
Önálló életvitelre felkészítés

Az önálló életre felkészítést  olyan ismeretek és gyakorlatok át adásával 
érjük el,  amelyek segítenek az autizmussal  élő felnőtt  f iat aloknak a 
mindennapi  életben,  és a házt ar tásban előfor duló feladatokat megoldani: 
főzés,  t akarítás,  házt ar tási  ismeretek,  gazdálkodás,  vásárlás,  varrás,  bar-
kácsolás,  szer számok használat a.  A pr ogr am ált al  növekszik a résztvevők 
önállósága,  „képes vagyok” ér zése,  önálló életvitel i  képessége.

Munkaerőpiaci elhelyezés, mentorálás, 
érzékenyítés .

Az autist a f iat alok munkavállalása a fogyatékos emberek között  is  a 
leghátrányosabb, alapvető szükséglet  a tár sadalomban való aktív  rész-
vételhez,  az önálló életvitelhez.  Autizmusban felkészült  mentor aink 10 
alkalmas képzés során készít ik  fel  a f iat alokat a munkahelyi  kihívásokr a, 
feltárják a rendelkezésre ál ló munkahelyeket,  mentorálással  segít ik  mind 
a befogadó munkahelyet,  mind a munkavállaló f iat alokat.

Autista Akadémia

A pr ogr am során főképp önismereti ,  kommunikációs és ér dekér vénye-
sítő elemek segítségével  célozzuk megtámogatni  a f iat alok fej lődését, 
egyéni  kompetenciáik fel ismerését és kitel jesítését  ér dekér vényesítő 
csopor t  létrehozása ér dekében. A pr ogr amot Asper ger szindrómával  élő 
f iat alok és felnőttek számár a ál l í tottuk össze.  Elsődleges cél  a résztvevők 
csopor ttá formálása,  az együttműködés,  egymás iránti  f igyelem, nyitottság 
kialakítása,  a másik fél  meghallgatása,  elfogadása,  az adekvát közösségi 
megnyilvánulás. 

Tematikus kiscsoportos foglalkozások: jogtudatosítás, gaz -
dálkodási ismeretek, informatika, angol társalgás

Az autizmus sajátossága az elvárások fel  nem ismerése,  a szociál is 
szabályok és szokások meg nem ér tése.  A képzések autizmus specif iku-
sak,  növelik a részvevők munkavállalási  esélyeit .  A f iat alok megismerik a 
támogatott  döntéshozat al  gyakorlatát,  megt anulnak önmagukér t  kiál lni , 
véleményt  nyi lvánít ani  magánéletben,  munkahelyen,  nyi lvános helyeken, 
fórumokon.

Inspiráció - művészetterápia, tehetséggondozás

Művész-t anár,  gyógypedagógus,  pszichológus irányításával  kiscsopor tos 
életminőséget javító tehetséggondozó pr ogr am autizmussal  élő felnőtt 
f iat alok számár a mozgásterápiával,  zsonglőr-és ál lat asszisztált  terápiával, 
kognit ív  ér zelemfelismerő ASD KVÍZ gyakorlatokkal  kiegészítve.  Az elké-
szült  alkotásokból  nyi lvános kiál l í tásokat és bemut atókat szer vezünk .

Fotóklub

Közösségi  klub 18. évüket betöltött,  Asper ger-szindrómával  élő f iat alok 
számár a,  akik fotózási-  és digitál is  képfeldolgozási  ismereteket kívánnak 
szerezni,  vagy meglévő ismereteiket  kívánják továbbfej leszteni.  Az első au-
t ist a fotóklub,  amely a fotózás eszközein keresztül  segít i  az  önkifejezést, 
és a vizuális  alkotói  tehetség kibont akozását.

A Kék Kórusról

Zenei  és előadó-művészeti  kórusunk gondolat a 2016 t avaszán született. 

A Kék Kórus olyan aktív  autist a t agokból  ál l ,  akik bátr an kiál lnak magukér t  és 
tár saikér t,  örömmel mut atják meg képességeiket,  tudásukat és tehetségüket. 
Fellépéseik során ér zékenyítő feladatokat látnak el,  elősegít ik  az autizmus jobb 
tár sadalmi megismerését. 
A kórust  számos önkéntes segít i .
Mottónk:  „ Autisták és Barát aik az Autistákér t”. 
A kórus legfőbb célja az ér tékek örömteli  közvetítése,  közösség-alkotás,  az 
integrált  pr ogr amok révén a tár sadalmi elfogadottság elősegítése.

Bolygó-Dongó Túraklub

Az Asper ger Klub túr aklubja,  autist a embereknek,  családt agjaiknak ér deklő-
dőknek szer vezzük .  Integrált  környezetben közösségépítő pr ogr amok, könnyű 
túrák a fővár os közeli  kirándulóhelyekre,  amelyek rövid ut azással  elér hetőek, 
túr ahosszuk 3-4 ór a alatt  bejár hatóak viszonylag enyhe terepviszonyok között.  A 
népszerű túrákat az Asper ger Klub egyik t agja szer vezi  évek ót a nagy körültekin-
téssel,  szakvezető szülő i rányításával.

Nyári tábor

Egyesületünk minden évben bentlakásos nyári  tábor t  szer vez autist a f iat alok-
nak,  melynek cél ja a szülői  leválás elősegítése,  az önálló életvitelhez szükséges 
készségek gyakorlása.  A tábor vezetők munkáját  önkéntes kor tár s f iat alok 
segít ik .

