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KAF -REGIONÁLIS CSELEKVÉSI TERV
A Közép-Magyarországi Autizmus Fórumot (KAF) az AURA Egyesület, a Flóra
Alapítvány és az Autisták Országos szövetsége hozta létre 2008 őszén abból a
célból, hogy szervezettebbé tegye a közép-magyarországi régióban
működő, az autista emberekért dolgozó civil szervezetek érdekvédelmi
munkáját, a szervezetek együttműködését. A KAF-ban részt vevő szervezetek
közös munkájukat a Regionális Cselekvési Tervvel (RECS) igyekeznek
összehangolni.
A RECS egyes intézkedéseit a KAF tagjai és más, a KAF egyeztetésein
jelenlévő szervezetek szakemberei tervezték. Végrehajtásukat a KAF alapító
szervezetein kívül bárki vállalhatja, amennyiben egyetért a RECS-ben
megfogalmazott célokkal.
A RECS a 2009. május végétől 2010. december 31-ig tartó időszakra tartalmaz
feladatokat. A RECS felülvizsgálatát, végrehajtásának teljesítését a
szervezetek 2010. június elején végzik el egy nyilvános kerekasztal keretében.
A Közép-magyarországi Autizmus Fórum munkáját 2009. május 31-ig a Nemzeti
Civil Alapprogram Demokrácia- és partnerség fejlesztési Kollégiuma
támogatta.

