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2012 – anul în care am crescut cel mai mult
Anul 2012 se anunța un an greu, cu multe
provocări, pentru că planificasem să deschidem
un centru performant, la standarde cât mai
apropiate de cele internaționale, deci și cu un
necesar de resurse pe măsură. Și am reușit să
creștem, de peste 5 ori, cum spun cifrele, și să
avem sustenabilitate și o promovare și mai bună.
Mulțumim din suflet tuturor partenerilor,
părinților, voluntarilor și donatorilor care au
înțeles cât de importante sunt serviciile pentru
copiii cu autism și integrarea lor în școală şi care
s-au implicat cu generozitate în activitățile
noastre. Anul 2012 este până acum cel mai bun
an al Asociației Învingem Autismul și credem că
ilustrează foarte bine puterea pe care o au
oamenii când se mobilizează pentru o nevoie a
membrilor comunității lor.

Andreea Sorescu, Director
executiv, în numele echipei
Învingem Autismul

Cele mai importante activități
ale anului 2012

Centrul Multidisciplinar de Intervenție
pentru Autism


Centrul a fost înființat în martie 2012 și este
dedicat educației copiilor cu autism bazate în
principal pe următoarele intervenții: analiza
comportamentală aplicată - Applied Behavior
Analysis (ABA), logopedie, terapie
ocupațională și kinetoterapie, care au
recunoaștere internațională și cele mai bune
rezultate în intervenția în autism. Centrul este
coordonat în parteneriat cu DGASMB, care ne
sprijină cu sediul și utilitățile necesare.



Centrul are 12 beneficiari care vin zilnic la
activități. În 2012, 11 dintre au fost integrați
în grădinițe și școli de masă.

În 2012, beneficiarii centrului au participat
la activități distractive și atât de utile pentru
integrarea lor socială:





Drumeții și tabere la Comana, Ferma
Animalelor, Eforie Nord, Posești-Vălenii de
Munte, ateliere de pictură la Gruiu Snagov
cu artista Roxana Ene s.a.
Serbări tematice de 1 Iunie, Crăciun.
Curs săptămânal de înot oferit de Clubul
Sportiv Delfinul și multe altele.
Bugetul activităților centrului se ridică lunar
la circa 1.000 Euro/copil. Fondurile sunt
obținute din contribuții ale părinților,
donații, contribuții de la persoane fizice,
sponsorizări, direcționări de 2% din
impozitul pe venit.

Proiectul “După-amieze vesele”


După-amieze vesele s-a născut din
nevoia reală de socializare a copiilor cu
autism și este un proiect susținut de
Fundaţia Vodafone România încă din
2011.



Pentru că inițiază foarte rar jocul și
apropierea de alți copii sau adulți în
parc, la locul de joacă sau în vizite de
familie, copiii cu autism au nevoie de
susținere specializată, pe care le asigură
activitățile acestui proiect.



În 2012 au beneficiat de activități 23 de
copii și am organizat încă un tip de
activități – “Diversitate în relaţionare” –
atelierul de dans şi arte

Proiectul “Copiii cu autism merg la școală”
Proiectul, desfășurat în perioada decembrie 2011
septembrie 2012, cu finanțare de la Raiffeisen Bank
și-a propus să crească gradul de integrare în
învățământul de masă a copiilor cu autism din
București, oferindu-le, astfel, șansa la o viață
independentă.
Rezultate:

16 copii pregătiți de școală sau grădiniță

6 parteneriate stabile cu grădinițe și școli din
București și un parteneriat de lungă durată cu ISMB

6 materiale video despre cazuri de succes de
integrare, realizate de o echipă coordonată de
regizorul Gabriel Achim:
http://www.youtube.com/watch?v=HUQgVpBLHI4




22 de cadre didactice formate în metode de lucru
pentru integrarea copiilor cu autism
Peste 100 de copii tipici expuși la activitățile alături de
copiii cu autism

Advocacy și conștientizare


În 2012 ne-am implicat foarte activ în FEDRA –
Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru
Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist.



