autisták Országos 
Szövetségének elnöke. Hogy milyen tervei 
vannak az új elnöknek, arról az alábbiakban 
olvashatnak. 

A változások éve
Ezazév,2012,aváltozásokéveazAutistákOrszá-
gosSzövetségénekéletébenis.Azelőzőválasztásóta
négy év telt el, a korábbi vezetőségmandátuma le-
járt,ígyjanuárbantisztújításrakerültsor.Atisztújítás
eredményeként úgy gondolom, olyan csapat áll fel,
melynektagjaimindannyiantettrekészekéselköte-
lezettekazautizmussalélőkéscsaládjaikérdekében
végzettmunkairánt.
Különörömszámomra,hogyazalelnökiposztotolyan
tapasztaltszemélyektöltikbe,mintJakubinyi László, 
aSzimbiózisAlapítványvezetője,illetvekorábbielnö-
künk,azAutismEuropejelenlegielnöke,Szilvásy Zsu-
zsanna.VelükegyüttKrausz Katalin és Farkas Miklós 
érintettszülőksegítikajövőbenazAOSZmunkáját.A
megújultelnökségnevébenszeretnémmegköszönnia
korábbivezetőségeddigimunkáját,éstermészetesen
köszönteni minden kedves olvasónkat: autizmussal
élőket,szülőket,autizmussalfoglalkozószakembere-
ket és az autizmus területe iránt érdeklődőket egy-
aránt.
Változás történt az Esőember folyóirat életében is,
újságunk megújult külsővel jelentkezik, a hangsúlyt
azonbantovábbraisahasznos,változatostartalomra
helyezzük.2012.évielsőlapszámunkbanolyanérde-
kes és aktuális témákról olvashatnak az érdeklődők,
mint például a sokakat érintő rokkantsági nyugdíj-
rendszer átalakítása, vagy a tagszervezetek számára
fontos, civil szervezetekhez kapcsolódó jogi változá-
sok.Évvégénkérdőívsegítségéveltájékozódtunktag-
jaink,ismerőseinkkörébenamunkánkhozkapcsolódó
véleményekről.Ígéretünkhözhívennemmaradelaz
eredményekösszefoglalásasem.Külföldre iskitekin-
tünk:beszámolótolvashatnakegyizgalmaskonferen-
ciáról,ésmegtudhatják,mirőlbeszéltekafogyatékos
emberekazUnióparlamentjében.Az íráshoz,újság-
szerkesztéshez kedvet érzők pedig „Legyen a szer-
zőnk”felhívásunkrajelentkezhetnek.
Remélem,azújkülsőelnyeritetszésüket,éskívánom,
hogymindenkimegtaláljaújságunkbanaszámáraér-
dekestémákat,sazolvasássoránsokhasznosinfor-
mációvallegyenekgazdagabbak.

Dénesné Spitzer Éva
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hatékonysága érdekében nem vál-
lalhatjuk működtetésüket. Érdekvé-
delmitevékenységünksoránugyan-
akkor mindent megteszünk annak
érdekében,hogyelősegítsükszámuk
bővülését, illetve a már működő
szolgáltatások esetén azok minősé-
gének javítását.Az említetteken túl
igénykéntmerültmégfölinternetes
fórum működtetése, könyvtár ki-
alakítása, intézménylista bővítése,
minőségbiztosítási rendszer kialakí-
tása, több vidéki rendezvény szer-
vezése. Jelenlegi szolgáltatásaink
továbbfejlesztéséhez 40 javaslat ér-
kezett, közülük a legjelentősebbek:
a fogódzóképzés továbbfejlesztése,
a mentorszülőhálózat megerősíté-
se, információs kiadványaink még
többhelyretörténőeljuttatása,ésa
napirendiéskommunikációskártyák
elkészítésével párhuzamosan azok
használatánakbetanítása.
AképzésekközüllegtöbbenazAutiz-
mus és szexualitáscíműtréningután
érdeklődnek,másodikhelyenaFogó-
dzóilletveazÉrdekvédelmi képzésáll.

rűségnek örvendett. További szem-
léletformálásként nagyobb mértékű
médiamegjelenéstvárnaktőlünk.

Az AOSZ támogatottsága
Aválaszadókközelfeleatavalyiév
sorántagdíjfizetésseltámogattaszer-
vezetünket.Amegkérdezettekközül
csupán24főajánlottafelszámunkra
személyi jövedelemadójának1%át,
amelynek hátterében leginkább az
áll, hogy sokan más, olyan intéz-
ményt támogattak ebben a formá-
ban,amellyelgyermekük,családtag-
jukrévénmindennapikapcsolatban
állnak.Többenalacsony,illetveszja
mentesjövedelemmelrendelkeznek,
amimiattnemállmódjukbanezta
lehetőséget igénybe venni. Ezúton
isszeretnénkmegköszönnimindazt
asoktámogatást,amitazelmúltév
során kaptunk Önöktől, legyen az
akárönkéntesmunka,akárpénzado-
mány,akárismertségünknövelése.
Az AOSZmunkájával a válaszadók
összességében elégedettek, az ötös
skálán legtöbben négyet jelöltek
megválaszként.Enneknagyonörü-
lünk, és bízunk benne, hogy az el-
következő időszakban a beérkezett
javaslatokatfigyelembevévesikerül
munkánkat még inkább tagságunk
igényeinek megfelelően alakítani.
Munkánkhoz kapcsolódó javaslatai-
kat, észrevételeiket továbbra is vár-
jukelérhetőségeinken:
cím:1053Bp.,FejérGyörgyu.10.
telefon:(061)3541073
email:info@esoember.hu.

– dsé –
Képeink az AOSZ szemléletformáló 

programjain készültek

Az AOSZ évértékelő 
kérdőívének eredményei

Legyen a szerzőnk
Időről időre nekirugaszkodunk, és megkérjük az olvasót: legyen 
szerzőnk, azaz ha kedvet érez hozzá, akkor írjon nekünk. De azt is 
szívesen vesszük, ha ötleteket ad, miről/kiről szeretne olvasni a 
lapban. A családoknál az évek során nagyon sok értékes tapasz-
talat, megfigyelés, praktika halmozódott fel az autizmussal, az 
autista személyekkel kapcsolatban: elfogadás, nevelés, terápiák, 
tanulás, munka – csakhogy néhány címszót említsünk. Kár lenne, 
ha ezekről senki vagy csak egy szűk kör tudna. 
A javaslatokat és/vagy cikkeket levélben (akár kézírással is) vagy 
e-mailben várjuk az AOSZ postacímére vagy az 
info@esoember.hu villámpostafiókba.
A cikkekkel kapcsolatos javaslatokat megvalósítjuk (ha lehet), az 
olvasó általa beküldött írásokat pedig az Esőemberben közöljük. 

nézvea2012esévköltségvetését,tiszteletdíjatszava-
zottmegnekem.Énténylegolyanelnökakaroklenni,
akinemcsak időnként járbe,hanemolyan,akitény-
legittvan,tevőlegesenrésztveszazAOSZmindennapi
munkájában.
– Megágyaztál a következő kérdésnek: mit akarsz elnök-
ként csinálni? Mit tartasz a legfontosabbnak? 
–Azérdekvédelmetésaszülősegítést.Mégamúltév-
benküldtünkkikérdőívetazAOSZtagjainak,amiben
azt ismegkérdeztük, hogymit tartanakmunkánkban
alegfontosabbnak.Őkiseztakétterületetjelöltékaz
elsőhelyeken.Ezekenkívültermészetesenvannakmég
terveim,például szervezetfejlesztésrevan szükség,de
neméndöntökegyedül:azelnökséggelfogunkleülni

aközeljövőben,ésmegbeszéljük,hogymirehelyezzea
hangsúlytazAOSZ.
– Ezt mikor tudják meg a tagok? 
–Akövetkezőközgyűlésen,amitáprilisvégéreterve-
zünk.Ekkor lesza2012es évköltségvetésénekelfo-
gadása, és a beszámoló az idei terveinkről. Ezt szü-
lőfórummalkötjükegybe,amireszinténvan igény.A
szülőkkötetlenülbeszélgethetnekegymással,elmond-
hatják,hogymitszeretnének,közbenagyerekeknekis
szervezünkprogramokat.
A végszó mi más lehetne: jó munkát, eredményes
négy évetminden autista személy és családja érde-
kében.

Ferenczy Ágnes

Évvégénazzalakérésselfordultunk
tagjainkhozésismerőseinkhez,hogy
töltsék ki évértékelő kérdőívünket,
melynek célja az volt, hogy vissza-
jelzéstkapjunkarról,hogyanlátják
munkánkat, mit gondolnak tevé-
kenységeinkről, programjainkról.
A beérkezett vélemények jövőbeni
munkánkat is segítik, hiszen tám-
pontokatadnakprojektjeinkalakítá-
sához, az eredmények segítségével
lehetőség nyílik arra, hogy prog-
ramjainkatminélinkábbtagságunk
igényeiszerintvalósítsukmeg.Kér-
dőívünket összesen 89en töltötték
ki,ebből60főszervezetünkegyéni
tagja, 14en pedig valamelyik tag-
szervezetünkhöz tartoznak. Ezúton
isköszönjükmindenkinekavissza-
jelzést,ígéretünkhözhívenmostaz
eredményekrőlisbeszámolunk.

Érdekvédelem
Nemcsak mi gondoljuk úgy, hogy
legfőbb feladatunk az autizmussal
élő emberek érdekeinek országos
szinten történő képviselete, tevé
kenységeink rangsorolásakor a vá

laszadók isérdekvédelmimunkán-
kat ítéltéka legfontosabbnak,ésa
rangsorolásnálazelsőhelyretették.
Másodiklegfontosabbtevékenység-
nek a szülősegítést jelölték meg,
amelyet a társadalmi szemléletfor-
málás,aközösségszervezésmajda
kutatás követett. Leghatékonyab-
ban végzett érdekvédelmi mun-
kának az országos és helyi szintű
stratégiák megalkotását, valamint
a minisztériumokkal, önkormány-
zatokkal, szakmai szervezetekkel
történő egyeztetéseket találták a
megkérdezettek.

Szülősegítés
Szülősegítő szolgáltatásaink közül
a kérdőív eredményei alapján leg-
népszerűbbek információs kiadvá-
nyainkésszülőképzéseink,ezeketa
szakemberek által nyújtott tanács-
adás, illetve az információs cent-
rum követi. Magas volt azoknak
a száma, akik nemvettek igénybe
szülősegítő szolgáltatást, reméljük,
ennekcsupánazvoltazoka,hogy
amegkérdezetteknekazelmúltév-

benerrenemvoltszükségük.Arra
akérdésünkre,hogymilyenegyéb
szolgáltatást vennének szívesen
igénybe49válaszérkezettbe. Avá-
laszadókközülnéhányanmegjelöl-
tekolyanlehetőségeketis(például
napirendi illetve kommunikációs
kártyákkészítése,szülőképzés,jog-
segélyszolgálat)melyekirodánkban
rendelkezésre állnak, és a kérdő-
ívünkbenszerepeltek(4.kérdés).
Ajövőbenpróbálunknagyobbhang-
súlytfektetniarra,hogyminéltöbb
család ismerje meg szolgáltatásain-
kat,ésezúton isbíztatunkminden-
kit, éljenek a lehetőséggel: kérdés,
problémaeseténkeressenekminket.
Alegtöbbigénymásszervezeteknél
már működő szolgáltatások iránt
érkezett, ilyenek voltak például a
fejlesztés, nappali ellátás, gyermek-
felügyelet, kríziskezelés, szállító
szolgálat, munkaerőpiaci szolgál-
tatás, klubok, tanácsadó szolgálat.
Mindezek bővítésére valóban nagy
szükség van, azonban bármennyire
is szeretnénk, országos érdekvéde-
lemi szervezetként lobbimunkánk

Rendezvényekközülaválaszadókel-
sősorban konferencián szeretnének
résztvenni,ezentúlcsaládinapon,
illetve szülőfórumon találkoznának
velünkszívesen.
A felsorolt kiadványok közül leg-
többen szakkönyvet, információs ki
adványt és életrajzot olvasnának.
Eső ember című folyóiratunk nagy
népszerűségnekörvend,amaximális
5pontbólátlagosan4,16pontraérté-
keltékújságunkat.Újtémakéntlegszí-
vesebbenazautizmussalélőkéscsa-
ládjaikmindennapjairól,intézmények
bemutatkozásáról, illetve hatékony
fejlesztési módszerekről szóló cikke-
ketolvasnánakamegkérdezettek.

