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* 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.

* Asociația

Învingem Autismul a fost înființată 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.
* 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).

Centrul Multidisciplinar
Învingem Autismul

* Asociația

are un număr de 37 de beneficiari, copii şi
adolescenţi cu autism:

- 24 de copii şi adolescenţi vin zilnic la activități
- 13 copii (3-12 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.

Centrul Multidisciplinar
Învingem Autismul

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.

În anul 2015, Centrul de
zi a introdus servicii de
terapie
şi
pentru
adolescenții diagnosticați
cu TSA. În cadrul acestui
program,
tinerii
beneficiază de terapie
asistată unu la unu și
grupuri de socializare ce
contribuie la depriderea
abilităților pentru o viață
independentă.

După-amieze vesele
Proiectul
“După-amieze
vesele”,
susţinut de Fundaţia Vodafone a
continuat și pe parcursul anului 2015.
La finalul anului erau înscriși 15 copii
diagnsticați cu TSA.
Obiectivele
proiectului
au
fost:
îmbunătăţirea abilităţilor 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: 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
În cadrul proiectului „Îmi
place să înot”, 15 copii cu
vârsta cuprinsă între 5-14
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.

Data de 2 Aprilie marchează Ziua Internațională de Conștientizare a
Autismului, stabilită de Organizația Națiunilor Unite. 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.

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.

Copiii de la grupa mică și grupa
școlarilor
au
vizitat
Palatul
Mogoșoaia. Ei s-au simțit minunat
în natură. Au participat cu bucurie
la jocuri, au cântat și s-au plimbat.
La prânz s-au strâns cu toții pentru
picnic la umbra unui copac. Apoi,
s-au relaxat pe malul lacului și în
grădinile înflorite.

Copiii şi adolescenţii noştri au
sărbătorit ziua 1 Iunie prin joc,
alături de echipa Teddy Bear
Hospital. Copiii s-au jucat de-a
doctorul, au testat diverse
ustensile şi şi-au învins frici.
Studenții la medicină au jucat
rolul Doctorului Teddy și i-au
familiarizat
pe
copii
cu
recuzita
medicală,
le-au
prezentat
reguli
de
alimentație, igienă, dar și
comportamente cu risc pentru
sănătate.

Gala dedicată prietenilor şi susţinătorilor Învingem Autismul a avut loc pe data de 17 Iunie.
Am acordat Premiile Învingem Autismul celor care ne-au sprijinit în cei trei ani de activitate
şi fără de care nu am fi reuşit să aducem atâtea zâmbete pe chipurile copiilor.
A fost un minunat prilej de a le arăta invitaţilor noştri cum ne desfăşurăm activitatea şi ce
realizări avem. Nu au lipsit nici momentele artistice: trupa de teatru Ancuța i-a surprins pe
copii cu jocuri vesele și improvizații , iar aceștia din urmă au oferit un minispectacol spre
încântarea
celor
prezenți.
DGASMB, Lukoil, Fundatia Vodafone, Edenred, Aqua Carpatica, Garanti Bank, Kanal D,
Irina Marinescu, sunt cei care ne-au sprijinit și ne-au oferit o colaborare excelentă.

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

* Şase

echipe excepţionale de fundraiseri-înotători au susţinut echipa copiilor de la
Centrul Învingem Autismul în competiţia Swimathon. 29 de oameni extraordinari au
înotat timp de 5 ore, un număr de 275 de lungimi de bazin pentru a ne susţine cauza!
Le mulţumim tuturor donatorilor și sponsorilor Unicredit Țiriac Bank și Orange
România,
care
s-au
implicat
în
strângerea
de
fonduri.
Pentru proiectul asociaţiei noastre s-au strâns 19 867 RON de la 130 de susţinători.
* Prietena noastră Antonia Manea de la Flower Decor a realizat coroniţele
participanţilor cu mult bun gust şi simţ estetic. Naturaleţea şi prospeţimea florilor au
bucurat inimile tuturor celor premiaţi, adulţi şi copii înotători şi au evocat alte
momente speciale de pe vremea când cei mai mari erau la rândul lor copii.
Atmosfera entuziastă a competiţiei a fost surprinsă de către ochiul magic al camerei
prietenului
nostru
fotograf
Mircea
Reştea.

