
Beszámoló az AOSZ 2020. évi munkájáról 

  Ügyvitel, az iroda operatív működtetése 

Az AOSZ iroda 2020-ban az elmúlt 6 évhez hasonlóan az elnök aktív, operatív irányításával végezte 

tevékenységét. 

2020-ban az Autisták Országos Szövetségének budapesti irodájában átlagosan 5,75 fő munkatárs 

dolgozott munkaviszonyban. Az AOSZ munkáját önkéntesek ebben az évben nem segítették. Ennek 

oka, hogy a (SARS-CoV-2) pandémia okozta helyzetben személyes jelenléttel járó rendezvényeink nem 

voltak, és az év nagy részében a feladatokat a munkatársak az otthonaikból látták el.  

Szövetségünk kiemelt figyelmet fordított az irodai munkavégzés maximális biztonságára, ezért már 

2020. márciusában kialakítottuk az otthoni munkavégzés feltételeit, melyet kisebb megszakítással 

sajnos egész évben fenn kellett tartani. 

Az AOSZ iroda a pandémia második hullámának érkezése során felismerte, hogy az online 

lehetőségeket ki kell alakítani a belső kapcsolatok és közös munkák, valamint a külső kapcsolatok, 

szülőtréningek, workshopok, találkozók megszervezése érdekében. Fejlesztéseket hajtottunk végre 

annak érdekében, hogy ne csak az otthoni munkavégzés, hanem a külső kapcsolatok és rendezvények 

megszervezésére is alkalmas felületekkel rendelkezzünk. 

 

A szervezet stratégiai és demokratikus működésének biztosítása, a tagság létszáma 

Az Autisták Országos Szövetsége 2020-ban az új koronavírus (SARS-CoV-2) pandémia és a 

veszélyhelyzet kihirdetése megnehezítette a szervezet megszokott működési mechanizmusát. Az 

akkori hatályos jogi szabályozás betartásával 2 alkalommal tartott közgyűlést, amin a tagság 

személyesen részt vehetett 2020. augusztus 29-én és szeptember 12-én. 

4 alkalommal tartott személyes elnökségi ülést, 2 alkalommal skype elnökségi megbeszélést, és 17 

alkalommal hozott elnökségi döntést elektronikus szavazás útján. Az AOSZ eredményes működése 

nagymértékben köszönhető a Szövetség gyors vezetői döntéseinek, az irodai munkatársak 

rugalmasságának és a tagság együttműködésének. A Felügyelő Bizottság az alapszabályban foglalt 

feladatait teljesítette. 

2020-ban 2 tagszervezet lépett be a Szövetségbe, így 2020-ban 97 tagszervezetből állt a szervezet 

tagsága, mely közül 64 tagszervezet fizetett tagdíjat. 

AOSZ-kártya (1. részfeladat) 

A 2013-ban bevezetett AOSZ-kártyából 2020-ban 482 db-ot állítottunk ki. A megnövekedett igény 

azért jelentkezett, mert Szövetségünk eredményes érdekvédelmi tevékenységének köszönhetően az 

AOSZ kártya jogszabályi szinten is az autizmus okozta nehézségek igazolására szolgál a pandémia során 

hozott korlátozó intézkedések betartása során felmerülő nehézségek esetén. 



2020. november 20-tól az autizmus spektrumzavarral élő személy nem köteles a maszk viselésére. Az 

autista személyek mentességét az 510/2020. (XI. 19.) Korm. rendelete biztosítja. A kivétel szabály 

alkalmazásához az autizmus tényét igazolni kell. Az autizmus spektrum zavar igazolására az Autisták 

Országos Szövetsége által kiállított AOSZ kártya szolgál. 

2020-ban nem született új együttműködési megállapodás, Szövetségünk a mindennapi élethelyzetek 

nehézségeinek megoldására fektette a hangsúlyt, így az AOSZ kártya ebben az évben sajnos más 

szerepet töltött be a családok életében. 

Az AOSZ a szolgáltatások újraindítását követően azonban továbbra is kedvezményt nyújtó 

megállapodásokra fog törekedni. 

Információs pontok működtetése (AOSZ Info-Pontok) (2. részfeladat) 

 A 2016-ban 6 tagszervezettel induló, majd 2018-ban 3, 2019-ben 1 újabbal bővülő AOSZ Info-Pont 

iroda hálózat tevékenysége 2020-ban is tovább folytatódott.  

A szervezetek egyre felkészültebben és gyakorlottabban nyújtják 10 vidéki városban az AOSZ 

szolgáltatásait személyes ügyfélszolgálat keretében, heti 12 órányi nyitvatartási időben, valamint 

kapcsolatépítéssel segítik a korszerű autizmus ismeretek és jó gyakorlatok terjesztését a 

szolgáltatásokban. Folyamatosan építik a kapcsolatot a közszolgáltatásokkal, kiajánlják 

szolgáltatásaikat, információs és egyedi, személyes segítséget nyújtanak a családoknak. Az AOSZ 

érdekvédelmi tevékenységének formálásában rendszeresen részt vesznek, adatokat és információkat 

gyűjtenek a folyamatos fejlesztés/fejlődés érdekében, részt vesznek az érdekvédelmi feladatok 

beazonosításában, tapasztalataikat hozzáadják az előterjesztések készítéséhez, véleményezésekhez. 

Munkájukat egységes protokoll (kézikönyv), komoly szakmai felkészítés, rendszeres szupervízió és 

szigorú ellenőrzés mellett végzik.  

2020-ban kiemelt szerepük volt az új koronavírus (SARS-CoV-2) pandémiával kapcsolatos 

tájékoztatásban. Együttműködést kezdeményeztek és folyamatos kapcsolatot tartanak az 

egészségügyi szolgáltatásokkal, a köznevelési intézményekkel és a megyei rendőr-főkapitányságokkal 

a régiójukban. Feladatuk az autista emberek érdekeinek védelme, a szakmai-módszertani alapú 

megközelítés elősegítése, az autista személyekkel kapcsolatos szolgáltatások, intézkedések során 

személyes segítség, közreműködés az emberi jogokon alapuló, szakszerű együttműködés 

megvalósítása érdekében. A veszélyhelyzettel kapcsolatos intézkedésekről tájékoztatást nyújtottak 

online felületeiken és a látókörükben élő családokkal kapcsolatos csatornáikon. Az AOSZ által 

létrehozott, autista személynek is könnyen érthető, az új koronavírusról szóló tájékoztató aloldalról, 

és a rajta található segítséget nyújtó szakmai anyagokról is tájékoztatták mind a közszolgáltatások 

szereplőit, mind a családokat, ezzel is segítve a védekezést a veszélyhelyzetben. A vírushelyzet 

változása miatti jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, és az azokról szóló 

tájékoztatások megosztása is kiemelt feladatuk volt 2020-ban. 

