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MEGHÍVÓ 
 

AZ AUTISTA GYERMEKEKÉRT EGYESÜLET FŐZŐKLUB PROGRAMJÁRA 

 
Az Autista Gyermekekért Egyesület szeretettel meghívja az autizmus spektrumzavar által érintett 
gyermekeket és fiatalokat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-7.1.1-16-H-112-4 
számú, „Közösségépítő civil tevékenységek támogatása” című felhívása keretében megvalósuló, „Az 
autisták társadalmi integrációjáért” elnevezésű, TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01413 számú projektjének 
Főzőklub foglalkozásaira. 
 
A Főzőklub célja: az autista gyermekek és fiatalok megtanítása egyszerű ételek elkészítésére, amelynek 
révén mind önállóságuk és önkiszolgáló képességük, mind a társakkal való együttműködési készségük 
fejlődik. Az élményszerű tanulás során szeretnénk kipróbálni a gyermekekkel és fiatalokkal a konyhai 
eszközöket, gyakorolni a különböző alapanyagok előkészítését, egyszerű főzéstechnikai eljárásokat. Nagy 
hangsúlyt fektetünk a konyhai higiéniai szabályok megismertetésére és begyakoroltatására. Az egyéni 
szükségleteknek megfelelően – a foglalkozásvezető szakemberek segítségével – kialakítjuk a megfelelő 
vizuális támogatást, a konyhai műveletekben a szükséges és elégséges segítség megadására törekszünk. 
 
Tíz alkalomból álló programunkra a Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali 
Intézményében (5 alkalom) és a Kecskeméti EGYMI Juhar utcai tagintézményében (5 alkalom) kerül sor. A 
foglalkozásokat Soltész Veronika, a Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali 
Intézményének vezetője és Rigó Ilona, a Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrumának gyógypedagógusa 
vezeti. A foglalkozásokon a gyermekek, fiatalok iskolai pedagógusai, szociális segítői is közreműködnek. 
 
A foglalkozásokon való részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. A jelentkezőkkel – illetőleg törvényes 
képviselőikkel – történő előzetes egyeztetés ugyanis elengedhetetlen a résztvevők számára optimális 
körülmények (pl. napirendi kártyák alkalmazása, egyéb vizuális segítség) megtervezhetősége érdekében.  
 
A 10. alkalomra közvetlenül a foglalkozás vezetőjénél lehet jelentkezni, személyesen vagy e-mailben a 
csodabogar.vezeto@alapellatas.hu címen, továbbá az Autista Gyermekekért Egyesület e-mail címén: 
agye.kecskemet@agye.hu 
 
A 10. foglalkozás időpontja:  2021. december 13.  10 óra 
A 10. foglalkozás színhelye: Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali 

Intézménye 
6000 Kecskemét, Agyag u. 6.  

 
 

PROGRAM: 

10:00-11:00  Főzőklub autista fiataloknak   

  Foglalkozásvezető: Soltész Veronika  

 

A foglalkozás megtartására a járványügyi veszélyhelyzettel összefüggő 
jogszabályi előírások figyelembevételével kerül sor. 
 
Programunkra nemcsak autistákat, hanem minden fogyatékkal 
élő érdeklődő fiatalt szeretettel várunk! 
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