
  

SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY 

AUTIZMUS VILÁGNAPJA & BUSZAVATÓ 

2018. ÁPRILIS 4. MISKOLC, Szent István tér, 10.00 

 

Rendezvényinfó 

 

 

AUTIZMUS: nem gyógyítható genetikailag meghatározott állapot, amely különböző 

mértékben, egyéni módon, változatosan jelenhet meg az érintetteknél. Egy olyan 

rendellenességről van szó, amelyben pont azok a képességek sérültek, amelyek a társadalmi 

beilleszkedéshez, kapcsolatteremtéshez elengedhetetlenek. A társadalom odafigyelése, értő 

segítése és a valós ismeretek ezért nagyon lényegesek ahhoz, hogy az autisták képesek 

legyenek beilleszkedni a társadalomba. Magyarországon és nemzetközileg a legkésőbb 

elismert fogyatékossági ág az autizmus. Magyarországon 2003. március 1-jétől lett önálló 

fogyatékossági kategória az autizmus. 

Hányan vannak?  Az autizmus spektrum zavarral élő magyarországi emberek pontos száma, 

területi eloszlása egyelőre ismeretlen a szakemberek és a tágabb közvélemény előtt. Egy 

évtizede minden századik gyermek vagy felnőtt volt autista, jelenleg már minden hatvanadik, 

vagyis 160 ezer embert és családjaikat érinti ez a fogyatékosság. Miskolcon a statisztikai 

adatokat kivetítve legalább egy-két ezer érintett fő lehet.  

 

ALPAKA TERÁPIA:  

A terápiás alpakák abban segítenek, hogy a beteg gyerekek, idősek ne érezzék magukat olyan 

magányosnak, és természetesen abban is, hogy szórakozzanak egy kicsit – az alpakák 

ugyanis nagyon jámbor, ám mókás és elképesztően aranyos állatok. Sokféle feladatot, 

„ügyességi” gyakorlatot is lehet velük közösen végezni, ami a tér-idő orientáció fejlesztésében 

nagy segítséget nyújt. A türelmes állatok csodálatosan puha gyapjúja nem allergizál, ugyanis 

nem tartalmaz lanolint, így vidám kinézetükkel kombinálva kiváló társaik lehetnek az 

autizmussal élőknek, akik jellemzően nehezen kommunikálnak, érzékenyek az érintésre és 

problémát jelent, hogy dekódolják az őket ért ingereket. Rendezvényünkön bemutatkozik 

Kleopátra és Pumukli, a Baráthegyi Majorság, egyben Magyarország első terápiás alpaka 

párosa. 



KÉK & PUZZLE 

Az „autizmus színe a kék”, ezért sokan kék ingben, pólóban lesznek, vagy kék színű szalagot 

viselnek. A rendezvényen, majd a belvárosi séta alkalmából kék lufikat is fogunk osztogatni. 

Sok helyen az autizmus logója a „puzzle”, ezért érkezéskor bárki a „Szimbiózisban” dolgozó 

fogyatékos fiatalok segítségével elkészítheti saját szív-puzzle mintás kitűzőjét. 

Ünnepség a hivatalos meghívó programterve alapján: 

10:00 - 
10:05 

Autizmus szülői szemmel (Horváth Szilvia érintett szülő) 

10:05 - 
10:15 

Czibere Károly –EMMI - szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért 
felelős államtitkára 
 Dr. Kriza Ákos - Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere 

10:15 - 
10:20 

Török Zsanett miskolci autizmussal élő fiatal első meséskönyvben 
megjelent novellájának bemutatója – meserészletet felolvas Viknyédi 
Balázs, autizmussal élő fiatal 

10:20 - 
10:30 

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő 
Hubay György önkormányzati képviselő 

10:30 - 
10:40 

Buszavató: nemzeti színű szalag átvágása, busz leleplezése, 
ünnepélyes kulcsátadás - a Szimbiózis Alapítvány új, 17 személyes 
„speciális szállítási” buszának útjára indítása. 
Közreműködnek díszvendégeink 

 

Török Zsanett, Miskolcon, a Szimbiózis Alapítvány által fenntartott kis otthonban (Támogatott 

Lakhatás) él öt társával együtt. Hobbija az írás, egy esélyegyenlőségi történeteket bemutató 

pályázaton nyert egyik mesenovellája, ami nemrég jelent meg egy különleges 

mesegyűjteményben (Napos Mesék – Ismerj meg és fogadj el). A történetben Annabell 

végzetes lovas balesetet szenved, kerekesszékbe kényszerül, majd sokat tesz azért, hogy 

ismét lóra ülhessen. „ Annabell ... magára talált, megtanulta megváltozott életét. Nem szeretett 

segítségre szorulni, inkább megpróbált többször egyvalamit, csak ő vigye véghez, amíg 

sikerül.” 

BUSZAVATÓ - a Szimbiózis Alapítvány a  „A támogató szolgáltatást működtető és befogadott 

szolgáltatók feltételeinek fejlesztése „2017-ben c. pályázaton új busz vásárlására 

8.069.690 Ft támogatást nyert. Ebből egy 8+1 fős új buszt lehet vásárolni, ezért 3 M Ft 

kedvezményes hitelfelvétellel egy 17 fős buszt vásároltunk. Az új busz az esemény másnapján 

áll szolgálatba! Régi buszunk egy öreg, 20 éves, közel egymillió kilométeres 16+1 fős 

(kerekesszék) kisbusz, mely már jócskán megérett a cserére. Ez a busz évente átlag 50 család 

rendszeres (többnyire napi szintű) segítségét végzi, tavaly 35.000 Km-t futott, 1.500 aktív órát 

volt szolgálatban. A nagyobb busz vásárlásával nem kell 16 fogyatékos gyermeket nevelő 

családot szolgáltatás nélkül hagynunk. Napközben pedig a busz számos rendezvényre és 

helyszínre segít eljutni kisebb-nagyobb fogyatékos személyekből álló csoportoknak. Szállítási 

tevékenységünk specialitása, hogy kimondottan fókuszálunk az autista, és halmozottan 

fogyatékos gyermekekre, ugyanis őket más szolgáltatók kevésbé tudják ellátni. A Speciális 

Iskolabusz szolgáltatást Miskolc Megyei Jogú Városa évente 1,5 M Ft-al támogatja. 


