AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület
2012. évi közhasznú tevékenységének tartalmi beszámolója
Az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesületet 2002-ben jegyezte be, és minősítette
közhasznú szervezetté a Fővárosi Bíróság. Tevékenységi köre az autizmussal érintett fiatal és felnőtt
korú személyek és az őket nevelő családok segítése a Közép-magyarországi Régióban.
Az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület 2012. évben gazdálkodásáról a számviteli
törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített beszámolót állított
össze. Az új Civil Törvénynek megfelelően előkészítettük Alapszabály módosításunkat,
közhasznúsági beszámolónkat már az új Civilt tv. előírásainak megfelelően készítettük el és
nyújtottuk be az OBH részére.
A 2012. évi támogatások összege 6.450.000 Ft volt. Előző évihez képest kevesebb összegű
pályázatot nyertünk.
Az SZJA 1% -ból 104.000 Ft érkezett, az előző évinek majdnem harmada.
A Fővárosi Önkormányzat egyedi támogatási rendszere 2011. évtől megszűnt. 2012. évben 200.000
Ft pályázati támogatást kaptunk az Asperger Klub folytatására a Fővárosi Szociális Közalapítvány
jóvoltából.
Magánszemélyektől céltámogatást kaptunk (mozgás és táncterápia - személyiségfejlesztés autista
fiataloknak) 146.000 Ft összegben.
A Glóbiusz Kft.-től 100.000 Ft támogatás érkezett, amelyet működési költségre fordítottunk, ebből
50.000 Ft-ot a Budapest Patrónus Alapítványnak utaltunk támogatási szerződés keretében önálló
életvitel rehabilitációs program közös kidolgozása és megvalósítása céljából.
A Pécsi Dohányárugyár támogatása 1.800.000,- Ft volt, amelyet a Harmónia Tánc- és
Sportegyesülettel közösen megvalósított programokra fordítottunk: egész éves közösségi életet
segítő viselkedés- és társastánc tanfolyam sorozat autista fiataloknak, valamint 2 alkalommal
nagyszabású báli rendezvény a III. kerületi Folyondár Sportcentrumban, ennek keretében 300-300 fő
érzékenyítésére került sor.
2012. évi nyertes pályázatok:
NEA-TF-12-M-1160 2012. évi működési támogatás
NEA-TF-12-SZ-0400 Rehabilitációs foglalkoztatás autizmussal élő személyeknek
11222/004 Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért pályázat
AOSZ TP 6/2012 Tartalmas Pihenés nyári tábor pályázat
MOHA Fogadj Be jótékonysági művészeti aukció
4/64/2012 Főv.Szoc.Köz.Alapítvány
TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT. Önkéntes munkát motiváló,
támogató és fejlesztő programok az AURA Egyesület, a

800.000.2.224.000.2.483.558.110.000.380.900.200.000.-

Nemzetközi Cseperedő Alapítvány és az AOSZ partnerségében
(az összeg utalása és megvalósítás nagyrészt 2013. folyamán)

7.216.254.-

Tevékenységek:
Egyesületünk az elnyert pályázatok segítségével a 2012. évben is folytatni tudta a családok- és a
fiatal felnőtt autisták számára kialakított szolgáltatásait. A szolgáltatások a fiatalok önálló életvitelét,
munkába állítását, érdekvédő- és érdekérvényesítő képességének segítését, társadalmi integrációját
szolgálják és a családok életkörülményeinek javulását, társadalmi rehabilitációjukat segítik elő.
(1998.évi XXVI.esélyegynelőségi törvény)
Szolgáltatások:
1.