Társadalmi szemléletformálás
Szemléletformáló programjaink kö
zül legtöbben plakátkampányunk-
banvettekrészt,többenmeglátogat-
ták a Magyar Nemzeti Galériában
megrendezettPrivát Labirintusok c.
kiállítást, ésaNemzetköziCsepere-
dőAlapítványáltalszervezettSéta az 
autizmusértprogramisnagynépsze-
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Atörvénykimondja,hogyazegyesü-
lésijogmindenkitmegilletőalapve-
tő szabadságjog,mindenkinek joga
van ahhoz, hogymásokkal szerve-
zeteket,közösségekethozzon létre,
vagycsatlakozzonameglévőkhöz–
fegyveresszervezetetviszontsenki
nemalapíthat,ajoggyakorlásasen-
kiszabadságánakésjogaigyakorlá-
sánaksérelmévelnemjárhat.
A törvényben új fogalomként és
szervezetként jelenik meg a civil
társaság. A civil szervezetek létre-
hozásárólaPolgári törvénykönyvad
továbbiinformációt.
Az„alvó”nemműködő,vagymeg-
szűnt civil szervezeteket a bíróság
törlianyilvántartásból.
Atörvényszerintezentúlacivilszer-
vezeteknekisletétbekellhelyezniük
számviteli beszámolójukat, és köz-
zétenni anyilvántartást vezető tör-
vényszéknél(régebbenbíróság).

A beszámolók lekérhetők a Civil 
Információs Portálon.Csakaza ci-
vil szervezet kaphat költségvetési
támogatást, amelyik eleget tett a
letétbehelyezésiésközzétételikö-
telezettségének.
Változikaközhasznúságravonatko-
zóminősítésis:egyfokozatúlesz,és
meghatározott követelményeknek
kellmegfelelni az ezt igénylő civil
szervezetnek. Csak néhány példa
azutóbbira:aszervezetévesbevé-
telénekmegkellhaladniaazelőző
két, lezárt üzleti év átlagában az
egymillió forintot; vagy az elmúlt
kétévegybeszámítottadózásutáni
eredményenemlehetnegatív;vagy
a személyi jellegű kiadásoknak el
kellérniükazösszesköltségéski-
adás egytizedét – a vezetők jutta-
tásaitnemlehet figyelembevenni.
(Ezutóbbit–máskifogásokmellett
– sok civil szervezet nem tartja jó

döntésnek,hiszennagyonsokanmi
nimálislétszámmal,ámsokönkén-
tesseldolgoznak,éppazért,hogya
rendelkezésükre álló pénzt azokra
a célokra fordíthassák, amelyekért
létrejöttek.)
Azeddigiadómentességek,kedvez-
ményekmellettatörvénykiterjeszti
aközhasznúszervezetekteljesköré-
reazadományoktársaságiadóked-
vezményét: az adomány költség-
kéntvalóelszámolásamellett,acég
azadomány20%ávalcsökkentheti
adóalapját, ez további 20%kal nő
tartósadományozásesetén.
Atörvényhatálybalépéseelőttnyil-
vántartásbavettközhasznú, illetve
kiemelkedően közhasznú jogállá-
sú szervezetek, a jogszabályban
foglalt feltételeknek való megfe-
lelésük esetén, 2014. május 31ig
kezdeményezhetik közhasznúsági
nyilvántartásbavételüket.2014.jú

Fontos tudnivalók, határidők
2012. január1jétőlakiemeltenközhasznúmegjelö-
lés nem alkalmazható. A jelenleg közhasznú szerve-
zetkéntbejegyzettszervezetek,ugyanilyenformában,
ugyanilyenkedvezményekkel2014.május31igmű-
ködhetnek.
Haegyszervezet2014.május31.utánmegkívánfelel-
niaközhasznúsági feltételeknek,azoknakmárebben
azévbenisteljesülniekell.
2012.május31igmindencivilszervezetnekletétbekell
helyezniebeszámolójátaszékhelyszerintitörvényszéken.
2013 januárjától csak olyan szervezetek kaphatnak
költségvetésitámogatást,amelyekabeszámolójukatle-
tétbehelyezték.

Segítő honlapok
Atájékozódásmegkönnyítéséreakormánykéthonla-
pothozott létre.Ahttp://civil.kormany.hu/ azalábbi
tematikaalapjánmutatjabeatörvényfontosrészeit:
•Fogalmak
•Alapítás,szervezettípusok
•Nyilvántartás
•Működés:gazdálkodás/számvitel/beszámolás/köz-
hasznúság/támogatások/törvényességiellenőrzés
•Megszűnés(csődeljárás,felszámolás,végelszámolás)
A kozhasznusag.kormany.hu oldalon kalkulátor talál-
ható.Segítségévelbárkiellenőrizheti,hogyszervezete
megfeleleaközhasznústátuszmegszerzéséhezszüksé-
gesfeltételeknek.Akalkulátoravégeredménytisközli.

A civil törvény 
változásairól

Küldöttválasztás 
az országos testületbe

Ettől az évtől kezdve új törvény szabályozza a 
civil szervezetek működését. Érdemes minden 
szervezetnek átgondolni, hogy megtud-e felel-
ni a benne foglalt feltételeknek. Cikkünkben 
néhány fontos, új tényre hívjuk föl a figyelmet.

A MOZAIK Egyesület elnökeként részt vettem a 
Civil Műhely alakuló ülésén. A műhelyre azért 
volt szükség, mert az Intézményi Férőhely 
Kiváltást Koordináló Országos Testület (IFKKOT) 
a tagjai közé várt egy civil küldöttet. Az ő kivá-
lasztása volt találkozásunk elsődleges célja.

nius 1jétől csak a törvény szerint
közhasznúságinyilvántartásbavett
szervezet jogosult a közhasznú
megjelölés használatára és a köz-
hasznújogálláshozkapcsolódóked-
vezményekigénybevételére.

Új szereplők
Asokatkritizált,ámacivilekszer-
vezetekműködésébenjelentőssze-
repetjátszóNemzetiCivilAlapprog-
rammegszűnik,valószínűsíthetően
aWekerleSándorAlapkezelő látja
elatámogatásokkalkapcsolatoske-
zelőifeladatokat.
Ebben az évben kezdimegműkö-

Jogszabályok
Acivilszervezetekműködéséreleg-
inkább hatással lévő új jogszabá-
lyokazalábbiak:
• a 2011. évi CLXXV. törvény az 
egyesülésijogról,aközhasznújog-
állásról,valamintacivilszervezetek
működésérőléstámogatásáról;
• a 350/2011. (XII. 30.) kormány-
rendeletacivilszervezetekgazdál-
kodásáról,azadománygyűjtésrőlés
aközhasznúságegyeskérdéseiről;
• a 2011. évi CLXXXI. törvény a 
civil szervezetek bírósági nyilván-
tartásáról és az ezzel összefüggő
eljárásiszabályokról.

Azösszejövetelt2012. február9én
tartottuk a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány
székházában.Azüléssikerességétse
gítetteFodor-Gál Valériamoderátor.
Szauer Csilla, az FSZK ügyveze-
tő igazgatója, az IFKKOT elnöke
köszöntőjében üdvözölte az egy-
begyűlteket, és kijelölte a prog-
rambanazFSZKhelyét.Azelmon-
dottakszerintazFSZKnemvállal
szerepetaCivilMűhelyműködésé-
ben,desegíti,példáulazzal,hogy
azüléseknekhelyetad.ACivilMű-
hely önállóan működő szervezet,
önmaga alakítja ki működési és
munkarendjét.
Aköszöntőutána résztvevőkmu-

tatkoztak be. Szerencsére sokféle
fogyatékossági ággal foglalkozó
szakember volt jelen: összesen 49
szervezet képviseltette magát. A
visszajelzésekszerinteztmindenje-
lenlévőnagyonhasznosnakérezte.
AzautistákatSchenk Lászlóné kép-
viselteaCÉHálóEgyesületrészéről,
Berek Anita az INOKA Alapítvány-
tól,Löfflerné Orbán GyörgyiaFlóra
ÉrtelmiFogyatékosokértésAutistá-
kért Alapítványtól, valamint jóma-
gamaMOZAIKEgyesületrészéről.
Ezután kezdődött a munka java.
MivelCivilMűhely névenhazánk-
ban már működött testület, fel-
merült, hogy ezt a csoportot Civil
Műhely2nekkelleneelnevezni–a

végén erről nem született döntés.
Kérdésvolt,hogyaműhelyfelada-
tacsakannyilegyen,hogymegvá-
lasztja a delegáltat? Mindannyian
egyetértettünk abban, hogy ennél
sokkal többet is tehetünk. A mű-
helytagjai folyamatosansegíthetik
azőketképviselőIFKKOTtagotab-
ban,hogymunkájátalehetőlegjob-
banvégezhesse.Tevékenységünkkel
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a
testületben helyet foglaló delegált
amunkájasoránfelmerülőkérdése-
kettöbbaspektusbólláthassa,több-
félenézőpontotmegismerhessen.
Hogyezígylegyenakülönbözőfo-
gyatékossági ágakképviselőimun-
kacsoportokathoznakmajdlétre.

dését a Nemzeti Együttműködési
Alap. Feladata: a bejegyzett civil
szervezeteknek biztosít költségve-
tésipénztaműködésükre,szakmai
programjaikra és az uniós tagálla-
mokcivilszervezeteivelvalóegyütt-
működésre.Akilenctagútanácsba,
mely az alapot irányítja, hármat a
civiljelöltállításirendszerenkeresz-
tül bejelentkezett szervezetek kép-
viseletére jogosultak választanak
meg, hármat a szakminiszter jelöl
kiacivilszervezetekjavaslataalap-
ján,hármatpedigazOrszággyűlés
szakbizottsága.

Hronyecz Ildikó
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Arésztvevőkjelentősrészefogyatékossággalélőembe-
reketellátóintézményekbendolgozik.Ígya„terepen”
közvetlenülszerzetttapasztalataikat,ismereteikettud-
jákfelajánlanihasznosításra,tehátakitagolásrólszóló
stratégiamegvalósításátérdembentudjáksegíteni.
Fontosnakéreztük,hogyemellettaműhely résztve-
gyenazáltalánosérdekvédelmimunkábanis.
Aműhelymunkájának és céljainakmegvitatása után
rövidszünetettartottunk,majdkövetkezettadelegált
megválasztása. Először általánosságban igyekeztünk

képet alkotni arról, hogymik azok a tulajdonságok,
amelyeketmindannyian kívánatosnak tartunk annál,
akiminketatestületbenképvisel.Ezutánténylegesen
szavaztunk. A szavazás nagyon szoros volt. Végül a
műhely képviselője a kiskunfélegyházi REIKAAlapít-
ványtólZsótér Ágneslesz,helyettesepedigSchenk Lász-
lóné (CÉHálóEgyesület).ACivilMűhelyakövetkező
ülésénasajátműködéséhezszükségesszabályokatfog-
jakidolgozni.

Kapitány Imola

Az Európai Unióban összesen kb. 80 
millió fogyatékos ember él. Az eu ró-
pai statisztikák szerint a teljes uniós 
átlagot véve a szegénységben vagy 
mélyszegénységben élők között a fo-
gyatékos emberek és családjaik ará-
nya 70%-kal magasabb, mint az 
átlagnépességben – írja az ENIL, a
fogyatékos emberek önálló életéért
küzdő, és az említett rendezvényt
kezdeményező európai szervezet
sajtóközleménye. Ráadásul a mun-
kajövedelemmel rendelkezők ará-
nya a fogyatékosok és családjaik
közöttrendkívülalacsony,ígyállami
juttatásokra szorulnak.Hamindezt
összevetjük az egész kontinensen

végigsöprő megszorításokkal, ame-
lyekalapszolgáltatásokatvesznekel,
ésfogyatékosságisegélyeketkurtíta-
nakmeg,akkorvilágos–folytatjaa
közlemény –, hogy a következmé-
nyekhamarosanvégezetesek lehet-
nek. A szervezők figyelmeztettek:
a rövid távon megtakarítást ered
ményezőintézkedésekhosszútávon
sokkaltöbbekerülhetnekazeurópai
társadalmaknak.
A meghallgatást az ENIL több más
fogyatékosügyicivilszervezet–köz-
tükazAOSZbrüsszeli„anyaszerveze-
te”,azAutismEurope–részvételével
rendezte.Jelenvoltakalátássérültek,
a hallássérültek, a mozgássérültek

és a pszichoszociális fogyatékosság-
galélők/pszichiátriaibetegekszer-
vezetei is. A rendezvényt ilyenkor
általában egy európai parlamenti
társszervező is segíti, ez ezúttal a
Magyarországonkevésséismert, ja-
varésztkisnyugateurópaibaloldali
és zöld pártokat tömörítő, aprócs-
ka Egyesült Baloldal / Északi Zöldek 
képviselőcsoportvolt.