Una dintre cele mai importante acțiuni de advocacy
în anul 2012 a fost promovarea petiției “Cerem
statului să susțină persoanele cu autism, pentru a
deveni adulți independenți și activi în societate” cu
scopul de a sensibiliza autorităților statului pentru
a sprijini inclusiv financiar serviciile pentru
persoanele cu autism. Alături de ceilalți membri
FEDRA, continuăm demersurile pentru respectarea
cererilor punctuale menționate în petiție.



Ca în fiecare an, cu ocazia zilei internaționale de
conștientizare a autismului – 2 Aprilie - am
organizat acțiuni de sensibilizare a opiniei publice.

Cele mai puternice mobilizări
de resurse ale anului 2012

Balul Albastru


Primul bal de caritate din România în
sprijinul copiilor cu autism. O seară unică și
superbă, asociată cu surprize și momente
artistice deosebite susținute de: Andra,
Maria Buză, Maria Radu, perechi de copii
dansatori de la Pas în Doi, Irina Sârbu and
band, 2 Zece Band.

Rezultate (pachete de sponsorizare, locuri
individuale și licitație):
•Fonduri: 99.212,5 lei
- sponsori: 75.566,9 lei
- donatori :23.645,6 lei
Suma netă: 68.924.56 lei
•Sponsori: 6 sponsori noi, 4 prieteni vechi
•Donatori individuali: 11 fidelizați , 6 prieteni
noi

“Ajută un copil cu autism să meargă la școală”










În perioada septembrie-noiembrie am desfăşurat
împreună cu Ştirile Kanal D și mulți alți parteneri
campania de conştientizare şi donaţii prin sms
“Ajută un copil cu autism să meargă la şcoală”.
Rezultate: peste 38.000 Euro și circa 3 milioane de
persoane expuse mesajului campaniei prin
campania de promovare și activitățile din
București și țară:
Ateliere de joacă și pictură cu copiii cu autism și copii
tipici
Lansarea cărții “În zbor barba nu crește” de Horia Rizea,
care are o soră cu autism, la București, Cluj și Iași.
Lansarea a fost însoțită de o expoziție de fotografie-eseu
despre Horia, realizată de fotograful Andrei Pungovschi și
de sesiuni de lectură în școli din cele 3 orașe.
Concerte caritabile susținute de Contrapunct, Ștefan
Stan, Horia Rizea și Corul John Powell Singers din
Manchester.

Prietenii Învingem Autismul
în anul 2012

Sponsori - în fonduri, produse și servicii


Fundația Vodafone România, Rompel Surgical Products, The
Advisers, Asociația pentru Relații Comunitare, Raiffeissen Bank,
PORSCHE, ABC Europe, Garanti Bank, CEC, Popovici Nitu si Asociatii,
Eximbank, Initial Advisory, Rompel, Digi 24, Fan Courier, Graffitti PR,
PARMEL GOMMA SRL, Secoma SRL Buzău, Delenco Construct și
Exact Tours și alți zeci de donatori individuali.



Kanal D, DGASMB, Kamrad, Vinexpert, Coca Cola, Graffitti PR,
Biokarpet, GodMother, KaraFlower, Editura Francisc, Delicatese
Florescu, The Workshop, Green Film, JW Marriott Bucharest Grand
Hotel, 2 Zece Band, Webkinz, Dreamcatchers, Godmother,
Wunderman, HR Club, Baumax, Cristal Brad, NOC Clean, Sofa Max,
Exalco, Ergorom, Auto Nesti, BRETT, Tehnorex CCA, OTTO Broker,
DentEstet, motionARThoughts, Romanian Angel Appeal ș.a.



