
 

 

1 

MÓDSZERTANI JAVASLATOK AZ AUTISTA SZEMÉLYEKET ELLÁTÓ NAPPALI SZOCIÁLIS 

INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA A KORONAVÍRUS JÁRVÁNY UTÁNI NYITÁSHOZ 

2020. 05. 28. 

készítette: Őszi Tamásné gyógypedagógus Autizmus Alapítvány 

A koronavírus járvány lecsengését követően két hónap után fokozatosan újra működni 

kezdenek a nappali szociális intézmények is.  

Az autista gyermekek és felnőttek számára ez rövid időn belül újabb, a megszokott napirend 

és társas környezet megváltozásával járó helyzet, ami minden szereplő számára kihívást jelent.  

Az intézményi élet is eltér a járvány előtt már megszokott rutintól, hiszen a fizikai távolság 

megtartása, a higiéniai szabályok szigorodása és a védőeszközök használata (pl. maszk, 

kesztyű) mind változást jelent.  

Várhatóan 2020. július végéig a szolgáltatások csökkentett, 50%-os kapacitással 

működhetnek, ami felveti azt a nehéz kérdést, hogy hogyan szervezzük úgy a működést, hogy 

minden család szükségleteinek megfeleljünk. Először is érdemes előzetes igényfelmérést 

végezni, mert elképzelhető, hogy a nyári időszakban nem mindenki szeretné folyamatosan 

igénybe venni a szolgáltatást, sőt, lehetnek olyan családok is, akik az egészségügyi 

kockázatokat mérlegelve arra jutnak, hogy még kivárnak. Az is segíthet esetleg, ha délelőtti és 

délutáni csoportokat alakítunk ki, így mindenki be tud kapcsolódni az ellátásba.  

A változás az autizmust jellemző rugalmatlan gondolkodás és viselkedés miatt egyénenként 

eltérő mértékben, de mindenki számára stresszt okozhat. E mellett a szociális-

kommunikációs sérülés miatt a helyzettel kapcsolatos információk megértése, illetve a 

helyzettel kapcsolatos kérdések, gondolatok, érzések kifejezése rendkívül nehezített lehet 

az autista személyek számára. Nagyon fontos tehát, hogy a lehető leggondosabb szakmai 

tervezéssel készüljünk fogadásukra.  

A stressz megelőzése és csökkentése és a lehető leggördülékenyebb átállás érdekében a 

következő módszertani javaslatok egyénre szabott alkalmazását ajánljuk. 

1.) AZ ÁTMENET ELŐKÉSZÍTÉSE 

Első lépésként vegyük fel a családdal a kapcsolatot, mérjük fel jelenlegi helyzetüket.  

A felmérés lehetséges szempontjai:  

 Szívesen kapcsolódna vissza a személy az ellátásba?  

 Bár a személy nem feltétlenül szeretne visszakapcsolódni, de a családnak szüksége van az 
ellátásra? Pontosan mire lenne most szükségük? Hogyan tudjuk elérni, hogy a kliens 
motiválttá váljon arra, hogy újra elkezdjen bejárni? Szedjük össze közösen a motiváló, 
érzelmi biztonságot és örömet jelentő tevékenységeket!  

 Hogyan szerveződik jelenleg a család és ezen belül az autista személy napja? Van-e jelentős 
eltérés a korábbiakhoz képest, illetve az intézményi lehetőségekhez képest? 

 Milyen információi vannak és mennyire érti jól a járványhelyzettel kapcsolatos tényeket a 
személy?  



 

 

2 

 Mennyire érti és mennyire képes követni a kézmosásra, távolságtartásra, köhögésre, 
orrfújásra vonatkozó szabályokat? Milyen mértékben tanítható, elvárható ezek 
alkalmazása?  

 Változott-e bármi a család időbeosztásban, közlekedési lehetőségeiben, szokásaiban, ami 
érintheti a részvételt a nappali intézményben?  

 Változott-e a személy viselkedése, ha igen, melyek az új szokások, viselkedések? 

 Vannak-e új örömforrásai, változott-e érdeklődési köre?  

 Mutatja-e szorongás, stressz jeleit? Ha igen, miben nyilvánul meg?  

A helyzetfelmérést követően készítsünk közös tervet az újbóli bekapcsolódás menetére.  

Kapjon prioritást, hogy a lehető legkevesebb változást kelljen egyszerre elfogadni, 

igyekezzünk a megszokott és kedvelt tevékenységekkel, emberekkel fogadni az autista 

személyt! 

Hangoljuk össze a családtagokkal, hogy a személyt foglalkoztató kérdésekre mit 

válaszolunk, adjunk egységes, őszinte, hiteles válaszokat, információkat.  