Megszorítások másutt is
Azír,angol,bolgárésbelgiumihoz-
zászólókelítélték,hogyakormányok
megbélyegzik és a jóléti rendszer
élősködőinek nevezik a fogyatékos
embereketéscsaládjaikat(ahogyan

azt Angliától Görögországig – és
tegyük hozzá, Magyarországon is
– többhelyenmegtették).Hangsú-
lyozták, hogy nem szabad elfeled-
ni,mekkoraerőfeszítésttesznek,és
milyen plusz költségektől mentik
megazállamotazönállóanélniés
dolgozniakarófogyatékosemberek,
valamint azok a családok, amelyek
maguk gondozzák és fejlesztik fo-
gyatékoscsaládtagjukat.
Egyhozzászóló,anemzetköziszin-
ten elismert és legendás angol ak-
tivista, John Evans (lásd keretes
írásunkat) gyakorlatipéldákatisho-
zott.Angliában nagy vihart kavart,
amikortavalyősszelHelen és Mark 
Mullins, egy ötvenes éveikben járó
házaspár Bedworthben közös ön-
gyilkosságot követett el reményte-
lenhelyzetükmiatt.Markkorábban
ahadseregbenszolgált,éspszichiát-
riai betegséggel élt, felesége enyhe
fokban értelmi fogyatékos volt. Az
önkormányzat hónapokkal koráb-
ban bezárta a nappali intézményt,
ahova ebédért jártak, és ezért 16
kilométert kellett gyalogolniuk na-
ponta meleg ételért, beleértve a
téli hónapokat is. Lakhelyüketmár
nemtudtákfűteni.HelenMullinstól
elvették 12 éves lányát, és alkal-
matlannak nyilvánították gyerek-
nevelésre, de ez azzal is járt, hogy
megvontákagyermekeutánitámo-
gatást, ami újabb jövedelemkiesést
okozott.Munkanélküliellátástazért
nemkapott,mertamódosítottsza-
bályok szerint az csak amunkaké-
peseknek és álláskeresőknek járt
–őazonbannemvoltmunkaképes.
Fogyatékossági támogatását pedig
egy friss intézkedés vonta el, mert
nemvoltbizonyítható,hogyállapo-
ta„eléggésúlyos”.Férjekereseteis
minimálisvolt,mertahadseregben
eltöltött szolgálati évei nem voltak
elegendőknyugdíjhoz,munkátnem
kapott.Öngyilkosságukelőttfélév-
vel egy tévéinterjút is adtak, ami

pontosan dokumentálja, mennyire
magukravoltakhagyva.
SzinténAngliában akormányapszi
chiátriaibetegeket–akikegyébként
Európalegtöbbországábanfogyaté-
kosnakminősülnek–ésmáskrónikus
betegséggel élőket (szívbetegeket,
vesebetegségeket, szervátültetette-
ket) juttatásaikellentételezéseként
közmunkára készül kötelezni. Ha
nemet mondanak, vagy nem vég-
zik el amunkát, elvehetik ellátásu-
kat.Azintézkedés300ezerembert
érinthetmajd,haéletbelép–ahír
bejártaabritsajtót,ésintenzívtilta-
kozásokindultak.
A jóléti rendszeréről híres Svédor-
szágbansúlyosfogyatékossággalélő
emberek heti személyi segítési órá
ját csökkentették töredékére. Az
érintettek tiltakoznak, hiszen segít-
séghiányábansokanlakásukatsem
lesznek képesek elhagyni. Olaszor-

szágban a fogyatékos embereket is
segítőszociálpolitikaiszolgáltatóköz
pontok költségvetését csökkentették
2011 végén: ÉszakOlaszországban
20%, DélOlaszországban 3040%
osmértékben.Csehországbanolyan
–fogyatékosságijáradékbanisrésze-
sülők által használandó – szociális
kártya bevezetését kezdeményezte
akormány,amelyakártya tulajdo-
nosának minden egyes vásárlását,
annakhelyét,idejétisellenőrizhető-
vétesziéstárolja.Ezsúlyosanaggá-
lyos emberjogi szempontból, ezért
fogyatékosügyi szervezetek jogi lé-
péseketterveznek.
Írországbanakormányintézkedései
nyomán szociális és oktatási intéz-
ményekvoltakkénytelenek leépíté-
seket végrehajtani, amelyek miatt
sok, fogyatékos gyermeket nevelő
családnemjutmegfelelőellátáshoz.
Lettországbanaválságmiatt jelentő-

Európa-szerte tiltakoznak 
a fogyatékos emberek 
és családjaik 
„Gazdasági válság ide vagy oda,  mi vagyunk a legsze-
gényebbek és legkirekesztettebbek” –  mondta Jamie 
Bolling, a súlyos mozgássérüléssel élő svéd aktivista 
az Európai Parlamentben. A magyarországi helyzetet 
vizsgáló emberi jogi bizottsági üléssel pontosan egy 
időben, a február 9-én rendezett meghallgatásra, 
fogyatékos emberek érkeztek Európa minden szegle-
téből, hogy elmondják: ők és családjaik nem bírnak 
el több megszorítást. 

JOHN EVANS
A hetvenes évek Angliájában értelmi és mozgás-
sérültek számára is a nagy intézeti ellátás volt 
az elsődlegesen preferált szolgáltatás. Ebben az 
időben John Evans és több társa – mindannyian 
halmozott fogyatékossággal élő emberek – „ön-
álló élet” mozgalmat indított, amelynek célja a 
nagy intézetek bezárása volt és legfőképpen az: a 
fogyatékos embereknek legyen lehetőségük ön-
állóan élni a közösségben, ahogyan mások is teszik, de kapjanak 
hozzá megfelelő segítséget is, hogy a családok ne kényszerüljenek 
fogyatékos gyermeküket intézetbe adni, hanem ellátásukhoz tá-
mogatást kapjanak. 
A kezdetben képtelenségnek tartott mozgalmuk végül két évtized 
alatt győzött: ma már kevés a nagy létszámú fogyatékos otthon 
az Egyesült Királyságban, a fogyatékos emberek családjukkal vagy 
önállóan élnek, és sok az elérhető közösségi szolgáltatás: nappali 
intézmény, házi segítségnyújtás, klubok, segítő szervezetek. Ennek 
a mozgalomnak is köszönhető, hogy a fogyatékos emberek számá-
ra létrehozott speciális szolgáltatásokat vizsgáló tanulmányutak 
leggyakoribb célpontja az elmúlt 20 évben Anglia lett. 
John Evans és aktivista társai bebizonyították, hogy a nagy intéze-
teken kívüli élet lehetséges alternatíva. 1994-ben fontos kutatás-
sal igazolták azt is, hogy a mindenkinek elérhető szolgáltatások 
– ha jól vannak megtervezve – egyáltalán nem drágábbak, mint a 
nagy intézetek fenntartása. 
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sen átalakították a családtámogatási
rendszert,azazcsökkentettékatámo-
gatásokat,amiafogyatékosemberek
családjait is súlyosan érintette. Lett
fogyatékosügyi szervezetek szerint a
tartós munkanélküliség és kilátásta-
lanságmiattsokezeremberegészségi
éspszichésállapotaolyanmértékben
romlott,hogyvisszajutásukamunka-
erőpiacra,különrehabilitációnélkül,
mamárlehetetlenlenne–ugyanak-
kor egy kerekesszékre is közel egy
évetkellvárniakisbaltiállamban.
Görögországban speciális iskolák és
intézmények tucatjait zárták be, és
olyanfogyatékosügyiminősítőrend-
szerbevezetésétkezdtékel,amely-
nek használatával – görög jogvédő
csoportok szerint – fogyatékos em-
berek tízezrei veszíthetik el járan-
dóságukat.Mindeközbenkutatások
bizonyították, hogy a legrégebben
válságbasodródottGörögországban
az elmúlt néhány évben jelentősen
megnőtt az öngyilkosságok és ön-
gyilkosságikísérletekszámaésará-
nyaibanjóvaltöbbenfordultakpszi-
chiáterhezis.

Hogyan lehet megállítani?
Felvetődöttakérdés,mitlehettenni
mindennek megállítására? Si mona 
Gi  arratano,azEurópaiFogyatékosügyi
Fórum(angolrövidítésbenEDF),aleg-
nagyobb ésminden fogyatékosügyi
csoportot tömörítő európai civil
szervezet képviseletében elmondta:

fontos, hogy az érintettek az ösz-
szes, rendelkezésre álló eszközzel
tiltakozzanakmindenszinten.
Az Európai Uniónak nincs jogköre, 
hogy megállítson egyes országokban 
folyó intézkedéseket, de ha azok az 
in tézkedések jogilag sértenek nemzet-
közi egyezményeket, úgy az érintet-
tek bírósághoz fordulhatnak. Eb-
ben–akeresetekmegírásában,az
ügyekelőkészítésében–jogvédőés
fogyatékosügyi szervezetek segít-
hetneknekik.
Deazisfontos,hogyelegendőinfor-
mációnklegyenarról,mennyiresú-
lyosahelyzetazegyesországokban,
ezértazEDFarrakérmindenkit,ír-
jonnekik(vagyesetünkbenmagyar
tagszervezetüknek)ésírjale,milyen
megszorító intézkedés nehezítette
helyzetét.Azinformációkösszegyűj-
tésére az EDFmegfigyelő szolgála-
tot is létrehozott:egyangolnyelvű
rövid kérdőív kitöltésével lehet el-
küldenipéldákatamegszorításokra.
(Akérdőívelérhetőitt,InternetExp-
lorerésGoogleChromealattfut:
http://www.edfph.org/Page_
Generale.asp?DocID=13854).
Aztishangsúlyozta:csakakkortud-
hat a civil társadalommegfelelően
lépni,havilágosan,adatokkaltudja
láttatniasajtóvaléspolitikusokkal:
milliók és tízmillióknyögikEurópa
mindenszegletébenamegszorítások
következményeit.VégülSian Jones, 
azEurópaiSzegénységellenesHáló-

zatvezetője(angolrövidítéseEAPN)
beszéltarról,hogyanégyévefolyó
válságmiattimegszorításokhatását
immár képesek mérni, és az ada-
tok egyértelműen bizonyítanak két
tényt.Egyrészt,hogyazeurópaikor-
mányok megszorításai a szegénye-
ket és a kiszolgáltatott csoportokat
(köztük a fogyatékos embereket)
sokkaljobbansújtják,mintagazda-
gabbrétegeketvagyapénzpiacokat.
Másrészt pedig jól látható, hogy a
bajbakerültországokbanbevezetett
megszorítások épp a megcélzottal
ellenkezőhatástváltanakki,agaz-
daságnemnő,ellenbenaszegények
helyzeteromlik,évtizedekalattfel-
épültszociálissegítőrendszerektűn-
nek el, ennek pedig hosszú távon
azeurópaitársadalmakranézveka-
tasztrofálishatásalehet.
A rendezvényt szerény politikusi
érdeklődés követte. Az említett kis
zöld baloldali frakció egy holland
és egy ír, a szervezésben aktívan
segítő európai parlamenti képvise-
lőjén kívül csak egy svéd liberális
képviselőjelentmegésszólthozzá.
(Beszédében hivatkozott a buda-
pestihajléktalanügyirendeletre is.)
Paul Murphy,azüléstlevezetőfiatal
írképviselőelmondta:nemdivatos
errőlatémárólbeszélnipolitikusok
közöttsem,mertmindenkielfogad-
nilátszik:haválságvan,akkornincs
máseszköz,csakelvennimégtöbbet
a társadalomtól. Ezt azonban nem
hagyhatjákazeurópaitársadalmak,
éstiltakoznikell,ebbenaszakszer-
vezeteknek erős szerepük lehet. (A
rendezvény előtti héten egész Bel-
giumban egynapos közszolgálati
sztrájkvolt,azországgyakorlatilag
megbénult.)
A zárszóban Jamie Bolling bejelen-
tette,hogyazENIL levélbenfordul
azEurópaiBizottsághozésazEuró-
paiParlamenthez,kérveőket:vezes-
senek be olyan jogi biztosítékokat,
amelyekmiatt az egyes kormányok

nemhozhatnakmégtöbbmegszorí-
tó intézkedést.Minden jogi eszközt
megfognakragadninemzetiésnem-
zetközi bíróságokon, mert a jóléti
rendszeráltaladottsegítségnemjó-
tétemény,hanememberijogazélet-
hez. „Nem fogjuk hagyni magunkat. 