A KAF alapítói:
Autisták Országos Szövetsége
1085 Budapest, Baross G. u. 28.
www.esoember.hu
elnök: dr. Szilágyiné dr. Erdős Erika
Kapcsolat: info@esoember.hu, 06-1-354-1073
Aura Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület
1112 Budapest, Nagyszalonta u. 45.
www.auraegyesulet.hu
elnök: Vadasné Tóth Mária
Kapcsolat: info@auraegyesulet.hu, 06-70-4282-686
Flóra Alapítvány
1032 Budapest, Gyenes u. 20.
www.floraalapitvany.hu
kuratóriumi elnök: Czunyi Zsuzsanna
floraalapitvany@floraalapitvany.hu, Kapcsolat: 06-20-398-9291
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1. INTÉZKEDÉSEK A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK TERÉN
1.1. Regionális célkitűzés
Az autista személyek szociális ellátásában a legnagyobb problémát általában
az információ hiánya okozza, ami egyaránt elmondható a családokra és a
szociális intézményekre, azok szakembereire is. A családok gyakran nem
rendelkeznek elegendő információval a különböző ellátási formákról, az
azokhoz való hozzájutás feltételeiről, saját jogaikról és lehetőségeikről, míg az
intézmények, illetve a szakemberek kevés vagy nem megfelelő információval
rendelkeznek az autizmus spektrumzavarról és az autizmussal élő személyek
segítésének lehetőségeiről, speciális szükségleteikről. Ennek következménye
mind az intézmények, mind a családok számára a bizonytalanság érzése,
illetve adott esetben a fizikai biztonság veszélye.
Ezért általános célként a biztonság növelését kell kitűznünk mind a családok
és maga az autizmussal élő személy számára, mind pedig a szakemberek
illetve intézmények számára. Ennek elérése természetesen nem lehet egy
éves célkitűzés, ennél csak hosszabb távlatokban gondolkodhatunk, azonban
komoly lépéseket tehetünk érdekébe. Ilyen lépések, célkitűzések:
Családok informáltságának növelése, lehetőleg minden a régióban élő
család hozzájusson a szükséges információkhoz.
A szakemberek informáltsága, tudásuk bővítése.
A
szakemberek
munkájának
gyakorlati
segítése,
szupervízióval,
tanácsadással.
Az autizmussal élő személyek jelenlegi ellátottságának növelése legalább
10%-al.
1.2. Tevékenységek, elvégzendő feladatok
1.2.1. Cél a családok információval való ellátása, információkhoz való
hozzájutásuk segítése. Felhasználva a Kézenfogva és az AOSZ
adatbázisait, a web-es adatbázis terjesztése, valamint a szülők
számára rövid összefoglaló kiadvány (néhány oldal) készítése a
legfontosabb
információkról,
s
a
további
információk
elérhetőségeiről.
Felelős: AURA EGYESÜLET
Határidő: 2009. dec. 31.
1.2.2. Az autizmusról megfelelő szakmai információk biztosítása közérthető
formában
a
szakemberek,
intézmények
számára.
Rövid,
összeszedett, gyakorlatias információk nyomtatott és elektronikus
formában az intézmények számára, melyben sok további link és
információszerzési lehetőség található, valamint egy szolgáltatási
csomag a gyakorlati segítségről. Konkrét nevek, jó lenne önkéntesek
nevei, akiket ingyen meg lehet hívni egy-egy szakmai napra. Ezt az
AOSZ-AURA honlapján közzé kellene tenni és az intézményekbe
hírlevél formájában is eljuttatni.
Felelős: AOSZ
Határidő: 2009.dec 31.
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1.2.3. Az autizmussal élő személyek segítésének megvalósításához
gyakorlati segítségnyújtás, képzés, szupervízió. Egy képzési anyag
illetve egy segítő folyamat megtervezése, mellyel az intézmények
szakmai munkáját tudnák a szakemberek segíteni. Képzési anyag,
folyamat leírás, segédeszköz lista, jó gyakorlatok, gyakorlati
tanácsok, szakirodalom, valamint azoknak a szakembereknek az
elérhetősége, akiket ki lehet hívni az intézménybe helyi
tanácsadásra. Ezt az AOSZ-AURA honlapján közzé kellene tenni és az
intézményekbe hírlevél formájában is eljuttatni.
Felelős: Aosz, Flóra
Határidő: 2010. június
1.2.4. A régióban működő szociális intézményeket felmérni, hogy hány
intézményben látnak el autista személyeket, milyen módszerekkel és
milyen gondjaik vannak, milyen segítséget igényelnének. Ezeket az
adatokat össze kell vetni a Kézenfogva Alapítvány adatbázisában
szereplő adatokkal, hogy hány intézmény fogad valóban autista
személyeket, akik ezt állítják magukról. A 1.2.2. és 1.2.3 pontban
körülírt feladatokkal az autista személyeket ellátó intézmények körét
kell elsősorban és határozottabban megcélozni, valamint a felmérés
során nyitottnak mutatkozó szervezeteket, de természetesen az
információkat minden intézményhez el kell juttatni. Megállapodást
kötni az arra nyitott intézményekkel, hogy akik felvesznek autista
személyt, azon intézmények a 1.2.2. és 1.2.3. pontban
meghatározott segítségnyújtásban térítésmentesen részesülhetnek.
Felelős: Felmérés :Aura, szerződés: Aosz
Határidő: 2010 szeptember
1.3. A javaslat megvalósítását támogató alapdokumentumok:
→ 10/2006 (II. 16.) Országgyűlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi
Programról
→ A 1062/2007 (VIII.7) Korm. határozat az új Országos Fogyatékosügyi
Program végrehajtásának 2007-2010 évekre vonatkozó intézkedési
tervéről
→ 1998. évi XXVI. Törvény a Fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról
→ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
→ 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
→ 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátások igénybevételéről
1.4. Várható eredmények, hatások
A családok informáltsága nő az anyagi és az intézményei ellátáshoz való
hozzájutásról, ami a hosszú távú biztonságukat növeli.
A szakembereknek az autizmusról és a különböző terápiás illetve
segítségnyújtási módokról való informáltságuk nő, mely által nő
biztonságérzésük és szakmai tudatosságuk.
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Az intézmények az autizmussal élő ellátottjaik intézményen belüli biztonságát
képesek lesznek növelni, alkalmasabbá válnak autizmussal élő személyek
ellátására.
Az autizmussal élő személyek anyagi és szociális biztonsága nő.
Eredmények:
- Webes adatbázis,
- Kiadványok: szülőknek, intézményeknek,
- Intézményeknek elérhető segítő csomag,
- Folyamatos kapcsolat a szociális intézmények és az autizmussal
foglalkozó szervezetek közt.