Az alábbi városokban és régiójukban érhető el a szolgáltatás: Vésztő, Szeged, Salgótarján, Veszprém, 

Székesfehérvár, Nagykanizsa, Szombathely, Mindszentpuszta, Kecskemét és Debrecen. 

A vállalkozási szerződések keretében 6.000.000 forint támogatást kapott az irodákat működtető 10 

szervezet az irodák fenntartására, működtetésére, szolgáltatások nyújtására, valamint további 



forrásokkal (szakkönyvek, kiadványok, mosható aoszlogós maszk) segítette az AOSZ a szolgáltatókkal 

és a célcsoporttal való kapcsolatok fenntartását és folyamatos bővítését. 

● 33 db szakkönyv 

● 10 db tájékoztató kiadvány 

● 20 db mosható, aoszlogós maszk 

A közös érdekvédelmi tevékenység biztosításához és az elszámolást segítő adminisztrációhoz közös 

kollaborációs felületet, egységes e-mail címet, egységes arculatot tükröző közösségi oldalakat és 

Skype felületet használnak az AOSZ Info-Pont irodák munkatársai. 

Weboldal:  
www.aoszinfopont.hu  
http://aosz.hu/aoszinfopontok/  

Az AOSZ Info-Pont irodák munkatársainak feladat vállalásához folyamatos felkészítésre és 

szupervíziókra van szükség, melyet a korábbi években a szakmai stratégiai partnereinkkel közösen 

valósítottunk meg, de erre 2020-ban a pandémiával kapcsolatos feladatok ellátásának intenzitása 

miatt alig volt lehetőség.  Az AOSZ-hoz érkező megkeresések egyre nagyobb részét a helyi irodákban 

válaszolják meg, egyre gyakoribb a közvetlen segítségnyújtás keretében történő segítés. 

 

 AOSZ Info-Pont irodát működtető szervezetek munkatalálkozói 

2020. 01 27. (Budapest) Önértékelés, tapasztalatok, érdekvédelmi feladatok, éves munkaterv és 

ütemezés megbeszélése, és az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 kódszámú, „DATA: Digitális autonómia-

támogatás az autizmus spektrumon”című projekt feladatainak áttekintése, workshopon való részvétel 

2021.03.03. (Budapest) A munkatársak felkészítése az aktuális feladatok tükrében. Home office 

elrendelésének előkészítése. 

2020.07.10. (Salgóbánya) Az előttünk álló feladatok átbeszélése és mentálhigiénés felkészülés a 

következő pandémiás időszakra. 

2020.08.06. (Budapest) A munkatársak felkészítése az aktuális feladatok tükrében. 

2020.09.24-25. (Vésztő-Békéscsaba) Intézménylátogatás helyett az ott dolgozó szakemberekkel való 

személyes találkozó, az intézmények bemutatása, jövőtervezés, DATA helpdesk munkatalálkozó  

2020.11.03. A munkatársak felkészítése az aktuális feladatok tükrében. 

A pandémia elleni védekezés jegyében, többször online megbeszéléseket “találkozókat” tartottunk a 

munkatársakkal, melyeken az aktuális feladatok, a vírushelyzet aktuális állapotának átbeszélése 

mellett fontos szerepe volt az emberi kapcsolatok és a lelki egészség megőrzésének is. (Időpontok: 

2020.03.23., 05.21.) 

 Az AOSZ Info-Pont irodák elhelyezkedése és elérhetőségeik 

http://www.aoszinfopont.hu/
http://aosz.hu/aoszinfopontok/
http://aosz.hu/aoszinfopontok/


 

A Szövetség fontosabb rendezvényei, eseményei 2020-ban 

Az Autizmus Világnapja 04.02. 

2020-ban a pandémia felülírta az autizmus nemzetközi világnapjához (április 2.) kapcsolódó összes 

rendezvényt, amire minden évben készülnek országszerte mind a tagszervezetink, mind az 

autizmusban érintett családok és szakemberek. 2020-ban a veszélyhelyzet kihirdetésekor már 

előrehaladott szervezési munkálatok is felfüggesztésre kerültek, és minden szervezet lemondta az 

összes addigra már meghirdetett rendezvényét (figyelemfelhívó kék séták, családi napok, 

sportrendezvények). Csak a minden évben, a Light It Up Blue - Ragyogj Kéken! kampány keretében  

lettek kivilágítva országszerte a szimbolikus városi épületek, és már ötödik alkalommal kapott kék 

díszkivilágítást a budapesti Szabadság-szobor. Az Országgyűlés elnöke, dr. Kövér László volt a világnapi 

kampány fővédnöke, és ebben a minőségében támogatta Szövetségünket, amelyből fedeztük a 

Szabadság-szobor kék fényfestésének költségeit.  

A pandémiás helyzet kezdeti időszakában úgy gondoltuk, hogy az autizmusban érintett családok 

számára példát kell mutatnunk és hátteret kell biztosítanunk az előttünk álló pandémiás időszakra. 

Összefogva tagszervezeteinkkel 2020. áprilisában online kampányt hirdettünk a Facebookon, amelyen 

kértük a közösségünket, hogy osszák meg velünk egy korábbi Autizmus Világnapjához kapcsolódó 

kedves emléküket. Ezeket csokorba fűzve mi is megosztottuk, ami jelentős együttműködést mutatott. 

Fontosnak gondoltuk ezt azért, mert a fegyelmezett védekezéshez szükséges együttműködést, 

összetartást segítette elő. 

https://aosz.hu/vilagnap2020/  

https://aosz.hu/vilagnap2020/


https://aosz.hu/autizmus-vilagnap-2020-maskepp-kozos-emlekek/  

 AOSZ NAP 2020 

2020-ban is szerettük volna megrendezni a Szövetség hagyományos születésnapi rendezvényét, ami 

nagy összefogó-erővel bír közösségünk körében. Ennek részét képezik különböző autizmus témájú 

előadások, újdonságok bemutatása és az Autizmus Börze, amely lehetőséget nyújt szakkönyvek, 

fejlesztőeszközök és szociális intézményekben élő autista lakók által készített termékek 

megvásárlására, ezen kívül tagszervezeteink munkájának bemutatására. A rendezvénynek a személyes 

jelenlét a legnagyobb varázsa, hiszen itt találkozhatnak minden évben  az ország különböző részein élő 

családok és szakemberek. 