Dr. Hegedüs Lajos, a MEOSZ mint beadványozó képviselője, az 
alapvető jogok biztosához, dr. Szabó Mátéhoz fordult: „hogy 
az alábbiakban részletesen kifejtésre kerülő indokok alapján a 
megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes 
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI törvény kapcsán a 
Beadványozó által képviselt érintett emberek alapvető jogainak 
sérelmét állapítsa meg…” utólagos normakontroll eljárást kezde-
ményezze Magyarország Alkotmánybíróságánál. (www.meosz.hu)
Ezen túl a MEOSZ a strasbourgi Emberi Jogok Bíróságán is megtá-
madta a törvényt – strasbourgi beadványukhoz közel ezer magán-
személy is csatlakozott. 
(Forrás: http://m.hvg.hu/hvgfriss/2012.08/201208_eltorolt_rokkantnyugdijak_akadalypalya)

Nincs mit veszítenünk, ezért a végső-
kig harcolnunk kell.”–fejeztebe.
(A rendezvényen magyar európai
parlamenti képviselő nem szólalt
fel.Ezzelazülésselpárhuzamosan
folyt a magyarországi helyzetről
rendezett Emberi jogi bizottsági

meghallgatás. Ez korábban kezdő-
döttéskésőbbfejeződöttbe–ezért
e sorok írója is besurrant rá –, itt
viszontsokanvoltak,csaknemmin-
denkormánypártiésellenzékima-
gyarképviselőis.)

Petri Gábor

Otthonosan, ismerősenmegyünkamásodik emelet-
re,aholInotay GyörgyaFővárosiÖnkormányzatÉr-
telmi Fogyatékos Otthonának igazgatója, a fővárosi
önkormányzat Tordasi Autizmus Decentrum nevű
szolgáltatásánakösszefogója,vezetőjeüdvözölminket,
ésrövidenelmondja,mimindentörtént,amiótanem
találkoztunk.Sokminden.Adecentrumfelvetteazo-
katasegítőket,akikreaszülőkszámíthatnak.Asegí-
tőkautizmussalkapcsolatosismereteinekelmélyítését
azAutistákOrszágosSzövetségevállalta:adecentrum
munkatársainak négy alkalommal tartott képzést; a
szervezéstésaköltségeket(300ezerFt)azAOSZállta.
Adecentrumalkalmazottaiamindennapiéletbense-
gítenek a szülőknek. A kínálatban gyerekfelügyelet,
kísérés,szabadidősprogramokstb.szerepelnek.Emel-
lett24órás telefonos szolgálatot tartanak fenn, ahol
tanácsot, információt lehetkapni,éskrízishelyzetben
issegítenek.Azéjjelnappalhívhatótelefonszám:(06
1)4761935;(0630)6242174.
Megnézünk egy remek kisfilmet is az otthonról, az
ittfolyómunkáról,ésbepillanthatunkaközségegyik
családiházábankialakítottlakóotthonmindennapjai-
bais,aholkülönbözősérülésselélőemberekalkotják
aközösséget.
Dr. Szendrei Róbert, a főváros autizmuskoncepció ki-
dolgozásánakirányítója,továbbraisrésztveszamun-

Családi nap másodszor, 
Tordason
Csikorgó hidegben (mínusz 17) érkeztünk Tordas-
ra, február 11-én. Ez már a második családi nap. 
A lakók várnak minket és ugyanolyan kedvesség-
gel invitálnak beljebb, mint legelőször. Sőt, az 
első alkalommal kötött barátságokat most tovább 
lehetett szőni, hiszen nem felejtettek el minket.

kában, és most is itt van, hogy fontos információkat
közöljönaszülőkkel.Azt,hogyafővárosiSzentJános
Kórházban fogadják szomatikus panaszokkal az au-
tista felnőtteket.Ezena telefonszámonkell időpontot
egyeztetni:(061)4584503.Megaztis,hogyaHeim
PálGyermekkórházbanpéntekenkéntautizmusambu-
lanciaműködik;agyermekfogávalkapcsolatosproblé-
mákkaliseztakórházatkellkeresni.
Telefonszám:(061)4599108.
Arrólisszóesik,hogylakóotthonkelleneazoknak,akik
a16évestankötelezettségmiatthamarabbkikerülnek
az iskolából.A fővárosnyitottazötletre,ésTordason
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méghelyislenne,InotayGyörgyfogadókész,hiszena
feladat nem ismeretlen számára: az intézmény egyik
kis különálló épületében autizmussal élők élnek: ha
úgytetszik,sajátlakóotthonukvanazintézetterületén.
Egydologhiányzikazújotthonhoz:apénz.Aszülők
pályázatbanreménykednek,desemInotayGyörgy,sem
Szendrei Róbert nem hagyott kétséget afelől, hogy a
szülőknekisapénztárcájukbakellnyúlni.
Míg mi ezeket hallgattuk, addig az autista gyerekek
többségeszépenszétoszlottazépületben,éshozzálát-
takakülönfélekézművesmunkákhoz,amiknekmegta-

nulásábanazintézetlakóisegítettek.Nagysikerevolta
művirágkészítésének,amihezkésőbbavállalkozószel-
leműszülőkcsatlakoztak.Akinekmáshozvoltkedve,az
elmehetettasnoozelenszobába„delfinterápiára”,vagy
barátkozhatottaGyúrónélőFedák Krisztinaállattera-
peutakutyáival.Havalakinekmégezsemvoltelég,az
atornaszobábanvezethettelefölöslegesenergiáit.
A jóhangulatú, informatív találkozóta tordasi intéz-
ményigazgatója,InotayGyörgyszívmelengetőorgona-
játékazártaahelybéliműemléktemplomban.

*
Nem lenne teljes a beszámolóm, ha nem adnék hírt
arról,hogySzéplaki Mirjamautistanagyfia, Gábor,ho-
gyan éreztemagátTordason.Röviden: jól. Kicsit bő-
vebben: nagyon jól.Mindezt részletezve: egyszerűen
nemvolthajlandókijönniazépületből,mertottakart
maradni.Mirjam emiatt lemaradt az orgonajátékról,
merthelyetteGábortgyőzködtearról,hogynemma-
radhat itt.Azthiszemahelyszellemérőlezsokmin-
dentelárul.
Legközelebb április 14én lesz családi napTordason.
FigyeljékHírlevelünket,ésinternetesoldalunkatato-
vábbiinformációkért.

F. Á.

Akorábbinálegyszerűbbésszigorúbb
rokkantnyugdíjazási rendszer lépett
életbe2012.január1jétől.Azeddi-
giötellátástkettőváltjafel.Idéntől
már nem állapítható meg rokkant-
sági nyugdíj, baleseti rokkantsági
nyugdíj,rehabilitációsjáradék,rend-
szeres szociális járadék és átmeneti
járadék, helyettük a megváltozott
munkaképességű személyek rehabi-
litációs vagy rokkantsági ellátásban
részesülhetnek.
Új igénybejelentések esetén azt,
hogy ki melyik típusú ellátásra jo-
gosultkomplexvizsgálatdöntiel.A

2011. 12. 31-ig folyósított ellátás Új ellátás 2012-től

rokkantsági nyugdíj: az öregségi nyugdíjkorhatárt 2011. 
de cember 31-ig betöltött személyek esetén

öregséginyugdíj

I–II.csoportosrokkantságinyugdíj rokkantságiellátás

III.csoportosrokkantságinyugdíjésrendszeresszociális
járadékaz öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltő 
személyek esetén

rokkantságiellátás

átmenetijáradék rokkantságiellátás
III.csoportosrokkantságinyugdíjésrendszeresszociális
járadékaz öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven túl betöltő sze-
mélyek esetén

rehabilitációsellátás

rehabilitációsjáradék rehabilitációsjáradék

jogosultságfeltétele,hogyavizsgálat
alapján az adott személy egészségi
állapota 60%os vagy annál kisebb
mértékű legyen.Akinekrehabilitáci-

Ki válthat ki 
Rehabilitációs kártyát?
Az a megváltozott munka-
képességűszemély jogosult:
akinek a rehabilitációs ha-
tóság által végzett komplex
minősítés szerint foglalkoz-
tathatósága rehabilitációval
helyreállítható;tartósfoglal
kozási rehabilitációt igé-
nyel;2011.december31én
III. csoportos rokkantsági,
balesetirokkantságinyugdíj
ban, rendszeres szociális já
radékban részesült, vagy rehabilitá-
ciósjáradékbanrészesül.
A munkaadó, az érvényes Rehabi-
litációs kártyával rendelkező meg-
változott munkaképességű személy
foglalkoztatása után, mentesül a
szociálishozzájárulásiadómegfize-
tésikötelezettségealól.

Hova kell fordulni, 
ha kártyát szeretnék?
Akártyátanyugdíjbiztosításiigazga-
tási szervnél kell igényelni. A nyug-
díjbiztosítási igazgatási szerv adatot
szolgáltat az állami adóhatóság ré-
szére,amikiállítjaakártyát.További
információk:http://nyugdij.kormany.
hu/gyakranfeltettkerdesek.

Javaslatokat várnak az új Polgári törvénykönyvhöz

AKözigazgatásiésIgazságügyiMinisztériumtársadalmiegyeztetéstkezd
azújPolgáriTörvénykönyvszakmaitervezetéről,melyetaPolgári jogi ko-
difikációs szerkesztőbizottság készítettelő.Aminisztériumszámítminden
állampolgárésszakmaiszervezetjavaslatára.
Azérdemijavaslatokfeldolgozásautánatörvénytervezetvárhatóanmá-
jusbankerülakormány,majdazOrszággyűléselé;elfogadásaősszelvár-
ható.A tervezetszövegea társadalmiegyeztetés,akormánydöntésésa
parlamentivitahatásáraváltozhat.
AzújPolgáritörvénykönyvtervezeténekfőbbújdonságaiközétartozikpél-
dául,hogypontosítjaarokontartás,azörökbefogadás,illetveagyámság 
szabályait.
Azészrevételeket,javaslatokatamarianna.simon@kim.gov.huemailcímre
várjákmárcius31ig.
Atörvénytervezetakormany.huoldalrólletölthető.

Jó tudni
•Nefeledkezzenekmegarról,hogy
azújtörvénynemmentesítaszak-
értőibizottságáltalelőírt,kötelező
felülvizsgálatról.
• A rehabilitációs és a rokkantsá-
gi ellátás nem nyugellátás, ezért a
2012.január1jétőlfoglalkoztatott
megváltozottmunkaképességűsze-
mélyek nem minősülnek nyugdí-
jasnak.Aváltozásérintiazutazási
kedvezményeket(is).
•Azok,akikmár2012beniskap-
tak ellátást és az I–II csoportbaés
azok, akik a III. csoportba tartoz-
nak,deötévenbelülelérikanyug-
díjkorhatárt, valamint a szociális
és átmeneti járadékban részesülők
az eddig folyósított összeget kapják,  
megnövelveazévvéginyugdíjeme-
lés mértékével. (2012től rokkant-
sági ellátáscímenvanakifizetés.)
•Akik a rokkantságinyugdíjmel-
lett vállalkozóként dolgoztak, és
most átkerültek a rokkantsági, il-
letvearehabilitációsellátáskörébe,
azoknakezentúlaztajáradékotkell
megfizetni,mint a többségi vállal-
kozóknak.(Remélhetőlegezenvál-
toztatajogalkotó.)
• Az ellátásra szorulóúj igénylők-
nek,igénybejelentésüketalakóhely
szerint illetékes kormányhivatal
nyugdíjbiztosítási igazgatóságánál
kellmegtenniük:személyesen,pos-
tánvagyelektronikusúton.

Fogyatékos emberek által készített piacképes termékek árusítása

ójanemjavasoltrokkantságiellátás-
banrészesülhet,akirőlúgygondolják
a szakértők, hogy foglalkoztatható-
ságahelyreállítható,vagyrehabilitá-

cióvalmegvalósítható, rehabilitációs
ellátásigényelhet.
Azokesetébenisváltoznakazellátá-
sok,akiknekeddigakorábbiötellá-
tásközülfolyósítottákvalamelyiket.
FIGYELEM!Azokaszemélyek,akik-
nek ellátása rehabilitációs ellátásra
változikmárcius31igkötelesekfelül-
vizsgálatikérelmetbenyújtani.Hava-
lakia felülvizsgálatikérelembenyúj-
tásátelmulasztjaazellátásfolyósítása
május1jévelmegszűnik.
A rokkantságiés rehabilitációsellátá-
sokat a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
folyósítja,honlapjukon(www.onyf.hu)
részletestájékoztatóolvashatóaválto-
zásokról,deegyébelérhetőségeikenis
kérhetőtovábbiinformáció.
Országos Nyugdíjbiztosítási 
Főigazgatóság 
Cím:1132BudapestVisegrádiu.49. 
Levelezésicím:1392BudapestPf.251. 
Emailcím:onyf@onyf.hu 
Telefon:(061)2708000
Fax:(061)2708151
Ha további kérdésük van, vagy úgy
érzikjogsérelemérteÖnöket,kérjük,
keressék Információs Centrumunkat
az info@esoember.hu email címen,
vagya(0640)200821es,helyitari-
fávalhívhatókékszámon.

