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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 20 de beneficiari, copii cu autism, care vin zilnic la activități, iar alţi 
10 copii participă la grupuri de socializare. Fiecare copil are un program de intervenție 
personalizat, realizat în urma unei evaluări individuale.  
 
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). 



TERAPIE ABA 

 Pe parcursul anului 2019, Centrul Învingem 

Autismul a susținut terapia unui numar de 

19-22 de copii, cu vârste curpinse între 4-16 

ani. Programul de terapie al copiilor este de 

2, 4 si 7 ore pe zi. 

 În acest an am reusit sa susținem integral 

terapia pentru doi copii cu autism, două  

cazuri din familii fragile. Ei au beneficiat de 

2 ore de terapie pe zi, timp de un an. 

 

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

• Fiecare copil lucrează cu un terapeut, după 
metoda 1:1. 

• 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, cu 
vastă experiență în psihologie și analiză 
comportamentală. 

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



 
Grupuri de socializare și pregatire de grădiniță și școală. 

 

 

 



Lecții de pian: am reusit în ultimele 
luni ale anului să achiziționam o 
pianină și să începem lecțiile de pian 
cu copiii din centru. 



Interacțiunea cu natura: 
am mers în spații senzoriale special amenajate 
pentru persoane cu dizabilități, am 
interacționat  cu animalele, am facut drumeții 
și ieșiri în parc. 

   

  



 Prin proiectul Explorăm Senzorial Natura am putut expune copiii stimulilor din mediul 
înconjurător, într-o formă cât mai prietenoasă, cu pasi mici, dar triumfători. Am deschis acest 
proiect cu drumeții în pădure, locul în care copiii au explorat texturi ale plantelor, au stat cu 
tălpile goale pe pământ, au devenit mai receptivi la ce se desfășoară în jur, iar limbajul a fost 
stimulat prin heirupuri strigate pe poteci. Plimbările au contribuit la cresterea motricității 
grosiere și am putut opta pentru jocuri de tipul de-a v-ați asunselea, unde distracția a fost pe 
cinste. 

 Am mers în spații senzoriale special amenajate pentru persoane cu dizabilități unde fascinația 
a acoperit orice formă de teamă, lucrurile care par banale, cum ar fi baloanele cu heliu, nisipul 
de mai multe tipuri cu granule diverse, saltelele gonflabile, ledurile multicolore sau spalierele 
care emit sunete la atingere au fost elemente surpriză care au condus la relaxarea copiilor și 
totodata au reprezentat o importantă formă de generalizare pentru a putea integra mai usor 
sunetele și imprevizibilul din cotidian. 

 Animalele, caii și câinii, au fost partenerii nostri principali, vizitele făcute în mediile lor au fost 
absolut suprinzatoare, pentru unii dintre copii fiind prima intâlnire cu un animal în orice fel de 
context. Dincolo de imaginile pe care le cunoșteau, interactiunea cu animale a avut rol de 
normalizare și îmbunătățire a calității vietii copiilor cu TSA. Înlăturarea fricilor și dorința de a 
atinge animalele, de a le observa, a fost un imens câștig în demersul terapeutic. Interactiunea 
fizică cu patrupezii a scos la iveala comportamente afective ale copiilor, iar bucuria cea mai 
mare a fost hrănirea cățeilor. 

 Înotul a devenit sportul favorit al copiilor, startul a avut nuanțe mai dificile, dar cu 
perseverență joaca în apă a devenit demnă de un campionat și, în prezent,  unii dintre micii 
înotatori se descurcă, sub supravegherea instructorilor, fara colac sau plută. 



Activități de ieșire și integrare 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. 
Iesirile în medii noi ajută copiii cu autism să se obisnuiasca cu 
spațiile noi, să se adapteze situațiilor și să reacționeze adecvat 
în situații pe care nu le cunosc. Pot învața abilități de 
interacțiune noi, reguli sociale experimentate în realitate și pot 
învața activități noi, specifice vârstei. 

