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Kernné dr. Kulcsár Dóra  

osztályvezető részére 

 

Tisztelt Kernné dr. Kulcsár Dóra! 

 

     Jelen levelemet 2021. október 11-én írt kérvényem kiegészítéseként írom Önnek.  

A kérvényben, valamint december 8-i személyes találkozásunk keretében említettük, hogy a 

Baross u. 40-42. szám alatti ingatlant szeretnénk használatba venni sajátos nevelési igényű, 

elsősorban autizmus spektrum zavarban érintett serdülőkorú gyermekek és fiatal felnőttek 

gyógypedagógiai fejlesztése céljából.  

 Alapítványunk kis létszámú tanulócsoport(ok) formájában segítséget nyújthat azoknak 

az autizmusban érintett, ép intellektusú, illetve enyhe intellektuális képességzavarban érintett 

14-23 év közötti kamaszoknak, fiataloknak, akik a középfokú oktatás intézményeiben jelenleg 

nem kapják meg a képességeikhez és szükségleteikhez igazodó fejlesztési lehetőségeket. Ezek 

a fiatalok gyakran teljesen kiszorulnak az intézményekből, egyéni tanrendben vagy 16 éves 

koruk betöltésével, a tankötelezettség, és sok esetben ez által a tanulói jogviszonyuk 

megszűnésével otthon maradnak, ahol megfelelő fejlesztés és kortárs közösség hiányában 

komoly regressziós folyamatok indulhatnak el, társuló pszichés megbetegedések alakulhatnak 

ki. A szülők legtöbbször úgy tudják megoldani gyermekük felügyeletének biztosítását, hogy 

fel kell adniuk a munkahelyüket, mely a család lehetőségeinek beszűkülését és idővel a család 

elszigetelődését okozhatja. Alapítványunk a tanulócsoporttal/tanulócsoportokkal ezeknek a 

fiataloknak a nappali ellátására, szükségleteiknek és képességeiknek megfelelő, egyénre 

szabott fejlesztésük (autizmus-specifikus fejlesztés, kognitív és tantárgyi fejlesztés, 

mozgásfejlesztés) biztosítására, valamint családjaik támogatására szeretne megoldást nyújtani.  

A tanulócsoport(ok) mellett azoknak a 14-23 év közötti tanulóknak is fejlesztési 

lehetőségeket biztosítunk, akik napközben iskolába járnak, de iskola után kiegészítő egyéni 

vagy kiscsoportos autizmus-specifikus fejlesztéseken, mozgásfejlesztésen vagy önálló 

életvitelre felkészítő foglalkozásokon szeretnének részt venni.  
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A szülők támogatására az egyéni konzultációk, tanácsadás mellett havi 

rendszerességgel szülőklubokat szervezünk, ahol a szülők szakemberek jelenlétében adott 

témakör mentén oszthatják meg tapasztalataikat, észrevételeiket és kérdéseiket. 

Tevékenységeinket jelenleg különböző, ideiglenes helyszíneken végezzük, és jelenleg 

elsősorban XX. kerületi, valamint XVIII. kerületi és XIX. kerületi családok kérik a 

segítségünket, illetve jelentkeznek hozzánk különböző fejlesztésekre, tanácsadásra. 

Nagy segítséget jelentene a számunkra, ha lenne egy állandó ingatlanunk, ahol jelenlegi 

tevékenységünket folytathatjuk, illetve reményeink szerint a jövőben bővíthetjük is. 

Amennyiben lehetőséget kapnánk arra, hogy a Baross u 40-42. szám alatti ingatlant 

használhassuk, az alábbi kedvezmények nyújtását vállaljuk a XX. kerületből érkező, autizmus-

spektrum zavarban érintett gyermeket nevelő családok, iskolák számára: 

• Minden héten egy adott napon, kijelölt kétórás időtartamban ingyenes 

tanácsadási, konzultációs lehetőséget biztosítunk telefonon vagy személyesen 

az autizmusban érintett fiatal családtagjai számára. A két órás időtartamon belül 

szükségesnek tartjuk az előzetes időpont-egyeztetést, valamint lehetőség szerint 

az érintett fiatal szakértői papírjainak e-mailben történő megküldését, hogy 

megfelelő felkészültséggel, az adott tanácsadási helyzethez szükséges idő 

kiszámolásával tudjuk fogadni a családokat és valóban hatékony szakmai 

segítséget nyújthassunk a számukra. 

 

• A XX. kerületi középiskolákban tanuló autizmusban érintett fiatalok 

pedagógusai számára szintén ingyenes tanácsadási, konzultációs lehetőséget 

biztosítunk előzetesen egyeztetett időpontban, az általuk ellátott tanulók 

viselkedésszervezési, tanulási és magatartási nehézségeinek kezelésében, 

valamint az oktatás-nevelés folyamatának az autizmus spektrum zavarhoz 

illeszkedő megtervezésében, az autizmus-specifikus eszközök használatában, 

illetve más, egyéni igény szerint felmerülő kérdések esetében is. 

 

• Az autizmus-specifikus egyéni fejlesztés, valamint a mozgásfejlesztés árából 

10% kedvezményt biztosítunk a XX. kerületből érkező tanulók számára. 
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Budapest, 2021. december 17. 

 

 

A további együttműködés reményében bízva, tisztelettel: 
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