AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület
2013. 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 felnőtt korú
lakosság és az őket nevelő családok segítése a Közép-magyarországi Régióban.
Az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli
törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített beszámolót állított
össze. Az új Civil Törvénynek megfelelően a Fővárosi Törvényszékhez beadtuk Alapszabály
módosításunkat, valamint közhasznúsági igényünket. A 2013. évi közhasznúsági beszámolónkat
is az új Civilt tv. előírásainak megfelelően készítettük el, az OBH felé rendben benyújtottuk.
Egyesületünk a 2013. évre elnyert pályázatok segítségével folytathatta fiatal felnőtt autista
emberek és családjaik számára évek óta kialakított szolgáltatásait. (1998.évi XXVI.
esélyegyenlőségi törvény ) Szolgáltatásaink az autista fiatalok támogatott önálló életvitelét
segítik, érdekvédő- és érdekérvényesítő képességének fejlesztését célozzák, a szabadidő
szervezett strukturálásával javítva életérzésüket, közösségi kapcsolatoknak adnak változatos
teret, mindezzel az érintettek és családjaik társadalmi integrációját és rehabilitációját-, valamint
esélyegyenlőségüket segítettük, kirekesztettség érzésük csökkent. Folytattuk érdekérvényesítő- és
lobbi tevékenységünket az érintett csoport számára teljes életre kiterjedő támogatott lakhatás
érdekében a főváros területén és vonzáskörzetében. Együttműködtünk tagszervezetként az
Autisták Országos Szövetségével, valamint konzorciumi pályázat keretében a Nemzetközi
Cseperedő Alapítvánnyal, kapcsolatot tartunk stratégiailag fontos társszervezetekkel.
A 2013-as évben a mérleg főösszege:

1.963.710.-

2013 évi összes bevétel:
Összes kiadás:

14.867.448.13.902.953.-

Tárgyévi eredmény (közhasznú) :

964.495.-

Tárgyi eszközök értéke 2013.12.31.-én:
Pénzeszközök 2013.12.31.-én:

157.911.145.139.-

Kötelezettségek:
1.016.174.Aktív elhatárolás:
1.660.660.a TÁMOP-5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT önkéntes program bonyolult adminisztrációs
folyamata következtében a kifizetések elhúzódása miatt szükséges volt forrás-pótlásra. A
program saját erőből történő finanszírozását csak kölcsönből és visszatérítendő támogatásból
tudtuk megoldani. A kölcsönt magánszemély, a visszatérítendő támogatást a MOHA Alapítvány
nyújtotta.
2013. évi nyeretes pályázatok:
AOSZ 100.000,- Ft nyári tábor támogatására TP-2./I./2013. „Tartalmas pihenés” 2013
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NEA-TF-12-SZ-0400 2.224.000,- Rehabilitációs foglalkoztatás autizmussal élő személyeknek
FSZK – 11222/004 2.483.558,- Ft „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos
szervezeteinek működési és szakmai programjainak támogatása 2012” Autizmussal, és
Asperger-szindrómával élő felnőtt fiatalok önálló életviteli rehabilitációja
NEA-TF-13-M-0165 1.000.000,- Autizmussal élő személyek önálló életviteli rehabilitációját
segítő egyesület működése
TÁMOP-5.5.2-11/1-2012
3.368.620,- (1.326.174,-Ft, kölcsön) TÁMOP 5.5.2-11/1-20120021 KONTAKT. Önkéntes munkát motiváló, támogató és fejlesztő programok az AURA
Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület, a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány és az
Autisták Országos Szövetsége szervezésében.
Támogatások:
Budapest Patrónus Alapítvány
350.000.- Ft ,
melyet a támogatási megállapodás szerint az Asperger Klub, és a támogatott életvitel modell
programjainak támogatására használtunk fel.
SZJA 1%-okból érkezett:
145 142 Ft,
melyet az Asperger klub programjaira és az egyesület működésével kapcsolatos költségekre
használtunk fel.
Szolgáltatások:
1. Foglalkozási (re)habilitáció









„Magázóna” c. munkára felkészítő tréning
Nyílt munkaerőpiaci elhelyezés
Munka mentorálás, utánkövetés autizmusban jártas segítőkkel,
Munkahelyi érzékenyítés
Dolgozók klubja
Kiscsoportos személyiségfejlesztés
Munkahelyi adatbázis készítés
Foglalkoztatást segítő kiadvány HR szakemberek számára

2.