D. S. É.

Változások a megválto-
zott munkaképességű 
személyek ellátásaiban
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Linda angol szakon és jogi karon
végzett,háromgyermekeközülaz
egyikvoltérintett.Mostotthonvan
öthónapos legkisebb gyermekével.
(Kétszoptatásközötttalálkoztunk.)
Többáltalánoséshárom,azautiz-
musterületénszakosodottpszichiá
ternél ill. pszichológusnál jártak
gyermekével,akikszóbanegyértel-
műen az autizmust diagnosztizál-
ták,írásbanazonbanéletkoramiatt
nemkapottvéglegesdiagnózist.Or-
solyaaCEU(KözépEurópaiEgye-
tem) munkatársa, angolnémet
szakból és egyiptológiából kapott
diplomát, tolmácsképzőt végzett,
autista gyermeke miatt elvégezte
aTomatis audiológiaképzést, és a
németországiKnospeIntézetbenis-
mertemegazABAterápiát.
Ők ketten azon munkálkodnak,
hogymindazt, amit őkmegtudtak
az autizmusról, az ezzel kapcso-
latos GAPSdiétáról, megosszák a
szülőkkel. Van egy zárt szülőfóru-
mukaneten,aholaszülőkegymás-
nakadnaktanácsot,elmondják,mit
tapasztaltakadiétakapcsán.
Beszélgetésünkelejénmég tisztáz-
tunk egy s mást addig, míg idáig
eljutottunk.Énaztmondtam,hogy
azok, akik kigyógyultak az autiz-
musból,nemvoltakautisták,csaka
tüneteikvoltakhasonlóakazautiz-

musspektrumban leírtakhoz. Linda
ésOrsolyaazautizmusmegnevezés
mellett kardoskodott. Csak sokára
értettemmeg,hogymiért.Úgyvé-
lik–haeztnemhangsúlyozzák–,
akkorazoknak,akikmegkaptákezt
adiagnózist,eszükbesemjutmajd,
hogy esetleg nem is ez okozza a
gyerektüneteit.
Úgygondolják,hogyazautizmus-
diagnózist kapott gyereket igenis
megkellenenéznieapszichiáteren
kívülmásszakembernekis.Mertha
valaki ilyen diagnózist kap, akkor
lezárulmindenmásút,megsené-
zik,hogyesetlegmilyenmásbaja
lehet. Törődjön bele, hogy autista 
a gyermek – mondta Lindának az
egyikszakember.Úgyérezte,meg-
kaptákareménytelenségdiagnózi-
sát.Holottazőgyerekénélisvoltak
olyan jelek, amelyek arra utaltak,
másholkellkeresgélni.Példáulaz,
hogykarikásvoltaszeme,püffedt
ahasa;demásgyerekeknélistipi-
kuspl.aszékletállaga,ezutalhat
a gyomorbél traktus rendellenes-
ségére(székrekedés,hasmenés,ill.
színes: nemmegfelelően emészt).
LindamindeztcsakCampbelldok-
tornőtőltudtameg,mintahogyaz
ABA terápiáról is tőle hallott elő-
ször,ésazőhatározottjavaslatára
kezdtekbele.

Az első döntő változást 
azok a szülőkhozták el Linda éle-
tébe, akikkel egy homeopátiás le-
velezőfórumon ismerkedett meg.
Kétéves fia önpusztítómódon rea-
gáltmindenőtzavarókörülményre,
amireegynevespszichiátertanácsa
ennyi volt: Vegyenek neki fejfedőt. 
Vettek. Nem használt, a gyermek
úgytudta igazítani,hogyazhatás-
talannávált.Efórumontanácsolták
nekiaszülők:próbálkozzonmega
tejtermékek teljes megvonásával.
Megpróbálkozott. A nyolcadik na-
pon a gyermek teljesen felhagyott
az önagresszív viselkedéssel és ér-
deklődőbb lett. Akinek nincs ilyen
nehézségekkel küzdő gyereke, az
elsemtudjaképzelni,hogymilyen
csodakéntélimegeztazaszülő,aki
agyermekállapotamiattmártöbb-
szörkértorvosisegítséget.
Ez után indult be a neten az iga-
zi keresgélés. Mert ha ez ilyen jó,
akkorháthavanmás is,amisegít-
het.ÍgyakadtráLindadr. Natasha 
Campbell-McBride honlapjára (ezt
a barátnőjével később lefordítot-
ta,elolvashatóaneten).Fölvettea
doktornővelakapcsolatot,majdIl-
lésOrsi sogornőjével, aki a könyv-
kiadásttetőaláhozta,lefordítottaa
GAPkönyvet is.Ötévesfiárólmost
aztlehetmondani,hogyfigyelemza-

GAP-étrend 
szülőszemmel
A szülők körében nagy port vert föl dr. Natasha 
Campbell-McBride: GAP-Szindróma – emésztés és pszi-
chológia kapcsolata című könyve. A pszichiáterek és a 
gasztroenterológusok mintha észre sem vették volna. 
Pedig a könyv elfogyott, készül a második kiadása. Két 
szülővel, dr. Szántó Lindával, a könyv egyik fordítójával és 
Illés Orsolyával beszélgettünk autizmusról, GAPS-diétáról… 
mindenről, ami az autizmus kapcsán eszünkbe juthatott.

varos–azautizmusszóbasemkerül,
eztmárnégyéveskoraelőttkizárták
–hivatalosan.Úgyviselkedik,mint
akorabeligyerekek,azzalakülönb-
séggel, hogy időnként vannak ki-
sebb,denemsúlyosvisszaesések,és
hogyadiétáttartanikell.Igaznem
olyan szigorúan, kap étrendkiegé-
szítőketis(halolaj,vitaminokstb.),
vanABA terápia,mozgásfejlesztés,
minden este torna otthon, plusz
egyéb kiegészítő gyógymódok. Fia
nembeszélt,nemfigyeltmégane-
véresem,nemértetteazemberibe-
szédet, nem figyeltmaga körül az
emberekre, nem használt, és nem
isértettagesztusokból.Mamárvá-
lasztékosan fogalmaz, és pontosan
tudja,hogymirevalókaszavak,és
azokmögöttestartalmátisérti.Érti
a viccet, és alakul a humorérzéke.
Lindáéknálmindeneste tornavan.
EgyikesteLindakérteőtésédesap-
ját, hogy talicskázzanak (felsőtest,
kar erősítése, agyfélteke koordiná-
ció). Mire Gergő, aki épp mással
voltelfoglalva,fölnézettazanyjára,
majd huncutul közölte: „Apa nem
akarja.”

Arról is szó esik: 
drágae a diéta vagy sem. Linda
szerint nem sokkal, mert ők az
egészétrendjüketátállították,tehát
nem váltják a normál lisztet glu
ténmentessel,mertnemkészítenek
liszttelkészültételt,éskikerülteka
tartósítószerekkelésegyébmester-
séges dolgokkal kezelt ételek. (A
mikró szóba semkerül,mertaz is
tilos.)Mindkettennapontafőznek,
és a család is átállt az egészséges
táplálkozásra. Lindamásik óvodás
gyermekének is csomagol ételt,
mertmintmondja: –Nehéz lenne
látni, hogy mi egészségesen étke-
zünk, ő meg eszi bent a nutellás
vagymargarinoskenyeret.
Beteg gyereket nevelni óriási költ-
ség,fejlesztések,speciálisintézmé-

nyek, szakemberek, és
nagyonnagyon hosszú
asor.Acsaládokelsze-
gényednek.Ezértiskiút
ez az étrend,mert sok
esetben csak ideiglene
sen kell így étkezni:
gyógyítjaaszervezetet,
hogy az megerősöd-
jön, és elmúljanak az
emésztési nehézségek,
shaelmúltak,akkorvégeaszigorú
étrendnek.

Orsolya autista 
gyermekének 
történetekicsitmás,deabbanha-
sonló,hogyaző fiánál is láthatók
a javulás jelei.Máté életeelsőkét
évétkórházakbanésantibiotikum
kúrántöltötte,amitőlabélésim-
munrendszere tönkrement. A be-
tegség egy banális fülgyulladással
kezdődött, és autizmus diagnózis-
sal végződött. Máté alig vette fel
a kapcsolatot a külvilággal, állt a
súlya, nem beszélt, nem érdeklő-
dött, szóval, amolyan „klasszikus
autista”volt.
Fiánál nem olyan látványos a vál-
tozás,mintLindáéknál,deadiéta,
az ABA terápia és a homeopátiás
kezelések hatására kommunikálni

kezdett,megnyílt,oviba
jár.Orsiúgyvéli,ennek
az az oka, hogy Máté
márnégyésfélévesvolt,
amikorelkezdtékadié-
tát.Akétévesbetegsége
miatt pedig jóval rosz-
szabb volt az állapota,
mint Linda gyermeké-
nek. Azt is tudni kell,
mondja Orsi, hogy bár

mindenkinél érhető el javulás,mi-
nél későbbkezdődikaGAPSdiéta
ésafejlesztés,annállassabbagyó
gyulásfolyamata.Azisfontos,hogy
azegész család (beleértveanagy-
szülőketis)támogatólegyen,ésel-
fogadjákadiétát.
Alapítványuk most van bejegyzés
alatt. Szeretnék elérni, hogy az
autizmussaldiagnosztizáltaknál le-
gyen gasztroenterológiai vizsgálat,
és ha kell, akkor immunológiai is,
mert véleményük szerint az ilyen
gyerekekelevegyengeimmunrend-
szerrel születnek. (L.erről régebbi
Esőembercikkeket, bennük Uray 
Ágnesvéleményét.)
Lindabizakodó:–Leheteztazegé-
szettámadni,dehaegyretöbblesz
azolyangyerek,aki jólvan,akkor
márnemlehetelhallgatni.

Ferenczy Ágnes

Az AOSZ diétákkal kapcsolatos álláspontja
 
Jelenlegnincsolyantudományosbizonyíték,amelyalátámasztaná,hogy
bármilyendiétamagáraazautizmusrajótékonyhatássallenne,vagyazt
gyógyítaná.Természetesenhaegyautizmussalélőgyermeknekvalami-
lyen diétával kezelhető egészségügyi problémája is fennáll,megfelelő
kezeléshatásáraazebből fakadóviselkedésproblémákcsökkenhetnek.
Anemmegfelelőenalkalmazottdiétákazonbansúlyoskövetkezmények-
keljárhatnak,hosszútávúhatásuknemismert.
 
Mindezekmiattkiemeltenkérjükaszülőket,mielőttgyermeküknéldié-
tátalkalmaznánakfeltétlenülkonzultáljanakszakorvossal(nemneuro-
lógussal,nempszichológussal)!
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A könyv címében a GAP betűszó
a gut and psychology [syndrome]
(bél/emésztés és  pszichológia)
szavak kezdőbetűiből ered. Nehéz
olvasmány, eltér minden eddigi
könyvtől, amit eddig az autizmus-
sal kapcsolatban olvastam. A szü-
lőknekszólónyíltlevéllelkezdődik,
amelybenazírónemígériazt,hogy
diétájátóleltűnikagyermekautiz-
musa: „kitartásuktól és bizonyos
körülményektől függőenelégnagy
esélyvanarra,hogygyermekükál-
lapota idővel a lehető legközelebb
kerüljön egy normálisan fejlődő
gyermekállapotához.”(12.o.)
Dr. Győri Miklós pszichológussal,a
GyógypedagógiaiPszichológiai In
tézetintézményvezetőjévelbeszél
getek a könyvről. Az Autizmus
Alapítványnálisdolgozott,ésmost
isrésztvesznéhányottfolyókuta-
tásban.
– Nem vagyok orvos – szögezi le
elöljáróban –, épp ezért óvatos az
attitűdömakönyvvelkapcsolatban.
Nem szívesen adnék tanácsot sen-
kinek,hogydiétáztassaagyerekét
vagysem,mertezrészbenpszichi-
átriai, részben gasztroenterológiai
probléma.
A könyvvel kapcsolatban vannak
hiányérzeteiGyőriMiklósnak:ada-
tokat, táblázatokat hiányol, mert
pl. az, hogy „nagyon sok” autista

A GAP-szindrómáról, 
a diétáról
Beszélgetés Győri Mikós pszcihológussal

HANDS
Az okos telefon

Natasha Campbell-McBride brit neurológus és 
táplálkozáskutató könyvet írt GAP-szindróma 
címmel, mely a Reneszánsz Kiadó gondozá-
sában jelent meg. Két alcíme is van a könyv-
nek. Az egyik: Az emésztés és a pszichológia 
kapcsolata, a másik: Kézikönyv a pszichológiai 
zavarok természetes gyógyításához. 

