Az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület 2011. évi
közhasznúsági jelentése

1.Számviteli beszámoló
Az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesületet 2002-ben jegyezte be, és minősítette
közhasznú szervezetté a Fővárosi Bíróság.
Az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli
törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve közhasznú egyszerűsített beszámolót állított
össze. A mérleg főösszege 7219 ezer Ft, a saját tőke 7219 ezer Ft.
A részletes kimutatás a közhasznúsági jelentés 1.sz. melléklete, mely áll az egyszerűsített
mérlegből és a közhasznú szervezeti eredménylevezetésből.
2. A költségvetési támogatás felhasználása
Az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület 2011-ben 6.685.799,-Ft költségvetési
támogatást kapott:
ESZA-FOG-FOF Pályázata keretében 1.802.999,-Ft-ot
360.000,-Ft-ot a civil szervezetek 2011. évi működési támogatására ( NCA-KM-2011)
4.522.800,-Ft –ot a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségének támogatására.
A kapott költségvetési támogatásokat és felhasználásukat részletesen a 2.sz.melléklet, a
változásokat pedig az 5.sz. melléklet mutatja be.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
3.1.Az AURA Egyesület összes vagyona

2011.01.01.

2011.12.31.

/ezer Ft/

3201

7219

Ebből: tárgyi eszköz:
forgóeszköz (pénzeszköz):

3201

7219

A szervezet vagyona a 2011-es évben 4018 ezer Ft-tal növekedett, ez elsősorban az év utolsó
hónapjában elnyert pályázatnak és támogatásnak köszönhető.

3.2 Az AURA Egyesület bevételei 2011-ben az alábbiakból tevődtek össze:
a./ Közhasznú célú tevékenységre, működési költségek fedezésére kapott támogatás:
ESZA FOG-FOF pályázata
NCA 2011. évi működési támogatás
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért pályázat
Open Society Institute pályázata

1.802.999,360.000,4.522.800,3.341.700,1

Pécsi Dohányárugyár támogatása

1.800.000,-

Magánszemélyek SZJA 1%-os felajánlása
Magánszemélyek támogatása (táncterápia)

297.520,90.000-

b./ Tagdíjból származó bevétel.

100.000,-

c./ Egyéb bevételek (banki kamat)
Összesen:
(levonva 1.736,-Ft2010 évi NCA pályázat visszafizetés):

1.100,____________
12.316.119,12.314.383,-

3.3. Az Egyesület költségei 2011-ben az alábbi tételekből tevődtek össze:
A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek: 8.296.364,-

3.4.Az Egyesület bevételeinek és ráfordításainak egyenlege 2011-ben:
Összes bevétel:
Összes kiadás:
Egyenleg:

12.314.383,8.296.364,4.018.019,-

A vagyon felhasználását részletesen a 3 sz. melléklet mutatja be.
4. Cél szerinti juttatások kimutatása:
Az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület a 2011-es évben pénzbeli vagy
természetbeni adományt, juttatást sem magánszemélyeknek sem más szervezeteknek nem adott.
5. Támogatások
5.1 Az AURA Egyesület a 2011-es évben összesen 6.685.799,-Ft költségvetési támogatást
kapott. (360.00,-Ft NCA-pályázat, 1.802.999,-Ft ESZA-FOG-FOF pályázat, 4.522.800,- Ft
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért pályázat)
5.2 Elkülönített állami pénzalapokból az Egyesület 2011-ben támogatást nem kapott.
5.3. Az AURA Egyesület a 2011-es évben Önkormányzati támogatást nem kapott.
5.4 Az AURA Egyesület 2011-ben magánszemélyek SZJA 1%-os felajánlásából 297.520,-Ft
támogatást kapott.
5.5 Az AURA Egyesület 2011-ben Pécsi Dohányárugyártól 1.800.000,-Ft támogatást kapott.
5.6 Az Egyesület az OSI pályázatán 3.341.700,-Ft pályázati támogatást nyert el 2011-ben.
5.7 Az AURA Egyesület 2011-ben magánszemélyektől 90.000,-Ft támogatásban részesült.
A kapott támogatások részletes bemutatását az 5.sz táblázat tartalmazza.
6. A szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások jellege és mértéke:
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Az AURA Egyesület vezető tisztségviselői tisztségük betöltéséért és az ezzel járó feladatok
elvégzéséért a 2011-es évben sem tiszteletdíjban sem egyéb juttatásban nem részesültek.
7. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója
Egyesületünk a 2011. évre elnyert pályázatok segítségével tovább folytatta fiatal felnőtt autista
emberek és családjaik számára kialakított szolgáltatásait és érdekérvényesítő tevékenységét.
A szolgáltatások a fiatalok támogatott önálló életvitelét segítette, érdekvédő- és érdekérvényesítő
képességének fejlesztését célozta, a szabadidő szervezett strukturálásával javította életérzésüket,
közösségi kapcsolatoknak adtak teret, ezzel az érintettek és családjaik társadalmi integrációját és
rehabilitációját segítették elő.
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” c. munkára felkészítő tréning
Nyílt munkaerőpiaci elhelyezés
Munka mentorálás és utánkövetés személyi segítőkkel,
Számítástechnikai képzés a munka világában - INOKA Alapítvány