Önálló életre felkészítés:
Főző (sütő) tanfolyam,
varró tanfolyam, barkácsolás és egyéb háztartási ismeretek.
Önkéntes munkára és tapasztalati képviseletre felkészítés
Pszichológiai tanácsadás

3.







Rekreáció és szabadidő
Asperger Kortársklub, (közösségi szabadidős foglalkozások)
Mozgás- és táncterápia személyiség fejlesztő program
Bolygó-Dongó Túra Klub
Bentlakásos nyári tábor – az önálló élet-, és szülői leválás gyakorlása
Társastánc- és viselkedés kultúra tanfolyam sorozat
Nyári mini kulturális programok

4. Információs telefonvonal-, tanácsadás,
5. Honlap- és hírlevél szolgálat működtetése
6. Szülőfórum és személyes szülő tanácsadás
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Az Egyesület tevékenységei részletesen:
Asperger Kortárs Klub - Egyesületünk 2005. óta folyamatosan kéthetente vasárnaponként
hétvégi klubot működtet 17-35 éves Asperger-szindrómával élő fiatalok részére. A
klubfoglalkozásokon egyre több fiatal vesz részt. A taglétszám eléri a 44 főt, egyes alkalmakon
22-25 fő van jelen. A foglalkozások képzett trénerek vezetésével zajlanak, munkájukat kortárs
önkéntesek segítik. A klubok kiemelt célja a fiatalok felkészítése a lehető legönállóbb életre,
integrált munkahelyen való elhelyezkedésre. A foglalkozásokon kommunikációs játékok,
művészetterápiás- és drámapedagógiai eszközök segítségével nyílik lehetőség az önállósodás és a
leválási folyamatok erősítésére, a közösségi együttléthez szükséges készségek megtartására, az
egyéni fejlesztésre. Hangsúlyt fektetünk érdekérvényesítő- és jogtudatos magatartásuk kialakítása
is. A rendszeres kirándulások, a csoportos múzeumi- és színházi látogatások alkalmat adnak az
integrált viselkedésre, egyúttal a társadalmi integráció többségi résztvevői érzékenyítésére,
együttműködési- és empátiás készségük alakítására.
A klub keretében együttműködünk a Harmónia Tánc Egyesülettel. Az Egyesület egész évben
társastánc foglalkozásokat szervezett autista fiatalok számára, amelyen kortárs önkéntes fiatalok
segítették az oktatók munkáját. A foglalkozások zárásaként a fiatalok az évi 2 alkalommal
megrendezésre kerülő Harmónia Bálokon gyakorolhatták a közösségi együttlét formáit. A
Harmónia Bálokon az AURA Egyesület teret kapott a szélesebb társadalmi megjelenésre is.
Munka mentorálás- és nyílt munkaerőpiaci elhelyezés, munkára felkészítő tréning.
Az Asperger Klub fiataljainak szükségletei alapján 2005. óta segítjük a fiatalok munkába állsát.
2010. évben foglalkoztatási rehabilitáció keretében kísérleti jelleggel indítottuk be személyiség
központú munkára felkészítő programunkat. Eredményeképpen az évek során 15 fiatalt sikerült
nyílt piaci körülmények között munkába állítani és munkahelyeiken megtartani. 2011. évben
elindítottuk MAGÁZÓNA c. autizmus specifikus munkára felkészítő klubfoglalkozásunkat. A
foglalkozás tematikáját felkészült szakember dolgozta ki (Farkas Edit), autizmus spektrum
specifikus szempontok alapján szervezte és irányította a nyílt munkaerőpiaci munkafeltárás és
elhelyezés folyamatát. Elkészült egy szakmai kiadvány HR szakemberek számára, amely az
autista személyek munkába állítását segíti. A folyamatban a fiatalokat végig mentor kíséri, aki
segít a befogadó munkahelyek felkutatásában, felkészítésében és a mindennapok során felmerülő
konfliktusok kezelésében. A program rendkívül népszerűvé vált, folytatására egyre nagyobb az
igény. A 2013. évben a program segítségével további 8 fiatalt tudtunk nyíltpiaci körülmények
között elhelyezni.( Partnereink: Fővárosi Bíróság, OBH, IBM, AON) Beindítottuk a Dolgozók
klubja foglalkozásokat. Kiscsoportos személyiségfejlesztésre is sor került, a fiatalokat és a
családokat pszichológus tanácsadással segíti. Az autista fiatalok munkavállalását támogató
