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Szakmai beszámoló 
az „Autizmusban érintett családokat segítő modellprogram folytatása 2019-2020” című, 
a 43239-3/2019/SZOCSZOLG és X/4091-2/2020/SZOCSZOLG támogatói okiratok alapján 

megvalósított projektről 
 
 
forrás: EMMI támogatás 
Ez a projekt a 2018-ban az EMMI 2,5 millió forintos támogatásból megvalósított modellprogram 
folytatása volt. A folytatáshoz Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkára 2019 
decemberében 5 millió forint támogatást adott. Az eredeti terv szerint a projekt 2020. november 30-
n zárult volna, a koronavírus járvány miatt azonban egy év meghosszabbításra került sor 2021. 
november 30-ig.  
 
új, gyermekkori segítőknek szóló képzés kidolgozása és nyilvántartásba vétele 
A modellprogram célja, hogy speciális, nagy gyakorlati tartalmú képzésekkel olyan laikus segítőket 
képezzünk ki, akik utána támogatást tudnak nyújtani az autista személyt nevelő családoknak azzal, 
hogy vigyáznak, felügyelnek az érintett családtagra, vagy közös programot csinálnak vele, amíg a 
család, a szülők egyéb ügyeket intéznek. Ezt a célt speciális képzési programok szolgálják: az összesen 
négynapos képzés első két napján elméleti felkészítést kapnak a résztvevők, utána egy családnál a 
gyakorlatban próbálják megvalósítani a tanultakat, majd a képzés két további napján már a saját 
konkrét tapasztalataikat beszélik meg a szakmai előadókkal. 
Külön képzési program szól a felnőttkori, és külön a gyermekkori segítőknek. A felnőttkori segítőknek 
szóló képzést még a 2018-as modellprogramban kidolgoztuk, a gyermekkori segítőknek szóló képzés 
kidolgozása és engedélyeztetése azonban már a jelen projekt eleme volt.  
A gyermekkori segítőknek szóló képzés neve: „Autizmussal élő gyermekeket nevelő családok 
támogatása, a lakókörnyezetben segítő személyek képzésén keresztül”  
Nyilvántartásba vételi száma: E-001430/2016/D005 
Nyilvántartásba vétel időpontja: 2020. május 25. 
 
két képzés meghirdetése 
Mind a felnőttkori, mind a gyermekkori segítők képzési engedélye kontakt formájú megvalósításra 
szól, mi is így terveztük, halogattuk a meghirdetést, várva a kedvező körülményeket járványügyi 
szempontból, de a szabályozás éppen ellenkező irányt vett: 2021. március 5-től csak digitális 
formában lehetett megtartani a képzéseket, függetlenül attól, hogy az eredeti engedély milyen 
formára szólt (104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet). Ezért 2021. március 9-től meghirdettük mind a 
gyermekkori, mind a felnőttkori segítőknek szóló képzést, online formában: 
Autizmussal élő gyermekeket nevelő családok támogatása, a lakókörnyezetben segítő személyek 
képzésén keresztül E-001430/2016/D005 - 2021. május 10-11., június 7-8. 
Segítők képzése autizmussal élő személyek otthoni támogatására E-001430/2016/D004 - 2021. május 
17-18., június 21-22. 
 
 

Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. 
Telefon 061 354-1073 
Fax 061 302-0194 
E-mail info@esoember.hu 
Honlap www.aosz.hu 
Adószám 19025915-1-41 
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képzések online térbe helyezése 
Mire lezárult a jelentkezés, elérkezett a képzések megvalósításának ideje, ismét változott a 
szabályozás, 2021. május 24-től visszaállt az eredeti rend a képzésekkel kapcsolatban, ismét kontakt 
formájú képzéseket lehetett tartani (177/2021. (IV. 15.) Korm. rendelet), ami mindkét folyamatban 
lévő képzésünknél a 3. és 4. napot érintette. Mi azonban nem változtattunk, mert addigra meg voltak 
kötve a felnőttképzési szerződések, és sok résztvevő az ország távolabbi körzeteiből vagy 
Kárpátaljáról kizárólag online formában tudott bekapcsolódni. A képzések online vagy kontakt 
formájával kapcsolatos döntéseket mind az EMMI-vel, mind a Pest Megyei Kormányhivatal 
Felnőttképzési osztályával egyeztettük. Így mindkét képzés teljes időtartamban – összesen nyolc nap 
– online térben zajlott, az Autizmus Alapítvány által biztosított webex felületen. Minden résztvevő a 
képzés előtt postán megkapta a felnőttképzési szerződéseket, valamint a teljes kinyomtatott, lefűzött 
oktatási segédanyagot, ami a ppt-ket, az otthoni elméleti tananyagot és a felmérő szempontsort 
tartalmazta. Az előadók nyomtatott naplót vezettek a képzés haladásáról. Mindkét képzést a 
felnőttképzési szabályozásnak megfelelően dokumentáltuk.   
 