3. Rekreáció és szabadidő





Asperger Kortársklub, (közösségi szabadidős foglalkozások)
Mozgás- és táncterápia
Bolygó-Dongó Túra Klub
Bentlakásos nyári tábor – az önálló élet-, és leválás gyakorlása

4. Szülőképzés - Szülőfórumok
AZ EGYESÜLET FŐBB TEVÉKENYSÉGEI
7.1. Asperger Kortárs Klub - Egyesületünk hétvégi klubot működtet 17-33 éves Aspergerszindrómával élő fiatalok részére. A klubfoglalkozásokon egyre több fiatal vesz részt. A
taglétszám eléri a 40 főt, egyes alkalmakon 15-25 fő vesz részt. A foglalkozások képzett trénerek
vezetésével zajlanak, munkájukat 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 társastánc
foglalkozásokat szervez autista fiatalok számára, amelyen kortárs önkéntes fiatal lányok segítik
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az oktatók munkáját. A foglalkozások zárásaként a fiatalok az évi 2 alkalommal megrendezésre
kerülő Harmónia Bálokon mutatják be tudásukat, és gyakorolják a közösségi együttlét formáit. A
Harmónia Bálokon az AURA Egyesület teret kap a szélesebb társadalmi megjelenésre is. A
programot a BAT - British American Tobaco támogatja.
7.2. Főző- és varrótanfolyam - Az önálló életvitelt megalapozandó 2010-ben indítottuk és
ebben az évben is folytattuk alap főzési-, varrás-, barkács-, és háztartási ismeret
foglalkozásainkat. Az autizmusban érintett fiatalok hasznos gyakorlati ismereteket szereztek
felkészült szakemberek, gyógypedagógusok, szülőszakemberek irányításával, és önkéntes
segítők részvételével.
7.3. Jogtudatosító- és érdekérvényesítő képzés, tapasztalati képviselet – 2007. óta folyik
Aspergeres fiatalok tapasztalati képviselővé való felkészítése. Két alkalommal vettek részt a
fiatalok a Fogyatékos Emberek Parlamenti Napja rendezvényen, ahol az autista emberek
problémáiról beszéltek parlamenti képviselők előtt. 2009-ben Brüsszelben tettek látogatást az EU
Parlament magyar képviselői meghívására.
Jogismereteik bővítése 2010. évben Dr. Halmos Szilvia jogász közreműködésével jogtudatosító
rendszerbe foglalt képzés keretében folyt, az alapozást követően az oktatás 2011-ben tovább
folytatódott.
7.4. Gazdasági-, gazdálkodási és pénzügyi ismeretek – 2011. évben újonnan indított
képzésünk, amely az önálló életvitelre készülő fiatalok felkészítését célozta az elméleti ismeretek
mellett a mindennapok szintjén is.
7.5. Munka mentorálás- és elhelyezés, munkára felkészítő tréning.
2010. évben a Fog-Fof-10 pályázat keretében még kísérleti jelleggel indítottuk be személyiség
központú munkára felkészítő programunkat. A program keretében több fiatalt sikerült nyílt piaci
körülmények között munkába állítani és munkahelyeiken megtartani. 2011. évben elindítottuk
MAGÁZÓNA c. autizmus specifikus munkára felkészítő klubfoglalkozásunkat. A foglalkozást
felkészült szakember vezeti (Farkas Edit), aki spectrum specifikus szempontok alapján szervezi
és irányítja a nyílt munkaerőpiaci munkafeltárás és elhelyezés folyamatát. A fiatalokat végig
mentor kíséri, aki segít a befogadó munkahelyek felkészítésében és a mindennapok során
felmerülő konfliktusok kezelésében. A program rendkívül népszerűvé vált, folytatására egyre
nagyobb az igény.
A munkára felkészítés részét képezte a 2011. év végén elindult együttműködés az INOKA
Alapítvánnyal „Számítástechnikai képzés a munka világában” címmel. A program keretében a
résztvevő fiatalok számítástechnikai ismereteit és készségeit fejlesztettük a jobb
munkaalkalmasság érdekében.
7.6. Mozgás és táncterápiás tréning - A táncterápiát 2008-ban indítottuk kísérleti jelleggel,
amely a pályázatoknak köszönhetően 2011. 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 pszchológusok vettek részt,
