Újabb állomásához érkezett
az Autista Gyermekekért Egyesület
„Mit lehet tudni?” című programsorozata:

Május 6-7-8.
Társadalmi vállalkozások indítása, menedzselése – foglalkoztatást,
vállalkozóvá válást elősegítő program autista gyermeket nevelő
szülők számára
ELŐZMÉNYEK
A kecskeméti Autista Gyermekekért Egyesület „Mit lehet tudni?” címmel olyan fontos témákban
indított – több éven átívelő – foglalkozássorozatot, amely a hétköznapi gyakorlatban felmerülő
kérdésekre segít az érintett családoknak, pedagógusoknak, szociális szakembereknek megtalálni a jó
válaszokat, hatékony megoldásokat. Idén tavasszal ennek első két projektje valósul meg pályázati
forrásból, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma pályázati támogatásával.
Januártól április végéig „Mit lehet tudni?” címmel négy alkalmas kompetenciaerősítő tréninget tartott
az egyesület szülők és szakemberek számára. melynek során a résztvevők az autisták és családjaik által
hozzáférhető társadalombiztosítási és szociális ellátásokat tekintették át, és kaptak praktikus tanácsokat
az igényérvényesítést illetően. Megismerkedhettek a tréning résztvevői az autisták speciális fejlesztését
szolgáló, on-line módon használható ASD-KVÍZ nevű programmal is, melynek egy-egy éves előfizetését
ajándékozta a tréning végeztével az egyesület a Kecskeméti EGYMI Szalag utcai és Juhar utcai autista
csoportjainak, ezzel is hozzájárulva az iskolai és az otthoni fejlesztés folyamatos összehangolásához.
Májusban a „Mit lehet tudni?” programsorozat keretében Társadalmi vállalkozások indítása,
menedzselése címmel foglalkoztatást, vállalkozóvá válást elősegítő 3 napos intenzív képzés szervezett
az egyesület autista gyermeket nevelő szülők számára. A rendezvényre a kecskeméti Aranyhomok
Hotelben kerül sor, 20 szülő részvételével, május 6-7-8. napján, intenzív tréning keretében.
A PROGRAM CÉLCSOPORTJA
A program célcsoportját azok az autista gyermeket nevelő szülők képezik, akik – éppen gyermekeik
fogyatékosságából adódó – kötöttségeik miatt nem tudnak a hagyományos keretek között munkát
vállalni, de képzettségük és ambíciójuk révén eséllyel indíthatnának valamilyen társadalmi vállalkozást
(vagy kapcsolódhatnának be ilyen vállalkozásba). Saját anyagi biztonságuk megteremtésén túl ez azzal a
hozadékkal járna, hogy gyermekeiknek és más fogyatékkal élő személyeknek is biztonságos
foglalkoztatási lehetőséget teremthetnének.

A PROGRAM RÖVID ÖSSZEFOGLALÁSA
A program 3 napos intenzív tréning keretében – és az azt megelőző, a jelentkezők konkrét igényeire
irányuló felmérés alapján –, a résztvevők interaktivitására építve kívánja elősegíteni az autista gyermeket
nevelő szülők vállalkozóvá válását. A programok levezetői a fogyatékkal élők speciális életviszonyait jól
ismerő, szociális vállalkozások mentorálásában gyakorlott trénerek: a NESsT Europe Nonprofit Kft. nagy
tapasztalatú munkatársai. A foglalkozások alatt a résztvevők a „nulláról indulva” viszik végig
egy-egy vállalkozás létrehozását az üzleti terv készítésén át az értékesítésig, a kapcsolódó
adminisztrációs kötelezettségekig.
A tréning befejezése után sem maradnak magukra a résztvevők. Az Autista Gyermekekért Egyesület
együttműködő partnerei, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Bács-Kiskun Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány segítségére is számíthatnak a továbbiakban is a projektben részt vevő
szülők a vállalkozások adminisztrációs teendőnek, a lehetséges pénzügyi támogatások hozzáférésének
és hatékony felhasználásának megismertetésével.
KIK JELENTKEZTEK? MIRE SZÁMÍTANAK?
A tréningre jelentkezett szülők egy része jelenleg – ápolási díj mellett – gyermekét otthon gondozó
édesanya. Az ő célkitűzéseik között olyan egyszerű vállalkozási ötletek szerepelnek, amelyek behatárolt
lehetőségeik mellett is megvalósíthatóak. (Csak éppen eddig nem tudták: hogyan fogjanak hozzá?)
A résztvevők másik része most még alkalmazottként dolgozik, ám – gyermeke hosszú távú jövőjének
biztosítása érdekében is – olyan vállalkozásba kíván belevágni, amellyel fogyatékos személyek nappali
ellátását, foglalkoztatását teremtheti meg. Néhány konkrét vállalkozási elképzelés a benyújtottak közül:
 autisták nyaraltatása
 jógafoglalkozások autistáknak
 diabetikus és teljes kiőrlésű sós és édes teasütemények készítése
 szociális farm létrehozása (fogyatékkal élők számára)
 növénytermesztés, sajtkészítés autistákkal
 tönkölypárna- és ajándéktárgy-készítés
 vegyesbolt és kávézó, autistákkal (is) működtetve
 csokoládékészítés (autisták bevonásával)
 szarvasgomba-termesztés (autisták közreműködésével)
 munkaközvetítő honlap működtetése (fogyatékkal élők számára)
 szelektív műanyag-feldolgozó (autistákat is foglalkoztatva)
A program a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával
a FOF018 kódjelű pályázat keretében
valósul meg

Helyi támogatóink:

