
Tisztelt Közgyűlés!

Csonka  Gábor  vagyok,  okleveles  villamosmérnök,  43  éves,  1  tündéri  pici  lány  édesapja,  és  autista.  Egyéni  
vállalkozóként dolgozom a szakmámban: ipari gyártósorok szervizelésével, gépek fejlesztésével, építésével stb.  
foglalkozom. Tagja vagyok az AOSZ mellett önállóan működő ASD Munkacsoportnak, így részt vettem több, az 
AOSZ-hoz kapcsolódó projektben is.  Érintettként  azt  gondolom, hogy 
nem csak azért hasznos mindenkinek, ha alelnök leszek, mert ez egyfajta 
garancia a semmit rólunk nélkülünk elv érvényesülésének, és nem csak 
azért  jó,  mert  divat  mostanában  bevonni  az  érintetteket  is  a  közös 
munkába, hanem azért, mert azok az autisták, akik enyhébben érintettek, 
és  viszonylag  jól  kommunikálnak,  a  tapasztalat  szerint  hidat  tudnak 
képezni az autizmus és a társadalom között. Több, súlyosabban érintett 
gyereket nevelő anyuka is megköszönte, amikor arról beszéltem nekik, 
ami  bennem  van,  ahogy  bennem  levetül  a  világ,  mert  felismerték  a 
hasonlóságot  az  ő  gyerekükhöz,  és  ezáltal  az  élmény  által  közelebb 
tudtak hozzá kerülni. Ezt tudnám alelnökként “egyel magasabb szintre” 
emelni  azáltal,  hogy  döntéshozóknak  is  megmutatom,  milyen  az 
autizmus közelről. 
Emellett szeretném minél hatékonyabban támogatni az AOSZ jelenleg is futó projektjeit, és erősíteni az érintettek  
érdekképviseletét, különös tekintettel a felnőtt ellátásra. A teljesség igénye nélkül felsorolok néhány területet, ami  
szerintem megfelelő lobbitevékenységgel megvalósítható lenne:

• Az oktatásban elérhető és választható legyen a történetekkel teletűzdelt, "NT-kre szabott" anyag mellett  
egy konkrétan a tényszerű információra épülő, a legtöbb ember által száraznak érzékelt megközelítés is,  
mert sok autistának könnyebb egy ilyen anyagot értelmezni, mint az emberi történetek mögül kihámozni a 
mondani valót

• Érintetteknek és szülőknek is hozzáértő (!) pszichológus/pszichiáter TB-re (ebbe beletartozik a velünk, 
érintettek, és hozzátartozók által támogatott (supportált) szakemberképzés is)

• Személyes segítő igény szerint TB-re, azaz abban segít és úgy, amiben és ahogy az érintett kéri

• Zajmentes (!), támogatott apartmanok az érintettek lakhatásához, önállóságuk fejlesztéséhez

• Személyre szabott segítség mindenkinek (pl. nem eldönteni az auti helyett, hogy mit fog csinálni aznap és  
kirakni  elé  a  kártyákat,  hanem megbeszéni  vele  akár  1  hétre  előre,  és  mindig  lehetővé  tenni,  hogy 
változtasson, ha mást akar)

Végezetül  itt  a  bemutatkozásban  szeretnék  válaszolni  egy  kérdésre,  ami  többekben  felmerült,  amikor 
beszélgettünk, hogy milyen is lenne, milyen változásokat hozna az AOSZ életében egy autista alelnök. A kérdés  
úgy hangzott, hogy mit szeretnék, mennyiben maradjon szülőszervezet az AOSZ, illetőleg mennyiben legyen az 
érintettek érdekképviseleti szervezete? Nos a válaszom az, hogy egy család vagyunk mi érintettek, és ti/önök,  
szülők. Együtt, közösen, egymással beszélgetve, és egymást megtanulva tudjuk a legtöbbet tenni ezért a családért.
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