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Cuvânt înainte

Asociația Învingem Autismul este o organizație care s-a născut dintr-o serie de nevoi extrem de
urgente și dintr-o înlănțuire de inițiative pozitive și pline de speranță care au ca scop final îmbunătățirea
vieții persoanelor afectate de autism, direct sau indirect. Asociația noastră este astfel creată ca să lupte
pentru apărarea drepturilor lor la educație, viață socială alături de oameni tipici sau la un loc de muncă.
Luptăm totodată pentru existența în România a unor servicii profesioniste de intervenție, recuperare,
consiliere, informare etc, cât mai aproape de standardele internaționale și cât mai mult susținute
financiar din alte surse decât contribuțiile proprii ale părinților.
Luptăm pentru depășirea barierelor pe care le poate aduce această tulburare și mentalitatea
celor din jur în calea existenței confortabile a persoanelor cu acest diagnostic, astfel încât ele să-și atingă
cât mai mult potențialul și să aibă o viață independentă. Pentru acest lucru, însă, este nevoie de multă
solidaritate, de la cadru didactic, funcționar public, părinte de copil tipic, specialist, la finanțator privat.
Asociația Învingem Autismul încearcă din 2009 să sensibilizeze toți acești factori și să-i facă parteneri
astfel încât alături de persoanele cu autism și familiile lor să devină invingători pe acest drum. Și vă
mulțumim pentru acest parteneriat!

Andreea Sorescu – Președinte
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Asociaţia Învingem Autismul este o organizație neguvernamentală, înființată în 2009.

Misiunea

noastră este de a îmbunătăți viața persoanelor afectate de tulburări din spectrul autismului.
Obiectivele organizaţiei 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 învăţământul de masă a copiilor cu TSA de vârstă şcolară
Asigurarea accesului persoanelor cu TSA și a familiilor lor la resurse informaţionale corecte,
complete şi adaptate cu privire la diagnostic, servicii, recuperare şi asistență specializată
Creșterea gradului de informare a părinților cu privire la parametrii de dezvoltare tipică a
copiilor.
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Proiectele Învingem Autismul
“După amieze vesele” – grupuri de socializare pentru copii cu autism şi copii tipici

După-amieze vesele s-a născut din nevoia reală de socializare a copiilor cu autism. Pentru că iniţiază
foarte rar jocul şi apropierea de alţi copii sau adulţi în parc, la locul de joacă sau în vizite de familie, prin
acest program am încercat să le dezvoltăm abilitatea de a socializa, extrem de utilă mai ales în
momentul în care vor ajunge la gradiniţă şi la şcoală.
Am încercat, totodată, sa găsim o soluţie şi la o altă problemă cu care se confruntă în prezent copiii cu
autism. Sunt primiţi cu greu în şcoli din învăţământul de masă, fie că vorbim de cele de stat sau de cele
private, deşi autorităţile susţin, prin mai multe legi, că nu tolerează discriminarea.
Am creat acest program deoarece credem cu tărie că independenţa unui copil cu autism şi fericirea lui
socială se construieşte în şcoli normale, alături de copii tipici, nu neapărat în cele speciale. Proiectul
nostru După-amieze vesele a pregătit 23 de copii cu autism, cu vârste cuprinse între 3 si 11 ani pentru
integrarea în educaţia de masă. Am fost bucuroşi deoarece în proiect, ni s-au alăturat aproximativ 10
copii tipici, care s-au împrietenit cu copiii cu autism.
În cele cinci după-amieze pe săptămâna, de luni până vineri, sub îndrumarea unui terapeut specializat în
activităţi de grup, cu materiale didactice de calitate, 23 de copii cu autism au învăţat pas cu pas să facă
faţă cerinţelor comportamentale şi educaţionale ale educaţiei formale.
Pentru ceilalţi copii, şedintele de joacă "După-amieze vesele" au fost o activitate educativă şi sigură de
petrecere a timpului liber. Copiii au învaţat într-o manieră relaxantă şi constructivă să devină
independenţi la gradiniţă şi, mai târziu, la şcoală. În aceeaşi măsură, am pus mare preţ pe creativitate. În
fiecare săptămână, copiii s-au concentrat pe o anumită activitate: gătit, fotografiat, pictat, modelat etc.
Cel mai important aspect al acestor întâlniri de socializare este faptul că în cadrul lor, copiii cu autism au
avut şansa şi au fost ajutaţi să-şi facă prieteni: “Costi şi Daria sunt prietenii mei. Eu sunt prietenul lor. Noi
o să pictăm împreună.” (beneficiar, 6 ani)
Perioadă: ianuarie - decembrie 2011
Finanţator: Fundaţia Vodafone Romania
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Ne pregătim pentru şcoală