2. INTÉZKEDÉSEK AZ OKTATÁS TERÉN
2.1. Regionális célkitűzés
Az autizmussal élők megfelelő ellátásának egyik alapvető akadálya, hogy az
ellátó oktatási intézmények, pedagógiai szakszolgálatok, helyi oktatásügyi
döntéshozók (például önkormányzatok oktatási osztálya) nem rendelkeznek a
területen képzett szakemberekkel. A KAF regionális célkitűzése, hogy az
időszak végére minden, a régióban működő oktatási (óvodai, alapfokú
iskolai, középiskolai), pedagógiai szakszolgálati és szakmai szolgáltatásokat
nyújtó intézmény vezetője, valamint az oktatás területén dolgozó helyi
döntéshozó – problémafeltárásunk alapján – ismerje meg az autizmussal élő
tanköteles gyermekek oktatási ellátásának helyzetét és problémáit, és kapjon
tájékoztatást az elérhető képzési lehetőségekről.
2.2.

Tevékenységek, elvégzendő feladatok

2.2.1. El kell készíteni a közép-magyarországi régióban működő,
autizmussal élő gyermekek oktatásában érintett intézmények listáját.
A lista készülhet az Közoktatási Információs Rendszer alapján, de
figyelembe kell venni az AOSZ „Esőernyő” hálózata által készített
szolgáltatási térképet is.
Felelős: AOSZ, AURA Egyesület
Határidő: 2009. december 31.
2.2.2. Készíteni kell egy rövid tényfeltáró összefoglalót a régióban működő
oktatási intézményekről. Az összefoglaló rövid tartalma: autizmus
rövid leírása; sajátos ellátás indoklása; a régióban élő autista
gyermekek oktatási ellátottsága (megfelelően ellátott/ellátott,
ellátatlan), ahol lehet intézmény szintű bontásban; jogi
dokumentumok ide vonatkozó részei, amelyek alátámasztják a
gyermekek jogosultságát a megfelelő ellátásra (azaz jól képzett
szakemberekre)
Felelős: AOSZ, AURA Egyesület
Határidő: 2010. március 31.
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2.2.3. Össze kell állítani az elérhető, oktatásügyben dolgozó szakemberek
számára szóló autizmus-képzésekről szóló tájékoztatót (képzés típusa,
célcsoportja, azaz bemeneti-kimeneti szabályozása, időtartama,
legközelebbi indítási időpontjai, költsége, tematikája, helyszíne,
indítója/szolgáltatója, elérhetősége, stb.).
Felelős: Horváth Krisztina (Autizmus Alapítvány) és AOSZ bejövő
adatok összefésülése
Határidő: 2009. december 31.
2.2.4. Fel kell keresni az intézményvezetőket (telefonon, e-mailben,
levélben), és személyes elérés útján felhívni figyelmüket a probléma
fontosságára. El kell juttatni a képzésekről szóló csomagot az
intézményvezetőkhöz.
Felelős: AOSZ, AURA Egyesület, Mitiők Egyesület
Határidő: 2010. május 31.
2.2.5. Utókövetés: ismét fel kell keresni a vezetőt, hogy megismerte-e az
eljuttatott anyagot, és tervez-e valamilyen intézkedést, elküldi-e
szakemberit képzésekre, ha igen, mit, hogyan segíthetünk, kér-e
további információt, kit keressen vele, stb.
Felelős: AOSZ, AURA Egyesület, Mitiők Egyesület
Határidő: folyamatos, projekten túl is
2.3.

A javaslat megvalósítását támogató alapdokumentumok:

