Konferencia az autista gyermekekért
(Forrás: Híröshír.hu)
Egy megyei szintű, szakmai alapokon nyugvó együttműködés alapjait fogalmazták meg
azon a kerekasztal-beszélgetésen, amit az Autista Gyermekekért Egyesület szervezett
Kecskeméten, 2010. április 2-án, pénteken az Autista Világnapon.

A szakemberek szükségét látják annak, hogy létrehozzanak egy koordinációs csoportot,
amelynek az lesz a feladata, hogy meghatározza az oktatási szférából kiinduló fejlesztési
irányokat, a figyelmet ráirányítsa az autizmussal élő gyermekek, fiatalok és felnőttek
ellátásával kapcsolatos hiányosságokra, teendőkre annak kapcsán, hogy a Kormány elfogadta
a 1038/2010. (II.18.) határozatot, amely az alábbi fő területeken fogalmaz meg – az Országos
Fogyatékosügyi Programhoz kapcsolódóan – célkitűzéseket: diagnosztika, szűrési rendszer,
az ezzel kapcsolatos szakemberképzés működtetése, fejlesztése, autizmus-specifikus oktatás,
nevelés fejlesztése, egységes minőségi kritériumrendszer bevezetése, fejlesztési elképzelések
összehangolása, egységes szakmai sztenderdek megalkotása és bevezetése, szakemberek
adatbázisának létrehozása, mentorszülői és személysegítői hálózat felállításának előkészítése,
kedvezmények felülvizsgálata, kiterjesztése az autizmussal élő személyekre, kríziskezelés
intézményi hátterének megteremtése, felnőttképzési modellprogram beindítása, autizmus
spektrumzavarral élő személyek foglalkoztatása, munkaerő-piaci programok áttekintése.
Az Autisták Országos Szövetsége által kidolgozott nemzeti stratégia öt évre előre határozza
meg a szervezet céljait és feladatait.
A kecskeméti megbeszélésen elhangzott továbbá: az autizmussal élő gyermekek és fiatal
felnőttek a jelenlegi oktatási rendszer „mostohagyermekei” és nagy problémát jelent a felnőtt
autisták elhelyezése és kezelése, erre ugyanis alig van alternatíva Magyarországon.
Kecskemét talán a kevés kivételek egyike, ahol megoldották az autista gyermekek megfelelő
szintű oktatását. Kecskemét Önkormányzata évente több 10 millió forinttal támogatja az
autista fejlesztő csoportok működését, annak ellenére, hogy ez nem lenne kötelező feladat, sőt
az ilyen célokra fordítható pénz is egyre kevesebb – nyilatkozta Zombor Gábor polgármester.
Ma Magyarországon nem megoldott az iskolarendszerből kikerült fiatalok további sorsa.
Ennek megoldásaként Kecskeméten már történtek erőfeszítések, az Autista Gyermekekért
Egyesület pályázat útján egy autista központ létrehozását tervezte, de a megvalósítása végül
nem járt sikerrel. Sárközy István, Kecskemét oktatásért felelős alpolgármestere elmondta,
hogy a beruházás nagy hiányt pótolt volna, hiszen a felnőtt autisták további elhelyezése és
ellátása Kecskeméten sem megoldott.
Az igény pedig egyre nagyobb, hiszen a fejlettebb diagnosztikai módszereknek köszönhetően
mind több gyerekről derül ki, hogy autista és nem szellemi fogyatékos. Ez azért fontos, mert
különböző kezeléseket és foglakozásokat igényelnek.
Az igazi gond azonban nem az iskolás korú gyerekek elhelyezésével van, hanem azokkal a
fiatal felnőttekkel, akik azzal, hogy elmúltak 18 évesek, még ugyanúgy szükségük van
gondoskodásra.

Az autizmus világnapja alkalmából megrendezett kerekasztal-beszélgetésen a fejlesztő
pedagógusok a módszertancsere mellett, számos tapasztalatot is megosztottak egymással és
megszavazták, hogy megkezdik a megyei szintű szakmai alapokon nyugvó együttműködéshez
szükséges feladatok elvégzését.

