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Szakmai beszámoló 
 

Az Autistic Art Alapítvány – korábban Mosoly Otthon Alapítvány néven – 2006 óta foglalkozik autista 
lakóotthonok támogatásával. 
Összesen több mint 150 millió forinttal támogattuk a magyarországi lakóotthonokat. Egyes 
intézmények költségvetésének 8-10%-át is az Autistic Art biztosítja.  
Az autista emberek számára megfelelő környezet biztosítása, a megfelelő szakemberek alkalmazása 
igen költséges: egy lakó átlagosan havi 400 000 Ft kiadást jelent. Bár a legtöbb lakó önrészt is fizet, ez 
az összeg az állami normával együtt sem fedezi a költségeket. 
A támogatásunk a fentiek miatt elsősorban a mindennapi kiadásokat fedezte – a cél az volt, hogy 
egyetlen otthon se zárjon be, egyetlen lakó se veszítse el a helyét anyagi gondok miatt.  
Az anyagi támogatáson túl művészeti programot is szervezünk az otthonokban élő autista 
fiataloknak. Ez egyrészt terápiás célt szolgál: a rajzolás fejleszti és leköti a résztvevőket. Másrészt, az 
Autistic Art program keretében készült rajzokat fel is használjuk – a befolyt összeg pedig még több 
támogatást tesz lehetővé. 
2008 óta több, mint 400 rajzot árvereztünk el – ma már önálló aukciókat is tartunk, melyeken autista 
műalkotásokra licitálnak az érdeklődők. A rajzokat felhasználjuk az Autistic Art márka 
designtermékein is – ezzel további bevételekhez segítve a lakóotthonokat.  
Célunk, hogy a mindennapos anyagi problémák megoldásán túl is segíteni tudjunk. Fejlesztésekkel, 
kutatással és tudásmegosztással szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy könnyebb legyen ma 
Magyarországon autistának lenni. 
Az évek során 10 000 darabos kollekciónk gyűlt össze autisták rajzaiból: jelenleg ennek kutathatóvá 
tételén dolgozunk. Szeretnénk ahhoz is hozzájárulni, hogy minél többen megismerkedhessenek az 
autista emberek világával. 
 

Az alapító okiratban kitűzött  célok elérésének érdekében alapítványunk  2017. év során az alábbi 
eredményeket érte el: 

● A lakóotthonok között szétosztott támogatás összesen 24 000 000 forint  volt 2017-ben (az 
aukció és az évközbeni támogatások útján 2017-ig több mint 150 000 000 forintot osztottunk 
szét a lakóotthonok között), 

● A kortárs művészeti szemléletű autizmus-specifikus művészetterápiás foglalkozások 6 
lakóotthonban valósulnak meg heti rendszerességgel, 60 résztvevő fejlesztését előre segítve ,  

● Az adományok 2017-ben az általunk támogatott 10 lakóotthonon keresztül több mint 212 
autista fiatalhoz jutottak el Magyarországon. 

A támogatások  2017-ben az alábbi forrásokból tevődtek össze: 

● Céges támogatások, 
● Magánszemélyek adományozás révén , 
● Autistic Art Alapítvány éves jótékonysági aukciója, 
● Autistic Art termékértékesítés, 
● Közhasznú célú működésre kapott támogatás. 

 

https://autisticart.hu/alapitvanyrol/lakootthonok/
https://autisticart.hu/alapitvanyrol/lakootthonok/


A 2017-es évben az Egyesület számára felajánlott adományok és támogatások megoszlása a 
következő volt: 

● Jótékonysági Aukció bevétele:  35 550 000.-ft , 
● Magánszemélyektől érkező pénzbeli támogatás összege 16 007 800.- ft összesen (melyből SZJA 

1%-os felajánlásösszege 878 ezer forint), 
● Gazdasági társaságoktól és egyéb szervezetektől érkező támogatás összesen 43 537 699 forint 

volt . 

Az eseményekhez köthető támogatások: 

● Manager Szövetség Bálja (02.18.): 1 000 000.- 
● Infopark canteen (04.02.): 60 000.- 
● Macaron nap (04.02.): 260 210.- 
● Jó ügyek- gyűjtés a művészetterápiára: 326 011.- 
● ULTRA jótékonysági vetítés (06.25.): 206 299.- 
● AVE, LEO (06.21.): 152 170.- 
● Kékszalag, BP-i nevezés ( 06.28.) : 180 000.- 

Kékszalag füredi nevezés ( 07.05.): 740 000.- 
Erste World Club Gala (07.06.) : 177 000.- 

● VeszprémFest: 424 800.-, 
● Libri: 623 707.- 

2017-ben az az alábbi szervezeteket támogattuk/ működtünk együtt: 

● Híd a Jövőbe Alapítvány: 1 4200 000 ft 
● Mi tehetnék érted?  Alapítvány: 1 500 000 ft 
● Autista Sérültekért Zalában Alapítvány: 2 390 000 ft 
● Élet-Esély Egyesület: 1 100 000 Ft 
● Esőemberke Alapítvány: 1 180 000 ft 
● Esőemberekért Egyesület: 1 748 000 ft 
● Angyalliget Alapítvány: 1 510 000 ft 
● Miskolci Autista Alapítvány: 60180 000 ft 
● Szimbiózis Alapítvány: 3 780 000 ft 
● Vésztői Sérült Gyerekekért Alapítvány: 2 300 000 ft 

Az év során a következő jelentősebb események történtek az Alapítvány életében: 

● Telekom Vivicitta futás, 
● Alapítvány 10. születésnapjára szervezett köszöntő ebéd, melyen a támogatott lakóotthonokban 

5 és 10 éve dolgozó kollegák munkáját ismerük el, 
● „Autizmus mint metafora” kiállítás Székesfehérváron és Dunaújvárosban, 
● Múzeumok majálisa, 
● Fenntarthatósági nap, 
● Art Market Budapest 
● Éves Jótékonysági Gálaest  

● Design Hét  



 

Egyéb tevékenységek bemutatása: 

● Kiállítások szervezése: A művészeti program során elkészült kiemelkedő kvalitású alkotások 
kiállításon való reprezentációja, amely a társadalmi érzékenyítést is szolgálja. 

● Művészeti szemléletű terápiás program működtetése: a kortárs művészeti szemléletet a 
fejlesztéssel ötvöző program egyedülálló ma Magyarországon, a legnagyobb, több mint        
10 000 darabos gyűjteménnyel rendelkezünk. 

● Jótékonysági márka ( Autistic Art) építése, mely lehetőséget ad a társadalmi 
felelősségvállalásra és érzékenyítésre és a forrásteremtés eszköze is egyben. 

● Autizmussal élő ellátottak digitális fejlesztése. A Telekommal  közös együttműködés 
lehetőséget ad a szabadidő hasznos eltöltésére, a kommunikációs és egyéb készségek 
fejlesztésére, a fiatalok motiválására és a személyes kapcsolattartásra. 

● Autistic Art jótékonysági Aukciója, mely 2008-ban indult útjára, azzal a céllal, hogy a 
támogatókat, a kortárs kultúrát és a segítséggel élőket összekapcsolja.  Az aukción befolyt 
összeggel a szükséget szenvedő lakóotthonok működéséhez és fenntartásához járulhatunk 
hozzá. 

 

Az Alapítvány  pénzügyi beszámolóját, közhasznúsági jelentését és szakmai beszámolóját a 
Kuratórium  2018. május 18-án elfogadta. 


