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Tájékoztató a felnőttkorral/nagykorúsággal kapcsolatos online konzultációról 

 

Ambulanciánkon gondozott családok részére elérhető online tájékoztató konzultáció a nagykorúvá válás, valamint az 

azzal kapcsolatos kérdések, lehetőségek témában. A konzultációt olyan családoknak – szülőknek, hozzátartozóknak 

– ajánljuk, akik hozzátartozója hamarosan betölti vagy már betöltötte 18. életévét, illetve a témában tájékozódni 

kívánó autizmus diagnózissal rendelkező felnőtteket is örömmel fogadjuk.  

Az online konzultációk Ambulanciánk szakembereinek vezetésével, előre meghatározott időpontokban, 2 óra 

időtartamban, egy-egy alkalommal kb. 10 család részvételével zajlanak.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy ezt a lehetőséget kizárólag az ambulancián gondozott családok/kliensek számára 

tudjuk felajánlani. 

 

A konzultáció témája:  

A konzultáció első fele egy előadás, melyben kitérünk a nagykorúvá válással járó változásokra a mindennapi életben, 

és az igényelhető szociális ellátások kapcsán. Szó lesz az iskola befejezése utáni lehetőségekről (továbbtanulás, 

munkába állás), a szociális juttatásokról, a lakhatási lehetőségekről, illetve az önrendelkezésről. A konzultáció 

második részében a résztvevőknek lehetőségük van kérdéseket feltenni.  

 

A konzultáció időpontjait honlapunkon és Facebook oldalunkon tesszük folyamatosan közzé. 

 

A jelentkezés feltételei:  

Jelentkezni a titkarsag.ambulancia@autizmus.hu címen lehet.  

Jelentkezéskor a következő adatokat kérjük megadni:  

az ambulancián gondozott személy neve, születési dátuma és TAJ-száma 

a jelentkező neve 

az időpont, amikor szeretnének részt venni a konzultáción 

az email cím, ahova a belépő linket küldhetjük, valamint ide küldünk egy belépési útmutatót is. 

(Ezeket az adatokat kizárólag adategyeztetés, valamint a konzultáción való részvételhez szükséges kapcsolatfelvétel 

céljából kérjük megadni.) 

Kérjük, csak akkor küldjenek jelentkezési igényt, amikor a fent megjelölt platformokon (honlap, Facebook oldal) 

látnak meghirdetett időpontot; jelentkezéseket az aktuális konzultáció előtti napon, déli 12 óráig tudunk fogadni. 

Amennyiben a megjelölt időpont már megtelt, egy későbbi időpontot ajánlunk fel. 
 

A konzultáció technikai feltételei:  

A konzultáció Cisco Webex felületen történik, melyhez a jelentkezőknek nem kell rendelkezniük ilyen alkalmazással, 

egy általunk megküldött link segítségével tudnak majd kapcsolódni a konzultáció időpontjában a chat-szobához. A 

beszélgetés során a webkamera használata nem szükséges, a részvevők a konzultáció alatt egymás nevét látják egy 

résztvevőlistán (aki szeretne webkamerát használni, megteheti, ekkor őt a többiek látják). 

A beszélgetést vezető szakemberek webkamerájukat használják, a résztvevők számára láthatók. 

A konzultáció valós idejű beszélgetés, azt a vezető szakemberek a konzultáció semelyik pontján, semmilyen formában 

(képernyőkép, videófelvétel) nem rögzítik.  

A résztvevők vállalják, hogy a konzultáció során tiszteletben tartják a többiek személyiségi jogait, ennek értelmében 

senki számára nem engedélyezett a konzultáció semmilyen formájú rögzítése (képi és/vagy hangrögzítés, 

képernyőkép, videófelvétel). 
 

Amennyiben a jelentkezés után semmilyen értesítést nem kapnak (legkésőbb a konzultáció előtti napon), ellenőrizzék 

email fiókjuk spam és promóció mappáit, ha nincs értesítést, a titkarsag.ambulancia@autizmus.hu címre írjanak! 

 

         Az Ambulancia szakmai munkaközössége 
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