→ ENSZ Egyezmény a Fogyatékos Személyek jogairól

→ 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról
→ 14/ 1994. (VI. 24.) sz. MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a
pedagógiai szakszolgálatokról
2.4. Várható eredmények, hatások
A javasolt tevékenységek megvalósítása során felhívjuk az érintett vezetők
figyelmét a problémára és fennálló kötelezettségeikre, és az elérhető, javasolt
megoldási lehetőségekre. Pontosabb képet kapunk a régióban megtalálható
oktatási intézményekről. Várható, hogy a régióban autizmussal élő
gyermekeket oktató szakemberek nagyobb számban jelennek meg a
különböző szintű autizmus-szakmai képzéseken, és megszerzik a színvonalas
ellátás biztosításához szükséges szakmai ismereteket. Ezzel az ellátás minőségi
színvonalának emelkedését érhetjük el.
Eredmények:
- Webes adatbázis,
- Tanulmány,
- Képzési tájékoztató, kapcsolatfelvétel.
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3. INTÉZKEDÉSEK A FOGLALKOZTATÁS TERÉN
3.1. Regionális célkitűzés
Az autizmussal élők foglalkoztatását nagy mértékben nehezíti, hogy a
munkába állásra az érintett autista személyek és a munkáltatók egyaránt
nincsenek felkészítve. A munkáltatók nem rendelkeznek kellő információval az
autizmus spektrum zavarról és az ebből eredő munkavégzést befolyásoló
tényezőkről. A szakemberek számára nem áll rendelkezésre olyan kidolgozott
standard, mely segítené őket az autista személyek munkába állításának
megszervezésében. Az érintett autista ember oktatási rendszerből való
kikerülése után nincs megoldva a foglalkoztatásba történő átmenet, nagy
részük nem tudja hova forduljon segítségért amennyiben munkát szeretne
vállalni, személyi segítésük nem megoldott. Mindezeket figyelembe véve a
KAF célkitűzése a munkáltatók és az auista személyek információkkal való
ellátása és a régióban működő autizmus specifikus, illetve munkaerőpiaci
szervezetek közötti együttműködés kialakításának előkészítése.
3.2.

Tevékenységek, elvégzendő feladatok

3.2.1. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat adatbázisának felhasználásával
olyan listát kell elkészíteni, amely tartalmazza a régióban működő
akkreditált foglalkoztatókat az akkreditáció típusa szerinti
bontásban, valamint azt, hogy közülük hányan foglalkoztatnak
autizmussal élő személyt, illetve kik azok, akik erre a jövőben
nyitottak. A régióban működő, munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó
szervezetek listáját ugyancsak össze kell gyűjteni és megjelölve, hogy
közülük kik segítenek vagy szeretnének segíteni autizmussal élő
személyek munkába állításában. A megszerzett információk
birtokában rövid tájékoztató kiadványt kell készíteni elektronikus
formában, valamint ezt el kell juttatni a régióban élő autista
személyek és családjaik részére.
Felelős: Aura Egyesület
Határidő: 2010. február
3.2.2. Rövid, közérthető információs anyagot kell kidolgozni nyomtatott és
elektronikus formában az autizmusról, az autisták foglalkoztatásának
szakmai kérdéseiről konkrét – szakmai anyag, szakember, szervezet –
elérhetőségekkel. A kiadványt el kell juttatni a 3.2.1 pontban
meghatározott szervezetek részére.
Felelős: AOSZ
Határidő: 2010. február
3.2.3. Képzési tájékoztatót kell összeállítani a régióban jelenleg elérhető
foglalkoztatás területére vonatkozó autizmus specifikus képzésekről
és ennek eljuttatása a 2.2 pontban meghatározott szervezetek
szakembereihez.
Felelős: Aura Egyesület
Határidő:2010. február
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3.2.4. Az Országos Rehabilitációs Szakértői Intézetet meg kell keresni annak
érdekében, hogy információhoz jussunk arról, hogy az autizmussal
élők minősítése során milyen szempontokat vesz figyelembe. A
régióban – az autizmus, illetve a foglalkoztatás területén – működő
szervezetek részére szakmai rendezvényt kell szervezni annak
érdekében, hogy felhívjuk figyelmüket egy foglalkoztatási standard
kidolgozásának és egy mentorhálózat kialakításának fontosságára.
A résztvevők workshop keretében megoszthatják egymással
elképzeléseiket,
tapasztalataikat,
bevált
gyakorlataikat.
A
rendezvény megalapozhatja a szervezetek későbbi szakmai
együttműködését. A rendezvény megszervezéséhez forráskeresés
indul 2009. szeptembertől.
Felelős: AOSZ, Aura Egyesület, Flóra Alapítvány
Határidő: 2010. június
3.3.

