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Autista Gyermekekért Egyesület (AGYE)  
Kecskemét 

  

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.  

  

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 – már több mint 

két évtizede – folyamatosan támogatjuk a Kecskeméti EGYMI Autizmus Centrumának 

szakmai munkáját, amelynek 4 telephelyén jelenleg 143 autistát oktatnak 3-tól 23 éves korig, 

integráltan pedig több mint félszáz tanulót fejlesztenek. Magyarországon egyedülálló, hogy 

ennyi autistát lát el egyetlen közoktatási intézmény. A felnőtt autisták számára Kecskemét 

Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozott és működtetett autizmusspecifikus nappali 

szociális intézményt 2019 októberi megnyitása óta szintén támogatjuk, egyebek között 

sporteszközök, speciális fejlesztő játékok beszerzésének költségihez való hozzájárulásunkkal.  

 

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. Itt történik az autista gyermekeket nevelő pedagógusok, szülők 

és az egyesület vezetősége közötti információáramlás koordinálása, az autizmushoz kapcsolódó 

programok, rendezvények szervezése. Rendszeres nyitvatartási időnkben itt tudjuk fogadni 

segítségért hozzánk forduló szülőtársainkat, külső partnereinket, és itt folyik több otthon 

használatos, autisták számára kifejlesztett informatikai alkalmazás (DATA, Niki-Talk, ASD-

Kvíz) betanítása, mindennapi gyakorlati alkalmazásának támogatása. 

 

Az Autisták Országos Szövetsége tagszervezeteként információs irodánk az AOSZ Info-

Pontjaként is működik, helyben hozzáférhetővé téve az országos kezdeményezésű 

programokat, szolgáltatásokat. 

 

Egyesületünk vezetősége és aktív tagjai – mindannyian autista gyermeket nevelő szülők – 

önkéntes munkában látják el közösségi feladataikat. 

 

Működési feltételeink biztosítása a 2021. évben is komoly nehézségekbe ütközött. A Nemzeti 

Együttműködési Alaphoz benyújtott, „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített 

támogatása 2021.” c. pályázatunk eredménytelenül zárult, és a megelőző évben közhasznú 

szervezetünknek juttatott adományok összege után megpályázható 413 000 forint összegű 

normatív támogatás is csupán szerény mértékben egészítette ki működési költségeinket.  

 

2021. évi szakmai programjaink pályázatokból, valamint az egyesületünknek felajánlott 

személyi jövedelemadó 1%-oknak és adományoknak köszönhetően valósulhattak meg.  

 



2021. évi jelentősebb szakmai eredményeink, eseményeink, programjaink 
 

 

Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) tagszervezeteként és helyi Info-Pontjaként 

folytattuk 2020-ban elkezdett segítő, felvilágosító tevékenységünket a járványügyi 

veszélyhelyzet autistákat érintő következményeinek enyhítése érdekében. A Bács-Kiskun 

Megyei Civil Szolgáltató Központ 2021 augusztusában Civil Díjjal ismerte el az Autista 

Gyermekekért Egyesület koronavírus-járvány idején végzett sokrétű segítő munkáját.  

 

Eredetileg autista fiatalok tavaszi kirándulására szántuk, de a járványhelyzet miatt erre sajnos 

nem fordíthattuk a Tesco „Ön választ, mi segítünk” című pályázatán elnyert 200 ezer forintot, 

amelyből így Kecskemét, Dobó krt. 10. szám alatti információs irodánk – érintett 

szülőtársainknak kínált – szolgáltatásait bővítettük.  

 

A Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. társadalmi felelősségvállalási felhívására benyújtott 

pályázaton elnyert 1 millió forintból gyönyörű konyhakertet varázsoltak a szülők és 

pedagógusok a Kecskeméti EGYMI Szalag utcai tagintézményében, az autista gyerekek aktív 

közreműködésével. Természetesen a termést is az autista diákok fogyasztották el. A nyár 

folyamán két fontos eseményünknek is helyet adott a Bács-Kiskun Megyei Katona József 

Könyvtár. Itt rendeztük meg „Autizmus és nemiség” című szülőtréningünket az AOSZ 

felnőttképzési programja keretében, és az Autifi podcast csoport nagy érdeklődéssel kísért 

interaktív előadását, „Autizmusról – autistáktól” címmel.   

 

Pár évvel ezelőtt az Ö.T.V.E.N. (Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés) című, 

autisták fejlesztését szolgáló „gyűrűs könyvet” beszereztük minden kecskeméti (akkor még 

„csak” 16) autista iskolai csoportnak. A csoportok számának növekedésével ez már kevésnek 

bizonyult, ezért számukra is megvásárolta egyesületünk ezt a nélkülözhetetlen kiadványt. A 

Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali Intézménye számára is 

átadtunk egy példányt, hiszen a könyv tematikus fejezeteinek egymásra épülő feladatsorai az 

oda járó fiatalok fejlesztését is kiválóan szolgálják: nagyon jól alkalmazhatóak nem csak 

autizmussal élők, hanem minden olyan ember számára, akiknek problémát jelent a szociális 

beilleszkedés, az önálló életvitel megszervezése. 

 

A járványhelyzet – sajnos csak átmenetinek bizonyult – enyhülésének köszönhetően nyár 

elején elkezdhettük végre „Az autisták társadalmi integrációjáért” elnevezésű projektünk 

gyakorlati kivitelezését is.  