Az Esőember 2009. szeptemberi számában 
Hands-projekt, a meghosszabbított kéz cím-
mel jelent meg egy cikk, melyben dr. Győri 
Miklóssal a HANDS-ről, vagy magyar nevén 
a Segítő kezek nevű projektről beszélgettem. 

személynél talált a könyv szerző-
je gyomor vagy bélproblémát, az
nemeléggémeggyőző.Campbell
McBrideállításaitjobban,hiteleseb-
ben alátámasztotta volna néhány
táblázat,grafikonaszámszerűada
tokkal. Bár a könyv a szülőknek
készült, ezakkor ishiányosság, és
gyengítiaszerzőérvelését.Hangsú
lyosabbanszólhatottvolnaarról,és
nem csak a könyv végén egyszer,
hogyadiétánkívül–azzalegyidő-
ben–,azautistagyerekeknekspe-
ciálispszichoedukációsterápiárais
szükségükvan.(AszerzőazABAt
javasolja.)
GyőriMiklós azt is hibának tartja,
hogyakönyvnagyonsokszorálta-
lánosít, amitől az embernek az az
érzése,minthamindenautistasze-
mélyreérvényeslenneamegállapí-
tása, ezt pedig adatoknélkül nem
lehetelfogadni.Mintmondja:
– Az autisták étrendi terápiájával
kapcsolatbanmeggyőző–evidencia
alapú – kutatások nincsenek. Bár
ha lennének is,akkor sem lehetne
aztállítani,hogyettőlmeggyógyul
mindenautistagyermek.
Kérdésemre, hogy tényleg vane
összefüggésapszichológiaizavarok
ésazemésztésközötteztválaszolja:
– A felszívódási problémák való-
banokozhatnakpszichiátriai,pszi-
chológiai tüneteket, de ha ennek

a gyanúja felmerül, akkor további
kivizsgálásravanszükség.Attólvi-
szontóvaintenék,hogymostmin-
denkiazonnaláttérjenaCampbell
által javasoltétrendre,ésnemcsak
azért,mertköltséges,hanemazért
is,mertazilyenhezmindenképpen
szükség van orvosi felügyeletre.
Egyébként az étrend megváltoz-
tatása – annál, akinél ez indokolt:
kimutatható élelmiszer allergiája
vagyérzékenységevan–ésaspe-
ciális,fejlesztőterápiaegyütt,való-
bannagyonnagyeséllyeljavíthata
gyermekállapotán.
Hamárittvagyok,akkormegraga-
domazalkalmat,hogymegkérdez-
zem,azzalmiértnemfoglalkoznak
apszichiáterek,akikhezelsődlege-
senfordulnakaszülők,hogyvajon
miért eszik egy gyerek csak pépe-
set,vagyegyszínűételt,miértvan
sok autista személynek székelési
gondja? (Most én is általánosítok,
mert számszerű adataim nekem
sincsenek, sajnos.) Győri Miklós
őszintén felel: nem tudja, de úgy
gondolja,hogyaszülőknekkellene
ilyenkorelmenniagyerekorvoshoz,
éskérni,hogyküldjeelagyermeket
gasztroenterológushoz.Ebbencsak
azacsapda,mondom,hogyaszü-
lő,mindenautizmussalkapcsolatos
könyvben, felvilágosító brossurá-
banezekrőlolvas,mintazautizmus

jellemző tüneteiről, ezért hát úgy
gondolja:azautizmusállapotaez-
zeljár.Máslenneahelyzet,haleg-
alábbegyfélmondatutalnaarra:„ha
X időutánsemváltozikahelyzet,
forduljon gasztroenterológushoz”.
(Ami persze nem jelenti azt, hogy
minden,pl.csakpépestevőgyerek-
nél gasztroenterológiai problémát
találnak.)Amásik:hogyazorvosok
azzalhárítjákeltöbbnyire,hailyen
kéréssel megy hozzájuk a szülő,

hogynincsbenneazautizmuspro-
tokollban. És ténylegnincs benne,
deettőlmégelküldhetnék.
– A problémával foglalkozni kell,
aztviszontnemhiszem,hogyadi-
éta önmagában gyógyulást hozna.
Jelenlegazautizmusrólúgylátjuk,
hogy az esetek többségében már
méhen belül másképpen történik
az ilyen gyerekeknél az idegrend-
szer fejlődése, s ezen,minden va-
lószínűségszerint,adiétanemtud

változtatni. Azokban az esetekben
azonban, amikor anyagcserezavar,
allergia, élelmiszerérzékenység is
társul az autizmusspektrumzavar
mellé –  más, bevált fejlesztések-
kelkiegészítve–,amegfelelődiéta
hozhat javulást. De valószínűtlen,
hogy ez minden esetre érvényes
lenne–zártabeszélgetésünketGyő-
riMiklós.

– ferenczy –

AHANDS(jelentése:kezek)mozaik
szótaprojektelnevezésébőlalkották:
Helping Autismdiagnosed teenagers
Navigating and Developing Socially
(Segítség autizmussal diagnosztizált
tinédzsereknekatársaseligazodásban
és fejlődésben). Hat ország tíz part-
nerszervezetedolgozottahároméves
programon:angol,dán,magyar,svéd,
norvégésrománkutatók,pedagógu-
sok,pszichológusokésaszámítógépes
programokattervezőszakemberek.
Győri Miklós akkor így fogalmazta
megaprogramlényegét:„AHANDS
az autizmussal élő fiatalokat segí-
ti a különböző társashelyzetekben,
megkönnyítve integrációju
kat. Egyfajta naptárként és
pedagógiainapirendkéntmű
ködik, amelyet rugalmasan
lehetegyénreszabni,aszük-
ségleteihezigazítani.

Eddigaszoftverfejlesztésetörtént,a
kipróbálásaoktóberbenkezdődik.”A
programjóképességűserdülőautis-
tafiataloknakkészült.
A kipróbálás, a tesztelés négy or-
szágban történt: Dániában, Nagy
Britanniában,SvédországbanésMa
gyarországon. Végeredményéről és
azokostelefon„csatasorbaállításá-
ról”kérdeztemGyőriMiklóst.
–Vanegy jóhírem,megegy rossz,
melyikkelkezdjem?–kérdezi,ésén
ajótválasztottam.
–Lassanavégéhezközeledikaprog
ramnakazarésze,amelyetazEuró-
pai Bizottság finanszírozott. A szoft-

ver kész, a tesztelés kész.
A szoftverfejlesztésnél sok
technikai nehézséget kellett
megoldani ahhoz, hogy a
programmegbízhatóanmű-
ködjön. A teszteredmények

azt mutatják, hogy bevezethetősége
a fiatal és a pedagógus attitűdjétől
függ, hogy használhatóe a HANDS
vagysem.Nemafiatalnakvoltnehéz
aprogrammegtanulása,atelefonke-
zelése,hanemapedagógusnakvagya
támogató személynekmentnehezen
azinternetesfelületkezelése.
– Hányan vettek rész a tesztelésben? 
– Ötvennégyen. Huszonheten pró-
bálták ki, és ugyanennyien voltak
a kontrollcsoportban. Azt mértük,
hogymennyisegítségrevanszüksé-
gükazegyesfeladatokelvégzéséhez,
például ételkészítéshez, felöltözés-
hez.Atesztelésifeladatelejénésvé-
génszülőiés tanárikérdőívethasz-
náltunk. Bár még nem végeztünk
teljesenazelemzéssel,azmármost
látszik, hogyminél többet használ-
ták, annál jobb eredményeket kap
tunk.Nagyonspecifikusfeladatoknál
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isezjöttki.Példáulegylány,teljesen
újkörnyezetben is,ételt tudottelké-
szíteni magának, ami korábban sok
nehézségetokozott.Vagyegy cukor-
beteg gyereknek segített a betegség-
gel járó szabályok betartásában: pl.
úszásutánegyenmegegyalmát(vér-
cukorszint),majdmérjemegavércu-
korszintjét. Pl. pakoljabe a táskáját,
felsorolva, hogy mit kell bepakolni.
Néhány használat után ő már isko-
lai, tanórai helyzetekben is használ-
ja,megszerette,biztonságotadneki,
sokszoratanárokisezzelazeszközzel
támogatjákmegaziskolaiórákat.
– Ez jó hír – hurrá, lehet tömegesen 
elterjeszteni. 

–Sajnos,nem,ésmostjönarosszhír.
MiWindowsMobile6.5redolgoztuk
ki,ezamobiloperációsrendszeraz-
ótaelavult,akövetkező,aWindows
7es pedig nem kompatibilis ezzel a
verzióval, azaz nem használható rá
aprogramunk.Átkelleneazegészet
tenni a legújabb szoftverekre, de ez
igennagyfeladat,eliskezdődött,de
elegendőpénzünknincsenrá.Dere-
ménykedünkegyújabbpályázatban.
Hapedigleszújpályázat,akkorszü-
lő–pedagógustréningetiskellenemö-
géjetenni,megvilágítva,mirejó,mire
lehet, és mire nem lehet használni,
ésmikornem is szabad.Akikkipró-
bálták, azok autizmusspecifikus kör-

nyezetbentanultak.Újszempontként
jöttbeakutatássorán,hogyazoknál
is ki kellene próbálni, akik integrált
környezetben tanulnak. A másik:
hogy nemcsak pedagógus–gyerek,
hanemszülő–gyerekviszonylatrais
adaptálnikellene,aminagybanse-
gíthetnéaserdülőönállóságát.Azt
ismegkelleneoldani,hogy legyen
egy központi szerver, amiminden-
honnan elérhető, amire a rácsatla-
kozóknak feltöltik a rá vonatkozó
különböző tartalmakat, amelyeket
időről, időre frissíteni kell, hiszen
ezekszemélyreszólóak.Deeztsze-
rintem valamelyik civil szervezet,
mondjukazAOSZiselvállalhatná.

F. Á.

Autistaotthon és 
foglalkoztató Solymáron
Diplomaterv a BME építészmérnöki karán

A témaválasztást személyes kötődés határozta meg, 
autista (autisztikus) nővérem miatt én is érintett va-
gyok. Bár sokat tudtam már az autizmusról, a terve-
zést mégis hosszas kutatás, tapasztalatszerzés előzte 
meg. Több magyarországi és külföldi otthonban 
jártam, hogy közelebbről megismerhessem minden-
napi életüket. Leginkább a tatai, a baráthegyi és a 
karácsondi otthon volt rám nagy hatással.

A pozitív és negatív tapasztalato-
kat összevetve olyan otthont pró-
báltam tervezni, amely minél több
problémára megoldást ad, a legkü-
lönbözőbb igényeket is figyelembe
veszi. Egy majorsághoz hasonló in-
tézményt képzeltem el, ahol fontos
atermészetközeliség,akertészkedés,
állattartás,deemellettlehetőségetad
alkotó tevékenységre,kézműves fog-
lalkozásokra, különböző terápiákra
is,változatoselfoglaltságotbiztosítva
lakóinak.

Ahelyszínkiválasztásánálelsődleges
szempont volt, hogy Budapest von-
záskörzetében legyen, mivel a fővá-
rosban különösen nagy hiány van
megfelelőellátástnyújtóotthonokból.
Így esett a választásom Solymárra,
amimindenszempontbólideálislen-
neegy ilyenotthon létrehozására.A
választott helyszín a település köz-
pontjáhozközeli,jelenlegszabályozás
alattálló,kb.10hektárosterületrésze
(azegykoriKrautgarten,aBékeésa
Várhegy utca között), melyet a ter-

vekszerintlakóövezettéminősítenek.
Az általam tervezett épületegyüttes
a Béke utca elején elkezdett családi
házasbeépítésfolytatása.Ahogyate-
rületidővelbeépülne,azotthonisfo-
kozatosanintegrálódnaatelepülésbe.
Arendelkezésreállóterületazotthon
esetlegestovábbibővítésétislehetővé
tenné.
Fontosnaktartottam,hogyneelszi-
getelt,atelepülésszélénlévőtelket
válasszak, hogy a tervezett otthon
részesévé válhasson a község min-