adatbázist készítettünk a szóba jöhető munkahelyekről.
Önálló életre felkészítés: főző-, varró- barkács és egyéb háztartási ismeretek tanfolyam - Az
önálló életvitelt-, rugalmas gondolkodást, és problémamegoldást megalapozó foglalkozásokat
2010-ben indítottuk. 2013-ban is folytattuk alap főzési-, varrás-, barkács-, és háztartási ismeret
foglalkozásainkat. Az autizmusban érintett fiatalok hasznos gyakorlati ismereteket szereztek
felkészült szakemberek, művészek, gyógypedagógusok, szülőszakemberek irányításával, a SE
Dietetikai és Táplálkozás Tudományi Tanszék önkéntes kortárs hallgatói részvételével.
Tapasztalati képviselet: – 2007. óta folyik Aspergeres fiatalok tapasztalati képviselővé való
felkészítése. Eredményeképp a fiatalok két alkalommal vettek részt a Fogyatékos Emberek
Parlamenti Napja rendezvényen, ahol az autista emberek problémáiról beszéltek parlamenti
képviselők előtt. 2009-ben és 2012-ben Brüsszelben tettek látogatást az EU Parlament magyar
képviselői meghívására. Jogismereteik bővítése jogász közreműködésével jogtudatosító
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rendszerbe foglalt képzés keretében folyt, amely 2013. évben az önkéntes munkára felkészítéssel
és a hozzá tartozó ismeretek átadásával bővült. A 2013. évi 10. Budapesti Nemzetközi Autizmus
Kongresszus zárónapján a tapasztalati képviselőink Nemzetközi Asperger Fórumot szerveztek, a
zárónapon a résztvevők közös figyelemfelhívó kiáltványt fogalmaztak meg a nemzetközi
többségi társadalom felé. Az Aspergeres tapasztalati képviselők önkéntes munkában szabadidős
összetartozást erősítő önsegítő mini-programokat indítottak autizmussal élő társaik számra.
Mozgás és táncterápiás tréning - A táncterápiát 2008-ban indítottuk kísérleti jelleggel, amely a
pályázatoknak köszönhetően 2013. évben is folytatódott. Vezetője az ArtMan Egyesület és a
Tánceánia Együttes vezetője, Bóta Ildikó érdemes művész. A munkában olyan ismert kortárs
táncművészek, terápiás-, és mentálhigiénés szakemberek valamint pszichológusok vettek részt,
akiket érdekel a sérült embereket elszigetelő társadalmi korlátok lebontása és a velük való
közvetlen emberi, és művészi találkozás. A nyílt bemutató előadások mérföldkövek a résztvevők
fizikai és szellemi kibontakozásában, egyúttal óriási jelentőségűek az autistákról alkotott
társadalmi kép, a sérülteket kirekesztő szociális kultúra átformálásában is. A 10. Budapest
Nemzetközi Autizmus Kongresszus alkalmával a haladó csoport performansszal készült, a
kongresszus nyitótáncukkal indult. A program folytatása érdekében a résztvevők szülei
céltámogatásban részesítették a programot.
Túra klub -A Bolygó-Dongó Túra Klubot az Asperger klub keretein belül indította el 2008-ban
egyik klubtagunk (Rajczy Mátyás). Ez példaértékű volt abban a tekintetben, hogy egy
autizmussal élő fiatal vállal felelősséget társaiért és szervez számukra szabadidős programot. A
túra klub integrált, mind az Asperger Klub tagjai, mind az Egyesülettel kapcsolatban álló nem
autizmussal élők között nagy érdeklődésre tart számot. A túrákra havonta egy alkalommal kerül
sor felkészült szakmai kísérők, önkéntesek és szülők részvételével. A program az önálló életvitel
gyakorlását, a szülőktől való elszakadást, a szabadidő hasznos eltöltését és strukturálását segíti,
támogatja a közösségben való együttműködési szabályok elsajátítását.
Nyári tábor - 2006 óta szervezünk több napos bentlakásos nyári táborokat. 2013-ban is
megrendeztük hagyományos intenzív nyári kommunikációs táborunkat Balatonszéplak alsón 12
autizmussal- és Asperger szindrómával élő fiatal részvételével. Táboraink elősegítik a fiatalok
önállósodását, szülőkről való leválását. Teret adnak az év közben megtanultak gyakorlására (pl.