Proiectul a luat fiinţă la începutul lunii iunie, datorită nevoii copiilor cu autism de vârstă şcolară de a fi
pregătiţi înainte de a fi integraţi în şcolile de masă. Astfel, 6 copii cu autism de vârstă şcolară au
participat cu o frecvenţă de trei ori pe saptămână la aceste grupuri coordonate de psihopedagogul
Luciana Hăloiu: “Aceste grupuri reprezintă un mediu de tranziţie de la intervenţia unu la unu - pe care
majoritatea copiilor afectaţi de autism o fac acasă sau în centre specializate - către învăţământul
normal.”
Copiilor le-a fost destul de greu la început să stea mai mult în sarcină şi să se concentreze pe activităţile
mai mult cognitive, însă au reuşit să achiziționeze destul de repede literele şi cifrele, dar şi informaţiile în
materie de geografie. Răzvan de exemplu şi-a descoperit pasiunea pentru geografie şi călătorii: „Capitala
Franţei este Paris. Vreau să fac o călătorie acolo, să vizitez muzeul Louvre şi să mă plimb cu vaporul pe
Sena.”
Proiectul a fost înscris în luna septembrie într-o competiţie de proiecte, primind astfel finanţare pe
platforma online de vot Raiffeisen Comunităţi. Numele proiectului este “Copiii cu autism merg la şcoală”
şi datorită prietenilor şi susţinătorilor care l-au votat a primit o finanţare de 11.600 lei. Bugetul a fost
completat prin contribuţii şi donaţii individuale în urma unei campanii de strângere de fonduri derulată
pe pagina de facebook a asociaţiei.
În luna decembrie o parte din copiii beneficiari ai proiectului au pregatit o serbare, aşteptându-l pe Moş
Crăciun într-un mod inedit, cu sceneta „Scufiţa Roşie” şi colinde. Toți cei 23 ce copii l-au întâmpinat pe
Moş în atmosfera primitoare de la Kids Planet. Prietenii de la Webkinz România i-au ajutat pe „spiriduşi”
(cei mai implicaţi voluntari) să pregătească minunatele cadouri de care copii s-au bucurat.

Prin proiectul “Copiii cu autism merg la şcoală”, ne propunem să creștem gradul de integrare în
învățământul de masă a copiilor cu autism din București, oferindu-le, astfel, șansa la o viață
independentă.
Perioadă: iunie - decembrie 2011
Finanţare: zeci de donatori individuali și firme (și din decembrie – Raiffeisen Bank)
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Diversitate în relaţionare – atelier de dans şi arte creative

Scopul acestui atelier este includerea copiilor cu autism în viaţa socială folosind o modalitate artistică de
interacţiune şi manifestare. Astfel a fost creat un spaţiu de dezvoltare şi exprimare pentru fiecare, bazat
pe acceptare şi incluziune. Metodele folosite au fost: art-terapie, terapii relaționale, dans contemporan.
Stimularea multiplă, îmbinarea metodelor terapeutice, încă de la o vârstă timpurie, reprezintă o premisă
favorabilă în dezvoltarea copilului. Fără a-şi propune un nou tip de tratament, dar cu obiective clare şi
un scop bine definit, a fost creat acest atelier de dans şi arte creative, pornind de la cele 3 caracteristici
specifice autismului:




dificultatea de comunicare - folosirea corpului ca şi vehicul (adăugând mereu şi cuvinte sau
sunete) şi energia fizică de care copilul dispune şi cu care nu ştie ce poate să facă
acţiunile repetitive ale copilului (autostimulări şi comportamente provocatoare) – recanalizarea
energiei copilului investită în autostimulare, explorând noi mişcări şi potenţialităţi;
dificultăţile de relaţionare socială – au fost abordate în grupul mixt compus din copii cu autism şi
voluntari/insoţitori prin exerciţii în pereche sau în grup.