dennapi életének, ugyanakkor ter
mészetközeliislegyen.
Atelekkedvezőadottságú,kétutcára
nyitott, átmenő telekként működik,
ezáltalazotthonmégjobbanbekap-
csolódhatatelepülésbe.Délioldalán
egy patak határolja, az ide tervezett
kishídvezetaVárhegyutcára,ame-
lyenpárpercalattaszemköztilovar-
dához vagy a Rózsikaforráshoz ve-
zető turistaúthoz juthatunk – ideális
lenne kikapcsolódáshoz, szabadidős
programokhoz.
Atelekenyhéndélilejtésű,korábban
mezőgazdasági művelés alatt állt. A
kertészkedés, termesztés, esetleg ál-
lattartás az otthonban is fontos sze-
repetjátszana,így–alehetőségekhez
mérten–önellátólehetne.
Atervezettotthonharmincautistafel-
nőttneknyújtanabentlakástés teljes
ellátást, tíztizenöt bejárónak pedig
nappali foglalkoztatást,munkareha-
bilitációslehetőséget.
Azépületegyütteshárom–egyenként
tízfős – lakóotthonból és egy foglal-
koztatóbóláll.Akertbenmégegygaz-
daságiépület található, fedettnyitott
gépkocsibeállóval,illetveegyistálló.
Afoglalkoztatóatelekfelsőrészénhe-
lyezkedikel,közvetlenülaBékeutcá-
ranyílik.Abejáratnálkisboltfogadja
alátogatót,aholazelkészítetttermé-
kekkiállíthatókésmegvásárolhatók.A
földszintentalálhatókaműhelyek,egy
főzőkonyhaésazétkező,amiszükség
esetén – galériás kialakításának kö-
szönhetően–közösrendezvényeknek
ishelyetadhat.Azemeletenaterápiás
szobák (tornaszoba, konditerem, ze-
neterápia, snoozelen szoba), öltözők
ésazirodákkapnakhelyet.Azépület
előttvégigmenő tornác jó időesetén
kintifoglalkozásokraisalkalmas.
Alakóotthonokszinténkétszintesek,
kialakításukegyszerű,jólstrukturált.
Azemeletiszobákelőttigalériamég
átláthatóbbá teszi az épületeket. A
szobákegyilletvekétágyasok.
Az épületek egyszerűsége, a fehér

falak, sima felületek lehetőséget
adnának a lakóknak, hogy a mű-
helyekben elkészített alkotásaikat
(szőnyegeket, kerámiákat, faliképe-
ket,fonottárnyékolókat)kitehessék,
bemutathassák,ésezáltalteljesebbé
tegyékazotthonukat.
Az esztétikai szempontok mellett a
gazdaságosságot,fenntarthatóságotis
figyelembevettem,azépületekhasz-
nálati melegvízellátását napkollekto-
rok segítik, a fűtést vegyes tüzelésű
kazánokegészítikki,aholakertihul-
ladékiselégethető.
Akertbenafoglalkoztatómellészín-
padotisterveztem,amelyet–atelek
lejtését kihasználva – néhány emel-
kedőpadsorveszkörül.Ezválasztja
el a kert privátabb részét az utcára
nyíló parkosabb területtől, ahol egy
játszótéristalálható.Aszínpadkisfa-
emelvény,amelyrejóidőbenkilehet
feküdni,ésaközösprogramoknakis
helyetadhat.
Az egyes lakóotthonok önállóan is
működő, családias egységek, a na-
gyobb létszám és az együttműködés
miattviszontjobbközösségiéletala-
kulhatki.Talánajelenlegműködőla-
kóotthonok legnagyobb problémája,
hogykevésemberneknyújtanakmeg-
oldást, és a lakói egész életükre egy
kisközösséghezvannakkötve.Gyak-
rantapasztaltam,hogyakislétszámú
lakóotthonok családias jellegük elle-

néremégsemtudnak igazán jólmű-
ködni,mivelalegkülönbözőbbszintű
és képességű autisták élnek együtt.
Vannak, akik nem tudnak beillesz-
kedniaközösségbe,senkivelsemta-
láljákmegakapcsolatot.Ezáltalában
ajobbképességűautistákra,illetveaz
enyhénsérült,inkábbcsakautisztikus
tünetekkelrendelkezőlakókrajellem-
ző.Anagyobblétszámviszontnekik
istöbblehetőségetadnaakapcsolat-
teremtésre.
Tapasztalataim alapján nagyon fon
tos, hogy az autistákat ne csak ki-
szolgáljuk,nealkalmazkodjunkmin
denbenazigényeikhez,mertezcsak
erősítiazautizmusukat,hanemminél
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Mentorok és autimentorok

Nagyszerűdolog,hogyazutóbbi időbenmegnőttha-
zánkbanazonazemberekszáma,akikönkéntesalapon
segítenekahozzájukfordulóknak.Ezzelpárhuzamosan
amentorálásfogalmaisismertebb,elterjedtebblett.
E két örvendetes tendenciának köszönhetően autista
berkekbenisegyretöbbmentorttalálunk.Tapasztala-
taikatmegosztjákahozzájukfordulókkallevelezőfó-
rumokon,internetesportálokonésszemélyesenis.Ez
nagyonjóhír,hiszenönkéntsegítő,tapasztaltsorstár-
sakranagyonnagyszükségvan.
Eztteszikazautimentorokis.Különbségettenninema
szándékmiattfontos,hanemazért,mertazautimetorok
résztvettekegy,azefeladatrafelkészítőképzésen,és
csakatudományosanelfogadott,evidenciákkalalátá-
masztottterápiákatjavasolhatjákklienseiknek.Emiatt
nagyonkicsiazesélyeannak,hogyahozzájukfordulót
kereskedelmi szempontokmiatt, vagy tapasztalatlan-
ságból,akárakaratlanulis,rossztanáccsallássákel.
Ezért javaslom, hogy keressen magának mindenki
olyan segítőt, akit hitelesnek tart, haúgy érzi, segít-
ségreszorul,ésforduljonbátranazautimentorokhoz.
ElérhetőségükmegtalálhatóazAutistákOrszágosSzö-
vetségénekhonlapján,abaloldalimenübenaTanács-
adás rovat legördülő sávjában aMentorszülő-hálózat 
címszórakattintva.

Az autimentorok tapasztalatairól, ötleteiről, híreiről
pedigablogjukonolvashat:
http://autimentor.blogspot.com/.

Kapitány Imola

Fogjunk össze! Családok kerestetnek

Bódi Ildikó,autistagyermeketnevelőszülő.Gyermeke-
ink jelene és jövőjeelnevezésűhonlapjántaláltam:
„Balassagyarmatéskörnyékénélő,autistákatnevelőcsa-
ládokfigyelmébeajánlomakövetkezőfelhívást!

Autista fiataltnevelő családokat keresünk, közhasznú
egyesület, autistafarm,valamintnappali foglalkoztató
létrehozásacéljából.
Fogjunk össze, hogy segíthessünkmagunkon és, hogy
együtt teremthessükmeg gyermekeink jövőjét! Várjuk
hívásod!
TakácsIstvánésTakácsIstvánné(Marika)
(0635)311427•(0630)3779438”

A felhívástelindító családautista fia, István,21éves.
OKJs parkgondozói képesítéssel rendelkezik, diagnó-
zisa: Asperger szindróma. Munkát nem talál. Mióta
kikerültaziskolaiközösségbőlotthonvan.Édesanyja,
Marika,méga fővárosban iskeresett segítséget,dea
SalvaVitaAlapítványnálaztmondták:őkcsakaPesten
élőkettudjákmunkábaállítani.AzAuraEgyesületsem
tudottsegíteni.AbalassagyarmatiÉFOÉSZfoglalkozta-
tójábapedigIstvánnemakarjárni,mertottcsakgyön-
gyötfűznek.
Egyesületetalapítottaktízalapítótaggal.Abíróságibe-
jegyeztetésméghátravan.Ezleszanevük:Csillagkül-
döttekEgyesülete.
Várják azokat, akik hasonló gondokkal küszködnek,
mintők,mertközösenmindenrekönnyebbmegoldást
találni,mintegyedül.

inkábbpróbáljukebbőlkimozdítaniőket,valósélethelyze-
teketteremtsünknekik,segítsükőketabeilleszkedésben.
Bárazautistáknagyrészelátszólagnemkeresiakapcsola-
totakülvilággal,azigénynagyonismegvanbennük,hogy
–amagukmódján–nyissanakmásokfelé.Ezérttartom
különösen fontosnak, hogy több lakóotthon működjön
együtt,ésazőketbefogadótelepüléssel,annaklakóivalis
szoroskapcsolatuklegyen.

Ezúton szeretném felhívni az Esőember olvasóinak fi-
gyelmétatervre,azesetlegesmegvalósításérdekében.A
solymári főépítészörömmel fogadtaakezdeményezést,
amegvalósításhozszülőiösszefogásraisszükséglenne.

Hornyák Lívia
livia.hornyak@gmail.com

Amikor általános iskolába jártam, a
szabályokugyanazokvoltakotthonés
aziskolában.Haaziskolábanpatáliát
csaptam,annakazvoltakövetkezmé-
nye,hogyegyesteotthonnemnéz-
hettemtévét.(Maennekvalószínűleg
azfelelnemeg,hogyaszámítógépes
játéktóltiltanánkelgyerekünket.)
Azautizmussalélőgyermekekrend-
szerint mesterei annak, hogy kita-
pasztaljákahatárokatésaztapon-
tot,aholmegszeghetikaszabályokat.
Én pontosan tudtam, hogy a nem
megfelelőviselkedésemaziskolában
azteredményezheti,hogynemlátha-
tomakedvenctévésorozatomat.Ha
jólviselkedtem,akkoracsaládoma
lehető legnagyobb tiszteletben tar-
tottaakedvencműsorommaltöltött
időmet,merttudták,hogyazfontos
nekem.Úgyemlékszem,csaknagyon

kevésalkalommalvettékezteltőlem.
Ugyanakkor meg kell jegyeznem,
hogysosemszabadmegbüntetniegy
autistagyermeket,hahisztijét,vagy
dührohamátaszenzorostúlingerelt-
ségokozza.
Édesanyámalegjobbnyomozónakbi
zonyult, ha azt kellett kideríteni,mi
okozta ingerültségemet. Észrevette,
hogy egy nagyobb tömeg, vagy zaj
olyan mértékű ingert jelentett, amit
márnemtudtamkezelni.Haolyankor
voltvelemgond,akkorőtudta,mia
viselkedésemoka.
A magatartásom következménye-
kéntazonbansosemfosztottmega
művészettől, hanem csak a tévétől
tiltottel–fontosazolyanterületek
erősítése,mintaművészet,matema-
tika, zene vagy írás. Soha, de soha
nem szabad elvenni olyan kedvte-
léseket, amelyek esetleg hasznosak
lehetnekmajdamunkavilágábanis,
ellenkezőleg,ezeketatevékenysége-
kettámogatnikell.Ehelyettinkábba
televízióvagyYouTubenézésétőltilt
sukelgyermekünket.

Arosszulalkalmazottbüntetésugyan-
akkorvisszafelésülhetel.Azolyanko-
molybüntetések,mintatévétőlvagy
a lovaglástól valóeltiltás csak ritkán
fordultak elő velem és csak súlyos
esetekben,példáuldührohamesetén.
A túlzásbavitt fegyelmezés azonban
csakfrusztráljaagyereket.Egytizen-
éveslányviszonyapéldáulazértrom-
lott meg nagyon édesanyjával, mert
az rettentően részletes büntetés és
jutalmazásrendszert alkalmazott lá-
nya legkisebb tetteire is. Például ha
segítettmegteríteni,akkor15percnyi
időtkapottszámítógépezésre,hanem
rakottrendetaszobájában,akkorpe-
dig15percetelvetttőle.
Esetembenamindennapiviselkedési
szabályokbetartásátanyámnemjutal-
maztavagybüntette,hanemegysze-
rűen csak elvárta.Havétettemezen
szabályokellen,példáulevésközben
avillátalevegőbenpörgettem,akkor
csak csöndesen aztmondta: tegyem
leavillát.Ahelyett,hogyrámkiáltott
volna: „Fejezd be!”, egyszerűen csak
utasítottahelyesviselkedésre.

A következmények és 
a jutalmazás szerepe a 
viselkedés fejlesztésében
Temple Grandin írása

TEMPLE GRANDIN 
(1947 Boston, Massachusetts) 
Hároméves volt, amikor az au-
tizmust (Asperger) diagnoszti-
zálták nála. Az orvosok intézeti 
elhelyezését javasolták – a 
kislány akkor még egy szót sem 
beszélt. Édesanyja másképp 
döntött: nevelőnőt fogadott 
melléje, és amikor tanulni 
akart sosem nyeste vissza szár-
nyait. Az egyetemen pszicho-
lógiát és zoológiát tanult, majd 
ledoktorált, és a nagyüzemi ál-
lattartás szakértője lett. Emel-
lett autizmus tanácsadóként is 
számon tartják. Életéből (ter-
mészetesen fikciós elemekkel 
is átszőve) film készült Temple 
Grandin címen. 
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Jutalmat csak a nagyobb teljesítmé-
nyekértkaptam.Havalamirendkívü-
litértemel,azértünnepeltek.Amikor
egyszercsináltamegyszépkerámialo-
vat,anyámelvoltragadtatva.Amikor
szólóténekeltemegykóruskoncerten,
anyámszinteistenített.Decsakkivé-
telesesetekbentörténtezmeg,akkor
példáulnem,amikortemplombame-
netelkorhajlandóvoltamfelvenniazt
a kalapot, amit egyébként utáltam
– ezt egyszerűen csakmegkövetelte.
Az, hogy édesanyámmilyenmódon
használtaajutalmazástésbüntetést,
amellékelttáblázatbanolvasható.
Anyámarraisodafigyelt,hogyugyan-
azokaszabályokéskövetkezmények
legyenek alkalmazva otthon és az
iskolában.Ő, a nevelőnőmés a ta
náromegyüttdolgoztak.Különösen
fontos,hogyaszülőkéstanárokkö-

vetkezeteseklegyenekasúlyosproblémákeseténalkalmazottszabályokban.
Anagyobbteljesítményeketpedigmindannyiuknakegyformánelkellismerni.

