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Asociația Învingem Autismul 

Raport anual - 2010 

 

Asociatia Învingem Autismul este o organizație neguvernamentală, înființată în 2009 ca o continuare a campaniei Impreună învingem autismul!, inițiate 

de Fundația Romanian Angel Appeal, Fundația pentru Dezvoltarea Societatii Civile și partenerul official - Fundația Vodafone Romania. 

Misiunea noastră este de a îmbunătăți viața persoanelor afectate de tulburări din spectrul autismului. 

Obiectivele Asociației pentru perioada 2010-2013: 

 Facilitarea accesului la servicii personalizate de recuperare și integrare socială pentru  

persoanele cu tulburări din spectrul autismului (TSA), 

 Facilitarea integrării în învățământul de masă a copiilor cu TSA de vârstă școlară, 

 Asigurarea accesului persoanelor cu TSA și a familiilor lor la resurse informaționale corecte, 

complete și adaptate cu privire la diagnostic, servicii, recuperare și asistență specializată 

 Creșterea gradului de informare a părinților cu privire la 

parametrii de dezvoltare tipică a copiilor. 

Principalele noastre activități în anul 2010: 

 2 Aprilie: marcarea Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului prin activități de informare și 

sensibilizare (partener: Asociația Puzzle România) 

 Aprilie – Iunie: Activități de advocacy pentru adoptarea Legii 151/2010privind serviciile adresate 
persoanelor afectate de autism (partener: Asociația Puzzle România). Normele acestei legi sunt în curs de 
elaborare și sperăm să aducă beneficii persoanelor cu TSA. 

  

 7-9 mai - Participare pentru prima dată la ONGFest – Târgul Organizațiilor Neguvernamentale, organizat 

de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Parcul Unirii. La stand ne-au vizitat copii cu TSA, părinți, 

viitori voluntari,ONG-iști, donatori și politicieni (Roberta Anastase, Mircea Geoană) 
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 15 mai - prin amabilitatea Companiei de Teatru Passe Partout DP si a Art&Events Management, bucureștenii care au venit la spectacolul „TOTI 
CINCI” au făcut cunoștință, inainte și după inceperea spectacolului, cu membri ai Asociației Învingem Autismul și au aflat câte ceva despre 
autism. Evenimentul a avut și o componentă de strângere de fonduri. 
 

 Mai – decembrie: “Grădinița de sâmbătă” – un proiect de suflet și inedit în România care 

presupune coordonarea de activități de grup (copii cu autism și copii tipici), de joc și 

socializare, pentru a crește abilitățile copiilor cu autism de a se integra școlar și social.  În 

anul 2010 am avut 6 beneficiari. Din ianuarie 2011 acest proiect s-a extins cu sprijinul 

Fundației Vodafone România și a celorlalte resurse ale Asociației în proiectul “După-

amieze vesele”, cu activități zilnice, numărul beneficiarilor crescând la 23. 

 

 1 iunie și Crăciun – activități de socializare și joc pentru cca 25 de copii. Evenimentele au 

beneficiat de sponsorizări pentru catering și cadouri pentru copii. 

 

 3 decembrie – întâlnire cu părinți, actuali sau viitori beneficiari ai Asociației, de informare 

despre activitățile de socializare, integrare școlară, grupuri de suport și logopedie. Invitați: Luciana Hăloiu - psihopedagog, Steven Richardson – 

Consultant ABA și Andreea Olteanu, psiholog logoped. 

 

 Participări cu prezentări și declarații la Gala Oameni pentru Oameni – 11 martie, Gala Persoanelor cu 

Dizabilitati – 16 noiembrie (http://www.incluziune.activewatch.ro), grup de lucru pe tema educației speciale și 

de masă pentru copiii cu TSA, organizat la Cluj de Ministerul Educației ș.a. 

 
Echipa (2010) 
 
Consiliu Director: Adrian Sorescu, Andreea Sorescu, Cristina Tătaru 
Executiv: Costinela Niculescu (Coordonator PR) 
Voluntari și susținători: Cosmin Oprea, Adelaide Katerine Tarpan, Diana Cismaru, Georgiana Pascu, Mihaela 

Ștefănescu, Ancuța Vamesu, Constantin Mârza, Oana Sandu, Florentina Albu. 

 

 

 

http://www.incluziune.activewatch.ro/
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Raport financiar 
 
 
Venituri 
 

Nr. crt. Denumire Suma [lei] 

1 Sponsorizări 64,304.00 

2 Donații 8,830.00 

3 Dobânzi 16.00 

Total 73,134.00 

 
 
Din care: Fundația Vodafone România                                                                           36,000 
                 Fundația Romanian Angel Appeal                                                                    4,100 
                 S.C. ROMPEL IMPEX S.R.L.                                                                                  3,500 
                 Restul (1-2): redirecționări din 2% și donații individuale 
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   Cheltuieli 
 
 

Nr. crt. Denumire Suma [lei] 

1 Cheltuieli materiale (mobilier, birotică, consumabile, etc.) 8,620.12 

2 Servicii (transport, bancare, etc) 3,077.89 

3 Cheltuieli de personal (salarii) 12,111.00 

4 Donații și subvenții acordate 700.00 

5 Cheltuieli cu taxe și impozite 1,430.12 

 Total 25,939.13 
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