
Nem vagy ritkán
használ

szemkontaktust.

Látszólag indokolatlanul
nevet, sír, hangoskodik.

Egyes dolgokat jól, gyorsan
csinálhat, de nem olyat, amiben
együttmûködésre van szükség.

Mások szándékait, érzelmeit
gyakran nem érti meg,

emiatt közömbösnek tûnhet.

Nem játszik gyerekekkel,
csak ha felnõtt erõlteti, segíti.

Mások kezét húzza a
számára kívánatos

tárgyhoz.

Egyoldalúan
kommunikál,

a válaszra nem figyel.
Kerüli a kortárskapcsolatokat.

Visszhang-szerûen
utánozza a beszédet.

Szakadatlanul ugyanarról
a témáról beszél.

Szokatlan mozdulatai
vannak, pl. kezével

repdes.

Fogdossa, pörgeti,
zörgeti a tárgyakat.

Tevékenységébõl hiány-
zik a fantáziadús

szerepjáték.

A változások ellen
tiltakozik.

TUDTA, HOGY AZ AUTIZMUS...TUDTA, HOGY AZ AUTIZMUS...

...az érintettek és családtagjaik életét is súlyosan terheli?
Az autizmus olyan fejlõdési zavar amely az egész életívet 
befolyásolja. Jellegzetes nehézségek mutatkoznak a 
szociális viselkedés, kommunikáció, a rugalmas 
gondolkodást és fantáziát igénylõ tevékenységek 
elsajátításában.

Az autizmussal élõ személy nem érti jól a másik ember 
viselkedését: szándékait, közléseit, érzelmeit. A társas, 
együttmûködést igénylõ helyzetek kezelése nehézségekbe 
ütközhet. Saját érzéseit és vágyait is nehezen, vagy 
szokatlan szélsõséges módon képes csak kifejezni. Beszéde, 
ha kialakul, gyakran nem kommunikatív. Nehezen 
alkalmazkodik új és váratlan helyzetekhez. A látszólag 
jelentéktelen részletek kötik le a figyelmét. Gyakoriak a 
mozgás furcsaságai: ugrálás, repkedõ kézmozgás, valamint 
az érzékszervi mûködések ellentmondásai.

Legjobban az egyértelmûen látható információk 
alapján értelmezi a helyzeteket.

ÖN SZERINT HÁNYAN VANNAK?ÖN SZERINT HÁNYAN VANNAK?

Nemzetközi adatok szerint az autizmus mindenütt hasonló 
gyakorisággal fordul elõ. A felmérések a gyermekek 
körében 0,6-1%-os gyakoriságot mutatnak.
Minden megszületett száz gyermek közül egy életét 
befolyásolja az autizmus. 

Békés megyében a fentiek alapján 4000 autista személy él.

MI OKOZZA AZ AUTIZMUST?MI OKOZZA AZ AUTIZMUST?

Ma sincs e kérdésre megnyugtató tudományos válasz. 
Eddig az a legvalószínûbb, hogy egy genetikai 
sérülékenységen alapuló agyi fejlõdési zavar felelõs az 
autizmus kialakulásáért.

MIÉRT VAN SZÜKSÉG AZ

ALAPÍTVÁNYRA?

MIÉRT VAN SZÜKSÉG AZ

ALAPÍTVÁNYRA?

Az AUT-PONT Alapítvány szociális alapszolgáltatásai:

1. AUT-KÖZ-PONT Fogyatékosok Nappali Intézménye

A mindenki számára elérhetõ átlagos oktatási 
intézményekbõl, illetve munkahelyekrõl az autista 
személyek kirekesztõdnek.

Nappali intézményünkben az óvodáskortól a fiatal 

felnõttekig fogadunk autizmussal élõ személyeket 

barátságos, megértõ, biztonságot jelentõ közösségben.

Személyre szabott, speciális egyéni fejlesztésre teremtünk 

lehetõséget.

Segítünk a viselkedésproblémák enyhítésében, 

kommunikációs, értelmi képességek és mozgásos 

képességek fejlesztésében.

Az autizmussal élõk számukra megfelelõ környezetben 
társadalmilag és gazdaságilag hasznos munkát 
végezhetnek.

Szociális foglalkoztatási 

programunk keretén belül kerti, 

házi, konyhai munkákat, irodai 

feladatokat és kézmûves 

tevékenységeket sajátíthatnak el 

az autizmussal élõk. 

Kertészetünkben örömmel 

közremûködnek a 

fûszernövények  termesztésében.

F e l a d a t a  a z  

a u t i z m u s s a l  é l õ  

s zemé lyek  öná l ló  

é le tv i te lének  e lõ-

segí tése ,  lakókör-

nyezetükben történõ 

segítésük, közszolgál-

tatások elérésének 

biztosítása.

2. TÁM-PONT Támogató Szolgálat

A személyi segítségnyújtás mindig személyre szabottan, 

tervszerûen és a fejleszteni kívánt területre fókuszálva 

történik az autizmussal élõ személy állapotának és 

igényeinek megfelelõen.

