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Tisztelt Polgármester Úr! 

 

Az Autisták Országos Szövetsége munkatársa vagyok. 

Az Autisták Országos Szövetsége és helyi tagszervezetei közösen tesznek lépéseket azért, hogy az 
autizmusban érintett helyi lakosok és családjaik a mindenki számára elérhető életminőségben tudják 
mindennapjaikat tölteni, tevékeny, adófizető, teljes értékű tagjai lehessenek a helyi közösségeknek. 

Az 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 86.§ (2) c) pontja értelmében 
minden olyan magyar települési önkormányzatnak, amelynek lakosságszáma meghaladja a 10.000 
főt, kötelező nappali ellátást kell biztosítania a fogyatékos személyek számára, beleértve az 
autizmusban érintett személyeket is. Az önkormányzatok ennek a kötelezettségüknek eleget is 
tesznek. Az az általános tapasztalatunk, hogy az autizmusban érintett személyek számára ezek a 
szolgáltatások nem hozzáférhetőek, vagy nem tudják biztosítani azokat a feltételeket, amelyeknek 
köszönhetően az autizmusban érintett lakosok más fogyatékossággal élő társaikhoz hasonló 
minőségű szolgáltatásban részesülhetnének. A lakosság több, mint 1%-át érintő fogyatékosság 
egyben azt is jelenti, hogy minden 10 000 főnél nagyobb városban szükséges kialakítani fogyatékos 
személyek nappali ellátását autista személyek számára. Az autizmusban érintett lakosság száma 
évről-évre dinamikusan nő, így a szükséglet egyre határozottabban fog megjelenni az 
önkormányzatoknál. 

Az autista személyek számára létrehozott nappali ellátást nyújtó szolgáltatás biztosításával nemcsak a 
szociális kötelezettségeinek tesz eleget a város, hanem biztosítja az autista személyek jogait, 
esélyegyenlőségét, a gondoskodásra szoruló lakosság számára élhető mindennapokat teremt. A 
szolgáltatás biztosítja az autizmusban érintett személyek jobb életminőségét, képességeinek 
fenntartását és további fejlesztését, valamint megelőzi a családi krízishelyzetek kialakulását, a korai 
intézménybe kerülést. Lehetővé teszi a családtagok számára, hogy tudásukat a munkaerő-piacon 
kamatoztassák. Összességében egy ilyen új szolgáltatás fejlesztése mindenkinek érdeke, a 
jogszabálynak való megfelelésen túl a város a gondoskodó hozzáállásával példát mutat más 
települések számára. 



 

Tisztelt Polgármester Úr! 

A több, mint 3 évtizedes múlttal, 100 tagszervezettel és szakmai stratégiai kapcsolatokkal rendelkező 
Autisták Országos Szövetsége pontosan ismeri az autizmusban érintett személyek és családjaik 
nehézségeit, mindennapi életét, szükségleteit és igényeit. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy 
felmérjük az érintett célcsoport nagyságát, sajátosságait, érdekvédelmi-szakmai segítséggel 
támogassuk egy ilyen helyi igényre reagáló, példamutató fejlesztés megvalósítását. Célunk, hogy a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP Plusz) Európai Uniós forrás révén, a 
„Helyi egészségügyi és szociális alapszolgáltatások fejlesztése” célterület keretében az Önök 
településén is létrejöjjön egy, az autista személyek számára ellátást nyújtó nappali intézmény. 

Kérem, hogy biztosítson lehetőséget egy személyes találkozóra, amelyen közösen gondolkodhatunk 
arról az együttműködésről, melynek eredményeként a TOP Plusz Városfejlesztési Programtervbe, 
illetve esetlegesen a Helyi Esélyegyenlőségi Programba bekerül a fenti fejlesztési cél. 

 

Válaszát várva, tisztelettel:  

 