Sajnos a járvány elleni védekezés nem tette lehetővé ennek a rendezvénynek a megtartását sem. A 

járvány elleni védekezés és a technikai felkészültségünk ebben az időszakban nem tette lehetővé, hogy 

technikailag felkészülten online rendezvényt valósítsunk meg.  

Pályázatok 

„Tartalmas Pihenés” 2020 (továbbadott támogatás)  

Az Autisták Országos Szövetsége a pandémiás helyzethez módosított rugalmas feltételekkel 2020-ban 

is meghirdette tagszervezetei részére pályázatát, az autista gyermekeket és felnőtteket fogadó nyári 

napközbeni vagy bentlakásos tábor megszervezésének támogatásához. A pályázat olyan programokat 

támogatott, amelyek tehermentesítik a családokat nyári szünidőben és az autizmussal élő gyermekek 

és felnőttek számára speciális szükségleteiknek megfelelő időtöltést nyújtanak. A mindenki számára 

nagyon megterhelő tavaszi védekezést követően a kifáradt családok részéről nagy igény mutatkozott 

erre a lehetőségre. Komoly felelősségvállalás volt a tagszervezeteink részéről a tartalmas pihenési 

lehetőségek biztonságos megszervezése. 2020-ban a COVID_19 okozta járványhelyzet miatt 

átdolgoztuk a pályázati konstrukciót, hogy az igénylet támogatás felhasználása tudjon reagálni az 

éppen aktuális pandémiás helyzetre.  

A felhasználási időszakot nem kellett előre megjelölni, a programokat bizonyos keretek között nyitva 

hagytuk, csak a vállalt indikátorokon nem lehetett változtatni. A pályázat célja a 2020. június 29. – 

október 4. között megvalósuló nyári táborok pályázati rendszerben, évi egy alkalommal történő 

támogatása volt. A pályázók köre a rendezett tagsági viszonnyal rendelkező AOSZ tagszervezetek 

voltak. A tervezett keretösszeg: 2 000 000 forint volt, mely minimum 12 szervezet és minimum 90 fő 

támogatását célozta meg. A „Tartalmas Pihenés 2020” pályázati felhívásra beérkezett 13 db 

pályázatból 12 pályázat megvalósulását támogatta szervezetünk, összesen 117 autista gyermek, 5 

egyéb fogyatékossággal élő gyermek és 3 testvér, összesen 125 fő gyermek illetve fiatal/felnőtt 

pihenése valósult meg 90 kísérővel. A 13. pályázat támogatásra került volna, de a pályázó szervezet 

nem tudta megvalósítani a járványhelyzet alakulása miatt, így visszavonta pályázatát.  

https://aosz.hu/tartalmas-pihenes-2020-palyazat/  

https://aosz.hu/galeria/?gtag=178  

https://aosz.hu/tartalmas-pihenes-palyazat-2020-eredmenyhirdetes/ 

https://aosz.hu/autizmus-vilagnap-2020-maskepp-kozos-emlekek/
https://aosz.hu/tartalmas-pihenes-2020-palyazat/
https://aosz.hu/galeria/?gtag=178
https://aosz.hu/tartalmas-pihenes-palyazat-2020-eredmenyhirdetes/


 

DATA – Digitális Autonómia Támogatás az Autizmus spektrumon című fejlesztés 

Szövetségünk munkájában a 2017. augusztusában benyújtott EFOP 1.1.5-17 kódszámú - A fogyatékkal 

élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása projekt megvalósítása 

továbbra is az egyik legfontosabb feladat volt. A koronavírus (SARS-CoV-2) pandémia miatt a projekt 

megvalósítási időszaka 3 hónappal hosszabbodott, így annak befejezési határideje 2021.03.31. lett. 

2020-ban több, mint 400 autizmusban érintett személy és családja, illetve szakember bevonásával 

teszteltük a rendszer első verzióját. Ennek tapasztalatait felhasználva 2020. novemberéig 

lefejlesztésre került a végleges DATA Szoftverrendszer.  13 alkalommal budapesti és vidéki helyszínen 

megszervezésre került a rendszer megismerését és használatát segítő személyes workshop. Országos 

szinten folytatta munkáját mind a 12 szolgáltatási pont HelpDesk munkatársa, ahol a tesztelők egyénre 

szabott technikai segítséget kaphatnak a Szoftverrendszer megismeréséhez, bevezetéséhez és 

használatához. A Tesztelők körében több mint 200 okoskészülék került kiosztásra ebben az évben. A 

Szoftverrendszer használatát segítő írott és videós tartalmakat az MTA-ELTE Autizmus 

Szakmódszertani Kutatócsoport kollégái elkészítették. Annak érdekében, hogy az intézményben élő 

autista személyek számára is elérhető legyen a DATA Szoftverrendszer támogatása, az őket ellátó 

szociális ágazatban dolgozó szakembereknek “Autizmussal élő személyek támogatása a szociális 

ellátásban” /T-05-001/2020/ címmel minősítésre került egy képzésünk, melynek megvalósítása 2021 

évre tolódik. Tovább folytatódott a Szoftverrendszer szakmailag lektorált mintatartalmainak 

elkészítése, illetve a DATA Szoftverrendszert népszerűsítő kisfilmek elkészítése (további 

együttműködés: Budapesti Közlekedési Központ, Decathlon Áruház). 

További információk a DATA projekt honlapján: http://data.aosz.hu/ 

 Információs szolgáltatás (érdekvédelmi részfeladat) 

 Esőember folyóirat (érdekvédelmi részfeladat) 

Az Esőember a tevezettek szerint 2020-ban 4 alkalommal jelent meg, március, június, szeptember és 

december hónapokban 20-20 oldal terjedelemben, lapszámonként 1.000 példányban. Idén is minden 

alkalommal kiküldésre került online formátumban tagszervezeteinknek, hírlevél listánkon, Facebook 

oldalunkon, valamint eljuttattuk fogyatékosságüggyel foglalkozó szaktárcákhoz, könyvtárakba, 

iskolákba, szociális területre. 