Petri Gábor fordítása,lektoráltaVárnai Zsuzsa

TempleGrandinírását az AutismAsperger’sDigest engedélyével közöljük. Köszönjük!

Az Autism Asperger’s Digest olyan angol nyelvű internetes folyóirat, amely autizmusról szóló 

cikkeket, írásokat közöl. Elérhetősége: http://autismdigest.com/. A folyóirat elérhető iPaden, 

iPodon és iPhone-on is, illetve előfizethető AppleNewsstanden is évi 19,99 USD-ért.

Viselkedés Például Következmények
Komoly 
problémák

*verekedés
*„hiszti”(aszenzorosingerek-
tőlfüggetlen!)
*dolgokösszetörése
*lopás

*eltiltástévétőlvagyvideo-
játéktól
* plusz munka, hogy az
azértkapottpénzbőlkifizet-
hessemazokozottkárt

Elvárt 
viselkedés

*megfelelőviselkedésasztalnál
*aztmondani:„kérem”
*nemkésni
*viselkedniatemplomban
*beágyazás

 
*nincskülönösebbdicséret
*nincsjutalom

Valódi 
teljesítmények

*egyszépéskomolyabbművé-
szimunkaelkészítése
*aszomszédöregnénisegítése
*megvarrniaruhámszegélyét

*soksokdicséret
*pénz

A számítógép: 
áldás vagy átok?
Beszámoló egy kicsiny, de fontos konferenciáról

A fenti, kissé félreérthető címmel ren-
dezett egynapos konferenciát tavaly no
vember 24én a Research Autism nevű 
brit civil szervezet. Ez az egyetlen olyan 
civil szervezet az Egyesült Királyságban, 
amelyik kifejezetten és csak autizmusku-
tatást támogat. Honlapjuk, a http://www.
researchautism.net címen, ugyan csak an-
gol nyelven, de igen részletesen tájékoztat 
a folyó és lezárt kutatásokról, a megren-
dezett és várható konferenciákról és sze-
mináriumokról, s itt a szervezet hírlevelé-
re is föl lehet iratkozni. 
A különleges helyszínen, a Westminster 
Apátsághoz tartozó belső udvar patinás 
konferenciaközpontjában, a Church House-
ban megrendezett konferencia a „Lorna 
Wing szemináriumok” sorozat része volt. 
Lorna Wing a modern autizmuskutatás 

egyik kezdeményezője, és ma már legen-
dásnak nevezhető alakja. Olyan alapvető 
fogalmakat köszönhetünk munkásságá-
nak, mint például az autizmusspektrum 
fogalma. A konferenciához nemcsak nevét 
adta, de elnöke és díszvendége is volt, s több 
hozzászólásával sokat hozzáadott a konfe-
rencián folyó szakmai párbeszédekhez. 
A konferencia központi témája, a cím-
nél pontosabban megfogalmazva az volt, 
hogy vajon inkább pozitív, vagy inkább 
negatív hatással vane az autizmusspekt-
rumzavarral élő emberek életére a külön-
féle számítógépek, informatikai eszközök 
gyors terjedése, s az internet egyre elérhe-
tőbb és egyre összetettebb világa. E sorok 
írója a konferencia meghívott előadóinak 
egyikeként lehetett jelen, s Joseph Mintz 
brit kollégájával közösen a HANDS pro-

jektről tartott előadást. A konferencián 
elhangzottak azonban feltétlenül megér-
demlik a szakma, az érintett emberek és 
segítőik figyelmét. Az alábbiakban sorban 
haladok a legfontosabb előadásokon, né-
hány szót szólva az előadó személyéről, s 
összefoglalva mondanivalójának lényegét. 
Beszámolóm végén még visszatérek arra, 
magam miket tartok a konferencia legfon-
tosabb üzeneteinek és tanulságainak.

DINAH MURRAY
A konferencia első előadója Dinah Mur
ray, eredeti tanulmányait tekintve a nyel-
vészet kutatója, ma elsősorban alternatív 
és augmentatív kommunikációval foglal-
kozó szakember és aktivista volt. Szinte 
szenvedélyes előadást tartott arról, hogy 
a különféle könnyen hordozható számí-

tógépes eszközök – elsősorban a gyorsan 
terjedőben lévő táblagépek, megfelelő 
szoftverekkel felszerelve és megfelelő, 
szakértő támogatással kiegészítve – mi-
lyen alapvető változást hozhatnak olyan, 
autizmussal vagy más kommunikációza-
varral élő személyek számára, akiknek 
ugyan nem áll rendelkezésére a hangzó 
nyelv használata, de képességeik egyéb-
ként lehetővé teszik a kommunikációt. 
Murray meglátása szerint az ő életükbe 
szinte forradalmi változást hozhatnak a 
hordozható, érintőképernyős eszközök, 
s úgy vélte, az ezekhez és az internet-
hez való hozzáférés esetükben (is) em-
beri jogi kérdés. Úgy látja, az Egyesült 
Királyságban ebből a szempontból arány-
lag jó a helyzet: a különféle oldalakhoz 
tartozó kormányok egyaránt hajlottak
hajlanak az internethozzáférés alapvető 
jogként való elismerésére és támogatá-
sára, s ugyancsak pozitívan viszonyul-
nak a különféle számítógépes támogató 
eszközök költségeinek hozzájárulásához. 
Murray úgy látja: egyre többen értik 
meg, hogy az ilyen támogatás költségei 
megtérülnek, mind anyagi értelemben (az 
államnak kevesebbet kell majd költenie 
az elszigeteltségből fakadó problémák ke-
zelésére), mind pedig morálisan: a társa-
dalom közelebb kerül azon kötelezettsége 
teljesítéséhez, hogy minden tagja számára 
biztosítsa emberi jogait és méltóságát.

JACQUI ASHTON SMITH 
és BRENDAN WALSH
Murray előadása így a konferencia egyik 
meghatározó alaphangját adta meg. Ehhez 
csatlakozott, mások mellett, Jacqui Ashton 
Smith és Brendan Walsh fontos előadása. 
Mindketten a National Autistic Society (az 
angol Országos Autizmus Társaság) mun-
katársai, Jacqui Ashton Smith a társaság két 
iskoláját vezeti, Brendan Walsh a társaság 
oktatásinformatikai vezető tanácsadója. 
Azt a kérdést vizsgálták meg, miként 
kell viszonyulnia az autizmusspektrum
zavarral élő gyermekeket is befogadó 
iskoláknak az internethez történő hozzá-
féréshez. Üzenetüket saját hasonlatukkal 

lehet legkönnyebben összefoglalni: egy 
forgalmas utcán való átkelés is veszé-
lyes, mégsem tiltjuk meg örökre a gye-
rekeknek, hanem a megfelelő életkorban 
a megfelelő módszerekkel megtanítjuk 
nekik, hogyan kell, kellő körültekintés-
sel, átkelni az utcán. Kétségtelen, hang-
súlyozták, hogy rengeteg a veszély az 
interneten, de, egyetértve Dinah Murray
vel, hangsúlyozták: emberi jogról van szó, 
s hozzátették: az, hogy ma beszélhetünk 
„autizmusközösségekről”, nagy részben 
az internetnek – s másik részben a fogya-
tékosok jogait zászlóra tűző mozgalmak-
nak – köszönhető. Bemutatták azokat az 
ajánlásokat és gyakorlatokat, amelyeket 
maguk is követnek a NAS iskoláiban az 
internethasználat kellően óvatos tanítása 
és biztosítása érdekében.

PENNY BEDFORD
A Nottinghami Egyetem kutatója, Penny 
Bedford, a 138 autizmusspektrumzavar-
ral élő felnőtt résztvevővel végzett vizs-
gálatáról számolt be. E kutatás célja az 
volt, hogy feltárja, hogyan viszonyulnak 
a résztvevők az interneten történő kom-
munikációhoz. Bedford kérdőívekkel és 
interjúkkal tárta fel, mennyiben, hogyan 
és miért használják az internetet kommu-
nikációra az autizmusspektrumzavarral 
élő felnőttek. 
Eredményei nagyon egyértelműnek tűn-
nek: a megkérdezettek többsége hasz-
nálja, és szívesen használja az internetet 
kommunikációra, s elsősorban emailben 
szeret kommunikálni. Ennek magyará-
zata pedig jól illeszkedik ahhoz, amit az 
autizmusspektrumzavarral élő emberek 
kommunikációs nehézségeiről tudunk: az 
emailen történő kommunikáció esetében 
nincsen sürgetettség, van idő értelmezni, 
alaposan átgondolni a kapott üzenetet, s 
van idő átgondolni a saját válaszunkat. 
Mindezt úgy, hogy biztonságos, a sze-
mélyt nem túlterhelő környezetben (pld. 
otthonról) kommunikálhatunk. Bedford 
előadása aláhúzta: számos autizmusspekt-
rumzavarral élő embernek az internet 
nem az egyik kommunikációs lehetőség 

a sok közül, hanem esetenként a legjobb, 
sőt akár az egyetlen, s kellő támogatással 
a legbiztonságosabb.

DAVID MURPHY
A híres londoni Broadmoor kórház kli-
nikai pszichológusa, David Murphy elő-
adása ugyanakkor drámaian illusztrálta 
az internethez nem kellően támogatott 
hozzáférés kockázatait. Két olyan esetet 
elemzett, amikor autizmusspektrumza-
varral élő fiatalok súlyos bűncselekmény-
be sodródtak az interneten keresztül 
elért, vagy kapott információk hatására. 
Mindkét eset nagy visszhangot váltott ki 
a brit társadalomban, s mindkettő felhívta 
a figyelmet arra, hogy az autizmusspekt-
rumzavarral élő személyeket, kiszolgál-
tatottságuk miatt, még inkább fel kell ké-
szíteni az internet veszélyes aspektusaira, 
s még inkább folyamatos támogatást és 
segítséget kell kapniuk ahhoz, hogy el-
kerülhessék az ismertetettekhez hasonló 
tragikus következményeket.

TANULSÁGOK
A konferencia tanulságai meglehetősen 
egyértelműnek tűnnek: a számítógépes 
kultúra, az innternet fontos lehetőségeket 
kínálnak az autizmusspektrumzavarral 
élő embereknek a kommunikációra, önki-
fejezésre, tájékozódásra. Ezt a lehetőséget 
biztosítania kell számukra a társadalmak-
nak. Ugyanakkor elengedhetetlen, hogy 
ne nagy odafigyeléssel kezeljük a veszé-
lyeket: ennek eszköze pedig a tanításne-
velés, és a folyamatos támogatás, mert a 
korlátozás, csak átmeneti eszköz lehet, a 
folyamat legelején. Elengedhetetlen en-
nek megteremteni jogi, anyagi, szakmai 
és intézményes háttereit. 
S végül a tanulság a hazai viszonyokat 
tekintve: mivel jellegzetesen néhány év 
késésben vagyunk a brit viszonyokhoz 
képest mind az ellátást, mind az inter-
netesszámítógépes kultúrát tekintve, 
éppen itt az ideje, hogy itthon is meg-
kezdődjön a nyilvános párbeszéd ezek-
ről a kérdésekről.

Dr. Győri Miklós
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A Gézagyerek Győrben

AcímlapBukitsErnőBarnabásrajzánakfelhasználásávalkészült

A Győri Nemzeti  Színház bemutatta Háy János, 
kortárs magyar író A Gézagyerek c. színdarabját, 
melynek főhőse, a Gézagyerek autista.
AGézagyereketPosonyi Takács László 
játssza.HónapokigkijártaNyúlonlévő
Márton Lakóotthonba, hogy alakítása
minélhitelesebblegyen.Azotthonau-
tistalakói,deelsősorbanazotthontlét-
rehozóFeketeházaspárautistafia,Már-
ton/Marci adottmintát a Gézagyerek
megformálásához.Azelőadástaszín-
ház igazgatójaForgács Péter rendezte.
GézaédesanyjátPásztor Erzsijátssza.

AzelőadáshozaszínházCsillárszint-
jén kiállítás is kapcsolódik, mely a
Márton Lakóotthonban folyó életet
mutatjabe soksokképpel.Azüveg-
tárlókbanpedigalakókáltalkészített
sokszép,kézzelkészítetttermékmu-
tatja,hogymireisképesekafogya-
tékos emberek,hadolgozhatnak.A
kiállítástaFeketeházaspárkészítet-
te,állítottaössze.


