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SCHIMBĂ VIITORUL UNUI COPIL CU
AUTISM!
“Am pornit în 2009 împreună cu mai mulţi părinţi de la ideea de a muta terapia copiilor
noştri, care se desfăşura acasă, într-un centru specializat. Acum, prin Centrul
Multidisciplinar Învingem Autismul oferim intervenţie individuală şi de grup la cele mai
înalte standarde pentru un număr de 40 de copii cu autism. Intervenţia specializată este
unica şansă pentru ca aceşti copii să-şi atingă potenţialul lor maxim.”
Elena Stoican – Vicepresedinte Asociaţia Învingem Autismul
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FIECARE ZI DE TERAPIE ESTE O VICTORIE
PENTRU UN COPIL CU AUTISM!
Asociația Învingem Autismul a fost înființată în 2009 ca o continuare a campaniei
“Împreună învingem autismul!”, inițiate de Fundația Romanian Angel Appeal, Fundația
pentru Dezvoltarea Societății Civile și partenerul oficial Fundația Vodafone România.
Misiunea noastră este să îmbunătățim viața persoanelor afectate de tulburări din
spectrul autismului.

CENTRUL MULTIDISCIPLINAR
•

•

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 are un număr de 40 de beneficiari, copii cu autism: 16 copii vin zilnic la
activități, iar alţi 24 de copii (3-10 ani) beneficiază de grupuri de socializare şi grupuri
de terapie prin artă şi dans. Fiecare copil are un program personalizat de intervenție,
realizat în urma evaluării nevoilor sale individuale, pentru a se integra social și în
școală. Copiii își desfășoară activitatea în Centrul Multidisciplinar Învingem Autismul,
deschis în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului
București, care a pus la dispoziție spațiul din Str.Turnu Măgurele nr.17, sector 4,
București (Complexul de Servicii Sociale Ominis).

OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI
•
•
•
•

Facilitarea accesului la servicii personalizate de recuperare și integrare sociala 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.

BENEFICIARI
Asociația are un număr de 40 de beneficiari, copii cu autism:

•
•

16 copii vin zilnic la activități, urmând un program personalizat de intervenție, realizat în
urma evaluării nevoilor sale individuale, pentru a se integra social și în școală.
24 de copii (3-9 ani) beneficiază de grupuri de socializare şi grupuri de terapie prin artă şi
dans.

POVESTE DE SUCCES

Alex are opt ani, îi place să facă prăjituri alături de mama sa, să meargă cu rolele,
adesea cu o pătură pe cap pentru mai multă adrenalină. A avut progrese remarcabile
de câțiva ani de când este în grija educatorilor din Centrul nostru. A ajuns să
vorbească, să meargă la școală și să fie din ce în ce mai atent, atunci când i se cere să
facă diverse lucruri simple, cum ar fi „adu scaunul și vino în clasă”.
De câteva luni, Alex a trecut printr-o perioadă mai complicată, când părea că nu mai
înțelege cerințele educatorilor. Era nevoie de o schimbare rapidă în terapia lui Alex
pentru ca progresele făcute deja, să nu se piardă.
Așa că echipa cu care Alex lucrează, a găsit rapid o soluție: video modeling. Cu
ajutorul unor scurte filmulețe pe internet, Alex primește instrucțiuni de la vocea din
calculator și, astfel, face gimnastică și desenează.

PROIECTE






Centrul multidisciplinar de intervenție pentru autism - 16 copii și adolescenți cu
autism vin zilnic la activități și beneficiază de intervenție individuală specializată,
bazată pe principiile analizei comportamentale aplicate.
După-amieze vesele - 24 de copii cu autism, cu vârste cuprinse între 3 si 10 ani
sunt pregătiți pentru integrarea în educaţia de masă.
Îmi place să înot - 16 copii și adolescenți beneficiază de o oră de înot pe
săptămână.
Diversitate în relaționare – 16 copii participă săptămânal la atelier de dans și arte
creative.

