
Tisztelt Tagok! 
 
Az Autism-Europe és annak tagjai teljes szolidaritást vállalnak Ukrajna népével. Szeretnénk 
köszönetet mondani mindazoknak, akik segítséget nyújtottak az ukrán autizmussal élők 
közösségének. 
 
Vannak, akik már konkrét lépéseket is tettek, felvették a rászorulókkal a kapcsolatot, és segítettek. 
Erre azért lehetett szükség, mert sajnálatos módon az autizmussal élők és családjuk jelenleg egy 
nagyrészt láthatatlan csoportot képeznek, akiket a legutóbbi humanitárius törekvések kevéssé 
támogatnak. Az AE-tag Child with Future (Ukrajna) szervezettel folytatott konzultációnkat követően az 
European Council of Autistic People-lel együtt felszólítunk minden politikai vezetőt, hivatalos szervet 
és humanitárius szereplőt, hogy gondoskodjanak az autizmussal élők sürgős szükségleteinek 
kielégítéséről. Hamarosan közzétesszük a teljes nyilatkozatunkat. 
 
Mindemellett kérjük mindazokat, akiknek szándékában áll és tudnak is segíteni, hogy támogassák a 
következő törekvéseket: 
– Javasoljuk, hogy az ukrán autizmussal élők közösségének segítséget nyújtani képes személyek 
lépjenek be ebbe a Facebook-csoportba, és osszák meg a rendelkezésre álló információkat. 
Ebben a csoportban gyűjtünk minden információt az ukrán menekültek számára külföldön már 
elérhető támogatásokról, és mindenféle egyéb segítségről, amelyet az Ukrajnában tartózkodó 
autizmussal élők igénybe vehetnek. 
 
Konkrét segítséget többek között a következő módokon tudunk nyújtani: 
 
– Tájékoztató anyagokat állíthatunk össze, hogy felhívjuk a hatóságok, humanitárius segélyt nyújtók 
figyelmét az autizmusra – azokban az országokban is, ahol befogadják az ukrajnai menekülteket. 
Érdemes megemlíteni, hogy az ukrajnai autizmussal élő felnőttek általában nem rendelkeznek 
diagnózissal, melynek következtében még nehezebben jutnak segítséghez. 
 
– Alternatív és augmentatív tájékoztató anyagokat tervezhetünk, hogy könnyebb legyen megbirkózni a 
mindennapokat megzavaró eseményekkel és a különféle nehéz helyzetekkel. 
 
– Önkéntesként online segítséget nyújthatunk az autizmussal élő embereknek, hogy meg tudjanak 
küzdeni az őket érő nagyfokú stresszel – ezekre leginkább ukrán, orosz, belarusz és lengyel nyelven 
van szükség. 
 
– Felhívhatjuk a figyelmet egész Európában arra, hogy gondoskodni kell az Ukrajnában és az ország 
határán túl tartózkodó autizmussal élők és családjuk sürgős szükségleteinek kielégítéséről, és 
támogathatjuk a törekvéseket ennek megvalósítására (hamarosan közzéteszünk erről egy 
nyilatkozatot). 

  
Ha valaki segíteni szeretne a fent említett módszerekkel vagy egyéb javaslatai vannak, kérjük, vegye 
fel velünk a kapcsolatot! Ezt az oldalt rendszeresen frissíteni fogjuk a honlapunkon, itt elérhetőek a 
figyelemfelhívás eszközei: https://www.autismeurope.org/what-we-do/areas-of-action/support-for-
autistic-people-in-ukraine/  
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