 Hírlevél küldő szolgáltatás (érdekvédelmi részfeladat) 

A 2020-as esztendőben az AOSZ 6 db Havi Hírlevelet, 15 db Rendkívüli Hírlevelet (ebből 7 hírlevél 

kimondottan a vírushelyzet okozta nehézségekben nyújtott segítséget és a távoktatásra vonatkozó 

hírekkel szolgált), 5 alkalommal pedig Pályázatfigyelő Hírlevelet készített és küldött ki az év folyamán. 

https://aosz.hu/hirlevel/hirlevel-archiv/?y=2020 

Online jelenlét (érdekvédelmi részfeladat) 

http://data.aosz.hu/
https://aosz.hu/hirlevel/hirlevel-archiv/?y=2020


A 2020-as esztendőben az AOSZ a korábbi honlapstruktúrát megtartva modernizálta honlapját, eleget 

téve a kor kihívásainak és elvárásainak. Emellett működteti és naprakészen tartja a www.data.aosz.hu 

oldalt, a DATA projekttel kapcsolatos pontos és hiteles tájékoztatás érdekében. 

https://aosz.hu/ 

A Szövetség hivatalos Facebook-oldala átlépte a 7000 kedvelőt. 

Könnyen érthető tájékoztatók és letölthető vizuális támogatások – A Koronavírusról című aloldal 

Szövetségünk a járvány megjelenésekor azonnal, rendkívül gyorsan reagált. Szakmai stratégiai 

partnereink önzetlen és azonnali együttműködésével akadálymentessé tettük a járványhelyzet 

megértését és rendkívül gyorsan kidolgozásra kerültek azok a vizuális segítségek is, amelyek a 

bevezetett korlátozások, a védekezés és az esetleges megbetegedések sikeres, hatékony és méltó 

kezelését teszik lehetővé mind a mai napig. Az oldalon könnyen érthető (képekkel, fotókkal 

kiegészített) tájékoztatókat és letölthető vizuális algoritmusokat (folyamatábrákat és videó-

modelleket) tettünk közzé, amik segíthetnek megérteni és kezelni a koronavírus miatt jelenleg 

kialakult helyzetet az autista személyekkel. Ezen kívül segédanyagok és ajánlások készültek a 

köznevelés, az egészségügy, a szociális intézmények és a rendvédelmi szervek részére, melyek 

folyamatosan frissítésre kerültek és jelenleg is elérhetőek mindenki számára. 

Az AOSZ koronavírus aloldalát elkészítő stáb elismert és több évtizedes tapasztalattal bíró 

szakemberekből, a vizuális anyagokat készítő grafikusokból és munkatársainkból állt. 

https://aosz.hu/koronavirus/  

A tartalomjegyzék itt elérhető: https://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/11/20201125-

koronav%C3%ADrus-aloldal-tartalomjegyz%C3%A9k.pdf  

 

InfoCentrum szolgáltatás működtetése (érdekvédelmi részfeladat) 

Az InfoCentrum (érdekvédelmi részfeladat) szolgáltatás keretében összesen 1068 megkeresés 

érkezett az AOSZ-hoz 2020-ban. Ezen belül a Budapesten működő központi irodába 739, a vidéki 

városokban működő AOSZ Info-Pont irodákba 329 megkeresés érkezett. Az összes megkeresésen 

belül 173 esetben volt szükség a jogász közreműködésére a válaszadáshoz. (A Jogsegélyszolgálat 

részletes működésének bemutatása a Jogi tevékenység c. fejezetben található.)  

A megkeresések közel kétharmada e-mailben, valamivel több, mint egyharmada telefonon érkezett. 

A protokoll értelmében lehetőség szerint e-mailben nyújtunk segítséget a telefonos megkereséseknél 

is, mert így több és pontosabb információt tudunk adni. Az AOSZ Info-Pont irodák rögzített 

nyitvatartási idővel működnek, külön képzett munkatárs fogadja az érdeklődőt ügyfélszolgálat 

keretében, de a járványhelyzet 2020-ban gyakran módosította a nyitvatartást, így ebben az évben 

kevesebb volt a személyes megkeresés. A koronavírus járvány következtében természetesen módosult 

a megkeresések összetétele, tematikája is. Sok kérdés érkezett a járványügyi jogszabályokkal, azon 

belül az autizmussal élő személyekre speciálisan vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatban. Külön 

http://www.data.aosz.hu/
http://www.data.aosz.hu/
https://aosz.hu/koronavirus/
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/11/20201125-koronav%C3%ADrus-aloldal-tartalomjegyz%C3%A9k.pdf
https://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/11/20201125-koronav%C3%ADrus-aloldal-tartalomjegyz%C3%A9k.pdf


említeni kell, hogy az aoszkártya igényléssel kapcsolatos megkeresések számának ugrásszerű 

emelkedése arra vezethető vissza, hogy a maszkviselési kötelezettség alól az autizmussal élő 

személyek felmentést kaptak, és az állapot igazolására az AOSZ által kibocsájtott aoszkártya vált 

általánosan elfogadottá. Ugyanez a jelenség indokolja a diagnózis után érdeklődő megkeresések 

számának emelkedését. A járványhelyzet okozta sok változás, bizonytalanság a korábbi években 

megfigyelt kritikus témáknál (oktatás, intézményi elhelyezés, autizmus-specifikus fejlesztések) 

ugyancsak a megkeresések számának emelkedését eredményezte. Az AOSZ külön aloldalt nyitott a 

járvánnyal kapcsolatos kommunikáció megkönnyítésére: ide kerültek föl azok a támogató szakmai 

anyagok, melyeket szakmai partnereink készítettek a járványhelyzet konkrét szempontjaira reagálva.  

Az InfoCentrum megkereséseinek tematikai összetételét az alábbi táblázat és diagram szemlélteti: 

 



 

 

 

 Érdekvédelem 

Az Oktatási Munkacsoport eredményei 

2020-ban az AOSZ Oktatási Munkacsoportjának szakmai tematikáját a következő célok határozták 

meg: a pedagógiai szakszolgálatok érzékenyítése, támogatása az autizmussal élő tanulók 

diagnosztizálásában, ellátásában, a szakszolgálatok jogszabályban előírt feladatainak 

megvalósításában.  

