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Egy autista fiú álma az elfogadásról 
 

 
Egy 11  éves, autizmus-spektrumzavarral élő kisfiú és sorstársai világa, elfogadás 
iránti vágya ihlette Dicső Dániel rendező érzékenyítő célú kisfilmjét, a 
Sorsfordítót.  
A kisfilm bemutatójára 2016. április 2-án, az Autizmus Világnapján, az AOSZ 
országos „Ragyogj kéken!” kampányához csatlakozva került sor a budapesti 
Premier Kultcaféban. 
 
Az autizmus széles spektrumot ölel fel, első pillantásra láthatatlan és érthetetlen a 
kívülállók számára. Bár speciális fejlesztéssel az autista emberek élete 
megkönnyíthető, a tudomány jelenlegi állása szerint nem gyógyítható, egész 
életen át fennálló állapot. Éppen ezért fontos a közösségek számára felfoghatóvá és 
átérezhetővé tenni az autisztikus viselkedés mögött álló okokat, a társadalomban 
kialakítandó valódi empátia és elfogadás érdekében.  
 
A Sorsfordító kisfilmben egy autista és egy mozgássérült kisfiú fiktív történetén 

keresztül ismerheti meg a néző a tizenéves autista fiú, Jancsi sajátos világát, 

elfogadás iránti vágyát. Mindeközben szembesülhet a mássággal élők felé 

megnyilvánuló közömbös és kirekesztő közösségi magatartással is. 

A bemutató óta eltelt egy évben több mint 30.000-ren tekintették meg a kisfilmet a 
Youtube-on. A kisfilm Facebook oldalán a követők száma folyamatosan nő, egyre 
többen találkozhatnak az autizmus-spektrumzavar fogalmával. 
A Budapest Film Zrt. támogatásával a Sulimozi Programhoz csatlakozva 2017. 
második felétől kísérőfilmként fog szerepelni a Sorsfordító az állandó filmajánlatban. 
Az OFOE (Osztályfőnökök Országos Szakmai Egyesülete) együttműködést 
ajánlott fel a kisfilm országos szintű, iskolai megismertetéséhez.  
Számos felkérés is érkezett iskolai érzékenyítő vetítésekre, melyeket nagy 
érdeklődés és minden alkalommal pozitív visszajelzések követtek. 
2016. szeptemberében a Színházak éjszakáján, a Rózsavölgyi Esélyegyenlőségi 
Szalon rendezvényen vetítették és beszélgetettek a kisfilmről. Tavaly novemberben 
és decemberben pedig a budapesti Art+Cinema moziban, a mozival bővített 
Csillaghegyi Közösségi Házban, illetve a szentendrei P’art Moziban az esti 
főfilmek előtt vetítették a kisfilmet figyelemfelkeltő céllal. 

Az érzékenyítés folyamata, a gyerekek szemléletének formálása kiemelkedően 
fontos ma Magyarországon. Mindez a felnőttek – elsősorban a szülők és 
pedagógusok – példamutató, elfogadó hozzáállásával válhat hosszútávon is 
eredményessé. A Sorsfordítót ezért osztályfőnöki órák, iskolai érzékenyítő 
projektek közösségi elfogadásról szóló beszélgetéseihez ajánlják a jövőben is 
az alkotók. 

www.sorsforditofilm.hu 


