
 

 

Autista Gyermekekért Egyesület (AGYE) 

Kecskemét 

 

Szöveges beszámoló a 2016. évi közhasznú tevékenységről 

(TERVEZET) 

 

 

Az Autista Gyermekekért Egyesületet a bíróság 1998-ban jegyezte be közhasznú civil 

szervezetként (bejegyzés száma: Pk. 60.065/1998/6, nyilvántartási szám: 03-02-0001609). Az 

egyesület Alapszabályban megfogalmazott célja: az autizmussal élő gyermekek és felnőttek 

valamint családtagjaik érdekeinek képviselete, érdekérvényesítése; a fogyatékosságuknak 

megfelelő egészségügyi, közoktatási, kulturális és szociális ellátások megteremtése által az 

autisták társadalmi integrációjának elősegítése.  

 

Az Alapszabályunkban megfogalmazott közhasznú céljaink elérése érdekében kifejtett 

tevékenységünk során a 2016. évben 6 millió 670 ezer forint összes bevételt realizálhattunk. 

Ebből az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt NEA pályázat keretében összesen 2 

millió 650 ezer forint összegű támogatást nyertünk el. A 850 ezer forintnyi működési 

támogatásból az információs iroda működtetését és egy fő részmunkaidős munkatársunk öt 

havi bérezését tudtuk megoldani. 1 millió 800 ezer forintos támogatást szakmai programokra, 

rendezvényekre fordíthattunk.  

 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 350 ezer forint 

összegű pályázati támogatásából szülőtréninget valósítottuk meg. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a magánszemélyek személyi jövedelemadójából (szja) 

felajánlott 1%-okból 1 millió 787 ezer forintot utalt át. A korábbi években kiutalt szja 1%-ok 

tartalékolt összegének feloldásával ebből a forrásból 2 millió 355 ezer forintot használtunk fel 

közhasznú feladataink ellátására. 

 

Adományokból 1 millió 186 ezer forint folyt be, melyet az adományozók által megjelölt 

közhasznú célok figyelembevételével használunk fel. Az Autisták Országos Szövetségétől 40 

ezer forint összegű támogatást kaptunk, tagdíjbevételből 53 ezer forint bevételünk volt. 

Kamatbevételből 36 ezer forintot realizáltunk.  

 

A közhasznú céljainkra fordított 5 millió 438 ezer forintnyi összes költségből az igénybe vett 

szolgáltatások költsége 3 millió 521 ezer forintot tett ki, melyet mindenekelőtt az autizmussal 

élő gyermekek és szüleik részére szervezett programokra, tanácsadó tréningekre, lovas és 

kutyás terápiák tartására, információs irodánk üzemeltetésére, érzékenyítő kiadványokra 

fordítottunk. A fennmaradó összeg túlnyomó többségét – 1 millió 130 ezer forintot – pályázati 

forrásból fizetett alkalmazott munkatársunk bérköltsége és annak (adó, tb) közterhei tették ki. 

Az egyesület vezetősége változatlanul ingyenesen, önkéntes munkában látja el feladatát. 

 

A felnőtt autisták helyzete megoldásának elősegítésére gyűjtött, korábbi évekből származó – 

jelenleg 7 millió 810 ezer forintot kitevő – lekötött betéteink, miként a megelőző évben is, 

érintetlenek maradtak. 

 

A fentiek alapján: a 2016. évet 1 millió 236 ezer forint eredménnyel és 11 millió 634 ezer 

forint mérlegfőösszeggel zártuk. 
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2016. évi közhasznú tevékenységeink 

 

 

Egyesületünk 1998. óta szervezi és koordinálja a Bács-Kiskun megyében élő autisták és 

családjaik életében felmerülő problémák artikulálását, kezdeményezi a megfelelő fórumokon 

azok megoldását, közreműködik (csoport- és egyéni szinten is) a hiányosságok enyhítésében, 

és részben saját erőből, részben jótékonysági akcióival anyagilag is támogatja az autisták 

oktatását. Kecskeméten jelenleg csak a közoktatásban több mint száz autista érintett, a felnőtt 

korú – egyelőre teljesen ellátatlan – autisták száma pedig évről évre nő.  