segítők képzése 
Mindkét képzésben húsz fő volt a maximális részvételi létszám. Mindkettőre jelentkeztek is ennyien, 
úgy, hogy hárman mindkét képzésre jelentkeztek. A felnőttkori segítők közül ketten visszaléptek – 
egyiküknél nem volt meg az előírt iskolai végzettség, másik nem tudta megoldani a távollétet a 
munkahelyéről, valamint további két résztvevő kimaradt a második nap után – egy szülőpáros felnőtt 
korú autista gyermekkel, akik úgy érezték, hogy a saját gyermekükkel kapcsolatos problémák 
egyelőre túlságosan lefoglalják őket, nem tudnának teljes értékű segítőként működni. Így a 
gyermekkori képzésben 20, a felnőttkori képzésben 16 résztvevő szerzett oklevelet. Ez összesen 33 fő 
újonnan végzett segítő személyt jelent.  
 
térségek, ahonnan jelentkeztek a segítők 
Az online formának előnye is volt, mert a távolabb élő segítők is részt tudtak venni a képzéseken. 
Budapestről 11 segítő jelentkezett, Érdről 5, a többiek Dunaújváros, Siófok, Tata, Tatabánya, 
Várpalota, Győr, Pécs, Szarvas, Nagykálló, Nyíregyháza, Olaszliszka, Debrecen, Gyula, Miskolc 
városából, valamint Heves és Borsod megyei kistelepülésekről. Két segítő Kárpátaljáról kapcsolódott 
be.  
 
segítők motivációi 
A jelentkezők többsége fiatal vagy középkorú, az összesen 37 jelentkezőből 31 nő, 6 férfi. Erős 
motivációt jelentett az érintettség: 14 fő érintett szülőként vagy nagyszülőként, 1 fő érintett személy 
élettársaként kapcsolódott be. Többen a segítők közül pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus 
pályára készülnek, már eddig is végeztek segítői tevékenységet, és most vonzó volt számukra, hogy a 
képzések révén szakmai segítséget kaphatnak és gyakorlati tudást is szerezhetnek. Gyakori, hogy az 
érintett szülők maguk is képzettséget szereznek valamely, az autizmussal kapcsolatos szakmában. Sok 
jelentkezőnk pedagógiai, szociális, egészségügyi területen dolgozik, gyakran találkozik autizmusban 
érintett személyekkel, és szintén a gyakorlati szempontú képzés vonzotta őket. A képzésre 
autizmusban jártas szakember is jelentkezett, aki eddig megszerzett tudását akarta kiegészíteni, 
rendszerezni. Több jelentkezőnk szervezetten, valamely szülőszövetség tagjaként vagy családsegítő, 
támogató szolgáltatást nyújtó szervezet munkatársaként végez évek óta segítői munkát. Részt vett a 
képzésben olyan laikus személy is, aki üzleti, gazdasági, technológiai területen dolgozik, nem volt 
semmiféle autizmus előképzettsége, csak az érdeklődése, segíteni akarása az autizmussal élők iránt. 
A heterogén csoport komoly szakmai feladat elé állította az előadókat, de sikerült úgy összehangolni 
a munkát, hogy az eltérő felkészültségű résztvevők egymás segítségére lehessenek.  
 
családok 
A segítők mellett – a kidolgozott gyakorlatnak megfelelően – érintett családok is bekapcsolódtak a 
modellprogramba olyan formában, hogy a két képzési blokk közötti időszakban lehetőséget adtak 
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segítő partnerüknek a gyakorlásra. Mivel a koronavírus járvány miatt a projekt megvalósításának 
egész ideje alatt óvatosan kellett kezelni a személyes kontaktusokat, nem írtunk elő kötelezően 
teljesítendő gyakorlási óraszámokat. Arra bíztattuk a résztvevőket, hogy elsősorban az felkészülésre 
koncentráljanak, a tananyagban szereplő felmérő szempontsor alapján ismerkedjenek meg mind az 
érintett személlyel, mind családjával, tárják föl az autizmussal élő gyermek vagy felnőtt speciális 
igényeit. Ideális esetben a segítőnek már van kapcsolata a családdal, mikor jelentkezik a képzésbe, de 
még ilyen esetben is hasznosnak bizonyult a felmérő kérdőív kitöltése, mert sok új szempontra hívta 
föl a figyelmet. Az esetek többségében a segítők és partner családjuk most ismerkedtek meg, és 
ismét bebizonyosodott, hogy a kérdőív mentén történő felmérés kiváló módszer a várható feladatok 
azonosításához. A családok nagyon segítőkészek voltak, köszönet illeti őket. Volt olyan család, ahol 
mind az érintett gyermek, mind annak szintén érintett édesanyja partnerséget nyújtottak a segítőnek 
mind a gyermekkori, mind a felnőttkori képzésbe való bekapcsolódáshoz.   
 
