
   

 

 
 
 

Beszámoló a Szülősegítő szolgáltatások támogatása (SZULO2014/22) című 
pályázathoz 

 
 

4. Kapcsolatteremtő workshop mentorszülők számára 
 

 
Időpontja: 2015. március 21. 
Helyszíne: Cserf-S Családi Erőforrás Segítő Központ 
(Budapest, Hermina út 57.) 
 
A workshop témája: Együttműködési lehetőségek a 
Mozaik Egyesülettel 
 
A résztvevő szervezetek:  
- a Látássérült(ként) Gyermeket Nevelők  Mentorszülő 
Hálózata tagjai, koordinátora 
- a Mozaik Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élő 
Emberekért részéről Kapitány Imola és Dénesné Spitzer 
Éva 
 
 

Az Autisták Országos Szövetsége 
autimentorhálózatának tapasztalatait és a 
Mozaik Egyesület gyakorlatát mutatta be két 
vendégünk a Vakok és Gyengénlátók Közép-
Magyarországi Regionális Egyesületének 
Hermina úti CSERF-S „nagytermében”– március 
21-én – a Látássérült(ként) Gyermeket Nevelők 
Mentorszülő Hálózatának tapasztalatot cserélő 
workshopján.  
 
Az autista mentorszülő hálózat kialakításáról, a 
hálózat építés tapasztalatairól, a mentorszülők 
képzésének elemeiről, a hálózat jónak ítélt 

gyakorlatairól, a két hálózat kapcsolódási lehetőségeiről és a szülősegítésről, illetve a 
mentorálás alapvetéseiről hangzottak el – új lehetőségeket is keresve – a vélemények, 
tapasztalatok, miután a Mozaik Egyesület elnöke, Kapitány Imola, valamint Dénesné Spitzer 
Éva az egyesület elnökségének tagja megtartotta bevezető előadását.   
 
Amit kiemelhetünk: 

1.  Az AOSZ szemléletével szemben ők csak azokat szülőket javasolják 
mentorszülőknek, akik nem öngyógyításra használják a képzést, és annak csoportos 
összejöveteleit.  

2. A szülők felelőssége, döntésüket befolyásoló érveik nagyban befolyásolják a 
mentorszülők segítségnyújtásának határait.  

 
 



   

 

 
 
 
 
A szervezők a szülők, a nagyszülők, a szakemberek és az érintettek mellett, minden 
érdeklődőt szívesen láttak a rendezvényen. Örömmel tapasztaltuk, hogy egy – a munkája 
szempontjából érintett – óvodavezető is csatlakozott hozzánk.  
 
A résztvevők elmondták, ki miként került kapcsolatba 
az autista hálózattal. Lényeges kérdés volt – szinte 
minden hozzászólónál „előjött” –, hogy hol és hogyan 
találtak rá. A gyakorlati tapasztalatok mellett 
javaslatok is elhangzottak hálózatunk „láthatóbbá” 
tételére vonatkozóan – éppen annak kapcsán, hogy 
náluk most észlelhető egyfajta passzivitás a szülők 
részéről, így megoldásokat keresnek ennek 
feloldására.  
 
Mindenki egyet értett abban, hogy az ilyen jellegű 
találkozások – workshopok – hasznosak, és a 
jövőben is szívesen átadnának egymásnak  
tapasztalatokat. 
 
 
2015. március 27. 
 


