RAPORT ANUAL
ASOCIATIA INVINGEM AUTISMUL

2020

www.invingemautismul.ro

Despre Noi
Asociația Învingem Autismul a fost înființată în anul
2009, cu scopul de a îmbunătăți viața persoanelor
afectate de tulburări din spectrul autismului și alte
tulburări de dezvoltare. De atunci, am devenit una dintre
organizațiile de referință în acest domeniu din România,,
cu o activitate cunoscută în recuperarea și integrarea
socială a copiilor și tinerilor cu autism.
Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități
Învingem Autismul a susținut anul acesta terapia unui

număr de 34 de copii, cu vârste cuprinse între 3-18 ani.
Pentru 3 copii provenind din familii vulnerabile, asociația
a acoperit plata integrală.
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Dintre obiective menționăm:

Misiune și viziune

- să faciliteze accesul persoanelor afectate de tulburări
din spectrul autismului (TSA) la servicii eficiente și

Asociația are misiunea de a îmbunătăți viața persoanelor

recunoscute internațional, pentru recuperarea și

afectate de tulburări din spectrul autismului, urmărind toate

îmbunătățirea vieții lor.

palierele de dezvoltare: social, educațional și emoțional, prin

- să acorde servicii sociale specializate care au ca scop

servicii psihologice, integrare în societate, creșterea gradului

prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau

de independență și facilitarea accesului la educație.

vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau

Viziunea noastră este ca România să devină o țară în care

excluderea socială a persoanelor afectate de TSA și a

drepturile persoanelor cu dizabilități și ale familiilor lor să fie
respectate, iar copiii cu autism să aibă acces la servicii de
calitate care să crească șansele lor de integrare socială.
Dorim

să

le

oferim

șanse

egale

de

afirmare

și

autodeterminare și să îi ajutăm să își construiască o viață cât
mai independentă.

familiilor lor.
- să apere respectarea drepturilor persoanelor afectate
de TSA și a familiilor lor.
- să crească gradul de conștientizare, la nivelul
societății, a problematicii autismului
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Centrul de zi
de recuperare
pentru copii cu
dizabilitati
Invingem Autismul

Terapie ABA
•
•
•
•

•

•

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.
Pe parcursul anului 2020, Centrul Învingem
Autismul a susținut terapia unui numar de 34 de
copii, cu vârste curpinse între 3-18 ani. Programul
de terapie al copiilor este de 2, 4 si 7 ore pe zi.

Grupuri de socializare

Activități fizice specifice vârstei copilului

Petreceri pentru zile speciale

Activitatea Învingem Autismul în CIFRE (ultimele 12 luni):
●

●
●
●
●
●
●
●
●

34 copii sprijiniți în programe de
recuperare
peste 6550 ore gratuite de terapie
10 apariții media în articole și emisiuni
110 persoane ne-au susţinut,
direcţionând 3,5% din impozitul pe venit
662 de donatori activi prin SMS pentru
susținerea terapiei copiilor
10 evenimente de fundraising
2 zile de naștere dăruite prin Galantom
50 de sacoșe de pânză croite și pictate
artistic pentru terapia copiilor
100 voluntari activi
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Dintre
APARITIILE
MEDIA 2020
Jurnal social

Radio Trinitas
Vestibulum congue

Apariții
media
2020

Gala societății
civile

România
pozitivă
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Partneriate
➢ Centrul de zi de recuperare pentru copii cu
dizabilități Învingem Autismul a fost deschis
în 8 martie 2012, în parteneriat cu Direcția
Generală
de
Asistență
Socială
a
Municipiului București.
➢ DGASPC asigură: spațiu, utilitățile
centrului, masa pentru toți copiii beneficiarii,
sponsorizare cu măști medicale și alte
necesare.
➢ Mulțumim DGASPC pentru sprijinul oferit
în cei 8 ani de activitate ai centrului!

➢ Asociația Învingem Autismul
lucrează în partneriat cu
Facultatea de Psihologie și
Științele Educației a Universității
București, în cadrul căruia
studenții pot desfășura stagii de
practică.
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Proiecte de fundraising & constientizare

O Sacoșă - șanse în plus
de terapie și bucurie!
50 de sacoșele din
pânza, pictate manual
de artiști plastici
inimoși.