A javaslat megvalósítását támogató alapdokumentumok

→ ENSZ Egyezmény a Fogyatékos Személyek jogairól

→ 10/2006 (II. 16.) Országgyűlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi
Programról
→ 1998. évi XXVI. tv. a Fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról
→ 1991.évi IV.tv. a Foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek
ellátásáról
3.4. Várható eredmények, hatások
Az autizmussal élők informáltabbá válnak munkavállalási lehetőségekről,
ezáltal foglalkoztatottságuk javul. A munkáltatók jobban megismerik az
autizmussal élők speciális igényeit, foglalkoztatásuk előnyeit, ezáltal
motiváltabbá válnak autista személyek alkalmazására. A szakemberek a
képzési lehetőségek megismerésével nagyobb mértékben vesznek részt
szakmai továbbképzéseken, ami növeli tudásukat, munkájuk hatékonyságát.
Az autizmus és a foglalkoztatás területén működő szervezetek között kialakuló
együttműködés egy későbbi közös munka alapjaként szolgál.
Eredmények:
- webes adatbázis, az akkreditált foglalkoztatókról
- információs anyag az autizmussal élők foglalkoztatásának kereteiről
- Képzési tájékoztató
- Kapcsolatfelvétel az ORSZI-val, Szakmai nap
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4. INTÉZKEDÉSEK A LAKHATÁS TERÉN
4.1.

Regionális célkitűzés
Cél, hogy a régióban ne csak a jelenleg elérhető (valójában várólistás)
ápoló-gondozó otthonok és a kevés számú lakóotthon álljon rendelkezésre,
hanem olyan alternatív lakhatási formák is, amelyek alkalmasak lehetnek az
enyhébb fokban érintett autista személyek lakhatásának biztosítására is. Cél,
hogy a régióban önkormányzati és/vagy magánforrásból kerüljön kialakításra
egy autizmus-specifikus szolgáltatást adó lakóotthon. Cél továbbá, hogy
összhangban a hatályos jogszabályokkal, nyomást gyakoroljunk a
fenntartókra a nagy létszámú intézmények kitagolása érdekében. Az
alternatív lakhatási formák (elsősorban a „támogatott lakhatás”)
rendszerének előkészítése kiemelt cél.
4.2.

Tevékenységek, elvégzendő feladatok – határidők

4.2.1. Tervezzük a támogatott lakhatás/lépcsőházi modell nemzetközi
tapasztalatainak és a témába vágó hazai gyakorlatok
összegyűjtését. Tanulmányutat kell szervezni az ellátás nemzetközi
módszertanának eltanulása érdekében. Szükséges a vonatkozó
szakirodalmat megismerni. Fel kell venni a kapcsolatot a támogatott
lakhatási forma elterjesztésében érdekelt más szervezetekkel (értelmi
fogyatékosok érdekvédelmi szervezetei).
Határidő: 2010. május
Felelős: AURA Egyesület, Mosolyotthon
4.2.2. Megvalósíthatósági tanulmányt kell készíteni a támogatott
lakhatásra vonatkozóan, a tanulmánynak részletezni kell a
lakóformát szociális ellátási, pénzügyi fenntarthatósági és autizmusszakmai szempontból. A tanulmányt közzé kell tenni, a tartalmát
megismertetni a közvéleménnyel. A tanulmány alapján javaslatot
kell tenni modellprogramra Fővárosi Közgyűlés és a Pest megyei
Közgyűlés felé. A lobbynak ki kell erjedni a szociális minisztériumra is.
Határidő tanulmányra: 2010. május; lobby: 2010. májustól
folyamatosan
Felelős: AURA Egyesület, Mosolyotthon
4.2.3. Folytatni kell a lakóotthon alapítási lobbyt a Fővárosi Közgyűlés felé.
Cél, hogy 2011-ig elkezdődjék legalább egy, a főváros által
finanszírozott lakóotthon megépítése.
Határidő: 2009. szeptembertől folyamatos
Felelős: AURA Egyesület, AOSZ, Mosolyotthon
4.2.4. Fel kell mérni, hogy a Fővárosi Önkormányzat és Pest megye által
fenntartott ápoló-gondozó otthonokban, valamint az itt található
egyházi ápoló-gondozó otthonokban hány autista ember él. Az
adatgyűjtés módja elsősorban közérdekű adatkérés. Az adatok
ismeretében az autista embereket legnagyobb számban ellátó
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intézmények szakembereinek képzést kell biztosítani. Cél, hogy
legalább 3 intézmény legalább 20 szakembere részt vegyen egy
autizmus-specifikus ismereteket adó képzésen.
Határidő: felmérésre 2009. december 31.; képzések szervezésére:
2010. december 31.
Felelős: AURA Egyesület
4.2.5. 2010-ben lejár az 1998. évi XXVI. tv. által megszabott határidő a
nagy intézetek lebontására. Ha ez nem fog megtörténni határidőig,
akkor a KAF tagjainak jogi úton kell számon kérni a fenntartókat. A
megfelelő jogi eszköz meghatározására a határidő lejárta után
kerülhet sor, tekintve hogy addig változhat a jogi környezet. A
határidő lejártáig közérdekű adatokat kell kérni a Fővárosi
Önkormányzattól és a Pest megyei Közgyűléstől a kitagolással
kapcsolatos terveikről és eddigi ráfordításaikról, majd a kapott
adatokkal sajtóhoz fordulni.
Határidő: adatkérésre 2009. december 31.; jogi eljárás
kezdeményezésére 2010. december 31. után.
Felelős: AOSZ, AURA Egyesület
4.3. A javaslat megvalósítását támogató dokumentumok
→ 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról IV.
Fejezet
→ ENSZ Egyezmény a Fogyatékos Személyek jogairól