Önálló életre felkészítés:
Főző tanfolyam, varró tanfolyam, barkácsolás és egyéb háztartási ismeretek.
Jogtudatosító- és érdekérvényesítő képzés, tapasztalati képviseletre felkészítés
Gazdasági-, gazdálkodási- és pénzügyi ismeretek

2. Foglalkozási (re)habilitáció





„Magázóna” munkára felkészítő tréning
Nyílt munkaerőpiaci elhelyezés
Munka-mentorálás és utánkövetés személyi segítőkkel
Érzékenyítés

3. Rekreáció és szabadidő (közösségi szabadidős foglalkozások autista fiataloknak)






Asperger Kortársklub,
Mozgás- és táncterápia
Bolygó-Dongó Túra Klub
Bentlakásos nyári tábor – az önálló élet-, és a szülői leválás gyakorlása
Társastánc- és vislekedés kultúra

4. Szülőképzés (autizmus és szexualitás) –
5. Szülőfórumok
6. Információ szolgálat, Infovonal, hírlevelek és honlap működtetése
Közép-magyarországi Autista Fórum - Egyesületünk az Autisták Országos Szövetségével és a
Flóra Alapítvánnyal együttműködve 2008-ban létrehozta a Közép-magyarországi Autista Fórumot
(KAF). Célja a régióban lévő autizmussal foglalkozó szervezetek hosszú távú együttműködésének
kialakítása, a közös érdekérvényesítés. A KAF-hoz további 13 szervezet csatlakozott. A Fórum
elsődleges feladata állásfoglalások kibocsátása, közös lobbytevékenység, kiadványok készítése, a
gyors információ-áramlás elősegítése. A Fórum résztvevői megfogalmazták a Regionális Cselekvési
Tervet (RECS) az ellátatlanság 5 területén: oktatás, egészségügy, szociális ellátás, lakhatás,
foglalkoztatás. Közös célunk előmozdítani a fejlődést, mintegy katalizátor szerepet felvállalva
felgyorsítani az autizmus ellátás ügyét.
A KAF /Közép-magyarországi Autista Fórum / tevékenységének eredménye volt, hogy 2011.
október 21-én a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése határozatban fogadta el az autista emberek
ellátását segítő FŐVÁROSI AUTIZMUS KONCEPCIÓ-t. A koncepció kiterjedt az ellátatlanság
ismert 5 területére (oktatás, egészségügy, szociális ellátás, foglalkoztatás, lakhatás). Megléte sokban
segítette 2012. évi foglalkoztatási rehabilitációs és munka-mentorálási programunk sikerét.

2012-ben főképp a nyíltpiaci munkaelhelyezés terén folytattunk sikeres szolgáltatásokat és lobbytevékenységet. Magázóna c. foglakozásainkon 13 fiatalt készítettünk fel a munka világára, és
helyeztünk el ill. mentoráltunk különböző munkahelyeken.
Az előző évben kidolgozott támogatott életvitel modell (ASTÉK - Autizmus Specifikus Életvitel
Központ) program megvalósításához szakértők közreműködésével (Farkas Edit és Mikes Andrea)
elkészítettük az autista fiatalok ellátásához szükséges Autizmus Specifikus Szükségletfelmérő
Eszközt, amely az autista személyek támogatott életvitelének elengedhetetlen segédeszköze. A
módszertan teljes kidolgozása forrás meglétének függvénye.
2012. évben önkéntesek toborzásába kezdtünk a TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT c.
pályázat keretében az AOSZ és a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány konzorciumi partnerségében. A
pályázat keretében a tervek szerint a következő évben 100 önkéntest készítünk fel családok és
autizmussal élők mindennapjainak megsegítésére.

Tevékenységünk társadalmi hasznossága:
Az autistákat nevelő családok segítése a régióban hiányos, diszkriminációjuk az élet több területén
jelen van. Az autizmusban érintett felnőttek integrálására nincs gyakorlat és kellő intézményi háttér,
autizmus specifikus fejlesztésükre csak tanköteles korig vannak lehetőségek.
Szolgáltatásaink a hiányosságokat csökkentik, programjaink közösségformálóak, az érintett csoport
társadalmi öntudatát erősítik, kirekesztés ellenesek. Foglalkozásaink tehermentesítik a családokat,
alkalmat adnak a sérült fiataloknak a kikapcsolódásra; a foglalkozások révén fejlesztésük is
megvalósul. Programjaink és Asperger Klubunk egyedülálló az országban.
Érdekérvényesítő munkánk hatással van az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölésére, segítve ezzel
mind a családokat, mind az ellátásra kötelezetteket. (1998.évi XXVI. esélyegyenlőségi törvény)

Budapest, 2013. május 30.
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