INAUGURAREA NOULUI SEDIU AL CENTRULUI
MULTIDISCIPLINAR DE INTERVENŢII PENTRU
COPII ŞI TINERI CU AUTISM
Din nou la “şcoală”, începând cu 15 septembrie 2014, am început o nouă poveste în
cadrul Centrului multidisciplinar de intervenţii pentru copii şi tineri cu autism întrun nou şi generos spaţiu noul spaţiu pe care l-am amenajat să devină locul care
îţi stimulează energiile, îţi potenţează creativitatea şi te ajută să te simţi în
elementul tău pus la dispoziţie în cadrul Complexului de servicii sociale Ominis
de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti.

În acest nou spaţiu, aproximativ 40 de copii şi adolescenţi cu autism învaţă şi se
joacă alături de tinerii noştri tehnicieni, animaţi de o continuă dorinţă de
perfecţionare, dar mai ales de o mare dragoste faţă de copii.

DUPĂ-AMIEZE VESELE
Pe parcursul anului 2014, prin proiectul După-amieze vesele, finanţat de Fundaţia
Vodafone, am oferit suport pentru un număr de 50 de copii cu tulburări din
spectrul autismului (TSA). Dintre aceștia, 10 beneficiari au fost selectaţi de pe
listele de așteptare pentru a participa la activităţile din comunitate.

Prin implementarea proiectului ”După-amieze vesele”, am urmărit îmbunătăţirea
unor abilităţi care vizează diverse arii care sunt deficitare in cazul copiilor
diagnosticaţi cu TSA (motricitate, limbaj, joc, autoservire etc.) cu accent pe
intracţiunea socială.
Punctul forte al acestui proiect este faptul că i-a motivat pe copii să-și dorească
prezenţa și compania altor copii de vârsta lor, contribuind astfel la creșterea
calităţii vieţii tuturor beneficiarilor.

ÎMI PLACE SĂ ÎNOT

Pe parcursul anului 2014, în cadrul proiectului „Îmi place să înot”, 16 copii între 513 ani, care vin la activităţile zilnice, s-au bucurat de o oră de înot şi relaxare la
Bazinul Olimpia, sub îndrumarea a doi instructori de înot puşi la dispoziţie de
către Clubul Delfinul.

WORKSHOP MĂRȚIȘOARE
În februarie 2014 a avut loc un Workshop de mărţişoare , în sprijinul copiilor din
Centrul Învingem Autismul!

2 APRILIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ
DE CONȘTIENTIZARE A AUTISMULUI
Data de 2 Aprilie marchează Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului,
stabilită de Organizația Națiunilor Unite, în urmă cu 5 ani. În toată lumea, în
jurul acestei date, organizațiile care promovează cauza persoanelor cu autism
desfășoară acțiuni menite să atragă atenția asupra problematicii autismului care
atinge 1 din 68 de persoane (conform celor mai recente studii ale Centrului
pentru Prevenirea și Controlul Maladiilor – Atlanta, SUA, publicate în martie
2014), ajungând să reprezinte o prioritate în politicile de sănătate ale statelor.
De asemenea, ca în fiecare an, pe 2 Aprilie, organizaţiile din Romania s-au raliat
campaniei internaţionale “Light It Up Blue”, prin iluminarea în albastru a mai
multor clădiri instituţionale importante, din Bucureşti şi din ţară.

2 APRILIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ
DE CONȘTIENTIZARE A AUTISMULUI
Cu prilejul Zilei Internaţionale de Conştientizare a Autismului, sub egida Federaţiei
pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist
(FEDRA), Asociaţia Învingem Autismul a organizat la Bucureşti, alături de Fundaţia
Romanian Angel Appeal şi Asociaţia Autism România, un miting în Parcul Colţea de
la Universitate, urmat de un marş şi de lansarea de baloane albastre, în Parcul
Unirii, cu scopul de a creşte gradul de conştientizare a publicului asupra autismului,
dar şi de a atrage atenţia autoritaţilor asupra nevoilor comunităţii persoanelor cu
autism din România.

