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Keressenek minket Facebookon is! 

VI. ASPIA-konferencia meghívó 
Előadások autizmus spektrum zavarban érintett serdülőktől és felnőttektől 

„This is Aspia!” (Szabó Péter) 

Szeretettel meghívunk Téged  

a VI. ASPIA Konferenciánkra. 
Az ASPIA egy olyan összejövetel, ahol végre nem a szociálisan neurotipikusok uralják a szót.  
Itt (majdnem csak) autista/aspergeres fiatalok és már nem annyira fiatalok találkozhatnak, és adhatnak elő 
egymásnak. Az ASPIA során a kötöttebb (előadások) és kötetlenebb (szünetek) formák egész kiszámíthatóan váltják 
egymást ahhoz (fogunk küldeni programot), hogy akkor is felszabadultan lehess jelen, ha amúgy nem annyira 
szeretsz más emberek közt lenni.  
Itt akkor is a tagja lehetsz a közösségnek, ha többnyire csak a terem szélén szeretnél ücsörögni, szótlanul, és még 
csak nem is kell folyton ülve maradnod (mint hallgató), de akkor is, ha igazából csak a saját témád érdekel, és 
szeretnéd már végre ezt minél több mindenkinek egyoldalúan elmondani (mint előadó).  
Tényleg csak a Te témád igazán izgató?! Most meggyőzhetsz minket róla!  
Várunk akkor is, ha új tagja leszel az ASPIÁNAK, de akkor is, ha már jártál itt, hiszen találkozhatsz újra olyan 
társaiddal, akikkel akár az ASPIÁN, akár egy korábbi csoporton már jól érezted magad.   
 

Meghívott előadóink:  Lizanka és Viktor  

Lizanka:  Autipikus megküzdési stratégiák 765 - HÉTköznapokra HATó ÖTletek  
Segítség, neurotipikus a munkatársam!  
Vigyázz, kész, kiborulás! 
Szorongok, tehát vagyok?  
A szemüvegkereső szemüveg esete. 
Szeret, nem szeret?  

Viktor:  Az Élet sűrűjében – lélekerősítő önéletrajzi előadás 
Miképpen alakítsuk át lehetőséggé a nehézségeket és gátakat, a fogyatékosságot, a gyászt vagy 
éppen a kapafogakat? Hogyan éljünk át létformáló találkozásokat önmagunkkal? Miért érdemes 
küzdeni és mit lehet tanulni egy félresikerült teafőzési kísérletből?  

 
Helyszín:    KockaPont - 1076 Budapest, Dózsa György út 32. 

Ez egy klassz autizmus-barát kávézó és közösségi tér, ahol autista fiatalok is dolgoznak. Ha 
majd megnyitnak, ide betérhetsz, ha szívesen találkoznál másokkal, vagy meginnál egy 
„forró italt”, vagy csak szemlélődőként jelen lennél a térben, de nem teljesen egyedül. 

Időpont:    2019. 01.02. szerda 9:45-17:00 
 
Konferencia díja:  10 000 Ft / fő, kiemelt támogatói díj: 15 000 Ft 

Az előadóknak 25% engedményt biztosítunk a díjból.  
Ha jönnél, de anyagi gondjaid vannak, jelezd Évának! (ld. lentebb) 

 
Az előadás nem feltétele a részvételnek, de örülünk neki, ha vállalod ezt a kihívást. Ha túl sok az előadás, akkor a 

korábbi jelentkezőké, az elsőbbség. Ha akarsz előadni, siess, hogy le ne maradj a lehetőségről! Az előadásokat a 

rendelkezésre álló idő függvényében fogjuk felosztani: kb. 15 perces előadásokat szoktunk kérni. Így tervezz!   

 

Kérjük, hogy jelezz vissza e-mailben Évának (emu.podmaniczky.eva@gmail.com) december 14-ig 

(péntek), hogy 1.számíthatunk-e Rád, és 2.hogy szeretnél-e előadni!  

Ha szeretnél előadni, küld el az előadásod címét is!  

http://www.egymasikut.hu/

