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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!”, inițiată 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.

Fiecare copil beneficiaza de un program
personalizat de intervenție, realizat în
urma evaluării nevoilor sale individuale,
pentru a invata sa comunice, sa fie
independent, sa se integra social și în
școală. Centrul Multidisciplinar Învingem
Autismul este 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

• 20 de copii vin zilnic la activități, urmând un program
personalizat de intervenție, realizat în urma evaluării nevoilor
individuale, pentru a se integra social și în școală.



PROIECTE 

• Centrul multidisciplinar de intervenție pentru autism – 20 copii și
adolescenți cu autism vin zilnic la activități și beneficiază de
intervenție individuală specializată, bazată pe principiile analizei
comportamentale aplicate.

• Îmi place să înot – 16 copii și adolescenți beneficiază de o oră de 
înot pe săptămână. 

• Grupuri de socializare – 8 copii participă săptămânal la ateliere de 
arte creative.

• Proiect de socializare în comunitate – participă toți cei 20 de copi din 
Centru și uneori și alți copii invitați.



POVESTE DE SUCCES

După ani de căutări de medici și terapii, Luca, în vârstă de 8 ani, a ajuns la centrul
Învingem Autismul, în octombrie 2014. În fiecare zi, aproape 8 ore, Luca a făcut
analiză comportamentală aplicată și a învățat să comunice altfel, funcțional, prin
limbajul semnelor. Curând Luca știa suficient de multe semne ca să ceară
lucrurile sale preferate: suc, legăn, gâdilat, etc...
Luca participă la activitățile de grup și poate răspund și el acum, cu semne și cu
câteva cuvinte, poate să imite mișcările celor din fața sa, să sorteze după diverse
caracteristici ca și colegii săi. A învățat să se îmbrace și să se dezbrace singur, să
se hrănească mai bine, să răspundă când este strigat pe nume, să se dea cu
rolele și să meargă pe bicicletă. Adoră petrecerile și așteaptă cu nerăbdare sucul
și tortul, mai ales dacă e împodobit cu multă frișcă.



IEȘIRI ÎN COMUNITATE

20 de copii au beneficiat de ieșiri
săptămânale în comunitate,
însoțiți fiecare de către un
terapeut. Comunitatea a fost mai
deschisă în a interacționa și a
tolera, în prezența terapeutilor.

Au avut loc ieșiri în oraș la masă, la
cinematograf, in parc, la locuri de
joaca si locuri special amenajate
pentru sport, la piață, în excursii și
la mare.



ÎMI PLACE SĂ ÎNOT

Săptămânal, un număr de 16 copii merg la bazinul de înot, unde
beneficiază gratuit de lecții de înot.Copiii iubesc apa fiindcă îi
relaxează și se bucură de fiecare secundă petrecută la această
activitate.



1 IUNIE

O zi de 1 iunie petrecuta
in aer liber, impreuna cu
terapeutii Centrului si
parintii, cu jocuri multe de
miscare si distractie.



8 MARTIE

Copiii din Centrul Invingem Autismul au facut
pentru mamicile lor, felicitari ornate cu flori si le-au
urat „La multi ani! ”



HALLOWEEN

Atelier creativ de sculptat si pictat dovleci, face
painting si multa distractie...



ATELIER DE CRĂCIUN

Părinții împreună cu terapeuții au participat la un 
atelier de confecționat lumânărele și ornamente 
pentru sărbătorile de Crăciun. 



SWIMATHON 2016

Asociația Învingem Autismul a participat la ediția a III-a a Swimathonului,
cu 3 echipe inimoase, care au strâns fonduri pentru ieșirile în comunitate
ale copiilor.



ADVOCACY ȘI CONȘTIENTIZARE
2 APRILIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A AUTISMULUI



VENITURI ȘI CHELTUIELI 
ASOCIAŢIA ÎNVINGEM AUTISMUL 2016

Venituri din sponsorizări, donații și taxe: 914,340 lei

Cheltuieli efectuate în cursul anului 2016: 541,888 lei



Va multumim! 

Centrul Invingem Autismul

Str. Turnu Magurele nr.17, sector 4 
București