 

Két éven átívelő programsorozatunk a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

(TOP) „Közösségépítő civil tevékenységek támogatása” című felhívására benyújtott 

pályázatunkon elnyert 15 millió forintból valósul meg, a KözösségÉpítő Kecskemét Helyi 

Közösség égisze alatt, a Városi Szociális Közalapítvány mentorálásával.   

 

A pályázati támogatásból az év első felében már beszereztük azokat az eszközöket, amelyek 

tervezett programjainkhoz szükségesek: 5 db tandemkerékpárt a tandemtúrákhoz, laptopokat, 

tableteket és egyéb kiegészítőket az informatikai klubhoz, konyhatechnikai eszközöket a 

főzőklubokhoz. Az eszközöket a programok megvalósítási helyszíneire – a Kecskeméti 

EGYMI Juhar utcai tagintézményébe és a Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő 

Személyek Nappali Intézményébe – helyeztük ki. A projekt végeztével valamennyi, pályázati 

pénzből beszerzett eszköz az intézményekben marad, tovább szolgálva a diákok, 

ellátottak fejlesztését. 

 

TOP-os pályázatunk keretében júniustól decemberig megvalósult 38 közösségi programunk 

több mint 600 résztvevőt vitt egy-egy kis lépéssel közelebb projektünk céljához, az autisták 

társadalmi integrációjához.  

 

 



A TOP-os pályázat keretében 2021. év végéig megvalósult közösségi programjaink 

 

Jógaklubok  

Az autista gyermekek, fiatalok egy része nehezen vonható be a hagyományos testedzési 

formákba. Jógaklubunk olyan új, eddig nem gyakorolt mozgásformák kipróbálására adott 

számukra lehetőséget, amelyek túl azon, hogy élményszerűek és fizikailag nem megterhelőek, 

remélhetőleg ahhoz is kedvet csináltak a résztvevőknek, hogy otthon, családi körben is 

folytassák az élményt adó mozgást.  

 

Főzőklubok  

Programjainkra a Csodabogár Autizmussal és Fogyatékkal Élő Személyek Nappali 

Intézményében és a Kecskeméti EGYMI Juhar utcai tagintézményében került sor. A 

foglalkozásokon a gyermekek, fiatalok iskolai pedagógusai, szociális segítői is közreműködtek. 

A főzőklub megvalósult célja: az autista gyermekek és – a Csodabogárban: nem csak autista – 

fiatalok megtanítása egyszerű ételek elkészítésére, amelynek révén mind önállóságuk és 

önkiszolgáló képességük, mind a társakkal való együttműködési készségük fejlődik. Az 

élményszerű tanulás során a foglalkozások vezetői segítettek a résztvevőknek kipróbálni a 

konyhai eszközöket, gyakorolták a különböző alapanyagok előkészítését, egyszerű 

főzéstechnikai eljárásokat. Nagy hangsúlyt fektettek a konyhai higiéniai szabályok 

megismertetésére és begyakoroltatására is.  

 

Diákmentorklub  

A diákmentorklub célja középiskolás fiatalok autista diákmentorrá képzése volt. A kiképzett 

fiatalok a projekt során és a későbbiekben autista személyek mellett önkéntes diákmentorként 

közreműködhetnek, közös programokban vehetnek részt, elősegítve ezzel az autisták 

élményszerű tanulását, társadalmi integrációját.  

 

Kirándulások 

Programsorozatunk célja nemzeti értékeink közösségi élményhez kapcsolt megismertetése, új 

ismeretek szerzése, a társas alkalmazkodóképességek fejlesztése volt. 2021-ben Poroszlóra 

(Tisza-tavi Ökocentrum) és Ópusztaszerre (Nemzeti Történeti Emlékpark) kirándultunk.  

 

Tandemtúrák  

Ezek a programjaink különösen az önállóan kerékpározni nem tudó vagy egyedül közlekedni 

nem képes autisták számára kínáltak lehetőséget az általuk eddig nem elérhető mozgásformák 

élményszerű gyakorlására a projekt keretében beszerzett öt tandemkerékpárunk segítségével, 

Kecskeméten és környékén, a nyeregben/kormánynál felelős kísérőkkel. Természetesen a 

projekt befejezése után is igyekszünk minél jobban kihasználni a pályázat segítségével 

beszerzett tandembicikliket, saját kezdeményezésű kirándulásokra, túrákra. 

 

Adventi „Futni-kék!”   

2021. évi záróprogramunk járványhelyzet miatt a megszokott időpontban sajnos már két 

esztendőben is elmaradt belvárosi együttfutás közösségi hangulatát próbálta megidézni, a 

karácsonyvárás jegyében. Talán ezzel is segíthettünk egymásnak átlépni – vagy legalább kicsit 

megkönnyíteni – mindazt, ami az elmúlt másfél évben annyira feldúlta az életünket. 

 

Nagyon örömünkre minden felkért szakember lelkesen csatlakozott a projekthez, meglátva 

abban a hosszú távú lehetőségeket is. Ugyanakkor nem is csodálkozunk ezen: Kecskeméten 

több mint két évtizedes múltja van az autistákért dolgozó civil szervezetünk és az 

autistákért dolgozó szakemberek – országosan is példaértékű – együttműködésének. 

 

Kecskemét, 2022. április 28. 

Szabó Klára 

elnök 

Autista Gyermekekért Egyesület 