akiket érdekel a sérült embereket elszigetelő társadalmi korlátok lebontása és a velük való
közvetlen emberi, 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 folytatás érdekében
a résztvevők szülei céltámogatásban részesítették a programot.
7.7. Túra klub -A Bolygó-Dongó Túra Klubot az Asperger klub keretein belül indította el 2008ban egyik autista klubtagunk (Rajczy Mátyás). Ez példaértékű 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
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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,
elősegítve a közösségben való együttműködési szabályok elsajátítását.
7.8. Nyári tábor - 2006 óta szervezünk több napos bentlakásos nyári táborokat. 2011-ben is
megrendeztük hagyományos intenzív nyári kommunikációs táborunkat Balatonszéplak alsón 15
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)
7.9. ESŐ-ERNYŐ Hálózati tagság - Az AOSZ Eső-Ernyő Hálózat Közép-magyarországi
partner szervezeteként 2008. óta részt veszünk a közös stratégiák megalkotásában. 2010. évben
társszervezői voltunk a IX. Autizmus Nap megszervezésének, valamint az első Autizmus
Expónak. Az együttműködést az Ernyőtagokkal tovább folytattuk 2011-ben.
7.10. Szülőfórumok – A havi rendszerességgel működtetett szülőfórumok témái az érintett
családok legégetőbb problémái köré csoportosulnak. A fórumokat meghívott szakemberek
tartják, előadás után a főbb kérdésekre a szakember, a fiatal- és a tapasztaltabb szülők együtt
keresik a válaszokat. 2011-ben 4 részes sorozatra került sor.
7.11. Krízisvonal - A szolgáltatást 2008-ban indítottuk, és folyamatosan üzemeltetjük telefonos
szolgáltatásunkat az autizmussal érintet emberek családtagjai számára. A krízisvonal elsődleges
célja a tanácsadás, tájékoztatás. A felmerült problémákra és felkérésekre igyekszünk gyorsan
reagálni.
7.12. 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. Elkészült kiadványaink 2010. évben:
 „Foglakozzunk vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek oktatása”
 „Foglakozzunk vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek munkavállalása”
 „Foglakozzunk vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek szociális ellátása”
 „Jogom van hozzá, Önérvényesítő füzet autizmussal élők számára”
2010-ben lakhatás terén tovább folytattuk a lobby-tevékenységet. 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.
2011-ben kidolgoztuk az autisták egészségügyi ellátásának és támogatott életvitelének elméleti
programját. A KAF Fórum 2011-ben is megrendezésre került és az egészségügyi ellátás kérdéseit
valamint a támogatott lakhatás problematikáját tűzte napirendre.
Elkészült kiadványaink 2011. évben:
 „Foglakozzunk vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek egészségügyi ellátása”
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 „Foglakozzunk vele! Fókuszban az autizmussal élő emberek támogatott lakhatása”
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.
Tevékenységünk társadalmi hasznossága:
Az autistákat nevelő családok segítése a régióban hiányos, diszkriminációjuk az élet több
területén is 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, az egyenlő bánásmód elvére épülnek, diszkrimináció- és
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.
Budapest, 2011. február 15.

….…….……………………………………….
Vadasné Tóth Mária
az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület
elnöke

Záradék:
E közhasznúsági jelentést az AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület közgyűlése
2011. május15-i ülésén elfogadta.

….…….……………………………………….
Vadasné Tóth Mária
AURA Autistákat Támogató Közhasznú Egyesület
elnöke
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