Obiectivele propuse: o mai bună coordonare motrică, acceptarea contactului fizic şi al interacţiunilor/
desensibilizare, stimularea senzorială în moduri creative, relaţionare adaptată cu adulţi şi copii, învăţare
prin imitare, integrarea autostimulărilor în activităţi fizice, scăderea frustrării dezvoltând noi modalităţi
de comunicare, crearea unui spaţiu de bunădispoziţie şi plăcerea de a fi într-un grup. Acest proiect s-a
desfășurat în parteneriat cu voluntarii AITA, fiind coordonat de psihologii Alina Porumboiu şi Alina
Plăişeanu.
“Atelierul de dans este pentru băieţelul meu o activitate extrem de plăcută şi relaxantă. În timpul
activităţilor este pur şi simplu încântat şi faptul că au loc vineri este şi mai bine, pentru că după o
săptămână încărcată de terapie, el se poate relaxa astfel, dar îşi poate conştientiza şi mai bine corpul.”
(mămica unui beneficiar)
Perioadă: septembrie - decembrie 2011
Finanţare: serviciu oferit probono
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Alături de tine – grup de suport pentru părinţi

În octombrie 2011 am inițiat grupul de suport „Alături de tine”, pentru părinții copiilor cu autism care
sunt beneficiari ai asociației.
Ședințele s-au desfășurat pe o perioadă de 9 luni, frecvența întâlnirilor fiind lunară sau bilunară, fiecare
având durată de două ore. La întâlniri au participat în total 10 părinți.
Ideea acestui grup a apărut din necesitatea de a extinde sfera serviciilor oferite părinților din asociație.
Astfel, la grupul „Alături de tine” s-a încercat construirea unui spațiu securizant și relaxant în care
părinții să-și poată exprima îngrijorările legate de situația copilului diagnosticat cu o tulburare din
spectrul autismului, să-și împărtășească experiența personală cu copilul, să-și poată exprima deschis și
fără a fi judecați propriile emoții, să identifice noi strategii de gestionare a emoțiilor în situațiile
conflictuale din familie și din afara ei, să se poata detensiona, să găsească noi modalități pentru
eficientizarea relațiilor dintre frați și să se redefinească în situația actuală de viață și să intre într-un
contact mai autentic cu ei înșiși.
Totodată, în funcție de nevoile părinților, aceștia și copiii lor tipici, au beneficiat, tot în regim gratuit, de
ședințe de consiliere individuală.
“Am fost reticentă la început, dar în timpul grupului îmi este ușor să îmi exprim emoţiile prin care trec,
pentru că acest lucru vine natural, dupa ce ne întrebăm între noi ce am mai făcut pentru copiii noştri, de
unde mai putem beneficia de resurse etc…” (una dintre participantele la întâlniri)
Acest proiect a fost implementat probono datorită psihoterapeuților Andreea Olteanu și Camelia
Howard.
Perioadă: octombrie - decembrie 2011
Finanţare: serviciu oferit probono
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ASSOCLIC – Am învăţat să scriu

Acest proiect şi-a propus ca prin intermediul calculatoarelor, copii cu autism, alături de copii tipici de
vârstă şcolară să înveţe să se exprime şi să comunice prin scris. Copiii sunt extrem de curioşi şi receptivi
la tot ceea ce reprezintă tehnologia. Mulţi copii cu autism, în special cei înalt funcţionali, au o înclinaţie
spre tehnică, însă le este greu să comunice verbal, deoarece nu le place interacţiunea. Astfel am constat
că este mai uşor să înveţe să comunice utilizând acel lucru care le place: calculatorul.
Daria, unul dintre beneficiarii proiectului, în vârstă de 6 ani, a învăţat să folosescă şi mai bine
calculatorul, atât de bine încât în ziua în care a împlinit şase ani şi-a căutat singură pe Amazon “Mickey
Mouse Clubhouse – Who’s birthday is it?”
Pentru derularea proiectului au fost necesare 8 birouri. Pentru achiziţionarea acestora am derulat o
campanie de e-mailing prin care s-au strâns 970 lei.
Perioadă: iunie-septembrie 2011
Finanţare: Ateliere Fără Frontiere şi contribuţii individuale
Cursuri de formare ABA pt voluntari şi Părinţi
Periodic, consultantul ABA Steven Richardson, împreună cu psihopedagogul Luciana Hăloiu au organizat
cursuri de introducere în principiile analizei comportamentale aplicate pentru lucrul cu copiii afectaţi de
autism. Participanţii au fost voluntarii asociaţiei, precum şi părinţii copiilor cu autism.
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Evenimentele Învingem Autismul
27 februarie - Participare la Târgul de mărţişoare Bambi

În cadrul “După amiezelor vesele”, copiii au pictat mărţişoare viu colorate decorate cu mult sclipici.
Acestea au fost vândute în cadrul tradiţionalului târg de mărţişoare organizat de Grădiniţa Bambi în
Parcul Alexandru Ioan Cuza. Fondurile strânse au fost în valoare de 460 lei.

