ÉVES BESZÁMOLÓ
2015
Az Álomkép Egyesületet érintett szülőkként, családtagokként és barátokként azért hoztuk létre, mert
segíteni szeretnénk az autizmussal élő gyermekeknek abban, hogy egy számukra elfogadó,
szeretetteljes környezetben nőjenek fel, és hogy boldog életet élhessenek. Kiemelt célunkhoz
kapcsolódóan Egyesületünk célja, hogy:
•

Szociális-, kulturális-, művészeti- oktatási-, kutatási-, sport-, hobbi és szabadidős-,

környezetvédelmi-, egészségügyi-, nemzetközi-, szakmai-, gazdasági-, érdekképviseleti-, és jogi
tevékenységeivel támogassa a családokat.
•

Értékteremtő, hagyományőrző tevékenységet folytatasson, a tudatos, jobb jövő építése

érdekében.
•

Közreműködjön a társadalmi elfogadás elősegítésében, az elfogadó környezet kialakulásában.

•

Elősegítse a fogyatékossággal élő emberek öntevékenységének, önrendelkezésének

lehetőségeit.
Egyesületünk alapítását 2015 július 1-ei alapító taggyűlésen határoztuk el, és az alapítás 2015.
szeptember 15-ével került bejegyzésre. Székhelyünk Nyíregyháza, működési területünket helyi,
megyei, regionális és országos szinten is meghatároztuk, tevékenységeink függvényében.
A 2015. évben első feladatunknak egy informatív, közhasznú információk közvetítésére alkalmas
weboldal beindítását tűztük ki, mert az autizmus ellátásának területén az egyik legnagyobb hiányosság,
az információhiány. Az autista gyermeket nevelőknek egyébként is szembesülniük kell a vizsgálati és
ellátási protokollok kialakulatlanságával, a bizonytalansággal, tanácstalansággal, és az egészségügyi,
oktatási-, nevelési- intézmények gyengeségeivel. Ezért tartjuk rendkívül fontosnak, hogy többféle
felület és fórum segítségével tudás és információ közvetítő szerepet töltsünk be környezetünkben.
A 2015. november 29-én tartott taggyűlésen bemutatta az elnökség az önkéntes munkával elkészült
szerkezetű honlapot, és a szintén önkéntes munkával már felkerült tartalmakat.
Az autizmus tárgykörön túl egyesületünk 2 fő területet kíván megkülönböztetett figyelemmel kezelni
tevékenységei közül, ezért a területeknek a honlapon is kialakításra került egy-egy szakasz. Az egyik
tevékenységi területünk az egészséges életmód; a mozgás szerepe életünkben, mindennapjainkban,
testi és lelki fejlődésünkben. Másik megkülönböztetett figyelemmel kezelt tevékenységi területünk, az
oktatás; a digitális írástudás fejlesztése, és az informatikai ismeretek terjesztése.

Információközvetítő szerepünket természetesen nem csak internetes felületek használatával kívánjuk
betölteni, hanem élő kapcsolat kialakítására törekszünk a területen aktív helyi, megyei, regionális, és
országos szervezetekkel, az érintett családokkal, az egészségügyi-, oktatási-, nevelési-, intézményekkel.
A kapcsolatfelvétel, ismeretterjesztés, és adománygyűjtés segítésére elkészítettünk egy az autizmussal
kapcsolatos brosúrát, 51 példányban. Az elkészült példányok egy részét postai úton történő
terjesztését megkezdtük, a fennmaradt példányokat kapcsolatokon keresztül, rendezvényeken és
egyéb lehetőségek felhasználásával fogjuk terjeszteni a 2016. évben.
Érdekvédelmi tevékenységünk keretében a szakértői bizottságok által előírható fejlesztő foglalkozások
időtartamával kapcsolatban érdeklődtünk az AOSZ-nál, majd az EMMI-nél. 2015. november 3-án
megkaptuk az EMMI Köznevelés-irányítási főosztályának szakmai véleményét az egyes fejlesztő
foglalkozások időtartamára vonatkozóan. A választ közvetítettük az AOSZ felé is az EMMI által jelzett
felhasználási feltételek betartási követelménye mellett, miszerint szakmai véleményük nem kötelező
jellegű iránymutatás.
2015. december 7-én a nyíregyházi Nefelejcs bölcsőde Őzike csoportjának Mikulás napi ünnepségéhez
járultunk hozzá ajándékainkkal.
A taggyűlés határozatainak megfelelően elkezdtük a 2016. évi munkaterv, és az év elején benyújtandó
pályázatok elkészítését.
A 2015. évben taglétszámunk 10 fő, önkéntes munkával az egyesület céljainak előmozdításához
hozzájárulók száma 5 fő.
A 2015. évi beszámolót a taggyűlés 2016. január 1-én fogadta el.
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