
Mit csináltunk 2016-ban? 

 

 

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.  

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?  

 

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. 


