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Az ALAPÍTVÁNY AZ AUTISTA GYERMEKEKÉRT örömmel tájékoztatja az érdeklődőket,  hogy az
Európai Unió által finanszírozott TOP CLLD forrásból a helyi akciócsoport  -HACSuNK- keretében két
projektjavaslatunk támogatásra került projektenként 2.000.000 Ft értékben. 

2021.  április  15-én  kezdődött  és  2022.  márciusáig  tart  az  egy  évig  tartó  „iNKluzív  csokiműhely”
programunk, melynek keretében két heti rendszerességgel tartunk foglalkozásokat. A programon az
érdeklődök  megismerkedhetnek  a  csokoládéval  és  a  kézműves  csokoládékészítés  fortélyaival.
Megpróbálkozhatnak a temperálás technikájával, a csokoládé különböző formákba való öntésével és
egyéni díszítésével. 

Programunk  lényeges  eleme  az  inkluzivitás,  így  a  műhelybe  szívesen  látunk  más  sérültséggel
rendelkező,  vagy  „neurotipikus”  személyeket  is,  akik  csupán  érdeklődnek  a  csokoládékészítés
fortélyai  iránt.  Természetesen  kiemelt  figyelmet  kívánunk  szentelni  a  bármilyen  okból  hátrányos
helyzetű emberekre, hiszen alapítványunk küldetésével ezek a szempontok korreálnak.

A projekt átfogó célja egy közösségi tér létrehozása, mely nem csak az autisták igényeit elégítené ki,
hanem integrált közösségi térként funkcionálna és társadalmi integrációt erősítő közösségfejlesztési
folyamatként hozzájárulna Nagykanizsa város helyi közösségfejlesztő stratégiájához.

2021.  május  1-től  2022.  április  30-ig  tart  az  ENERGY LIFE projekt,  melynek  keretében heti  egy
alkalommal tartunk egy 45 perces csoportos funkcionális edzést gyerekek és külön felnőttek számára.
Ezzel családbarát is lesz a program, hiszen a gyerekek és akár szüleik számára is egyidőben nyújtjuk
a szolgáltatást, ezzel is segítve a családokat, hiszen amíg a felnőttek mozognak, addig a gyerekek
foglalkoztatása  és  így  felügyelete  is  megoldott.  A  projekt  előkészítő  szakaszában  egy  szakmai
látogatást  tennénk  Budapestre,  a  SUHANJ!  Fitness  Stúdióba  –  az  ország  első  akadálymentes
edzőtermébe - ahol lehetőségünk lenne a tapasztalatok megismerésére és így azok beépítésére a

Az ALAPÍTVÁNY AZ AUTISTA GYERMEKEKÉRT két projektje vissza nem térítendő támogatásban
részesült az Európai Unió által finanszírozott TOP CLLD forrásból. A helyi akciócsoport- HACSuNK -
által közzétett felhívás projektenként 2.000.000 Ft összegű támogatást tett lehetővé. Az egyik program
egy  „iNKluzív  csokiműhely”,  a  másik  projekt  pedig  az  egészséges  életmódra  váltást  segíti  elő
edzésekkel, életmód tanácsadással. 



programunkba.A projekt keretében havonta egy, összesen
12 alkalommal életmódtanácsadást is tartunk szakember
bevonásával. 

2022.  április  2-án,  az  Autizmus  Világnapjához
kapcsolódóan  egy  szakmai  napot  és  nyílt,  családi
programokat  szeretnénk  megvalósítani.  Az  egyszeri
rendezvény célja, hogy felhívjuk az autizmusra a figyelmet
és  csökkentsük  az  ezzel  szembeni  előítéleteket.  Célunk
továbbá  a  helyi  sportélet  szereplőinek  becsatolása  az  együtt  gondolkodásba,  hogy  fogyatékos
embertársaink is mindinkább akadálymentesen férhessenek hozzá a sporthoz. 

A  programok  nyitottak  minden  nagykanizsai  lakos  számára.  A  vírushelyzetre  való  tekintettel  a
csokiműhelyt  igyekszünk amúgy is  együtt  élő  családtagok,  együtt  tanuló  iskolai  csoportok,  együtt
dolgozó  munkahelyi  közösségek  számára  max.  10  főig  megvalósítani.  Ezzel  is  csökkentve  a
megfertőződés veszélyét. 

A nyitórendezvény szerves része az érzékenyítés, melyhez az AUTIFI CSOPORT nyújt segítséget. Az
AUTIFI CSOPORT 2019-ben alakult, az Európai Unió Szolidaritási Testületének pályázatán sikeresen
szerepelve nyerte el anyagi és szakmai tőkéjét működésének megkezdéséhez. A csoport inkluzív,
neurodiverzív  (az  idegrendszeri  sokszínűség  jegyében  autisták,  ADHD-val  élő  és  neurotipikus
személyek is dolgoznak benne), szemléletformáló közösség, emiatt pedig elsődleges célunknak és
feladatunknak azt tekintik, hogy egy a szakmaiságot nem nélkülöző, de közérthető és emberközeli, az
autizmus-spektrumot  a  lehető  legszélesebben  átfogó  képet  kommunikálhassanak  a  világ  felé.
Bemutatkozásuk: http://autifi.hu/

Egy „élőkönyvtár”  időtartama alatt  tagjaik  egy  térben,  egy  „olvasóteremben”  tartózkodnak,  ahol  a
kényelmes  és  közvetlen  beszélgetés  megvalósulhat.  A  résztvevők  ide  érkezve  találkozhatnak
autizmus  tapasztalati  szakértőkkel  (olyan  autista  személy,  aki  a  témában  elsőkézből,  személyes
tapasztalatokat és hiteles tudást vegyítve tud a témáról beszélni), akik a rendezvény ideje alatt az
elolvasható  „könyvekként”  szolgálnak.  A  látogatók  szabadon  „beleolvashatnak”  e  „könyvekbe”,
kérdéseik mentén személyes, őszinte beszélgetés alakulhat ki a szakértőkkel, akik „nyitott könyvként”
adnak bepillantást abba, hogy milyen az autizmus szemüvegén keresztül látni a világot.
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