→ 10/2006 (II. 16.) Országgyűlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi
Programról
→ 10/2006 (II. 16.) Országgyűlési Határozat az új Országos Fogyatékosügyi
Program végrehajtásának 2007-2010 évekre vonatkozó intézkedési
tervéről szóló
4.4.

Várható eredmények, hatások

A tanulmányok és felmérések feltárják a tényeket, módosítják a
közgondolkodást, támpontot adnak az ellátásra kötelezetteknek, egyúttal
lehetőséget a jogtudatos magatartásra az ellátásra szorulóknak.
A következetes kommunikáció erősíti helyzetünket és hozzájárul a jogszerűtlen
helyzet fokozatos megszüntetéséhez.
Az elkészített költségtakarékos, fenntarthatósági szempontból is vállalható
modellek megléte intenzív és eredményes lobby- valamint sponzorációs
tevékenységet tesz lehetővé az elkövetkező években. Hatására várható a
jogrendszer megfelelő rugalmas alkalmazkodása.
Eredmények:
-

Támogatott lakhatási modell megvalósíthatósági tanulmány,
Lakóotthoni Lobby folytatódik,
Képzés- 3 intézmény 20 szakemberének,
Jogi lépések a nagy intézmények kitagolásáért.
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5. INTÉZKEDÉSEK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSOK FEJLESZTÉSE TERÉN
5.1.

Regionális célkitűzés
Az autizmussal élő személyek egészségügyi alap- és szakellátása sem
megoldott a közép-magyarországi régióban. Az egészségügyi ellátások
(járóbeteg-gondozók, kórházak stb.) fejlesztése érdekében többszintű
intézkedésre van szükség: fejleszteni kell az egészségügyi dolgozók (orvosok,
ápolók, asszisztensek) autizmusról való tudását annak érdekében, hogy a már
meglévő
ellátások
hozzáférhetőbbek
legyenek,
másrészt
új
modellszolgáltatásként létre kell hozni az autizmussal élők „mozgó ellátását”
elvégző egységet. Az intézkedések során – mivel a felnőtt-ellátások terén
nagyságrendekkel nagyobb a hiányosság – elsősorban a felnőtt-ellátásokra
vonatkozó megoldásokat kínálunk, ugyanakkor nem figyelmen kívül hagyva a
gyermekkori ellátásokat sem.
5.2.

