
Bemutatkozó- Kővári Edit 

Az Autisták Országos Szövetségének tagsága, és követői az eltelt nyolc év tapasztalatai alapján képet 

kaphattak az AOSZ-nál végzett eddigi munkámról, ezért a mostani bemutatkozásom inkább egy 

jövőképre és az előttünk álló lehetőségekre fókuszál. 

Az Autisták Országos Szövetségének vezetését természetesen sehol nem tanítják! Az erős motiváltság 

és elköteleződés segített abban, hogy amikor az AOSZ tagsága elnöknek választott a kezdetben erős 

kihívásokat, bizonytalanságokat leküzdjem. Rengeteget tanultam a 8 év alatt a szülőtársaktól, a 

tagszervezeti vezető társaimtól, a szolgáltatások vezetőitől, az autizmus szakmai szervezeteitől és a 

közigazgatás több szereplőjétől. Tapasztalatokat szereztem abban, hogy hogyan lehet végig vinni 

hosszabb ideig tartó folyamatokat, milyen kompetenciákkal bíró munkatársakkal tudjuk egyre 

hatékonyabban működtetni a szervezetet és elérni a céljainkat. Mára szerteágazó kapcsolatrendszert 

épített ki az AOSZ a döntéshozók és a közigazgatás, a szolgáltatások területén kulcsszerepet betöltő 

vezetőivel.  

Úgy érzem, hogy a Szövetségen belül és a Kormányzattal való együttműködésben egyaránt olyan 

folyamatok indultak el, melyben érdekvédők, szakértők, döntéshozók összehangoltan köteleződtünk 

el amellett, hogy a lehető legrövidebb időn belül történjenek érzékelhető pozitív változások, a 

családok életében. Nem egy-egy területen, hanem rendszerszinten, átfogóan, életútszerűen. 

Mindannyiunk felelőssége, hogy az elköteleződést, a szándékot aprópénzre váltjuk-e? Ennek egyik 

kulcstényezője, hogy a közösségünk eléggé összefog-e, tudjuk-e közösen képviselni azokat a nagyon 

fontos célokat, szempontokat, melyeket a közösségünk határozott meg az elmúlt években, és 

amelyeket 2021. nyarán ismét megerősíthettünk, felülvizsgálhattunk, újra fogalmazhattunk a vidéki 

rendezvények személyes találkozói során. Megítélésem szerint az elnök szerepe és felelőssége abban 

áll, hogy jól bánjon ezekkel az erőforrásokkal, az igen erős tenni akarással, amit a jelenlegi 

folyamatokban érzékelhetünk. Megválasztásom esetén azt szeretném elérni, hogy az immár 

megerősödött központi és vidéki munkaszervezetekkel csapatban dolgozva megvalósítsuk azokat a 

stratégiai célkitűzéseket, amelyek mind a családokban, mind a szolgáltatásokban megoldást 

hozhatnak a jelenleg még meglévő problémákra. Az út hosszú, de vannak könnyebben 

megvalósítható feladatok, amelyek hatása hamarabb érzékelhető lehet. Ahhoz, hogy a céljainkig 

eljussunk az elmúlt 8 év és az azt megelőző 25 év munkája is kellett. Felépítettünk egy hálózatot, 

felépítettünk egy kapcsolatrendszert, megerősödött a munkaszervezetünk, együtt dolgozunk a 

„szakmával” és elkezdtünk együtt dolgozni a kormányzat szereplőivel. Az úton elindultunk, a célok 

világosak, ezért az is világos, hogy a Szövetségnek mi a feladata. 

Az autista gyermekem és társai jövőjének érdekében azt kívánom, hogy a Szövetség tagsága hozzon 

jó döntést 2021. szeptember 25-én annak érdekében, hogy ez az út eredményes legyen, a munka 

hatékony legyen és a változás minél hamarabb érzékelhető legyen. Ha az elmúlt évek munkája 

nyomán az AOSZ tagsága úgy dönt, hogy rám bízza továbbra is az elnöki feladatot akkor a korábbi 

évek lelkesedésével, felelősségvállalásával és értékrendjével fogok tovább dolgozni. Amennyiben a 

Szövetség új elnököt választ, abban az esetben is kötelességemnek érzem támogatni az AOSZ új 

vezetését abban, hogy ezeket a célokat elérje. 

Egyúttal szeretném kihasználni a lehetőséget arra is, hogy köszönetet mondjak mindenkinek, akivel 

az elmúlt években rövidebb, vagy hosszabb ideig együtt dolgozhattam. Azoknak is, akikkel 

nehezebben tudtam és azoknak is, akikkel könnyebben, mert mindannyian fontos szerepet játszottak 

az eredmények elérésében, és én nagyon sokat tanultam Tőlük. Úgy gondolom, hogy felelősségem a 

megszerzett tudást és tapasztalatot az autizmusban érintett társaink és családjaik jobb 

életminőségének elérése érdekében használnom. 