Ennek érdekében elkészült egy érzékenyítő tanulmány, melyet vizsgálati szempontokat bemutató 

kisfilmek egészítenek ki. A tanulmányt és a kisfilmeket a pedagógiai szakszolgálatok szakembereinek 

részvételével megtartandó szakmai konferenciákon fogjuk bemutatni, amint a járványhelyzet 

lehetővé teszi. A tanulmány tördelése, nyomdai előkészítése is megtörtént. 

Az Oktatási Munkacsoport megbízásából elkészült egy nagy adatelemző munka, több évre 

visszamenőleg áttekintve a közoktatásra vonatkozó KIR adatokat , illetve összahasonlítva azokat a 

NEAK-tól bekért adatokkal. Az elemzés elsősorban további szakmai kutatómunkában hasznosítható, 

illetve egy általános összefoglaló táblázatot a honlapon is az érdeklődők rendelkezésére bocsátunk. 

Elkészült egy ún. szülői toolkit, ami a szülők számára nyújt segítséget, útmutatást az oktatással 

kapcsolatos kérdések megoldásához. Az eszköztárat a honlapon is hozzáférhetővé tesszük. 

 



Érdekvédelmi tevékenységeink, eredményeink 

● Sajátos nevelési igényű tanulók köznevelésben való ellátására vonatkozó irányelv hatályon 

kívül helyezése miatt az AOSZ aggodalmát fejezte ki 

● Az AOSZ aktív közreműködésével a FESZT megküldte javaslatait a Miniszterelnökségnek a 

Covid 19- kapcsán 

● Az Oktatási Hivatal közzétette weboldalán az AOSZ koordinálásával készült “Ajánlás 

szakemberek és szülők számára autista gyermekek, tanulók digitális távoktatás idején 

történő ellátására” című dokumentumot. 

● A Bethesda Gyermekkórház és az AOSZ együttműködésre kérte fel az egészségügyi 

dolgozókat és folyamatos együttműködéssel mutat példát a méltó egészségügyi ellátás 

megvalósítása érdekében 

● Az eredményes érdekvédelmi összefogásnak köszönhetően 2020.03.26. Intézkedési Tervet 

írt alá Prof. Dr. Kásler Miklós a családban élő fogyatékos társaink védelme érdekében 

● 2020.05.13 - Fülöp Attila államtitkár válaszlevele biztosított Szövetségünket a GYOD 

jogosultak körének (nevelőszülőkkel kapcsolatos ki) bővítésével kapcsolatos szándékáról és a 

jogszabály napi 4 órás munkaviszonnyal együtt történő igénylés esetén történő jogszabály 

értelmezéséről 

● Együttműködés született a BKK és az AOSZ között a maszkviselési nehézségek kezeléséről és 

mentességről 

● 2020. 07. 13. - Az autizmussal élő gyermekek ellátásának problémáit képviseltük az 

Igazságügyi Minisztérium Családjogi Civil Munkacsoportjának gyermekvédelmi témájú 

munkaanyagában 

● Együttműködés született a MÁV és az AOSZ között a maszkviselési nehézségek kezeléséről és 

mentességről 

● Szövetségünk megkereste Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárt a tanévkezdést 

és a járványügyi intézkedések betartását érintően 

● Újabb 4 gyüttműködés született az AOSZés 4 közlekedési vállalat között a maszkviselési 

nehézségek kezeléséről és mentességről 

● Az Egyenlő Bánásmód Hatóság beolvasztásával kapcsolatban megtartott egyeztetésen 

vettünk részt 

● Megkerestük az Operatív Törzset, hogy ne tekintse a koronavírus betegség kockázatában 

alapbetegségként az autizmust és ne tüntesse fel nyilvánosan a halálozási adatok között 

Érdekvédelmi tevékenységünkről folyamatosan, minden kommunikációs csatornánkon tájékoztatjuk 

az autizmusban érintett családokat. A híreket és levelezéseket weboldalunkon közzétesszük: 

https://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/ 

 

Rendvédelmi együttműködés a fogyatékos emberekért 

https://aosz.hu/a-megyei-rendorfokapitanysagok-es-megyei-irodaink-tagszervezeteink-

egyuttmukodese-elindult/ 

https://aosz.hu/erdekvedelmi-naplo/


A 2019 augusztusában elindult sikeres rendvédelmi együttműködésnek köszönhetően az AOSZ gyors 

és hatékony együttműködést tudott megvalósítani a járványhelyzeti korlátozások rendvédeli kezelése 

területén. A korábban kialakított megyei együttműködésekre építve helyi együttműködéseket 

erősítettünk meg a megyei rendőrkapitányságok és tagszervezeteink között, mely élő kapcsolattá 

alakult. Az együttműködés során több sikeres, az autizmus sajátosságait figyelembe vevő és az 

autizmus sajátosságaira reagáló sikeres intézkedés is történt. A rendvédelmi kapcsolattartók 

rendszeresen keresik tagszervezeteinket akkor is, amikor épp nincs közös feladat. Törekednek a 

megelőzésre és arra, hogy folyamatosan rendelkezzenek a szükséges információkkal a helyi 

környezetről. 

A 2019 évi megállapodásunknak köszönhetően 2020-ban megvalósult: 

● a rendvédelmi dolgozók autizmussal kapcsolatos ismereteinek bővítése: az autizmus 

sajátosságai a rendvédelmi szervek intézkedései során - bemutató amerikai kisfilm magyar 

nyelvű feliratozását az AOSZ elvégezte, melyet az írott tájékoztatóval együtt az ORFK belső 

képzéseibe beépített (https://youtu.be/UzKLtLlLqQ4) 

● a fogyatékos emberek jogait és támogatási szükségleteit figyelembe vevő rendőri 

munkavégzés, 

● rendőrségi intézkedési protokollok fogyatékosságügyi szempontú felülvizsgálata, 

● infokommunikációs eszközök a fogyatékosságügy szolgálatában. 

Az AOSZ és az ORFK az együttműködések kialakítása során figyelembe vett a 2019 októberében 

megvalósított online felmérés jelzéseit. 

 

Új Országos Autizmus Stratégia készítése 

2019 októberében az AOSZ képviselői megállapodtak Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető 

miniszterrel, hogy a 2020-as évben 2008 után új Országos Autizmus Stratégiát készítenek. 

Az Országos Autizmus Stratégia készítését az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkársága 5 millió 

forinttal támogatta. Fülöp Attila szociális ügyekért felelős államtitkár és Nyitrai Zsolt miniszterelnöki 

megbízott, valamint Kővári Edit az AOSZ elnöke közösen kérték fel a stratégia elkészítésében 

kulcsszerepet betöltő 9 szakértőt. 

