Távoktatási program autista gyereket nevelő családok számára

ÚTJELZŐ VAGY CÍMKE?-Kérdések, válaszok, ötletek és gyakorlati tanácsok
„Mikor az ember a „kezébe kapja” a diagnózist, nem mindig tudja, merre induljon. Vagy
amikor szinte már felőrlődik a hétköznapokban, a gyerekével folytatott harcban. És
amikor úgy érzi, hogy teljesen egyedül van. Ilyenkor kell valami segítség. Hiszen adni
csak az tud, aki maga is töltekezik valahol.
Saját tapasztalatom azt mutatja, hogy ezen az úton nem lehet másképp elindulni, mint
hogy az ember megpróbálja megérteni az autizmust és néha az autizmus szemüvegén
keresztül is megnézi a gyerekét. Egyszerűen MUSZÁJ tanulnunk erről, ha könnyebbé
akarjuk tenni a gyerekünk és vele együtt a magunk és az egész család életét.” (egy szülő)
„Nagyon egyedül érzem magam.” „Szeretném megérteni a gyerekemet és segíteni neki,
de a környékünkön nincsen elérhető szakember.” „Kitől kérhetnék segítséget?”
Ismerősek ezek az érzések?
A program célja, hogy a diagnózist követő időszakban otthonról, internet kapcsolattal elérhető támogatást nyújtson a
családok számára. Segítse a szülőket vagy más családtagokat abban, hogy
•

jobban értsék gyermekük autizmusát és az ezzel összefüggésben jelentkező nehézségeket

•

hatékony utakat találjanak gyermekük fejlődésének és boldogulásának támogatására

•

információkat, tapasztalatokat, ötleteket gyűjtsenek

•

példák, ötletek, képek, ﬁlmek segítségével gyakorlati információkhoz jussanak

•

a szerzett tudással és tapasztalatokkal gazdagodva további lendületet, önbizalmat nyerjenek gyermekük és
családjuk harmóniájának kialakításához

Az interneten elérhető program lehetőséget biztosít arra, hogy mindenki otthonról,
saját ütemezésben járja végig a felkínált 5 lépést
•

Első lépés: Nem vagy egyedül!

•

Második lépés: Mi az autizmus?

•

Harmadik lépés: Az „autizmus szemüveg”.

•

Negyedik lépés: Hogyan segíthetek?

•

Ötödik lépés: És végül…

A program azoknak a szülőknek, családtagoknak készült, akik 10-12 évnél ﬁatalabb autista gyermekeket nevelnek.
A program használata ingyenes, csupán egy előzetes regisztrációt igényel az fszk.hu oldalon. A regisztráció és a
bejelentkezés lépéseivel valamint a felület használatával kapcsolatos fontos információkat a képzési felhívás oldalán
letölthető dokumentumban találhat.
A Nyolc Pont projekttel kapcsolatos további információkat az alábbi linken tekinthetik meg:
http://fszk.hu/szervezeti-egysegek/nyolc-pont/
https://hu-hu.facebook.com/8Pont
Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal,
az alábbi elérhetőségeken:
orosz.attila@fszk.hu
bekeﬁ.eva@fszk.hu