bevásárlás, önálló reggeli készítés, főzés, tálalás, programtervezés, programszervezés,
öltözködés, tisztálkodás, rendrakás, takarítás, utazás). A tábor vezetőit előzetesen felkészített
önkéntes fiatalok segítették.
AOSZ tagság - Az AOSZ Közép-magyarországi partner szervezeteként 2008. óta részt veszünk
a közös stratégiák megalkotásában és lobbi tevékenységekben a Fővárosi Önkormányzat és
Minisztériumok felé, többek között a 2011-ben megfogalmazott Fővárosi Autizmus Startégia
megvalósítását szorgalmaztuk. 2013. évi Autizmus Napon konzorciumi partnereinkkel közösen
bemutattuk TÁMOP 5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT- önkéntes programunkat.
Önkéntesek képzése - a TÁMOP 5.5.2-11/1-2012-0021 KONTAKT. Önkéntes munkát
motiváló, támogató és fejlesztő programok az AURA Autistákat Támogató Közhasznú
Egyesület, a Nemzetközi Cseperedő Alapítvány és az Autisták Országos Szövetsége
szervezésében. - A program célja a Közép-magyarországi Régió felnőtt lakosságának, azon belül
hátrányos helyzetű személyek önkéntes tevékenységének támogatása és fejlesztése, egy speciális
célcsoport – elsősorban az autizmussal és Asperger szindrómával élő felnőttek és gyermekek,
továbbá családjaik – életének és helyzetének javítása, támogatása érdekében. Célunk volt
továbbá informatív adatbázis (önkéntesek és fogadó intézmények), és egy Önkéntes Pont
létrehozása, ezen keresztül az önkéntesség terjesztése és a társadalmi szemléletformálás.
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A program során két alkalommal szerveztünk önkéntes napot, 8 alkalommal 2 napos autizmusspecifikus felkészítést-, 4 alkalommal egy napos autista felnőtteket segítő felkészítést tartottunk,
208 fő regisztrált önkéntes tevékenységre, ezen belül 15 autizmussal élő személyt készítettünk
fel, 56 fő végzett az AURA Egyesület számára közhasznú önkéntes tevékenységet. 19
fogadószervezet jelentkezett a programba. Önkénteseink összesen 3600 munkaórát dolgoztak. A
programban NCSA irodájában Önkéntes Pontot működtettünk. Sajtóközleményeket jelentettünk
meg és egy érzékenyítő kiadványt készítettünk elő (Így színes a világ c.), autizmussal élő
gyerekeket nevelő szülők és testvér blogjaiból.
Információs telefonvonal - A szolgáltatást 2008-ban indítottuk, és folyamatosan üzemeltetjük
telefonos szolgáltatásunkat az autizmussal érintet emberek és családtagjai számára. A krízisvonal
elsődleges célja a tanácsadás, tájékoztatás. A felmerült problémákra és felkérésekre igyekszünk
gyorsan reagálni.
KAF - 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 szervezetek 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.
Több szervezettel összefogva (AOSZ, Kézenfogva Alapítvány, Mosoly Otthon Alapítvány,
Társaság a Szabadságjogokért, Budapest Intézet) autizmusban érintettek számára támogatott
lakhatási modellprogramok kidolgozását kezdtük meg. Szakértőkkel közösen elemeztük a
jelenlegi helyzetet, ajánlásokat fogalmaztunk meg a nagy intézmények kitagolására vonatkozó
határozatok végrehajtását illetően. A KAF/ Közép-magyarországi Autista Fórum
tevékenységének eredménye volt 2011. évben, hogy a Fővárosi Önkormányzat
munkacsoportokat jelölt ki az ellátatlanság említett 5 területének vizsgálatára valamint egy 6.
munkacsoportot állított fel a társadalmi érzékenyítés kidolgozásának céljából. Az AURA
Egyesület 3 munkacsoportban képviseltette magát: szociális, érzékenyítő, és foglalkoztatási
munkacsoportok. 2011. október 21-én a Fővárosi Önkormányzat Közgyűlése határozatban
fogadta el az autista emberek ellátását segítő FŐVÁROSI AUTIZMUS KONCEPCIÓ-t. A
Fórum fontos feladatot lát el, az együttműködést 2013. után 2014. év során is folytatni tervezzük.

