
Raport Anual
Asociația Învingem 

Autismul 

2018



CUPRINS: 

Conducerea asociației

Centrul de Zi 

Activițățile Centrului Învingem Autismul

Evenimente și campanii de strîngere de fonduri

Bugetul financiar 2018



Mergem înainte cu curaj și 
devotament

Conducerea asociație:

Steven Richardson

Steven Richardson Președintele Asociației

Ileana Teșcan Psiholog Coordonator Centru

Luciana Hăloiu-Richardson Analist Comportamental 
Coordonator Centru (BC aBA)

Anca Ungureanu Director Identitate si Comunicare
UniCredit

Florentina Anițoaie General  Manger PR Kit

Andreea Sorescu Membru fondator

Cristina Ecaterina Tătaru Membru în Consiliul de Conducere



Centrul de zi pentru copiii 
cu tulburări din spectrul autismului

Asociația Învingem Autismul a fost
înființată în anul 2009, cu scopul
de a îmbunătăți viața persoanelor
cu autism.

De atunci, am devenit una dintre 
organizațiile de referință în acest 
domeniu în București, susținem 
activități de intervenție 
individualizată și creștem gradul 
de integrare socială a copiilor și 
adolescenților cu autism. 

Asociația are un număr de 20 de
beneficiari, copii cu autism, care vin
zilnic la activități,

Fiecare copil are un program de
intervenție personalizat, realizat în
urma unei evaluări individuale.

Copiii își desfășoară activitatea în
Centrul de zi 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) și care asigură utilitățile și
servirea beneficiarilor.



Activități ale Centrului de zi pentru copiii 
cu tulburări din spectrul autismului

ÎNVINGEM AUTISMUL

TERAPIE ABA 

Activități de pregătire pentru integrarea  în școala de 
masă 

Ieșiri în comunitate

Înot 

Abilități de viață funcționlă pentru adolescenții cu autism 

Activități de relaxare și entertainment 

Consiliere pentru părinți



Terapie ABA

• 20 de copii și adolescenți cu autism beneficiază de intervenție 
care are la bază principiile Analizei Comportamentale Aplicate 
(ABA).

• Fiecare copil face terapie după un plan de intervenție
individualizat în funcție de nevoile sale.

• Fiecare copil lucrează cu un terapeut, 1:1

• Programul de terapie al copiilor este de 2,4,6  ore pe zi, în 
funcție de opțiunea părinților.

• Terapeuții cu care lucrează fiecare copil sunt pregătiți și
specializați în terapia ABA.

• Activitățile copiilor sunt supervizate de 1 psiholog și de doi
coordonatori ai centrului.

• Părinții beneficiază de consiliere din partea coordonatorilor
pentru a continua terapia corect, acasă, în cursul activităților
zilnic derulate.



Activități de pregătire pentru integrarea  în școala de masă 

În cadrul activităților, copiii învață
literele, cifrele, să scrie și să citească,
să calculeze dar și cum să se
comporte la școală.

16 copii care au facut pregătire
pentru integrare în școala la Centrul
Învingem Autismul merg acum la
școli publice sau la gradinițe, unii
dintre ei însoțiți de terapeuții
centrului.

Înot

Proiectul se derulează de 6 ani.

16 copii beneficiază săptămânal 
de lecții de înot GRATIS la 
piscină.

Beneficiile înotului sunt 
multiple și copiii iubesc foarte 
mult acest proiect.



Ieșiri în comunitate 

20 de copii au beneficiat de ieșiri săptămânale în comunitate,
însoțiți fiecare de către un terapeut. Copiii au mers la film, au
servit masa în oraș, la mall și la restaurant, s-au distrat la locuri de
joacă special amenajate să stimuleze senzorial copiii cu
dizabilități, au ieșit de 2 ori pe săptămână la cumpărături, la
frizerie, la ferma de animale, în parc, etc...

La cinema

La cumpărături

La masă, în mall



Abilități de viață funcțională pentru adolescenții cu autism din Centru

Activități de relaxare și entertainment

Cu sprijinul angajaților Alpha
Bank, s-a înființat BUCĂTĂRIA
ADOLESCENȚILOR, o bucătărie utilată
conform nevoilor adolescenților cu
autism, pentru ca aceștia să poată
dobândi abilități noi de viață
independentă. Adolescenții învață în
bucătărie să își pregătească o
gustare, să spele o farfurie, să fiarbă
un ou, etc...

TABĂRĂ LA MARE
10 copii cu autism, dintre care 3
cazuri sociale, au petrecut 4 zile în
tabără la mare, la Phoenicia
Holiday Resort din Mamaia,
bucurându-se de mare, nisip,
piscină, sala de jocuri și servicii de
calitate.
Vizite la ferme de animale
Excursii în natură



Poveste de succes

Centrul Învingem Autismul este foarte important pentru Maria și pentru familia
noastră. Ca părinte de copil autist pot să spun cu mâna pe inimă că de foarte multe ori
este singurul lucru care ne ține pe noi, părinții, pe linia de plutire. Este în același timp
școală și o a doua familie pentru Maria. Din fericire, este locul în care Maria merge cu
plăcere și nerăbdare. Îmi amintesc că în primele săptămâni nu înțelegea de ce nu
poate să meargă la centru și în weekend. Își strângea hăinuțele și le ducea la ușă în
jurul orei 09:00.