A szakértők 2020 őszén közösen meghatározták a stratégiai célokat, kereteket és munkacsoportokba 

rendeződve elvégezték a minden területre kiterjedő szakmai előkészítést. A szakmai előkészítés 

kiterjedt a korábbi intézkedések, stratégiai törekvések és eredmények felülvizsgálatára, a stratégiai 

területek meghatározására, a stratégiaalkotás szempontjaira, a munkacsoportok felépítésére. Az 

előkészítő munka eredményeként 2020 év végére elkészült egy áttekintő problématérkép, mely a 

problémák és annak hátterében rejlő okok beazonosítása mellett kitér az elérni kívánt célokra, a célok 

eléréséhez vezető intézkedések körére és a rendelkezésre álló erőforrások beazonosítására. 

A problématérkép bemutatásra kész, alapját képezheti a 2021-ben elinduló szakterületi közigazgatási 

egyeztetéseknek. 



 

 Szociális ellátások 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal történő korábbi évek együttműködéseinek 

eredményeképpen az autista személyek szociális intézményi ellátásában való szakmai fejlesztések 

elindultak. Kővári Edit elnök aktív részvételével és a korábban készített irányelvek, szakmai 

módszertani ajánlások alapján az SZGYF vezetősége első körben 2 (Dévaványa és Magyarszerdahely) 

autizmus-specifikus lakhatás és nappali ellátás elindítását készítette elő, melyet az EMMI külön 

támogatási szerződés megkötésével biztosított. Több alkalommal közösen tekintettük meg a Hajnal 

István Szociális Szolgáltató Centrum, Dévaványa, Hold utca 1. alatti helyszínt és találkoztunk a 

megvalósításban szerepet játszó vezetőkkel. Az ellátás kialakításában részt vett a mintaintézményt 

működtető helyi tagszervezetünk az Aut-Pont Alapítvány és szakemberei. A szolgáltatások 2021-ben 

elindulnak és újabb autizmus-specifikus szolgáltatások előkészítésének egyeztetése zajlott.  

Az intézménylátogatások során gyakran felmerül a dolgozók részéről a diagnosztizálatlan autizmus 

gyanúja, ezért az SZGYF az AOSZ támogatásával és az Autizmus Alapítvány szakmai felkészítésével 

(Szociális és Kommunikációs készségek - SCQ - szűrőeszköz alkalmazásával) felmérte a bentlakásos 

intézmények 40 év alatti lakói körében, hogy kinél megalapozott az autizmus gyanúja. 

 

Hazai szervezetekkel való kapcsolattartás 

Mindennapi munkánk során folyamatosan kapcsolatban állunk a társfogyatékosságokat képviselő 

egyesületekkel, szakmai- és jogvédő szervezetekkel egyaránt. Az AOSZ elnöke a FESZT elnöklését 2020-

ban átadta, de aktívan részt vesz annak munkájában.  

Stratégiai együttműködési megállapodásban együtt dolgozunk az ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Karral valamint az Autizmus Alapítvánnyal. Stratégiai partnereink szakemberei 

fölbecsülhetetlen értékű támogatást jelentenek az AOSZ hitelességének, szakmai megbízhatóságának 

biztosításában, az érintetteknek, a családoknak, a szolgáltatást nyújtóknak való megbízható szakmai 

útmutatás, valamint a döntéshozókkal, kormányzati, szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel 

folytatott tárgyalásainkhoz biztosított szakmai háttér nyújtásával. Példamutató és önzetlen segítséget 

nyújtottak a pandémiás helyzetben a családok segítésében. 

Szorosabb együttműködést kezdeményezett szövetségünk az NFSZK-val, azon belül is az Autizmus 

Koordinációs Irodával és a TEAM tanácsadó hálózattal. 

 

 Nemzetközi kapcsolatok (érdekvédelmi részfeladat) 

Az AOSZ tagja és együttműködik az Autism-Europe európai érdekvédelmi szervezetnek. 2020-ban a 

pandémia kezelésében és külföldre költöző családok segítésében működtünk együtt. 

Az AOSZ közvetetten részt vesz az EDF munkájában is a FESZT tagszervezeteként. 



 

 Jogi tevékenység 

 A jogsegélyszolgálatot (érdekvédelmi részfeladat) 2020-ban is dr. Kálozi Mirjam, az AOSZ megbízott 

jogásza vezette. 173 esetben volt szükség a jogász közreműködésére a megkeresések 

megválaszolásában. 

 A jogsegély-ügyek tematikai összetétele: 

 

 



 

A korábbi évekhez hasonlóan a jogsegélyszolgálatban jelentkező ügyek legnagyobb százalékát a 

különböző szociális vagy fogyatékosság alapú pénzbeli ellátások igénylésével, valamint az oktatási 

kérdésekkel kapcsolatos problémák teszik ki, ugyanakkor a koronavírus miatt felszaporodtak a 

munkajogi témájú megkeresések is. 

Továbbra is nagy számban fordulnak tehát elő az alábbi ellátásokkal kapcsolatos jogi problémák: 

megváltozott munkaképességű munkavállalók ellátásai, rokkantsági járadék, ápolási díj, GYOD, 

családi pótlék és fogyatékossági támogatás, parkolási kártya stb.  

Ezen ügykörökben a legnagyobb problémát továbbra is az jelenti, hogy az egészségkárosodás 

mértékének meghatározásakor az autizmus egészségkárosító hatását a szakértői szervek nem tudják 

megfelelően értékelni autizmus szaktudás hiányában.  

A fogyatékossági támogatás igénylése kapcsán az autonómia tesztek hiányára hivatkozással 

sorozatosan utasítják el a kérelmeket, ugyanakkor a hatóságtól az ügyfelek nem kapnak megfelelő 

tájékoztatást, hogy mi az az autonómia teszt és hol végzik el. Amennyiben a jogsegélyszolgálathoz 

azért fordulnak, mert még csak tervezik igényelni az ellátást, akkor mi mindig felhívjuk az érintettek 

figyelmét arra, hogy az ellátás igénylése előtt az autonómia teszt eredményeket szerezzék be és csak 

annak birtokában nyújtsanak be kérelmet az ellátásra.  