Tervek:
Az AURA Egyesület szolgáltatásait pályázatok útján valósítja meg. Mivel a források szűkülő
tendenciát mutatnak, szervezetfejlesztésbe kezdünk, amelytől az AURA Egyesület új financiális
alapokra történő helyezését várjuk. Fokozottan számítunk a gazdálkodó szervezetek és civilek
társadalmi felelősségvállalására.
2014. év során továbbra is a felnőtt korú autista lakosság és a családok esélyegyenlőségének
javításával kívánunk foglalkozni, hangsúlyosan a lakhatásukért-, vele összefüggésben az
autizmus specifikus támogatott életvitel közép-magyarországi gyakorlatának megteremtéséért
kívánunk erőteljesebb lobbi tevékenységet kifejteni. A cél érdekében együttműködünk szülői- és
szakmai társszervezetekkel. A vonatkozó modell program az előző években szakértők
részvételével már kidolgozásra került.

5

Tevékenységünk társadalmi hasznossága:
Az autistákat nevelő családok segítése a régióban hiányos, diszkriminációjuk és
kirekesztettségük az élet több területén is jelen van. Az autizmusban érintettek integrálására
kevés a gyakorlat, nincs kellő intézményi háttér, autizmus specifikus fejlesztésükre tanköteles
korig vannak lehetőségek. Szolgáltatásaink a hiányosságokat csökkentik, programjaink
közösségformálóak, az érintett csoport társadalmi öntudatát erősítik, társadalmi involvációját
célozzák. Foglalkozásaink tehermentesítik a családokat, alkalmat adnak a sérült fiataloknak a
kikapcsolódásra; a foglalkozások révén fejlesztésük is megvalósul. Programjaink, Asperger
Klubunk és a kapcsolódó szolgáltatások egyedülállóak az országban.
Érdekérvényesítő munkánk hatással van az esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölésére, segítve ezzel
mind az érintetteket és családjaikat, mind az ellátásra kötelezetteket, érzékenyítő tevékenységünk
a többségi társadalom résztvevőinek autizmussal kapcsolatos ismereteit árnyalják.
1998.évi XXVI. esélyegyenlőségi törvény
2011. évi CCXI.tv. a családok védelméről
2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok
2013. évi LXII. törvény A fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosításáról
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