Aprilie – Luna Internaţională de Conştientizare a Autismului


2 Aprilie – Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului

Ca în fiecare an, am marcat acestă zi prin activităţi de conştientizare şi fundraising în Parcul Cişmigiu.
Copiii s-au bucurat de activităţi de joc şi socializare împreună cu părinţii, fraţii şi prietenii lor: au
recompus fundiţa puzzle uriaşă, au pictat în albastru, au desenat pe asfalt şi s-au bucurat de paraşuta
multicoloră. La eveniment, voluntarii au reuşit să strângă 360 lei vânzând brioşe colorate preparate de
ei. După activitatea antrenantă din parc, copiii, împreună cu fraţii, părinţii şi voluntarii au luat prânzul
împreună.


3 aprilie – Prânz Nordic

Activitate de fundraising şi conştintizare realizată în parteneriat cu Letters Bar. Utilizând metoda cause
related marketing, la fiecare meniu vândut (25 lei), 4 lei au mers către Învingem Autismul, stângându-se
astfel 360 lei (90 de meniuri vândute) şi 210 lei din vânzarea de pandantive şi cercei în formă de fundinţă
puzzle, simbolul internaţional al autismului. Bucătar a fost un vechi susținător al asociației: Constantin
Mârza
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5-6 aprilie – Socializare şi discuţii despre prietenie, diferenţe, toleranţă în grădiniţe şi şcoli

În contextul lunii aprilie, la grădiniţa Bambi şi Şcoala nr. 52 s-au desfăşurat activităţi de joc şi socializare.
Copiii au vorbit despre diferenţele dintre oameni, despre prietenie şi toleranţă. Totodată, au desenat
fundiţele prieteniei şi s-au bucurat de paraşuta multicoloră.



19 aprilie – participare la Târg de Paşte

La târgul de Paşte organizat la sediul Zentiva, voluntarii Învingem Autismul au vândut felicitări pictate de
copiii cu autism în cadrul “Dupa amiezelor vesele”. Fondurile strânse au fost în valoare de 200 lei.

1 Iunie – Ziua copiilor
Copiii cu autism împreună cu fraţii şi părinţii, dar şi însoţiţi de voluntarii Învingem Autismul s-au bucurat
de spectacolul Destinul Dacilor. Cele 40 de bilete au fost oferite gratuit de Circul Globus.
24 Iunie și 1 Iulie - Art Terapie în parteneriat cu Fundația Broken Heart
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Renee Brand şi Maryann Mildenberger de la Fundația Broken Heart au venit în vizită și astfel copiii s-au
bucurat de trei întâlniri de art terapie în care au pictat cu mâinile, cu tălpile, cu legume, au modelat şi au
cântat. Au învăţat totodată să deseneze un curcubeu, să modeleze diverse animale şi să confecţioneze o
floare a soarelui.

9-11 Septembrie – participare la târgul ONG Fest

Ca în fiecare an de la înființare, Învingem Autismul a participat la târgul ONGfest organizat de Fundația
pentru Dezvoltarea Societății Civile. Prin participarea la ediţia din 2011 ne-am propus: creşterea
vizibilităţii cauzei şi a organizaţiei, promovarea programului “După amieze vesele” în scopul popularizării
în rândul părinţilor de copii tipici, recrutare de voluntari şi fundraising. Rezultatele s-au concretizat în:
2400 lei strânşi, 100 de scoici şi 50 de figurine pictate de copii la standul nostru, 15 voluntari recrutaţi și
doi copii tipici care au fost înscriși de părinți la grupurile de socializare “După amieze vesele”.

