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A programban egy olyan szolgáltatást modellezünk, melyben autizmus alapismeretekkel rendelkező 
segítők otthoni, napközbeni támogatást biztosítanak a családban élő, 14 évesnél idősebb autista 
személyek számára, amikor erre a hozzátartozó elfoglaltsága miatt szükség van. A modellprogramot 
Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár képviseletében az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma 2,5 millió forinttal támogatja. 

Általános tapasztalat, hogy az intézményi ellátásokból kiszoruló, otthon élő autista személyek ellátása 
komoly terhet jelent a családnak, mert az érintettről gondoskodó családtag gyakran folyamatos, 24 
órás „szolgálatban” van, a legalapvetőbb ügyekben sem tud elmozdulni otthonról, kikapcsolódásra, 
pihenésre pedig szinte nem is gondolhat. A jelenleg elérhető támogató szolgáltatások munkatársai csak 
elvétve rendelkeznek autizmus-specifikus ismeretekkel. Szükség lenne egy országos adatbázisú 
hálózatra, melynek felkészült segítő tagjai megbízható támogatás nyújtásával időszakosan 
tehermentesíteni tudnák a családokat. A most megvalósuló program lehetőségei nem terjednek ki egy 
komplex, a szociális ellátórendszerbe integrált, országos lefedettségű hálózat megteremtésére és 
folyamatos működtetésére, de a szolgáltatás alapjainak modellezésével be tudjuk mutatni a szükséges 
fejlesztési irányokat.  

A modellprogramban 20 segítő személy felkészítése valósul meg egy 4 napos, 30 órás képzésben. A 
segítők a képzés első két napját követően „házi feladatként” eltöltenek több órát a programba velük 
partnerségben jelentkező családnál az autista személy mellett, majd a képzés harmadik és negyedik 
napján az oktatók irányításával feldolgozzák tapasztalataikat, és további, személyre szabott gyakorlati 
ismereteket szereznek. A „Segítők képzése autizmussal élő személyek otthoni támogatására” című 
képzés nyilvántartásba vétele a felnőttképzési rendszerben jelenleg folyamatban van, de időpontja és 
helyszíne ismert: 2018. október 9-10-én és október 24-25-én lesz az Autizmus Alapítvány (1089 
Budapest, Delej u. 24-26.) épületében. Az oktatók az Autizmus Alapítvány képzett és gyakorlott 
szakemberei közül kerülnek ki. A képzést követő „működtetési szakaszban”, 2018. december 31-ig 
további alkalmakkor kerülhet sor az érintett személy otthonában támogatásra a partner család valós 
igényeinek megfelelően. Nagyon fontos - és a modellprogram csak így érheti el célját -, hogy a családok 
és a segítők is mindvégig beszámoljanak tapasztalataikról, észrevételeikről, jelezzék a fölmerülő 
problémákat.  

2018. október 5-ig várjuk segítő személyek és velük együtt olyan - legalább 14 éves, autizmusban 
érintett személyt otthon nevelő - partner családok jelentkezését, akik az ismertetett forgatókönyv 
szerint vállalják az együttműködést az Autisták Országos Szövetségével a modellprogramban. A segítő 
személy és az autizmussal élő családtag otthoni támogatása, felügyelete céljából őt fogadó partner 
család külön-külön lapon jelentkeznek, de előtte erről egymással egyeztetnek és megállapodnak. A 
modellprogramban 20 segítő személy és 20 partner család részvételére van lehetőség.  

A modellprogramban való részvételért sem a családok, sem a segítők nem részesülnek díjazásban. A 
család és az AOSZ közötti kommunikáció írásban történik, sem a hozzátartozónak, sem az érintettnek 
nem kell Budapestre utazni. A segítők a képzésben való részvételre az AOSZ-szal, mint felnőttképzési 
intézménnyel kötnek szerződést, de a képzés helyszíne mindvégig az Autizmus Alapítvány épülete lesz 
Budapesten.  A segítők díjmentesen vesznek részt a képzésben, kapnak oktatási segédanyagot és 
ebédet mind a négy képzési napon, de utazási- és szállásköltség térítésben nem részesülnek. A 
modellprogramot követően a sikeresen szereplő segítők – amennyiben hozzájárulnak és a partner 
család is javasolja őket - bekerülhetnek egy az AOSZ Info-Pont irodáknál elérhető adatbázisba, így a 
segítséget kérő családok számára kiajánlhatók lesznek.  


