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Szöveges beszámoló a 2018. évi közhasznú tevékenységről 

 

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). 

Közhasznú státuszunkat – az új Polgári Törvénykönyv előírásainak teljesítését követően – 

2015-ben megújította a Kecskeméti Törvényszék, Pk. 60.065/1998/79. számú végzésével. 

 

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 autista személyt nevelő családok egyik legfontosabb vágya, hogy gyermekük minden 

életkorban hozzájusson a fogyatékosságának megfelelő speciális fejlesztéshez, s ez által minél 

önállóbbá – felnőttként akár munkavállalásra képessé – váljék. Ennek érdekében – immár két 

évtizede – folyamatosan támogatjuk a Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrumának szakmai 

munkáját, amelynek 4 telephelyén jelenleg 125 autistát oktatnak 3-tól 23 éves korig, 

integráltan pedig több mint 50 tanulót fejlesztenek. Magyarországon egyedülálló, hogy ennyi 

autistát lát el egyetlen közoktatási intézmény. Mindennek elérésében egyesületünknek is 

elévülhetetlen érdemei vannak. A felnőtt autisták számára pedig – kitartó érdekvédelmi 

munkánknak is köszönhetően – Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

autizmusspecifikus nappali szociális intézményt hozott létre – melynek az érintettek számára 

történő átadása 2019 októberében várható –, amit a helyi szociális ágazat fog működtetni. 

(Magyarországon ez lesz az első, autisták nappali szociális ellátására szolgáló közintézmény.) 

 

Közhasznú tevékenységünk ellátása, egyesületünk szolgáltatásainak hozzáférhetővé tétele 

érdekében egy parányi információs irodát működtetünk Kecskemét belvárosában. Ez a 12 m2-

es bérlemény – ami egyben székhelyünk is – szolgál az egyesület ügyeinek intézésére, az 

iratbetekintés lehetővé tételére is. Itt történik az autista gyermekeket nevelő pedagógusok, 

szülők és az egyesület vezetősége közötti információáramlás koordinálása, az autizmushoz 

kapcsolódó programok, rendezvények szervezése. Itt tudjuk fogadni segítségért hozzánk 

forduló szülőtársainkat, külső partnereinket. Egyesületünk vezetősége és aktív tagjai – 

mindannyian autista gyermeket nevelő szülők – önkéntes munkában látják el feladataikat. Egy 

fő részmunkaidőben (napi 4 órában) dolgozó személy – autista gyermeket nevelő édesanya – 

végzi egyesületünk tevékenységének operatív koordinálását, az érdeklődők fogadását. 

 

Az Alapszabályunkban megfogalmazott közhasznú céljaink elérése érdekében folytatandó 

munkánk alapfeltételei 2018 elején komoly veszélybe kerültek, mivel indokolt működési 

kiadásaink támogatására a Nemzeti Együttműködési Alap NEA-TF-18-M pályázatán kért 

2.904.877 forintot támogatásból mindössze 100 ezer forintot sikerült elnyernünk. A megelőző 

évben közhasznú szervezetünknek juttatott adományok összege után a NEA-TF-18-N 

pályázaton igényelhető 150.950 forint összegű normatív támogatás is csupán szerény 

mértékben egészítette ki működési költségeinket. Az aggodalomra az adott igazán okot, hogy 

bár voltak tartalékaink az egyesületünknek korábban felajánlott 1%-okból, ennek csupán igen 

kis hányada (negyedrésze) használható fel működési kiadásokra. Így – mivel gazdálkodó 

tevékenységet nem folytatunk – csak nehéz helyzetünkre érzékeny embertársaink anyagi 

segítségében bízhattunk.  

 

Támogatóink (cégek és magánszemélyek) pénzadományai biztosították működési 

költségeinket, aminek köszönhetően tovább folytathattuk 20 éve megkezdett önkéntes 

munkánkat az autistákért és családjaikért. 
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A Nemzeti Együttműködési Alap szakmai pályázatán – mely a korábbi években közhasznú 

tevékenységünk, programjaink legfőbb forrásául szolgált – ugyancsak eredménytelenül zártuk 

az évet. A NEA-TF-18-SZ pályázatára benyújtott – várólistára került – 3.994.170 forint 

összegű támogatási igényünkből egyetlen fillért sem sikerült elnyernünk. Ezért igyekeztünk 

felkutatni minden új pályázati lehetőséget, hogy megvalósíthassuk tervezett programjainkat.  

 

Az alábbiakban bemutatott szakmai eredményeink részint gazdálkodó szervezetek, 

vállalkozások által 2018-ban kiírt pályázatok jóvoltából, részint az egyesületünknek 

felajánlott szja 1%-oknak és adományoknak köszönhetően valósulhattak meg, néhány 

projektünk forrásául pedig a már 2017. évben elnyert pályázati támogatások szolgáltak. 
 