Társastánc és viselkedés kultúra

Asper ger Szabadidős Klubunk a XII .  ker.  Virányosi  Közösségi  Ház egyik regiszt-
rált  klubja.  Tagjaink évek ót a rendszeresen részt  vesznek Székely  Att i la tánc-
t anfolyamán. Az elsajátított akat a Harmónia Táncklub jóvoltából  a Harmónia 
bálokon gyakor olhatják lehetőséget kapva az integrált  igényes szór akozásr a,  az 
ünnepi  együtt lét,  a  közösségi  összet ar tozás átélésére.

Asperger Szabadidős Klub

Egyesületünk első közösségi  klubja 2005. ót a folyamatosan működik kéthetente 
vasárnaponként autist a-  és Asper ger-szindrómával  élő f iat alok számár a a 
Virányosi  Közösségi  Házban (1125 Bp.,  Szar vas Gábor u.  8/c.) .  A klub létszáma 
folyamatosan nő,  a foglalkozásokon 20-25 f iat al  vesz részt  egyszerre.  A pr og-
r amvezetők munkáját  önkéntesek segít ik .  A klubok és a foglalkozások célja az 
integrált  közösségi  élethez szükséges készségek megt ar tása,  életminőség javí-
tása,  a f iat alok felkészítése a lehető legönállóbb életre,  nyí l t  munkahelyen való 
elhelyezkedésre.  A klub résztvevői  önsegítő pr ogr amokat szer veznek,  ének-zenei 
kórust  alakított ak .  Fel lépéseik révén a tár sadalom résztvevői  körében az autiz-
musról  kialakult  ismereteket árnyalják .

Autizmus specifikus nappali ellátás támogatott lakhatás, – 
támogatott önálló életvitel

A fővár osban -  annak el lenére,  hogy a felnövekvő autisták száma a régióban a 
legnagyobb és egyre gyar apodik -  nincs autizmus specif ikus nappali  el látás, 
nincs támogatott  lakhatás,  hiányzik az autisták támogatott  életvitel i  szolgál-
t atásának rendszere.  Az autist a emberek vágynak a tel jes életre,  a közösségre, 
a lehető legönállóbb életvitelre.  A nemzetközi  t apaszt alatokat felhasználva 
egyesületünk kidolgozott  egy élethosszig t ar tó Autizmus Specif ikus Támogatott 
Életvitel  Modellt .  Fő célunk,  hogy elsőként az or szágban létrejöj jön egy spe-
cif ikus központ,  amely költségkímélő módon szer vezi  az  autist a emberek önálló 
lakhatását,  személyre szabott  komplex segítséget nyújt  támogatott  önálló 
életvitelükhöz,  a munkavállalást,  a továbbt anulást,  a szabadidő eltöltését,  a 
családgondozást  is  beleér tve.

AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület
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Az AURA Egyesületről
Az Egyesületet 2002-ben alapították fővárosi autista gyermekek szülei. Elsődleges célunk a felnőtt korú autisták 

rehabilitációja, a lehető legteljesebb és méltóságteljes önálló élethez való hozzásegítése, nappali ellátás, támo-

gatott lakhatás valamint egy szolgáltató központ létrehozása Budapesten és közvetlen vonzáskörzetében.



A Kék  Kór us
A kórus megálmodása stílusosan 2016. április 2-án, az Autizmus Nemzetközi Világnapján 
történt. Az ég felé szálló kék lufik vitték a felhők fölé a reményt, hogy egy létrejövő kórus még 
inkább kibontakoztatná autista fiataljaink képességeit, még több örömet, önbizalmat, együttlé-
tet, közös élményt hozhat az életükbe.
Alapítsunk hát egy kórust! Az első lépések azért nem voltak könnyűek, hiszen lelkes munkatár-
sakat kellett találni, és főként meglelni azt a stílust, zenei utat, amelyiken indulhatunk, hogy 
aztán a zenei folyam egyre szélesedve még többen kapcsolódhassanak be az együttesbe, a ze-
nét kiegészítse tánc, vers, a művészetek sokszínűsége. A nyári szünet után kezdődött az igazi 
munka. Legelőször történt a karácsonyi Betlehemes. Mindent 
magunk készítettünk, festettük a hátteret, tanultuk az éne-
keket, felfedeztük, ki miben a legjobb, kinek melyik karakter 
illik leginkább. Lelkes önkéntesek támogatták a munkánkat. 
A közös örömön felbátorodva a 2017-es Autizmus Nemzetközi 
Világnapra a Nem Adom Fel Kávézóban már több, mint 1 órás 
műsorral szerepeltünk, ahova hívtunk vendégművészeket is.

A következő fellépés az ASD FOCUS Fotó klub fotókiállítása 
keretében volt. Ekkor már júniust írtunk, mindenki nagyon 
elfáradt, de a megmutatkozás sokkal könnyedebben ment. A 
nyár több együttműködésre szóló felkérést hozott, amelyeket 
a 2017-18- as évben szándékozunk mindenki örömére megva-
lósítani. Ennek első állomása a Józsefvárosi Plébánia temp-
lomban az Ars Sacra napon történő bemutatkozásunk. Majd 
vendégek leszünk az Erkel Ferenc Vegyeskar 2017. december 
16.-i karácsonyi koncertjén.

A kórusban jelenleg 20-an vagyunk. Ebből hárman önkéntes segítők.

A kórus nevében minden érdeklődőt szeretettel vár a kórus vezetője: Pető Judit
Érdeklődni lehet az aurakekkorus@gmail.com címen.

Köszönjük a figyelmet!