A pénzbeli ellátások kapcsán általános problémaként gyakran merült fel 2020-ban, hogy ezen 

eljárások egyfokúvá váltak, így ha az igénylő kérelmét elutasítják, akkor nincs lehetősége a 

közigazgatás rendszerén belül fellebbezni, hanem a határozattal szemben bírósági felülvizsgálatot kell 

kérnie. Ez sajnos sokakat elriaszt attól, hogy jogorvoslattal éljenek, mert nem tudják szakszerűen 

megírni a keresetlevelet, továbbá az ügyükkel foglalkozó illetékes bíróság lakhelyüktől távol található 

(mivel a felülvizsgálati ügyekkel a Törvényszékek és nem a helyi bíróságok foglalkoznak), így ha 

tárgyalás tartása szükséges, azon nagy nehézséget jelent megjelenniük. A Jogsegélyszolgálat több 



esetben segített az érintetteknek a már benyújtott keresetlevélre érkezett bírósági hiánypótlást 

értelmezni és teljesíteni, a beadványt megfogalmazni. 

2019. január 01. napján új ellátásként került bevezetésre a gyermekek otthongondozási díja (GYOD), 

mellyel kapcsolatban 2020-ban is sok megkeresés érkezett a jogsegélyszolgálathoz. Gyakran 

felmerül problémaként, hogy ezen ellátást csak a szülő veheti igénybe, így más, esetleg távolabbi 

rokon - pl. nagyszülő vagy szülő testvére, esetleg szülő új házastársa, aki a fogyatékossággal élő 

gyermek gondozásában is részt vesz, s akik még esetleg gyámi, gondnoki feladatokat is ellátnak - nem, 

mely azt eredményezi, hogy a vér szerinti szülő és az egyébként ugyanolyan gondozást, ápolást nyújtó 

más rokon között különbséget tesz a törvény és utóbbiakat hátrányosabb helyzetbe hozza. E tárgyban 

az AOSZ 2020. áprilisában megkeresést intézett az illetékes Minisztérium felé, kérve a GYOD-ra 

jogosultak körének bővítését. Ezen indítványt a Minisztérium ugyan támogathatónak találta, ám annak 

jelentős költségvetési vonzatára tekintettel nem tartotta időszerűnek a jogszabály módosítást.   

2020-ban újszerű jogi problémaként jelentkeztek a koronavírus által generált ügyek, így főként 

munkajogi kérdésekben kerestek meg minket a szülők olyan problémákkal, hogy hogyan tudnának 

még több munkaidő kedvezményt érvényesíteni, vagy mit tudnak tenni, ha már az összes 

szabadságukat kivették, továbbá hogyan tudnák elkerülni az átirányítást, amely szinte ellehetetleníti, 

hogy autista gyermekeik folyamatos felügyeletét megoldják. Ehhez kapcsolódóan az is felmerült, hogy 

az otthon töltött idő miatt kieső bevételt hogyan tudják pótolni.  

Felmerültek ezen kívül az elvált szülőket érintő kapcsolattartási nehézségek, melyek főként abból 

adódtak, hogy az egyik szülő a láthatás jogával élni szeretett volna, míg a másik szülő otthon tartotta 

volna a gyermekét a fertőzésveszélytől tartva.  

Oktatás területén - ám más területen is - a maszkviselési szabályok betartása okozott nehézséget az 

autista gyermekek, tanulók számára, így e témakörben is több megkeresésünk volt. 

2020-ban oktatás területén egyébként az alábbi tipikus problémák merültek fel: 

1.) Nincs megfelelő oktatási intézmény a gyermekek számára, nem látják el őket szakszerűen. 

Hogyan találhatna a szülő megfelelő helyet gyermeke számára? A szakértői bizottságok még 

mindig az intézményrendszer által nyújtott lehetőségekhez próbálják a gyermekek 

diagnózisát igazítani, s nem pedig a gyermekek igényeihez mérten próbálnak meg nyomást 

gyakorolni az oktatási intézményekre, hogy teremtsék meg az igény szerinti feltételeket, s 

legtöbbször a szülőre hárítják az intézménykeresés feladatát is, holott az az ő jogszabályi 

kötelezettségük lenne. 

2.) A koronavírus miatt megváltozott körülmények következtében (online oktatás nehézségei, 

maszkviselés stb.) nem tud a gyermek az oktatási intézményben megfelelően teljesíteni. Mit 

tegyen a szülő?  

3.) Vizsgákon, érettségi vizsgán igénybe vehető mentességek, kedvezmények igénybevételének 

módja, s az ezzel kapcsolatos lehetőségek. 

Egyre erősödő tendenciaként észlelhető, hogy a szülők látva a rendszer diszfunkcionális működését 

igyekeznek elkerülni, hogy gyermekük SNI státuszba kerüljön, vagy ha már ez megtörtént szeretnék 

elérni, hogy ebből a státuszból a gyermek kikerüljön, mivel az állami ellátásról nem lehet lemondani, 



ugyanakkor az nem nyújt minőségi fejlesztést, ezért az SNI státusz inkább csak korlátokat jelent az 

intézményválasztás területén. Akik tehetik, magán úton biztosítják gyermekük fejlesztéseit is. 

Számokban: Összesen 173 regisztrált jogi segítséget vagy tanácsadást igénylő esetben fordultak a 

jogsegély szolgálathoz. Számtalan esetben segített jogászunk megfogalmazni szülői leveleket, 

beadványokat, illetve jogorvoslati kérelmeket. 

2020-ban dr. Kálozi Mirjam bár nem látott el jogi képviseletet sem bírósági perben, sem pedig más 

hatóság előtti eljárásban, ugyanakkor a korábbi évekhez hasonlóan a háttérben számos 

bírósági/hatósági ügyben folyamatos beadvány készítéssel, tanácsadással segítette a 

Jogsegélyszolgálathoz fordulókat. Ezek közül kiemelendő két GYOD-dal kapcsolatos ügy, melyek az 

érintettek szempontjából sikerrel zárultak. Az egyik ügyben a GYET-ben részesülő szülő számára a 

hatóság csak különbözeti összegben állapította meg a GYOD-ot, annak ellenére, hogy a jogszabály 

egyértelműen úgy fogalmaz, hogy a két ellátás egymás mellett teljes összegben jár. (Több esetben volt 

már megkeresés e probléma tárgyában.) Ezen jogszabálysértő döntését a hatóság saját hatáskörben 

eljárva megváltoztatta, tehát az ügyfél által beadott keresetlevelet nem is továbbította a bíróságra. 