Buticul cu minuni
Produsele postate în Buticul
cu minuni pot fi cumpărate în
schimbul unei donații pentru
terapia copiilor cu autism din
centrul Învingem Autismul.

Circle of trust - fii
„Copii speciali pentru copii
prietenul unui
speciali”
copil cu autism!
Proiectul încurajează copiii
talentati să devină
ambasadori ai copiilor cu
autism.

Ateliere de meșteșuguri
pentru fundraiserii care
ating obiectivul.

Copii speciali pentru
copii speciali
Proiect inițiat în 2020:
●
●
●

încurajează copiii talentati să devină ambasadori
ai copiilor cu autism.
sprijină continuarea terapiei copiilor cu autism din
centrul nostru
promovează voluntariatul, implicarea copiilor, dar
și acceptarea și integrarea în comunitate a copiilor
cu dizabilitati

3 evenimente organizate în 2020:
●
●
●

„Seara micilor pianisti”, Gradina Monteoru, 11aug 2020
„Serata la Palat”, Palatul Mogosoaia, 29 aug 2020
Primiti colinda, eveniment online, dec 2020

●

Media: www.romaniapozitiva.ro
Rezultate: creșterea fondurilor pentru terapia copiilor,

●

campanie de conștientizare privind situația copiilor cu
autism și nevoia de voluntariat pentru comunitate și
creșterea vizibilității asociației
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O sacoșă - șanse în plus de
terapie și bucurie!

❖
❖

Croitorași viteji și artiști sufletiști au răspuns invitației
Asociației Învingem Autismul de a participa la proiect.
Apariții media:
❖ Gala societății civile
❖ România pozitivă
❖ Știri ONG

❖

Buticul cu minuni

Cele 50 de sacoșele din pânză, pictate manual de artiști plastici
inimoși, au fost expuse în magazinul online al asociației - "Buticul
cu minuni"
Rezultate: creșterea fondurilor pentru terapia copiilor, campanie
de conștientizare privind situația copiilor cu autism și nevoia de
voluntariat pentru comunitate
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Pași pentru copiii
cu autism

Eveniment online de voluntariat:
●

●

15 oameni sufletiști au ales șă își dedice pașii lor
din luna decembrie pentru terapia copiilor cu
autism și alte tulburări de dezvoltare din Centrul
Învingem Autismul.
Detalii proiect.

Rezultate:
● Conștientizarea nevoii de
voluntariat în comunitate
● Strângerea de fonduri pentru
terapia copiilor din centru
● O viață mai sănătoasă pentru
toți participanții
www.invingemautismul.ro

Swimathon
București –
Swimathome 2020!
Eveniment online de voluntariat:
●

10 voluntari s-au înscris la Swimathon 2020, au
“înotat” acasă sau în diverse locații, susținând
proiectul Asociaței Învingem Autismul: Ștafeta
Binelui.

Rezultate :
● Strângerea de fonduri pentru
terapia copiilor din centru
● Conștientizarea nevoii de
voluntariat în comunitate

www.invingemautismul.ro

Venituri 2020: 1.351.520 RON
1%

28%

31%

Campania 2%

donatii
sms
contributii directe
5%

contributii sponsorizari

35%
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Cheltuieli 2020: 980.425 RON
Comisioane Bancar

899

Materiale educative

941

Cheltuieli administrative

Consumabile

Cheltuieli servicii directe

14.157

4.713

957.880
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Multumim partnerilor!

SC EROS CONSTRUCT SRL
Eservices Warehouse
MIREA & PERNEU SRL
ELBAMA PROTECTION
PROD ZOB CONSTRUCTII

*www.invingemautismul.ro

*Telefon: 031 426 1368/ 0741 198 290/ 0740 122 186, office@invingemautismul.ro

*Adresa centrului: Str. Turnu Măgurele, nr. 17, în cadrul Complexului de Servicii Sociale
OMINIS, Sector 4, București
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