* În

data de 22 iulie s-a dat
startul la distracție pentru
copiii de la Centrul Învingem
Autismul în Parcul de aventură
Comana. Copiii s-au distrat
teribil, au reușit să-și învingă
temerile și să termine traseele
suspendate la diferite înălțimi,
fiind echipați, desigur, cu
echipament corespunzător. În
timp ce băieții s-au aventurat
la cățărat prin copaci, fetele
au făcut o gașcă la tiroliană Girls
Power.
Mulțumită prietenilor noștri de
la Parcul de aventură Comana,
distracția a continuat în zilele
de 24, 29 și 31 iulie. Aventuri
noi, prieteni vechi și noi, toate
condimentate cu multe jocuri
si relaxare in are liber!

În luna august, cu ajutorul Garanti
Bank, copiii de la Centrul Învingem
Autismul s-au răcorit, au înoatat şi s-au
jucat în valurile înspumate ale Mării
Negre, au înălţat zmee colorate şi au
zâmbit cu voioşie şi candoare soarelui
îmblânzit de briza mării. Pe 13 August,
copiii s-au întors de la Eforie Nord, mai
bronzaţi, mai veseli şi cu mai multă
energie.
Pentru cei mai mulţi dintre ei a fost
prima plecare departe de casa, prima
tabără
din
viaţa
lor.

* Şi în acest an am sărbătorit Halloweenul. Această sărbătoare

a fost un prilej pentru copii din centrul nostru de a se
costuma în diferite personaje. Copii au fost pictaţi pe faţă şi
s-au transformat pentru o zi în personaje magice.

Prietenii noştri de la PRIMA TV
au imortalizat momentele de
bucurie din cadrul Atelierului de
creație “Şerveţelul magic”:
2 ore petrecute de către copiii
voluntari alături de copiii din
Centrul
Învingem
Autismul
2
ore
de
relaxare
şi
reîncărcare
a
bateriilor
2 ore în care mirajul artei a
consolidat
legăturile
dintre
oameni mici şi mari, care
împărtăşesc valori şi pasiuni
comune
2 ore la finalul cărora din
mâinile dibace ale spiriduşilor
au ieşit obiecte decorative de
Crăciun, ce vor fi valorificate în
sprijinul copiilor din Centrul
Învingem Autismul

* În

luna noiembrie, prietena
noastră Ioana Ginghina şi
echipa MiniArtShow, ne-au
încântat cu un spectacol
interactiv plin de momente
hazlii şi educative. Copiii au
facut cunoştinţă cu păpuşile,
apoi
au
primit
diverse
materiale cu ajutorul cărora
au creat, la rândul lor, păpuşi
multicolore.
Distracţia
a
culminat cu o repriză de
joacă entuziastă printre “ape
de curcubeu” şi baloane de
săpun.

*O

serbare de poveste, cu crăiese, steluţe şi baghete
fermecate, prieteni din bezea, brad luminat şi un Moș
Crăciun care a împărţit daruri şi bună dispoziţie.

* Mihai

Călin, care a ţesut cu vocea-i caldă file din povestea
magică de iarnă, ne-a reamintit că umanitatea, forţa şi
sensibilitatea nu se exclud, ci, din contră, se potenţează
reciproc.

*

Venituri
Campania 2%

36524,00

Venituri

Sponsorizare
campanii (produse si
servicii)
Sponsorizări
proiecte

505363,00

Donații individuale

TOTAL

541887,00

Campania 2%
Sponsorizări și donații

Cheltuieli
Servicii directe

105562

Materiale pentru
dotare

30058

Donații acordate

87900

Cheltuieli salariale

389849

Servicii indirecte

57596

TOTAL

670965

Cheltuieli

Servicii directe
Materiale pentru dotare
Donatii acordate
Cheltuieli salariale

Vă mulţumim!