Jogászunk egy kiemelt gyermekvédelmi ügyben keresetlevelet írt, s az ügy 2020 nyara óta a bíróságon 

folyamatban van, továbbá egy rokkantsági járadék ügyében is keresetlevelet fogalmazott meg. Ez az 

ügy szintén még folyamatban van.  

Fentieken kívül is több hatóság és bíróság előtti eljárás van folyamatban, amelyekben a jogi 

háttérmunkát dr. Kálozi Mirjam végzi. 

Jogszabály véleményezés: Az AOSZ az Egyenlő Bánásmód Hatóság megszüntetését és feladatainak az 

alapvető jogok biztosához való telepítését javasló jogszabálytervezetet véleményezte, melyben 

kifejtette többek között, hogy nem támogatja az EBH megszűnését. 

Érdekvédelmi munka: Szövetségünk 2020-ban az Emberi Jogi Munkacsoport munkájában továbbra 

is részt vett és egy családjogi témájú, a munkacsoport keretében készült munkaanyagot is 

véleményezett jogászunk, dr. Kálozi Mirjam. 

Egyéb: 2020-ban 2 újságcikk illetve hír készült dr. Kálozi Mirjam közreműködésével, mely írások az 

Esőember című újságban és/vagy a Szövetség honlapján is megjelentek. 

AOSZ Info-Pont irodák felkészítésével és támogatásával kapcsolatos feladatok: Jogászunk több 

esetben nyújtott segítséget a vidéki AOSZ Info-Pont irodákba érkezett jogi jellegű megkeresésekkel 

kapcsolatban. 

 

Forrásteremtés 

Az AOSZ-t évről évre egyre több olyan együttműködéssel keresik meg szervezetek, melyek kisebb 

összegű adományt ajánlanak fel.  

 



Adó 1%-os felajánlások 

1%-os kampányunkban több kommunikációs csatornán próbáljuk elérni azokat az adózókat, akik 

szövetségünket támogatnák személyi jövedelemadójuk 1 %-val. Az AOSZ 2020. rendelkező évre a NAV 

tájékoztatása szerint 2 535 742 Ft összeget kapott 468 felajánlótól.  

 

Animátor órák megtartása, Társadalmi szemléletformálás (3. részfeladat) 

Animátoraink 2020-ban az „Utazás az autizmus körül – Lehet-e autista gyermek a padtársam?” 

program keretében a kialakult pandémiás helyzetben szemléletformáló órát gyakorlatilag alig tartott  

Folytatódott azonban az együttműködés a Decathlon Áruházakkal a dolgozók autizmus ismeretek 

bővítésével és a rendvédelmi szervek, valamint a kormányhivatalok közszolgáltatásaiban dolgozó 

személyek esetében is annak érdekében, hogy az autizmusra felkészülten várják az ügyfeleket és segítsék 

az intézkedéseket. 

 

Képzések - szülőtréningek és felnőttképzési tevékenység  

2020-ban három képzés megvalósításában való partnerségre ill. helyszínük megválasztására írtunk ki 

pályázatot: 1 db Fogódzó, 1 db Autizmus és szexualitás, 1 db Felnőtt Fogódzó E-001430/2016/D001. A 

tagszervezetektől beérkezett pályázatok eredményéről azonban már nem született döntés, egyrészt 

mert a pandémia nehezen tervezhetővé tette a programokat, másrészt a felnőttképzési szabályozás 

átalakítása 2020 nyarán a képzések kivitelezése előtt egyéb adminisztratív feladatokat rótt az AOSZ-

ra. Mivel a szülőképzések és tréningek támogatása költségvetési forrásból származik, az eddig a 

felnőttképzési rendszerben nem regisztrált programokat is - Fogódzó és Autizmus és szexualitás című 

tréning - engedélyeztetni szükséges. 2020-ban az utóbbi engedélyeztetése valósult meg Autizmus és 

Nemiség címmel, a hozzá kapcsolódó tananyagfejlesztéssel, a képzési tartalmak frissítésével, 

aktualizálásával együtt. 

2020-ban tovább bővült az AOSZ felnőttképzési palettája a modellprogram keretében végrehajtott, a 

gyermekkori segítők képzésére alkalmas képzési program engedélyeztetésével: Autizmussal élő 

gyermekeket nevelő családok támogatása, a lakókörnyezetben segítő személyek képzésén keresztül 

E-001430/2016/D005 

 

Autizmussal élő családokat segítő modellprogram folytatása 

2019 decemberében az Emberi Erőforrások Minisztériuma Fülöp Attila szociális államtitkár 

képviseletében 5 millió forintot biztosított az Autizmussal élő családokat segítő modellprogram 

folytatásához (43239-3/2019/SZOCSZOLG iktatószámú támogatói okirat). A koronavírus járvány miatt 

azonban a 2020-ra tervezett feladatok nagyrésze halasztódott, a projektidőszak meghosszabbításra 

került (X/4091-2/2020/SZOCSZOLG iktatószámú támogatói okirat) 2021. november 30-ig. 



A 2020-ban létrejött eredmények azonban a modellprogramon kívül is bővítik az AOSZ szolgáltatásait:  

Létrejött egy új aloldal az AOSZ honlapján, ahol a családok jelezhetik, ha segítő személy támogatását 

szeretnék igénye venni, és kapcsolatot keresnek ilyen személlyel. Az AOSZ automatikusan továbbítja 

ezeket az igényléseket a modellprogram keretében létrejött, de már attól függetlenül működő, nem 

nyilvános segítői névjegyzékben szereplő segítőkhöz. 

Másik fontos és maradandó jelentőségű eredmény a gyermekkori segítők képzésére alkalmas képzési 

program kidolgozása és engedélyeztetése. Ez a képzés a felnőttkori segítőknek szóló, a modellprogram 

2018-as szakaszában kidolgozott képzési programmal együtt nem szülőknek, de nem is 

szakembereknek szól, hanem autizmus-szakmai előképzettséggel nem rendelkező, laikus 

személyeknek, akik a képzések elvégzésével azonban képessé válhatnak a családban élő, autizmusban 

érintett gyermekek vagy felnőttek támogatására, pár órás felügyeletére, kísérésére, akár a szülő, 

gondviselő átmeneti távollétében is.  

  

 

 Kelt: Budapest, 2021. március 25. 

 