A kecskeméti EGYMI 3 intézményegységében 2016-ban 114 autistát oktattak-neveltek, 3-tól 

23 éves korig. Valamennyi érintett szülővel és a pedagógusok többségével kapcsolatban 

álltunk, rendszeresen tájékoztattuk őket e-mailben és honlapunkon keresztül az 

aktualitásokról, ill. továbbítottuk számukra a társszervezetek hírleveleit. Saját erőből ill. 

pályázati forrásokból támogattuk az iskolai és iskolán kívüli programokat.  

Mivel Kecskeméten az autisták közoktatása megoldott, legsürgetőbb igény az ezen kívüli ill. 

túli ellátás iránt mutatkozik. Mindezek érdekében többször tárgyaltunk az ellátásért felelős 

önkormányzati szervek vezetőivel, képviselőivel. A találkozókon lehetőségünk nyílt a felnőtt 

korú autisták speciális igényeit, sajátosságait megfogalmazni. Javaslatainkat – reményeink 

szerint – hasznosítani fogják az ország első, 2018-ban átadni tervezett önkormányzati 

fenntartású nappali ellátó intézményben, ahol 24 felnőtt autista nyer elhelyezést. 

Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy igazi áttörést a fogyatékkal élők társadalmi 

integrációjában az hozhat, ha minél gyakrabban találkoznak emberközeli helyzetekben a 

fogyatékosok és a neurotipikus többség tagjai.  

Ezt szolgálják évek óta az Autizmus Világnapja (április 2.) alkalmából tartott figyelemfelhívó 

rendezvényeink is. 2016. évi világnapi rendezvényeinkkel tovább bővítettük a 

programkínálatot, bevonva a „körbe” nemcsak a fogyatékosok problémái iránt fogékony 

városlakókat, de a ma még közömböseknek is olyan élménnyel tudtunk szolgálni, amely 

érzékenyebbé, elfogadóbbá tette őket fogyatékkal élő embertársaik iránt. 

A 2016. évi világnapi projektben való közreműködésre felkértek kiválasztása során fontos 

szempont volt számunkra az is, hogy felkérésünkkel őket is támogassuk. Így például a városi 

futóverseny (Futni-kék!) résztvevői számára az autizmus jelképes kék színének viselését az 

Összefogás az Egyenlő Esélyekért Nonprofit Közhasznú Kft. (Csömöri Rehabilitációs 

Központ) megváltozott munkaképességű dolgozói által készített kék fejpántok tették lehetővé.  

2016-ban is támogattuk az autistákkal foglalkozó gyógypedagógusok és a szülők ismereteinek 

bővítését: 6 gyógypedagógus autizmus-specifikus képzéséhez járultunk hozzá és 6 szülő 

ötnapos tréningjét segítettük elő anyagi hozzájárulásunkkal. Valamennyi támogatottunkkal 

önkéntes szerződést kötöttünk, mely arra irányul, hogy a képzéseken, tréningeken 

elsajátítottakat az egyesületünk által szervezett programok keretein belül is az érintettek 

életkörülményei javításának szolgálatába állítják. 

Mind alkalmi rendezvényeinket, mind hétköznapjainkat egyre nagyobb figyelemmel kísérik a 

helyi és regionális sajtóorgánumok, melynek köszönhetően az autizmussal élők világa 

érthetőbbé, elfogadhatóbbá válik embertársaink számára. 
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2016. évi jelentősebb eredményeink, programjaink: 

 

Januártól információs irodánk rendszeres nyitva tartással áll az érintettek és érdeklődők 

rendelkezésére. Az Autisták Országos Szövetségétől kapott gazdag szakirodalomnak 

köszönhetően beindíthattuk a könyvkölcsönzést is. Az iroda működtetését három önkéntes 

munkatársunk látja el, nagy segítséget nyújtva az egyesület adminisztrációs és szervezési 

feladataiban is. (Öt hónapon át – pályázati forrásból – egy fizetett munkatársunk is lehetett.)  

Februárban Autizmus és szexualitás címmel tartottunk kétnapos képzést. A szülők és 

szakemberek számára szervezett tréningen a résztvevők az autisták – legtágabb értelemben 

vett – szexuális nevelésének autizmus-specifikus módszereiről kaptak a mindennapok során 

hasznosítható ismereteket, a konfliktusok kezeléséhez praktikus tanácsokat a téma 

szakértőitől, Farkas Edittől és Prekop Csillától.  