Moş Nicolae pentru 23 – petrecere caritabilă în Club Fabrica

Prima petrecere caritabilă organizată de Învingem Autismul a fost un succes neașteptat. La eveniment
ne-am bucurat de prezența a peste 200 de prieteni susținători care au donat cu căldură 24.733 lei (bilete
intrare, donaţii, vânzare accesorii hand made). 15 voluntari ne-au ajutat să organizăm această petrecere.
Iar trupa de teatru Impro Fun – Teatru fără Frontiere a înveselit atmosfera.
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Echipa Învingem Autismul
Consiliul de Conducere:

Staff

Andreea Sorescu

Elena Stoican – Director Executiv

Renee McDannel

Oana Vârlan – Coordonator fundraising

Adelaide Katerine Tarpan

Luciana Hăloiu – Coordonator activități

Cosmin Oprea

Raluca Bobia – Coordonator activități

Diana Cismaru
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Prietenii Învingem Autismul
Susţinători: Steven Richardson, Mădălina Marcu, Vera Ularu, Cristiana Ionescu, Nuami Dinescu, Manuela
Hărăbor, Magdalena Stoian, Constantin Mârza, Anemari Necșulescu, Elena Tudor, Mirela Rus, Alexandra
Stănescu , Andreea Novac, Bogdana Bursuc, Relu Calotă, Maria Dulhan, Cristian Lupșa, Adrian Sorescu,
prietenii de la Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Romanian Angel Appeal, Asociația Creativ.
Voluntari: Mirela Măzăreanu, Ana Murărescu, Alice Chitu, Corneliu Munteanu, Alexandra Elena Matei,
Mirela Luiza Vasilian, Andreea Popescu, Violeta Alina Mocanu, Valeria Chircan, Roxana Tache, Mariana
Pancencu, Cătălina Lazăr, Cornelia Răducu, Anca Florea, Monica Obreja , Estera Ioan, Codruţa Sântea,
Lavinia Costea, Radu Geambaşu, Elena Modoran, Alexandru Cristian Ivanciu, Cristina Laura Oprea,
Ştefania Cosmina Barbu, Cristina Stoicescu, Cristina Fota, Laura Prodan, Ştefania Oancea.
Sponsori proiecte: Fundaţia Vodafone Romania, Raiffeisen Bank, Ateliere Fără Frontiere.

Sponsori/susținători: Rompel Surgical Products, Webkinz Romania, Business Results, The Workshop,
Cinema City, AME Design, Teatru Fără Frontiere, Attitude Balet Studio, Papa Jaques, Circul Globus, Kids
Planet, VinExpert, Club Fabrica, GodMother, Băcănia Coco, GMP Advertising, Direct Marketing Group,
Horizon Production, KMP Print Technik, 2M Digital Srl, Sc Tunic Prod Srl, Spoon Media Srl, Vlad Ruta Srl,
I.V.A Company Construct Srl, Nevy Grup Srl, Magic Life Impex Srl, Aqua Poiect Sa, Sc Maxim Srl, S&S
Groupe Prodimpex Srl, Liad Impex Srl, Carton Kros Henri Remi.

Le mulțumim tuturor celor pe care i-am menționat mai sus, dar și sutelor de donatori individuali, unii
dintre ei dorind să își păstreze anonimatul (una dintre donațiile individuale a fost în valoare de 5.000
lei). Mulțumim totodată și sutelor de oameni care au direcționat 2% din impozitul pe salariu pentru
activitățile asociației noastre.
Datorită vouă, copiii de la Învingem Autismul au reușit să participe constant și cu plăcere la activități și
au dobândit abilități care să îi ajute să se integreze mai ușor la școală și în general printre copiii de
vârsta lor!
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Raport financiar 2011
Venituri
Direcționări din impozit (2%)
Sponsorizări persoane juridice
Contribuții persoane fizice
Dobânzi

Venituri din sponsorizări persoane juridice
Sume mai mici de 5000 lei
Vodafone
Raiffeisen Bank
Rompel Surgical Products

Cheltuieli
Servicii contractate cu terți
Materiale consumabile
Resurse umane
Alte cheltuieli

118345.28 RON
22935.15 RON
71808.61 RON
23393.82 RON
207.70 RON

71808.61 RON
23418.61 RON
31730 RON
11660 RON
5000 RON

102065 RON
20142 RON
8124 RON
67069 RON
6730 RON
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Contact:
Adresă: Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 1-3, sector 1, București
Mail: office@invingemautismul.ro
Tel: 0741 198 288
Web: www.invingemautismul.ro
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