Parteneri ai campaniei “Ajută un copil cu autism să meargă la
școală”
Cosmote, Orange și Vodafone, Vitantis Shopping Center, TVR,
Europa FM, Itsy Bitsy, Prima TV, Radio Guerrilla, Edenred, Cocor
MediaChannel, Libertatea, Adevărul, Spectacular Group of
Companies, Lemon Design, Etno TV, Editura Frontiera, Bibu
Bracelets, Fundația ERSTE, Librăriile Cărturești, AME Design,
GodMother, Autism Transilvania, ANCAAR Iași, Iulius Mall ClujNapoca, Andrei Pungovschi, Contrapunct, Ștefan Stan, Corul John
Powell Singers din Manchester, Funland, Școlile nr. 5 și 186 din
București, Liceul Teoretic "Eugen Pora" și Liceul de Muzica
"Sigismund Toduta” din Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic Gheorghe
Asachi și Școala gimnazială Otilia Cazimir din Iași, Autism
Transilvania, ANCAAR Iași, Yellow Place, Jucăriada, Contrapunct,
Corul John Powell Singers din Manchester și mulți alții.

Oamenii de la Învingem Autismul

Consiliul de Conducere - Board
Andreea Sorescu – Președinte până în septembrie 2012
 Cosmin Oprea – Vicepreședinte până în septembrie 2012
Președinte din septembrie 2012
 Elena Stoican – Vicepreședinte din septembrie 2012
 Renee McDannel
 Adelaide Katerine Tarpan
 Oana Păunescu


Staff










Elena Stoican – Director executiv (până în septembrie 2012)
Andreea Sorescu – Director executiv (din septembrie 2012)
Oana Vârlan – Coordonator fundraising și comunicare
Luciana Richardson Hăloiu – Psihopedagog coordonator
Ileana Teșcan - Psihopedagog coordonator
Steven Richardson – Consultant ABA (voluntar)
Raluca Bobia și Radu Geambașu - Coordonatori voluntari și
grupuri de socializare

Staff



Tutori/educatori specializați: Anca Blăjan, Daniela Bunciu,
Geta Chiriac, Cătălina Constantinoiu, Lavinia Costea, Tatiana
Dănciulescu, Alexandru Dumitrescu, Oana Iliescu, Mihaela
Lică, Raluca Găină, Alexandra Latu, Cecilia Moţei, Oana
Paraschiv, Condruţa Sântea, Nicoleta Sfetcu și Andreea Rîciu
Simona Lăzărescu – Secretară
Luminița și Marian Mârza - Contabili (voluntari)
Constantin Mârza - Webmaster (voluntar)



Colaboratori: logopedie, kinetorapie etc.








Și alți zeci de voluntari împlicați, dintre care îi
amintim pe:
Adriana Barbu, Andreea Bădici, Daniela Bunciu, Clara
Burghelea, Denisa Călin, Mihaela Chiriac, Raluca Ciobanu,
Carina Ciormeanu, Patricia Constantin, Monalisa Corduneanu,
Daniela Gurgui, Andreea Guță, Cristina Fota, Mihaela Lică,
Alexandra Loghinescu, Mihai Manole, Carina Marin, Nicoleta
Marin, Ionela Moisi, Cecilia Moței, Alexandra Munteanu,
Tudor Munteanu, Alexandra Mureșanu, Cornelia Pațachia,
Ștefan Panait, Adriana Pricope, Cristian Popescu, Ruxandra
Proca, Laura Prodan, Simona Posircă, Anișoara Radu,
Mădălina Vasilache.

2012 în cifre financiare

Venituri

558,775.51 lei

1 Cotizații și contribuții (persoane fizice, 2%)
din care, direcționare 2% din impozitul pe venit
2 Donații
3 Sponsorizări (firme, companii - granturi)
4 Dobânzi bancare

123,401.43
65,153.04
4,000.00
430,265.95
1,108.13

Cheltuieli
606,966.11 lei

1
2
3
4
5
6
7

Costuri personal (cost total)
Materiale consumabile
Mobilier și echipament
Costuri promovare și protocol
Transport, deplasări
Costuri comunicații (telefon, poștă etc)
Costuri servicii poștale
Alte cheltuieli furnizori servicii (evenimente,
8 specialiști etc)
9 Sponsorizări acordate

427,372.00
33,542.60
13,905.53
2,361.72
4,016.47
5,771.24
2,076.00
114,034.91
3,885.64

Vă mulțumim!
E-mail: office@invingemautismul.ro
Tel.: 0741 198 288
Șos. Ștefan cel Mare nr. 1-3, parter, Bloc Perla, sector 1, București
www.invingemautismul.ro

