
1. Cine suntem? Ce facem? 

 

Asociația Învingem Autismul a fost înființată în anul 

2009, cu scopul de a îmbunătăți viața persoanelor afectate 

de tulburări din spectrul autismului.  

De atunci, am devenit una dintre organizațiile de referință 

în acest domeniu în București, cu o activitate cunoscută în 

recuperarea și integrarea socială a copiilor și tinerilor cu 

autism.  

Asociația este acrediată ca furnizor de servicii sociale în 

condițiile legii, iar din luna august 2020 serviciul oferit a 

fost licențiat. 



2. Ce este autismul? 

Autismul este o tulburare 

de dezvoltare, de natură 

neurobiologică, ale cărei 

forme pot varia în 

intensitate. 

Dintre simptome putem 

aminti: lipsa interacțiunii 

sociale, a comunicării, 

jocului, apariția greoaie a 

limbajului și prezența 

comportamentelor 

stereotipe. La unii copii 

putem observa că evită 

contactul vizual și faptul 

că nu raspund la nume. 

 

 

 

TSA (tulburări din spectrul autistic) apar pentru prima 

dată în copilărie, dar unii copii cu autism se dezvoltă 

normal până la vârsta copilăriei, când nu mai 

dobândesc sau pierd abilitățile dobândite anterior. 

În 2019, se estima că unul din 54 de copii are autism. 

Autismul este o afecțiune pe tot parcursul vieții. Cu 

toate acestea, mulți copii diagnosticați cu TSA reușesc 

să ducă o viață independentă. 
 



3. Tipuri de activități: 

Analiză comportamentală aplicată (ABA) 

Grupuri de socializare 

Terapii alternative: cursuri de pictură, înot și 

ieșiri în natură 

Evaluări și consiliere pentru părinți 

 



4. Cum ne puteți ajuta 

 

* Puteți dona lunar 2 euro, trimitând un SMS cu textul AUTISM la 
numarul 8844.  

* http://www.invingemautismul.ro/donate 

* IBAN: RO57RZBR 0000 0600 1170 6588/  IBAN: RO26RZBR 0000 
0600 2168 5827 (cont USD) , deschise la Raiffeisen Bank 

* Puteți direcționa  GRATUIT 3,5% din impozitul pe venit în beneficiul 
copiilor din Centrul Învingem Autismul 

* Puteți directiona GRATUIT pâna la 20% din impozitul pe profit pentru 
terapia copiilor cu autism (persoane juridice) 

* Vă așteptăm voluntari 

* Urmăriți-ne evenimentele și proiectele pe pagina noastră de Facebook, și 
invitați-vă prietenii https://www.facebook.com/InvingemAutismul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* www.invingemautismul.ro 

* Telefon: 031 426 1368/ 0741 198 290/ 0740 122 186 

* Adresa centrului: Str. Turnu Măgurele, nr. 17, în cadrul Complexului de Servicii 
Sociale OMINIS, Sector 4, București 
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