MOŞ CRĂCIUN A VENIT LA ASOCIAŢIA
ÎNVINGEM AUTISMUL
În luna Decembrie 2014, am organizat petrecerea de Craciun pentru care
copiii s-au pregătit învăţând colinde, creând ornamente şi împodobind bradul.
Serbarea de Crăciun reprezintă genul de activitate care îmbină armonios
învăţarea, jocul şi distracţia spre bucuria copiilor, terapeuţilor şi, nu în ultimul
rând, spre bucuria părinţilor copiilor.

REGISTERED BEHAVIOR
TECHNICIAN (RBT) - CURS ABA
Deşi este considerată intervenţia cu cel mai mare număr de studii ştiinţifice, care îi
atestă validitatea, Analiza Comportamentală Aplicată nu se dezvoltă în România
precum în ţările civilizate (UK, USA etc.). De multe ori, procedurile şi tehnicile de
lucru sunt împrumutate de la alţi beneficiari şi de foarte puţine ori, copiii cu autism
din România beneficiază cu adevărat de servicii individualizate. Motivul acestui
fenomen îl constituie numărului mic de profesionişti şi specialisti în domeniu
(acreditaţi de BACB www.bacb.com).
Am ales să organizăm un training destinat tehnicienilor/tutorilor ABA, din dorinţa
de a oferi copiilor cu autism, care benefiază de serviciile Centrului Învingem
Autismul, o intervenţie asemănătoare centrelor din ţări precum UK sau USA.

REGISTERED BEHAVIOR TECHNICIAN
- CURS ABA
Primul curs din România destinat tehnicienilor/tutorilor ABA, recunoscut de bordul
BACB (www.bacb.com) a avut loc în perioada 30 mai – 1 iunie şi 18-20 iulie
2014: Registered Behavior Technician™ (RBT™) - Class Training cu sprijinul
Fundaţiei
Vodafone.
În cadrul acestui curs, tutorii asociaţiilor Învingem Autismul, New Odyssey şi
Centrul Horia Moţoi au fost formaţi de trainer-ul Neil Martin (phD BCBA-D, UK).
În urma acestui training, peste 75 de copii cu autism au beneficiat de intervenţii
conform nevoilor specifice. Tehnicienii şi-au dezvoltat competenţe precum:
colectarea datelor pe comportamente ţintă, aplicarea principiilor de întărire a
comportamentelor prin recompensare diferenţiată, introducerea datelor într-un
sistem de analiză de date, aplicarea principiilor de bază în descreşterea ratei
comportamentelor indezirabile, principii de promptare şi retragerea promptului
şi implementarea obiectivelor în urma unei analize de sarcini.

1 IUNIE 2014 – ZIUA
INTERNAŢIONALĂ A COPIILOR
1 Iunie 2014 – Atelier creativ la Starbucks Plaza România

SWIMATHON 2014
•Swimathon

este o platformă de atragere de
fonduri pentru cauze din comunitatea locală, la
care Asociaţia Învingem Autismul a participat cu
Proiectul: Centrul Multidisciplinar
Invingem
Autismul

•3 echipe de inotatori-fundraiseri: Copii pentru
copii, Cap Aurora si Orange au adunat suma de
13.039 lei RON.

VENITURI ASOCIAŢIA ÎNVINGEM
AUTISMUL 2014
VENITURI
Campania 2%
Sponsorizare campanii
(produse si servicii)
Sponsorizări proiecte
Donatii individuale
Total

69354

VENITURI

487910
134500
4135
695899

Campania 2%
Sponsorizare campanii (produse si servicii)
Sponsorizări proiecte

Donatii individuale

CHELTUIELI ASOCIAŢIA ÎNVINGEM
AUTISMUL 2014
CHELTUIELI
Servicii directe
Materiale dotare
Cheltuieli salariale
indirecte
Organizare evenimente
Total

CHELTUIELI

288520
55488
5000
58819
407827
Servicii directe

Materiale dotare

Cheltuieli salariale indirecte

Organizare evenimente

PARTENERI

Vă mulţumim!

Adresa:
Str. Turnu Măgurele nr.17, sector 4, București
Complexul de Asistență Socială Ominis
Mobil: 0773 843 154
Mirela Nițu – Coordonator Fundraising și Comunicare
E-mail: mirela.nitu@invingemautismul.ro
www.invingemautismul.ro