A megbeszéltek alapján érdemes egyénre szabott vizuális segítségeket készíteni arról, hogy 

pontosan mi és miért fog történni:  

 Beírhatjuk/rajzolhatjuk a heti tervbe, hogy mikor lesz otthon és mikor az intézményben a 
személy.  

 Adjunk előzetes írott/fotós információt arról, hogy kik lesznek bent az intézményben, 
különösen akkor, ha ez eltér a szokásostól. 

 Adjunk előzetes írott/képes információt az intézményi rutinról, napirendről – megszokott 
és eltérő dolgok, szabályok, szokások. pl. gyakori kézmosás  

 Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy érteni fogja a személy, írjunk személyre szabott Szociális 
Történetet az új helyzetről (a Szociális Történet módszere legalább képek megértését 
igényli). 

 

Mintákat, példákat a vizuális támogatáshoz, melyek analógiájára készíthetők egyénre szabott 

és az új helyzethez tartalmilag illeszkedő eszközök, az AOSZ koronavírus aloldalán találhatnak. 

http://aosz.hu/koronavirus/  

 

2.) AZ INTÉZMÉNYI KÖRNYEZET ÁTTEKINTÉSE, ADAPTÁLÁSA 

A munkatársak felkészítése: Osszuk meg a felmérésből nyert információkat és a kialakított 

egyéni tervet minden munkatársunkkal. Egységesítsük az elvárásokat, visszajelzéseket, 

kommunikációnkat. Amennyiben vannak az autizmus területén kevésbé képzett vagy kevésbé 

rutinos munkatársaink, készítsük fel őket arra, hogy az átmenet stresszt okoz autizmusban, 

ezért várhatóan lesznek szokatlan viselkedések, érzelmi reakciók, teljesítmények az autista 

személyek esetében. Kérjünk meg mindenkit, hogy maradjon türelmes, igyekezzen pozitívan 

reagálni és kérjen szakmai segítséget, ha nehézségeket tapasztal.  

A szenzoros érzékenység és ingerkeresés figyelembe vétele: A megváltozott környezet új 

ingerei lehetnek zavarók vagy vonzók (pl. tisztítószerek illata, munkatársak maszkja, 

kesztyűje). Egyénenként gondoljunk az ezzel kapcsolatos várható reakciókra.  

http://aosz.hu/koronavirus/
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Társas együttműködés, a szabályok változása: változtak az érintéssel és fizikai távolsággal 

kapcsolatos szabályok, ezeket meg kell tanulni. pl. Sokan szeretnek kezet fogni, kedvelt 

személyt átölelni. Ezek a szokások is lehetnek egy nagyon merev rutin részei, tehát nem elég 

közölni, hogy mit nem lehet, új rutint szükséges kialakítani helyette, illetve érdemes gondolni 

arra, hogyan előzhetjük meg ezeket az érintkezéseket.  

Önállósággal, önkiszolgálással kapcsolatos változások: segíthetjük vizuális algoritmusokkal, 

vizuális szabályokkal, videómodellel és pozitív megerősítéssel, jutalmazással az új szokások 

kialakulását.  

Megfelelő, érthető kommunikáció a változásokról, újdonságokról: Jelezzük előre a hetirend, 

napirend segítségével a változásokat: pl. helyek, személyek, tevékenységek esetében. A 

szükséges fizikai távolságot tárgyas szinten jelezhetjük a bútorok elrendezésével, pl. az 

ebédlőasztalnál minden 2. széket kiveszünk, vagy fotós, rajzos, írott segítséggel.  

Élvezetes, motiváló tevékenységek biztosítása: Amennyiben új szokások, tevékenységek 

kialakítására van szükség, fontos megfelelő pozitív megerősítéssel, jutalommal támogassuk 

azok elsajátítását.  

A stressz kezelés terve: Amennyiben mindent szakszerűen teszünk, jelentősen csökken a 

stressz és az esetleges kihívást jelentő viselkedések kialakulásának valószínűsége, de 

természetesen teljesen kizárni nem lehetséges minden nehézséget. Készítsünk tervet, hogy 

mit teszünk, ha az ellátott stressz szintje nagyon megugrik.  A tervet osszuk meg minden 

munkatárssal, hogy egységesen reagáljunk. A stressz kezelés tervébe természetesen magát az 

autizmussal élő személyt is bevonjuk. Dolgozzunk ki vele kommunikációs jelzéseket arra az 

esetre, ha segítségre van szüksége, fáradt, vagy izgatott és ezek megoldásához is legyen 

stratégia. (pl. ha fáradt vagyok, ledőlhetek a kanapéra, kimehetek kicsit levegőzni). A 

megoldási lehetőségeket jelenítsük meg vizuálisan is.  
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