 

 



 

 

Activități fizice specifice vârstei copilului  
(role, bicicleta, baschet, tenis). 

  



 

 
 Lecții de înot săptamânale în cadrul bazinului Bery Spa  

 Proiectul se derulează de 6 ani de zile; 

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

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

 



Petreceri pentru zile speciale. 

   



Ateliere de art & craft,  
atât pentru copii, cât și pentru 
părinți. 

  



Activități de conștientizare a 

autismului: marșul de 2 aprilie, 

ziua internațională a autismului, 

campania “Stai lânga mine” - 

unde avem invitați speciali, care 

vin în vizită, apoi povestesc 

comunității despre experiența 

lor. 



EVENIMENTE DE STRÂNGERE DE FONDURI 

 Swimathon 2019 

 Women's Tennis Charity Tour 

 Dăruiește ziua ta - Galantom 

 

https://2019.swimathonbucuresti.ro/exploram-senzorial-natura/
https://2019.swimathonbucuresti.ro/exploram-senzorial-natura/
https://www.facebook.com/Womens-Tennis-Charity-Tour-ReadyPlay-271324850171533/
http://www.invingemautismul.ro/page/daruieste-ne-ziua-ta
http://www.invingemautismul.ro/page/daruieste-ne-ziua-ta
http://www.invingemautismul.ro/page/daruieste-ne-ziua-ta
http://www.invingemautismul.ro/page/daruieste-ne-ziua-ta
http://www.invingemautismul.ro/page/daruieste-ne-ziua-ta
http://www.invingemautismul.ro/page/daruieste-ne-ziua-ta
http://www.invingemautismul.ro/page/daruieste-ne-ziua-ta


Swimathon 2019  

 
 

 A 7-a participare pentru Asociatia Învingem Autismul  

 5 echipe de înotători:   

#AdobeLIFE, Adobe&Sharks, CAP AURORA, Juniorii, 

Rechinii Roz 

 Donații: 32576 Lei 

 Banii au fost strânși pentru proiectul Explorăm senzorial natura 

 

 

https://2019.swimathonbucuresti.ro/adobelife/
https://2019.swimathonbucuresti.ro/adobelife/
https://2019.swimathonbucuresti.ro/blue-sharks/
https://2019.swimathonbucuresti.ro/cap-aurora/
https://2019.swimathonbucuresti.ro/cap-aurora/
https://2019.swimathonbucuresti.ro/juniorii/
https://2019.swimathonbucuresti.ro/rechinii-roz/
https://2019.swimathonbucuresti.ro/rechinii-roz/
https://2019.swimathonbucuresti.ro/rechinii-roz/
https://2019.swimathonbucuresti.ro/exploram-senzorial-natura/
https://2019.swimathonbucuresti.ro/exploram-senzorial-natura/


SWIMATHON 2018 



 

 

 

 Turneu de tenis caritabil pentru femei, editia a II-a 

 Eveniment organizat de Mihaela Maria Rizea, mama unei adolescente 

de la Centrul Învingem Autismul; 

 Fondurile strânse pentru a sprijini adolescenții cu autism din Centru: 
50000 RON 

 





VENITURI 2019: 1.055.512,13 RON 

 

Campania 20% 

11% 

Campania 2% 

1% 

Donații 

9% 

SMS 

5% 

Contributii directe 

45% 

Contributii 

sponsorizari 

29% 



CHELTUIELI 2019: 1.069.989 RON 

 

salarizare

consumabile

cheltuieli administrative

materiale

comision bancar

salarizare consumabile
cheltuieli

administrative
materiale comision bancar

Series1 1016458 8200,54 31241,05 12268,42 1820,94



Vă mulțumim!  
Centrul Învingem Autismul 

   Str. Turnu Magurele Nr.17 

București sector 4  

www.invingemautismul.ro  

http://www.invingemautismul.ro/