Április 2-án újra „Futni-kék!” felkiáltással szerveztünk belvárosi együttfutást, aminek 

előkészületeiből egyesületünk önkéntesei mellett az autista gyerekek is kivették a részüket: 

százszámra készítették a rendezvényen osztogatott kék zászlócskákat. Az Autizmus 

Világnapján a kecskeméti városházát öltöztettük kék fénybe. Április 16-án a II. BringAuti 

jótékonysági kerékpáros teljesítménytúra megszervezésében közreműködtünk. A kerekezők 

nevezési díjaiból és az adományokból összegyűlt bevételt, 207 500 forintot a kecskeméti 

Autizmus Centrum kapta.  

Júniusban részt vettünk – a közoktatási és a szociális ágazat képviselői mellett – azon a 

városházi egyeztetésen, amely a helyi önkormányzat által építendő, felnőtt autisták nappali 

ellátását szolgáló szociális intézmény tervezési fázisában a potenciális felhasználók 

szükségleteit volt hivatott felmérni. A találkozón lehetőségünk nyílt a felnőtt korú autisták 

speciális igényeit, sajátosságait is megfogalmazni. 

Szeptemberben a szabadszállási Strázsa Tanyán próbáltuk ki, milyen (újra) együtt lenni: az 

iskolából már régebben kikerült autistáknak, szüleiknek, volt pedagógusaiknak szerveztünk 

„öregdiák találkozót”. Házigazdáinknak és a tanya adottságainak köszönhetően mindenki 

megtalálhatta a számára megfelelő időtöltést, bekapcsolódhatott a kínálkozó programokba. 

Szeptember és október folyamán a kecskeméti Autizmus Centrumhoz tartozó 16 – óvodai, 

iskolai, integrált és szakiskolai – csoport számára szerveztünk egy-egy napos kirándulást, a 

Nyíri erdei Vackor Vár erdei iskola közreműködésével.  Az autista gyerekek és fiatalok a 

helyben dagasztott, kemencében sütött pizzaebéd után a Fülöp-lovastanyán kocsikáztak és 

ismerkedtek testközelből a természettel. 

Október 28-án a kecskeméti EsélyNapon mutatkoztunk be a város ránk (is) kíváncsi 

polgárainak. A Hírös Agórában tartott – a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak 

(CSEÖH) országos hálózatának kecskeméti irodája által szervezett – programon az Autizmus 

Centrummal közösen vettünk részt.  

November 12-én szakmai napot tartottunk a kecskeméti Autizmus Centrumban. Bajáról, 

Békéscsabáról, Szekszárdról, Pilisvrösvárról – és még számos helyéről az országnak – 

érkeztek vendégeink, hogy kecskeméti szülőtársaink, pedagógusaink mellett ők is első kézből 

értesüljenek a résztvevőktől: mi történt Skóciában a XI. Nemzetközi Autizmus 

Kongresszuson?  
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November 12-én zárult Kecskeméten az FSZK Autizmus Koordinációs Irodájának 

“Autizmus 5 lépésben – Hogyan tovább?” című szülői kompetenciafejlesztő tréningje. Az 

Autista Gyermekekért Egyesület hat szülő részvételét 10-10 ezer forinttal támogatta. 

November 26-án tizenegy tagú kecskeméti csapatunknak – szülőknek, pedagógusoknak, 

érintetteknek és szociális szakembereknek – szolgált továbbhasznosítható tapasztalatokkal az 

Autisták Országos Szövetségének idei börzéje, ahol az Autizmus Centrum és az Autista 

Gyermekekért Egyesület közös bemutatkozását is nagy érdeklődés kísérte. 

December 2-án a Budapesti Patrónus Alapítvány meghívására részt vettünk az alapítvány 

által a Fogyatékkal Élő Emberek Nemzetközi Világnapja alkalmából rendezett fórumon, 

amelyen a felnőtt autisták közösségi ellátásának lehetőségeiről cserélték ki tapasztalataikat a 

résztvevők, az ellátások jövőbeni bővítésének, új formáinak megoldási módjait keresve. 

Velünk jött a találkozóra a felnőtt autistákat is nevelő Autizmus Centrum vezetője, valamint a 

felnőtt fogyatékosok kecskeméti nappali szociális ellátó intézményének vezetője is. Ami 

nagyon biztató számunkra: a problémák megoldása ugyanis az oktatási és szociális szféra 

szoros együttműködése nélkül elképzelhetetlen. 

 

 

Kecskemét, 2017. május „     ”. 

 

 

 

 

Szabó Klára 

elnök 

Autista Gyermekekért Egyesület 