 

2018. évi jelentősebb eseményeink, programjaink: 

 

 

Április 2-án, az Autizmus Világnapján – csatlakozva az e napon világszerte hasonló 

megmozdulásokhoz – ismét a kecskeméti Városháza kék fénybe öltöztetésével hívtuk fel a 

figyelmet az autisták elfogadására. Április 7-én, az immár szokásos, „Futni-kék!” nevű 

belvárosi együttfutásunkkal tettük lehetővé ennek oldott hangulatú kifejezésre juttatását. 

 

Májusban ért véget Csillagszülő Klubunk fél éves programsorozata, amely az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Nonprofit Kft. – 

előző évben elnyert – támogatásával valósulhatott meg. A foglalkozások elsősorban abban 

segítették az érintett szülőket, hogy – élethelyzetük elfogadása mellett – feltöltődjenek és 

kikapcsolódjanak egymás társaságában, ami jó munícióul szolgált további, napi 

küzdelmeikhez is. 

 

Ugyancsak májusban ismét pályáztunk és – a vásárlói szavazatoknak köszönhetően – 

nyertünk is a Tesco “Ön választ, mi segítünk” elnevezésű pályázatán. Az elnyert 400 ezer 

forintból informatikai eszközök és egy – az otthoni feljesztést is támogató – speciális szoftver 

beszerzésével az autista fiatalok digitális világban való eligazodását kívántuk elősegíteni. A 

program továbbra is hozzáférhető – megismerhető és egyéni használata begyakorolható – az 

egyesület információs irodájában. 

 

Júniustól a dm „Együtt egymásért – Jótettekkel egy jobb világért” pályázatán elnyert 500 

ezer forintból az Autizmus Centrumban egy ún. egészségkuckó kialakításába kezdtünk. A 

szakiskolások rendhagyó természetismeret órákon ismerkedtek az egészséges életmóddal, az 

egészséges táplálkozással, ételkészítési technológiákkal. Mindezt a gyakorlatban is 

kipróbálhatták az egyesületünk által beszerzett konyhatechnikai gépek, felszerelések 

segítségével. 

 

Június 21-én – egyesületünk szervezésében – Kecskeméten mutatták be a szülőknek, 

pedagógusoknak és a sajtó érdeklődő képviselőinek a DATÁ-t, azaz az Autisták Országos 

Szövetségének új programját. A „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus 

spektrumon” elnevezésű mobil-applikáció pl. az időbeosztás, a tevékenységek, a folyamatok 

megtervezésében tud majd segítséget nyújtani az autista felhasználóknak. 

 

Augusztusban újra az autisták oktatási körülményeinek jobbítására ajánlották fel önkéntes 

munkájukat a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. karosszériaüzemének 

munkatársai. A Mercedes egyesületünknek juttatott anyagi támogatását – a pedagógusok 

javaslatai alapján – főleg mozgáskoordinációt elősegítő sporteszközök beszerzésére 

fordítottuk, melyeket a Juhar utcai és Szalag utcai iskolában tanuló autista gyerekek 

hasznosíthatnak. 
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Októbertől havonta egyszer csendes órákat biztosítanak az autista vásárlóknak és 

családjaiknak a Decathlon áruházakban. Erre felkészülve, a kecskeméti áruház munkatársai 

számára pszichológus egyesületi szülőtársunk tartott érzékenyítő foglalkozásokat. 

 

Október 1-jén ismét jótékonysági koncertet adott a kecskeméti evangélikus templomban 

Papp Ferenc versénekes. A befolyt adományokat egyesületünk az autisták oktatásának 

támogatására fordította. 

 

Október 11-én Bács-Kiskun megyében is megnyitotta az Autisták Országos Szövetsége 

AOSZ Info-Pont irodáját, mely egyesületünk Kecskemét, Dobó körút 10. szám alatti 

székhelyén várja – az AOSZ szolgáltatásainak teljes körével – az érdeklődőket. 

 

Október 25-én a Tesco „Ön választ, mi segítünk” pályázatán elnyert támogatásunk révén 

beszerzett – az autisták önállóságát elősegíteni hivatott – Niki Talk szoftver otthoni 

felhasználásának megismertetésére, betanítására került sor az Új Nemzedék Plusz 

Kontaktpont Iroda közösségi terében tartott nyilvános szülőklubunk keretében. 

 

November-december folyamán a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. egyesületünknek 

juttatott 600 ezer forintos pályázati támogatásával az Autizmus Centrum tantermeinek, 

bútorainak felújításában tudunk segítséget nyújtani. 

 

Év végétől honlapunk JOGI IRÁNYTŰ menüpontjából közvetlenül is elérhetővé tettük az 

Autisták Országos Szövetségének szolgáltatását, ahonnan az autizmusban érintett érdeklődők 

naprakész jogi segítséget kaphatnak az ellátórendszerekben való tájékozódáshoz, az 

ügyintézéshez, a jogi szempontú ügyek áttekintéséhez a teljes élethosszt illetően. 

 

 

 

Kecskemét, 2019. május 10. 

 

 

 

 

Szabó Klára 

elnök 

Autista Gyermekekért Egyesület 