szupervíziók 
A segítői tevékenység során számos megoldandó probléma merülhet föl, aminek megoldásához 
autizmusban jártas szakember tanácsára van szükség. Ezért szakmai szupervíziókat szerveztünk 
összesen hat alkalommal az Autizmus Alapítvány szakembereinek irányításával. Néhányat személyes 
jelenléttel szerettünk volna megtartani az Autizmus Alapítvány helyszínén, hogy a segítők az ottani 
protetikus környezetet is megismerhessék, de a járványhelyzet alakulása miatt végül mind a hat 
szupervíziót online formában szerveztük meg. Az elsőre 2020 novemberében (2020.11.09.) a 2018-
ban végzett segítőket hívtuk meg, a másodikat (2021.08.16.) és a harmadikat (2021.08.17.) 2021 
nyarán kifejezetten az egyes képzések résztvevőinek szerveztük, majd 2021 őszén további három 
szupervíziót hirdettünk meg (2021.09.20., 2021.11.08., 2021.11.26.), alkalmanként legfeljebb 20 fő 
részvételével, függetlenül attól, hogy melyik képzést végezték el. Az első szupervízióhoz sajnos nem 
tudtak bekapcsolódni a segítők egyéni technikai akadályok miatt, ezért az ajánlott szakmai 
újdonságokat pótlólag emailben megküldtük nekik. A többi szupervízió nagyon sikeres és inspiratív 
volt.  
 
segítői névjegyzék 
Miután lezárult a modellprogram, a segítők a továbbiakban önállóan, saját döntésük szerinti 
formában és keretek között folytathatják segítői tevékenységüket, melynek felügyeletére és 
ellenőrzésére az AOSZ-nak már nincs hatásköre. Amennyiben a segítő külön megállapodást köt az 
AOSZ-szal, bekerülhet az AOSZ által kezelt, nem nyilvános segítői névjegyzékbe. A névjegyzékben 
szereplő segítők a következő módon érhetők el: ha egy család egy segítő személy támogatását 
szeretné igénybe venni, az AOSZ honlapjának e célra létrehozott aloldalán 
http://aosz.hu/otthonsegites tud üzenetet küldeni. Az üzenet adattartalma meghatározott, a 
következőket lehet megadni: a támogatás helyét megye szerint, a támogatandó személy gyermek- 
vagy felnőttkorát, valamint az igénylő elérhetőségeit. Ez az üzenet email formájában megjelenik a 
segítőknél, akik eldöntik, van-e kapacitásuk a megjelölt kategóriában támogatást nyújtani, és 
amennyiben igen, úgy az a segítő közvetlenül kapcsolatba lép az igénylővel. Az AOSZ tehát érdemben 
már nem vesz részt a szolgáltatás közvetítésében, szerepe abból áll, hogy a honlapján folyamatosan 
biztosítja ezt a lehetőséget. 
A jelenlegi projekt képzéseit sikeresen elvégző, összesen 33 fő közül egy már szerepelt a 
névjegyzékben, mert ő a 2018-as modellprogramban is részt vett, a többiek közül a mai napig 22 
segítő küldte vissza aláírva a megállapodást.  
 
 
visszajelzések, további irányok 
Mind a segítők, mind a családok értékes visszajelzéseket, javaslatokat küldtek, melyekre figyelni 
fogunk az eredmények megőrzése, továbbfejlesztése érdekében.  
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- Ha újra meghirdetünk segítőknek szóló képzést, jobban elő kell készíteni a családok bevonását. A 
segítségre szoruló családok felkutatásában nagy szerepük van a szülőszervezeteknek, az AOSZ Info-
Pont irodáinak, a családsegítő szolgáltatóknak.  
- Szorosabb, rendszeresebb kapcsolatot kell kiépíteni a családok támogatásában részt vevő 
szervezetekkel. 
- A felhívásokban az eddiginél is pontosabban kell megfogalmazni, hogy mi a feladata a segítőnek és a 
családnak, hol vannak a határok, hogy a félreértéseket kiküszöböljük, és ne érje csalódás a családot. 
- A modellprogramban kidolgozott képzések felépítését meg kell tartani, mert ez a projekt is 
megerősítette, hogy ezek a képzések és a követő szupervíziók alkalmasak arra, hogy laikus 
személyeket is bevonjunk az autizmusban érintett családok támogatására. Rendkívül nagy igény van a 
projektben modellezett szolgáltatásra, ezért törekedni kell arra, hogy ezek a képzések az AOSZ 
állandó képzési palettájára kerüljenek, és minél több alkalommal meghirdessük őket. 
- Amennyiben az AOSZ bővíteni szeretné a jövőben hatáskörét, a képzések és szupervíziók 
szervezésén, valamint a segítők igénylésére szolgáló honlap-oldal működtetésén túl a közvetlen 
szolgáltatás szervezését is irányítaná, ahhoz stratégiai döntésre, valamint jelentős további anyagi- és 
munkaerő-forrás bevonására lenne szükség. 
- Az AOSZ szakmai partnerként továbbra is az Autizmus Alapítvány szakembereire számít, akiknek 
felkészültsége, tudása alapozta meg a modellprogram eddigi sikereit, és ugyanez nélkülözhetetlen az 
eredmények fenntartásához és továbbfejlesztéséhez. Az Autizmus Alapítvány szakemberei továbbra 
is elkötelezettek a modellprogramban megalapozott szolgáltatás fejlesztésének szakmai támogatása 
mellett képzések, szupervíziók formájában.  
 
Kelt: Budapest, 2022. január 12. 
 

sk. Kővári Edit 
elnök 