Tevékenységek, elvégzendő feladatok

5.2.1. El kell kezdeni a régióban található egészségügyi intézmények
dolgozóinak érzékenyítését, érzékenyítő tréningek tartását. Rövid
tájékoztató tréninget kell tartani, amely során kifejezetten az
egészségügyi ellátás szempontjából fontos autizmus-specifikus
információkat adjuk át az egészségügyi dolgozóknak. A tréningnek
lehetőség szerint az Egészségügyi Továbbképző Intézetnél
akkreditálva kell lennie, ezzel ösztönözve a részvételt. A tréning
tartalmának kidolgozásakor figyelembe kell venni a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlőségéért által a TAMOP 5.4.5. projektben
kidolgozott szakmai anyagokat. A tréning kidolgozására és
megtartására teamet kell létrehozni. 2010 végéig legalább 20
egészségügyi intézmény legalább 40 egészségügyi dolgozót kell
elérni a tréninggel.
Felelős: AOSZ, AURA Egyesület, Flóra Alapítvány
Határidő tréningek indítására: 2010. március 30.
5.2.2. A régióban található egészségügyi intézményekbe rövid, autizmusról
szóló tájékoztató szóróanyagokat kell eljuttatni. Az anyagokat
szórólap/leporelló vagy plakátformában célszerű elkészíteni és
tartalmukban kifejezetten az autizmussal élő betegek speciális
szükségleteinek (időpont-egyeztetés, sajátos viselkedések stb.)
ismertetését kell megcélozniuk. A szóróanyagokat önkéntesek
terjeszthetik
rendelőintézetekben,
kórházakban,
háziorvosi
rendelőkben. Cél az, hogy legalább 50 fővárosi intézménybe és 20
pest megyei intézményben plakátok kerüljenek kihelyezésre.
Összességében 2 év alatt 500 plakát és 1000 szórólap készítése reális.
Gyermekorvosi rendelőkben, nevelési tanácsadókban, családsegítő
központokban és védőnői központokban az autizmus kisgyermekkori
felismerését segítő plakátot is ki kell helyezni.
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Felelős: AURA Egyesület(önkéntesek szervezése); szóróanyagok
megírása, tervezése (Mitiők Egyesület); önkéntesek (terjesztés)
Határidő: szóróanyagok elkészítésére 2009. december 31.; terjesztés
folyamatos.
5.2.3. Autizmus specifikus mozgó- és mátrixellátásokat kell létrehozni
fővárosi/pest megyei hatókörrel. Létre kell hozni az autizmus
specifikus szakellátási tudással rendelkező mozgó- és mátrix ellátási
formákat. A mozgó- és mátrix ellátások szakmai sztenderdjeinek és
működési módjának kidolgozását szakértők bevonásával kell
elvégezni. A kidolgozott sztenderdeket javaslatként kell átadni a
Fővárosi Önkormányzatnak és a Pest Megyei Önkormányzatnak. A
javaslat
átadását
lobbyrendezvény
keretében
célszerű
végrehajtani. A lobbyrendezvény után arra kell törekedni, hogy a
Fővárosi Önkormányzat és/vagy a Pest megyei Közgyűlés anyagi
forrásokkal biztosítsa a mozgóellátás modellprogramként történő
elindítását 2010-től. A finanszírozásban a program országos
modellként üzemelése miatt az Egészségügyi Minisztérium forrásai is
felhasználhatók.
Felelős: AOSZ; AOSZ, Kézenfogva Alapítvány (lobbyrendezvény
tartása); AOSZ, Kézenfogva Alapítvány (későbbi lobby)
Határidő:
javaslat
kidolgozására
2009.
szeptember
15.;
lobbyrendezvény tartására 2009. szeptember 30.
5.3. Mely alapdokumentum támogatja a javaslat megvalósítását
→ ENSZ Egyezmény a Fogyatékos Személyek jogairól
→ 1062/2007(VIII.7) Korm. határozat az új OFP végrehajtásának 2007-2010
évekre vonatkozó intézkedési tervéről
→ 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről
→ 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról
5.4. Várható eredmények, hatások
A program megvalósulása esetén a tréningeken keresztül nő a régióban
dolgozó egészségügyi dolgozók tudása az autista betegek speciális
igényeiről. Az egészségügyi intézmények jelentős részében láthatók,
olvashatók lesznek az autista betegek speciális igényeiről szóló szóróanyagok,
ezzel segítve az ott megforduló, autizmussal élő betegek elfogadását. Javul a
kisgyermekkori gyanújelek felismerésének lehetősége a családok körében. Ha
2010-től modell jelleggel elindulhat egy mátrix és egy mozgó ellátás a
fővárosban, ezzel nem csupán a régióban élő érintettek ellátása javul, de a
modellprogram segíti az ellátási formák későbbi országos terjedését is.
Eredmények:
- Egészségügyi dolgozók számára akkreditált képzés,
- 1000 Szórólapot terjesztünk és 500 plakátot függesztünk ki,
- Autizmus specifikus mozgó- és mátrixellátások kidolgozása, lobby
elindul.
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