Maria de acum e mult mai sociabilă, nu mai poartă pampers pe timpul zilei, merge
la toaletă (de multe ori se duce singură, ceea ce e un progres enorm). Maria de
acum a început să ne ceară încet, încet ceea ce își dorește (rostind cuvântul sau
arătând semnul corespunzător). Tot la centru, la orele de grup, Maria a învățat că
trebuie să răspundă/arate când este întrebată și că trebuie să își aștepte rândul. La
cantina centrului, Maria a început să mănânce stând așezată la masă. Momentul
în care a venit acasă și și-a tras un scaun la masa a fost una dintre micile victorii
obținute cu ajutorul terapeuților și coordonatorilor de la centru. (Mama Mariei)

Maria de dinainte de Învingem
Autismul era o fetiță care ajunsese să
plângă la simpla vedere a materialelor
de terapie, purta pampers și nu era
foarte sociabilă (mai ales în preajma
copiilor). Până și simplul fapt că
trebuia să mănânce era o aventură
pentru noi, părintii, din cauza
hiperactivității.



Awareness

Peste 1000 de persoane au fost informate despe Ziua
Internațională a Conștientizării Autismului și au primit
prin poșta electronică, un screening conceput de
Ministerul Sănătății și informații despre autism.



Evenimente și campanii de strângere de fonduri

Evenimente

Swimathon 
2018

Tour de 
Keysight 

Licitație 
Endava

Womans Tennis 
Chairty Tour 
ReadyPlay

Dăruiește Ziua 
ta

SMS

Campanii

Mărțișoare cu 
suflet

2%

20%

Fondurile strânse în cadrul
evenimentelor caritabile susțin
activitățile educative din Centru, sunt
folosite pentru a cumpăra materiale
educative pentru copii, jucării și
deservesc activităților de ieșire în
comunitate și relaxare.

Fondurile strânse în cadrul
Campaniilor de strângere de fonduri
asigură sustenabilitatea Centrului și
salarizarea.



SWIMATHON 2018

• A 6-a participare pentru 
Asociatia Învingem Autismul 

• 5 echipe de înotători, dintre 
care trei au participat și în anii 
anteriori

• 33.000 de lei strânși în urma 
evenimentului

• Noi parteneriate stabilite cu 
companiile Honeywell și Alpha 
Bank

• Banii au fost strânși pentru 
proiectul PRIETENII MEI, care 
oferă ieșiri în comunitate, 
copiilor din Centrul Învingem 
Autismul.



Mergem înainte cu curaj și 
devotament

Text de la  Steven Richardson

Women's Tennis Charity Tour 
ReadyPlay

Turneu de tenis caritabil pentru
femei – prima ediție.

Eveniment organizat de Mihaela
Maria Rizea, mama unei adolescente
din Centrul Învingem Autismul.

Fondurile au fost strânse pentru a
sprijini adolescenții cu autism din
Centru.

Au făcut donații 144 de persoane și
o companieși s-au strâns 27.000 lei

Evenimentul a avut o bună

popularizare în mediul online și

offline.

Fondurile strânse au fost folosite
pentru a achiziționa din străinătate,
teste de evaluare pentru adolecenții
cu autism și deservesc și activităților
derulate de adolescenții din Centrul
Învingem Autismul.



CAMPANIA 
Mărțișoare cu suflet

• 2 ateliere de confecționat 
mărțișoare cu participarea 
voluntarilor de la Vodafone, Patria 
Bank și Alpha Bank

• Participare la 4 târguri organizate 
de companii (DB Schenker, 
Fundatia Vodafone, Endava și 
Patria Bank) 

• 3 companii au comandat și 
achizitionat mărțișoare de la noi 
(Hilti, Honeywell, Garanti Bank) 

• S-au confecționat 1500 de 
mărțișoare

• S-au strîns peste 10.000 lei , din 
care s-au cumpărat  cărți și alte 
materiale  educative pentru copii.



10%

6%

8%

6%

39%

31%

Veniturile Asociației  Învingem Autismul
în anul 2018

1067443.05 RON

Campania 20%

2%

Donatii

SMS

Contribuții directe

Contribuții prin sponsorizari

Cheluielile lunare ale Centrului Învingem Autismul sunt de
75646.29 lei, din care Asociația suportă un procent de 41,6%,
bani strânși din evenimente și campanii de strângere de fonduri,
plus sponsorizări în produse și servicii.

Veniturile în anul 2018 au fost de   
1067443.05 RON 

•Campania 20% - 105500 lei
•2% - 63423.43 lei
•Donații  - 81964.44 lei
•SMS - 66779.38 lei
•Contribuții directe - 416275 lei
•Contribuții din sponsorizări -
333500.8 lei

Cheltuielille în anul 2018 au fost 
de  907755.5 RON

•Salarizare - 819411 lei
•Consumabile și materiale educative  
– 21100.45 lei
•Cheltuieli administrative  - 65001.96 
lei
•Comisioane bancare - 2241.1 lei



Parteneri și sponsori


