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SCHIMBĂ VIITORUL UNUI COPIL CU
AUTISM!
“Intervenţia specializată este unica şansă pentru copiii cu autism să își
atingă potentialul maxim. Centrul Învingem Autismul oferă intervenție
individuală și de grup pentru copiii cu autism și o face profesionist, cu
rezultate bune, începând din anul 2009 și până în prezent.”
Steven Richardson - Președintele Asociației 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!”,
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.
Asociația are un număr de 30 de beneficiari, copii
cu autism: 20 de copii vin zilnic la activități, iar alţi
10 copii (3-10 ani) beneficiază de grupuri de
socializare. 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 30 de 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.
• 10 copii (3-9 ani) beneficiază de grupuri de socializare şi pregatire pentru integrarea
în școală.

POVESTE DE SUCCES
Eduard, băiețelul din fotografie, are 6 ani și este cel mai iute copil de la centrul Asociatiei
„Învingem Autismul", atât la minte cât și la picior. Adoră cârligele de rufe, pliantele cu reclame,
becurile, lanternele și face tot ce este posibil să le obțină. Vine la centrul Asociatiei "Invingem
Autismul" din iunie 2016, câte 2 ore pe zi. Ii place să alerge, să se dea în leagăn, să participe la
activități de grup. Formează propoziții simple, a învățat câteva litere, știe să numere până la 10.
Cu ajutorul bulinelor cu fețe vesele, pe care le vedeți pe bancă, se concentrează mai bine pentru a
duce task-ul la bun sfârșit. La fel ca și Eduard, alți 19 copii frecventează centrul Asociației
Învingem Autismul pentru terapia zilnică.

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.
• Pregătire pentru integrare în școală - 10 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.
• 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.

IEȘIRI ÎN COMUNITATE
21 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, la frizer, la piață, la locuri de
joacă, la ferme de animale, la parcuri de aventură, 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.

TERAPIE CU ANIMALE
Proiectul „Doctor cu 4 lăbuțe” desfășurat de echipa de Terapie și Activități Asistate de Animale
București a poposit la Centrul Învingem Autismul și a oferit copiilor o experință nouă, deosebit
de utilă și interesantă. Copiii au fost niște adevărați eroi, au depășit teama și au făcut față cu
brio noilor stimuli.

SĂ ÎNVINGEM TEAMA DE MEDIC
Copiii au petrecut timp prețios în
compania voluntarilor Teddy Bear
Hospital Bucuresti, care i-au ghidat în
jocul de-a doctorul și au încercat să îi
ajute pe cei mici să își învingă frici.
Copiii s-au jucat cu bandaje,
stetoscoape, mănuși și au îngrijit
animăluțe și bebeluși.

1 IUNIE

Toți
beneficiarii
Centrului
Învingem Autismul au petrecut
Ziua Internațională a Copilului, în
compania căinilor de la Terapie și
Activități Asistate de Animale
București, distrându-se nu numai
cu cațeii dar și la alte activități
educative
și
recreaționale
organizate de către terapeuți și
parinții copiilor.

HALLOWEEN
Activitatea de Halloween a fost sărbătorită printr-un
atelier de pictură, ditracție cu costume și dulciuri, la
care au participat toți copiii din Centru, alături de
personalul Asociației Învingem Autismul.

SERBARE DE CRĂCIUN

20 de copii au participat la Serbarea de Crăciun și s-au distrat alături de părinții și
terapeuții lor, primind totodată cadouri de la Moș Crăciun, de care nu s-au speriat
și pe care l-au așteptat cuminți.

EVENIMENTE ȘI ACȚIUNI CARITABILE
•
•
•
•

TOUR DE IKIA
DĂRUIESC ZIUA MEA
MARATONUL BUCUREȘTIULUI
SWIMATHON 2017

SWIMATHON 2017
Unul dintre cele mai frumoase evenimente comunitare de strângere de
fonduri a fost a 5-a ediția a Swimathonului, la care au participat pentru
Asociația Învingem Autimsul, 4 echipe inimoase, care au strâns fonduri în
valoare de 20.000 de lei, pentru ieșirile în comunitate ale copiilor.

ADVOCACY ȘI CONȘTIENTIZARE
2 APRILIE – ZIUA INTERNAȚIONALĂ A AUTISMULUI

Membrii asociației, împreună cu un grup de părinți și copii, au participat la marșul
organizat anual pentru a marca Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului.

VENITURI ȘI CHELTUIELI
ASOCIAŢIA ÎNVINGEM AUTISMUL 2017
Venituri din sponsorizări, donații, subventii: 847 519 lei
Cheltuieli efectuate în cursul anului 2017: 846 532 lei

PARTENERI

Va multumim!
Centrul Invingem Autismul
Str. Turnu Magurele nr.17, sector 4
Bucuresti

