
 
 

Kedves Szülők! 

Összefoglalónkban a Vadaskert Autizmus munkacsoportja által egybegyűjtött hasznos oldalak 

elérhetőségét találják. Az itt található ajánlásokat nem munkacsoportunk készítette, összefoglalónk 

azokra az oldalakra irányítja a szülőket, amelyeken szakmailag hiteles és hasznos információkat, 

segítségeket találhatnak az autizmussal élő gyermekek megsegítéséhez.  

 

Mielőtt elkezdenék böngészni az itt összegyűjtött oldalakat, javasoljuk, hogy olvassák el az alábbiakat:

A Vadaskert Kórházban autizmus spektrumzavar vagy pervazív fejlődési zavar diagnózisok mellett 

gondozásban részesülő gyerekek családjainak lehetőségük van közfinanszírozott online 

szülőkonzultációra, ahol az autizmus munkacsoport tagjaival az aktuálisan felmerülő nehézségekre 

igyekszünk közösen megoldást találni.  

Erre a szolgáltatásra az alábbi felületen tudnak jelentkezni: 

Vadaskert Autizmus munkacsoport - konzultáció 

Az autizmus spektrumzavar egy végtelenül sokoldalú, változatos állapot, így egyetlen olyan eszköz vagy 

módszer sincs, amely biztos “receptként” minden autizmussal élő gyermeknél vagy felnőttnél 

automatikusan jól használható lenne. Amikor a gyermek számára egy új eszközt (pl. napirendet, 

folyamatábrát, a kommunikációhoz használt segédeszközt) szeretnénk bevezetni, azt ideális esetben 

egy alapos és jól átgondolt felmérési és tervezési folyamatnak kell megelőznie. Minden ilyen eszközt az 

adott gyermek, család lehetőségeihez, képességeihez, és igényeihez igazítunk, az eszköz használatát 

gyógypedagógiai helyzetben tanítjuk, és figyeljük annak működését, hogy adott esetben 

korrigálhassunk, módosíthassunk rajta. 

(Ennek mélyebb megértéséhez nagyon hasznos tananyagot tett közzé az Autisták Országos Szövetsége: 

”Segédlet a vizuális támogatások megértéséhez, alkalmazásához” címmel. 

 

Minderre sajnos a jelenlegi járványügyi helyzetben korlátozottak a lehetőségek, így fontos figyelembe 

venni, hogy minden, az online térben található, előre elkészített segítség hasznossága esetleges, nem 

biztos, hogy az Ön gyermeke számára ideális az a folyamatábra, amely valaki másnak készült. Ezzel 

együtt ajánljuk, hogy a felmerülő nehézségek kapcsán bátran próbálják ki az Önöknek szimpatikus 

“találmányokat”, a látott eszközöket alakítsák gyermekük igényeihez kreatívan, és amennyiben tehetik, 

konzultáljanak ezekről szakemberrel. 

https://docs.google.com/forms/d/1VFWwKrrJbYL80RI_E9R-AqgtFJ54bk5ZKVR6lHjre50/viewform?edit_requested=true
http://aosz.hu/wp-content/uploads/2020/03/Seg%C3%A9dlet-a-vizu%C3%A1list%C3%A1mogat%C3%A1sok-meg%C3%A9rt%C3%A9s%C3%A9hez-alkalmaz%C3%A1s%C3%A1hoz.pdf


Egyéb lehetőségek online konzultáció és tanácsadás igénylésére: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autizmus specifikus vírussal kapcsolatos tájékoztatók, vizuális segítségek az AOSZ 

oldaláról ingyenesen letölthetőek: 

 http://aosz.hu/koronavirus-tajekoztatok/ 

 http://aosz.hu/koronavirus-vizualis-tamogatasok/ 

Az NFSZK Nonprofit Kft. MONTÁZS projektének keretében működő Területi Autizmus 

Munkacsoportok (TEAM-ek) szolgáltatásai. A szolgáltatást jelen keretek között kiterjesztik 

a szakembereken és intézményeken túl az autizmusban érintett emberek (18 év alatti 

személy esetén szülő/gondviselő) és családjaik számára is. 

 

Az Autizmus Alapítvány Ambulanciája 

Az új helyzethez való adaptáció, vizuális támogatások megtervezése kapcsán az auti.hu 
írását itt olvashatják: 

 https://auti.hu/hirek/1376-koronavirus-uj-rendszer-felallitasa 

Az Oktatási Hivatal által közzétett, az AOSZ koordinálásával készült “Ajánlás szakemberek 

és szülők számára autista gyermekek, tanulók digitális távoktatás idején történő 

ellátására” című dokumentum az alábbi linken elérhető: 

 http://aosz.hu/koronavirus/oktatas/ 

 

Cseperedő Alapítvány 

 

Amennyiben a gyermeküknek valamilyen okból kórházi ellátásra lenne szüksége, az 

alábbiakat ajánljuk figyelmükbe: 

● http://aosz.hu/koronavirus/korhazi-kiskonyv/ 

● http://aosz.hu/koronavirus/egeszsegugyben-dolgozoknak/ 

 

http://aosz.hu/koronavirus-tajekoztatok/
http://aosz.hu/koronavirus-vizualis-tamogatasok/
https://fszk.hu/hir/online-team-tanacsadas-a-veszelyhelyzet-idejere/?fbclid=IwAR2DalBqlUyzqGDxY0KI13ds72ZD12w2uGhNlAa_wfC1fbXHdcQAUn8Nsv0
https://fszk.hu/hir/online-team-tanacsadas-a-veszelyhelyzet-idejere/?fbclid=IwAR2DalBqlUyzqGDxY0KI13ds72ZD12w2uGhNlAa_wfC1fbXHdcQAUn8Nsv0
https://www.autizmus.hu/jarvany-alatti-mukodes
https://auti.hu/hirek/1376-koronavirus-uj-rendszer-felallitasa
http://aosz.hu/koronavirus/oktatas/
http://cseperedo.hu/szolgaltatasok/szuloknek-csaladtagoknak/#1522508893760-185005ab-4292
http://aosz.hu/koronavirus/korhazi-kiskonyv/
http://aosz.hu/koronavirus/egeszsegugyben-dolgozoknak/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autizmus Munkacsoport, 2020 04.06 

 

Ötletek az otthon töltött időszakra az AOSZ-tól szülőknek: 

 

Webáruházak, ahonnan hasznos könyvek és eszközök jelenleg is házhoz rendelhetőek 

 

Az otthon töltött időszakra vonatkozóan hasznos ötleteket, tippeket találhatnak a 

Vadaskert honlapján (nem autizmus specifikus tartalom): 

● http://vadaskert.hu/wp-content/uploads/2020/03/50-%C3%B6tlet-otthonra.pdf 

 

●%09http:/aosz.hu/koronavirus/otletek-az-otthon-toltott-idoszakra
●https:/auti.hu/shop/index.php?route=common/home
http://vadaskert.hu/wp-content/uploads/2020/03/50-%C3%B6tlet-otthonra.pdf