A szolgáltatás része az információnyújtás, tanácsadás, 

ügyintézés az autista személyeket érintõ események, 

juttatások, szolgáltatások tekintetében.

Az autizmussal élõ emberek többsége nem tud önállóan 

közlekedni. A tömegközlekedési eszközök használata 

kísérõ segítségével sem jelent megfelelõ megoldást 

számukra.

A szállító szolgálat a mindennapi közlekedésben 

(intézményünkbe,  iskolába, ügyintézésre) segít 

autizmusban képzett kísérõkkel, saját mikrobusszal. 



TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:TOVÁBBI SZOLGÁLTATÁSOK:

Alapszolgáltatásainkon túl rendszeres terápiás és szabadidõs 

programokat szervezünk, folyamatos segítõ szolgáltatásokat 

nyújtunk az autizmussal élõknek és családjuknak:

- információs bázis, szakkönyv-

   kölcsönzés, 

- gyermekjátszó, nyári tábor, 

   hétvégi tréning,

- lovasterápia, gyógyúszás,

   zeneterápia,

- szülõ-szakember találkozó,

- szülõklub, szülõtréning, tanácsadás,

- konferenciák, képzések szervezése

   szülõk és szakemberek számára,

- információs kiadványok készítése. 

AMIT MA

MEGTEHETSZ,

MEGTEHETTED VOLNA

TEGNAP IS...

NANÁ, HOGY SZERETLEK!NANÁ, HOGY SZERETLEK!NANÁ, HOGY SZERETLEK!NANÁ, HOGY SZERETLEK!

A SZERETET NEM ELÉG!A SZERETET NEM ELÉG!A SZERETET NEM ELÉG!A SZERETET NEM ELÉG!
A Dél-alföldön az  AUT-PONT Alapítvány tart kapcsolatot a 
legtöbb autizmussal élõ családdal. A segítõ szolgáltatások 
nyújtása mellett azok sikeres mûködtetése érdekében 
adományokat gyûjt magánszemélyektõl és vállalkozásoktól.

A szolgáltatásokat igénybevevõ 192 család a következõ településekrõl érkezik:

Algyõ, Báta, Battonya, Békés, Békéscsaba, Békéssámson, Békésszentandrás, 

Bélmegyer. Berettyóújfalu, Biharugra, Bucsa, Csanádapáca, Csorvás, Debrecen, 

Derekegyház, Deszk, Dévaványa, Doboz, Elek, Füzesgyarmat, Gerendás, Gerla, 

Gyula, Hódmezõvásárhely, Magyarkanizsa, Kardoskút, Kétpó, Kétsoprony, 

Kiskunfélegyháza, Kisújszállás, Kondoros, Körösladány, Kunágota, Lõkösháza, 

Magyarbánhegyes, Medgyesegyháza, Mezõberény, Mezõgyán, Mezõtúr, Murony, 

Nagybánhegyes, Nagykamarás, Nagyszénás, Nagyvárad, Orosháza, 

Pusztaföldvár, Sarkad, Sepsiszentgyörgy, Solt, Szabadka, Szabadkígyós, Szarvas, 

Szeged, Szeghalom, Szentes, Tótkomlós, Újkígyós, Vésztõ, Zenta, Zsombó

ALAPÍTVÁNY

AUTISTA
G Y E R M E K E K É R T  É S  F I A T A L O K É R T

Békéscsaba Kereki sikátor 11.
Tel/Fax: 06-66-530-690, Mobil: 06-30-555-9345

E-mail:  autpont@autpont.hu

 www.autpont.hu

AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány

MIT TEHET ÖN?MIT TEHET ÖN?

Amikor autista emberrel találkozik legyen türelmes és 
megértõ.

Rendelkezzen személyi jövedelemadója 1%-áról az 
AUT-PONT Alapítvány javára. 

Tájékoztassa ismerõseit, munkatársait arról, hogy az 
AUT-PONT Alapítvány jogosult az 1% felajánlások 
fogadására.

Adószám: 1 8 3 8 2 1 3 4- 1- 0 4

Szervezzen adománygyûjtõ programokat céges 
rendezvényeken vagy munkahelyén speciális 
alkalmakkor.

Ajánlja fel szolgáltatását alkalmanként a gyermekek 
javára

Ajánljon fel tombolatárgyakat, amelyeket 
rendezvényeinken kisorsolunk.

Vegye igénybe a közhasznú szervezetek támogatóinak 
járó kedvezményeket.

Jöjjön el és nézzen körül intézményünkben.

Látogasson el honlapunkra: www.autpont.hu.

Biztosítson megjelenési, hirdetési lehetõséget az 
alapítványnak.

Ha Ön közszereplõ, küldjön fotót, ajánlást, 
amelyeket felhasználhatunk a kommunikációs 
anyagokban.

Pénzadományával segíthet a terhek viselésében:
Megkeresésére csekket küldünk, illetve a következõ 
számlaszámra utalhat:

1 0 4 0 2 6 0 9 - 2 6 0 5 2 9 2 8 - 0 0 0 0 0 0 0 0

1%
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