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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. 

Centrul de zi de recuperare pentru copii cu 

dizabilități  Învingem Autismul a susținut anul acesta 

terapia unui număr de 24 de copii, cu vârste cuprinse 

între 3-18 ani. Pentru 3 copii provenind din familii 

vulnerabile, asociația a acoperit plata integrală.

www.invingemautismul.ro



Misiune și viziune 

Asociația are misiunea de a îmbunătăți viața persoanelor 

afectate de tulburări din spectrul autismului, urmărind toate 

palierele de dezvoltare: social, educațional și emoțional, prin 

servicii psihologice, integrare în societate, creșterea gradului 

de independență și facilitarea accesului la educație.

Viziunea noastră este ca România să devină o țară în care 

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.

Dintre obiective menționăm:

- să faciliteze accesul persoanelor afectate de tulburări 

din spectrul autismului (TSA) la servicii eficiente și 

recunoscute internațional, pentru recuperarea și 

îmbunătățirea vieții lor.

- să acorde servicii sociale specializate care au ca scop 

prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate sau 

vulnerabilitate care pot duce la marginalizarea sau 

excluderea socială a persoanelor afectate de TSA și a 

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

www.invingemautismul.ro



 Centrul de zi 
de recuperare 
pentru copii cu dizabilitati  
Invingem Autismul  



Terapie ABA 

Activitatea principală a centrului constă în oferirea de 
terapie ABA pentru copiii și adolescenții cu TSA și alte 
tulburări de dezvoltare, urmărind și învățarea, 
dezvoltarea de abilități de socializarea și recreere. 

Pe parcursul anului 2021, Centrul Învingem Autismul 
a susținut terapia unui număr de 24 de copii, cu 
vârste cuprinse între 3-18 ani. Programul de terapie 
al copiilor este de 2, 4 și 7 ore pe zi.

În acest an am reușit să susținem integral terapia pentru 3 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. 



Proiectul „START LA TERAPIE 2021”
  

Cu ajutorul UniCredit Bank, 
Asociația Învingem Autismul și-a 
putut continua misiunea în 2021, 
suplimentând în perioada 
ianuarie-martie terapia a 20 de 
copii și adolescenți cu autism și 
alte tulburări de dezvoltare. De 
asemenea, proiectul a făcut 
posibilă susținerea integrală a 
terapiei pentru 3 copii provenind 
din familii vulnerabile.

Prin implementarea acestui proiect, 23 de copii cu autism și alte tulburări de dezvoltare din 
cadrul Centrului de zi de recuperare Învingem Autismul au beneficiat la început de an de o 
terapie individuală 1 la 1, un terapeut pentru fiecare copil, terapia ABA (Applied Behavior 
Analysis – Analiză Comportamentală Aplicată).

http://www.romaniapozitiva.ro/romania-pozitiva/proiectul-start-la-terapie-2021-2/#respond


“10.956 de pași spre recuperarea și integrarea copiilor cu autism” 

În perioada iulie-dec 2021, Asociaţia Învingem 
Autismul a implementeat, cu sprijinul UniCredit 
Leasing, Proiectul “10.956 de pași spre 
recuperarea și integrarea copiilor cu autism”.

Fiecare din cei 10.956 de pași reprezintă o oră de 
terapie, cât și o șansă în plus pentru recuperarea 
și integrarea celor 23 de copii cu TSA, beneficiari 
ai serviciilor centrului.



SPORT & AUTISM – Health and Fun with 3C Therapy 

 În perioada iulie-dec 2021, 
Asociația Învingem Autismul a 
implementat proiectul “SPORT & 
AUTISM – Health and Fun with 3C 
Therapy”, proiect nominalizat în cadrul 
programului Call for Europe 2020, inițiat 
și sprijinit de Fundația UniCredit.

Scopul principal al proiectului a fost de a completa terapia ABA 
standard prin educație psihomotorie - care este o necesitate pentru o viață 
mai independentă pentru copiii cu autism și alte tulburări de dezvoltare. Prin 
acest proiect, Asociația Invingem Autismul a organizat ore gratuite de terapie 
alternativă - Terapie 3C, pentru 23 de copii cu autism și alte tulburări de 
dezvoltare, timp de 6 luni. Detalii proiect.

https://www.invingemautismul.ro/sport-autism-health-and-fun-with-3c/


Minigrant pentru întărirea capacității organizației

Prin intermediul sprijinului financiar al Fundației pentru 
Dezvoltarea Societății Civile (FDSC), în cadrul unui 
program destinat întăririi capacității organizațiilor 
neguvernamentale care adresează nevoi ale persoanelor 
cu dizabilități, sprijinit de E-Distribuție Muntenia, am 
reușit să achiziționăm în luna iulie 2021 noi echipamente 
în Centrul Învingem Autismul.

Finanțarea obținută ne-a ajutat să achiziționăm un 
laptop, o imprimantă, un sistem karaoke și 11 scaune 
rotative – echipamente și produse care ne vor ajuta să 
îmbunătățim calitatea serviciilor noastre, să le facem mai 
flexibile și mai adaptabile nevoilor reale și concrete pe 
care copiii din centrul nostru le au.

Pagina proiect

http://www.fdsc.ro
http://www.fdsc.ro
https://www.invingemautismul.ro/mini-grant/


Copiii cu autism duc comunitatea acolo unde nu a dus-o nimeni!

Scopul proiectului este creșterea calității vieții copiilor cu autism și a persoanelor din comunitățile în care care 
locuiesc prin implicarea lor în acțiuni sportive și prin creșterea conștientizării cu privire la impactul pozitiv pe care 
sportul îl are în plan personal și comunitar. În 2021, am început prima activitate din proiect - ședințe de înot, în urma 
cărora  se va îmbunătăți starea de sănătate bio-psiho-emoțională a 23 de copii cu autism. 

Proiect derulat de 
Asociaţia Învingem 
Autismul, în perioada 
sep 2021- apr  2022 și 
finanțat prin 
programul In Stare de 
Bine, susținut de 
Kaufland Romania și 
implementat de 
Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății 
Civile.

https://www.invingemautismul.ro/instaredebine/
https://www.facebook.com/instaredebine/?__cft__[0]=AZW9W-LCOehRkqMtqcV1BBzRsUC0PnbBFPDOx_oHTH6wp6pBPskeihkUz1LVjUbaozM5G17zUBkCNJpCAr-5oTO7z3vfNPV7EtxQMRkVWGdoTJPcpMfz0Z4C2oBUKv5WxvKsqzN3rlBC3RFlVT_zm430jPAJKRrqD8OGJLsKeMpAQA1b8syxUuqka5FSPVC725E&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/instaredebine/?__cft__[0]=AZW9W-LCOehRkqMtqcV1BBzRsUC0PnbBFPDOx_oHTH6wp6pBPskeihkUz1LVjUbaozM5G17zUBkCNJpCAr-5oTO7z3vfNPV7EtxQMRkVWGdoTJPcpMfz0Z4C2oBUKv5WxvKsqzN3rlBC3RFlVT_zm430jPAJKRrqD8OGJLsKeMpAQA1b8syxUuqka5FSPVC725E&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kaufland.romania/?__cft__[0]=AZW9W-LCOehRkqMtqcV1BBzRsUC0PnbBFPDOx_oHTH6wp6pBPskeihkUz1LVjUbaozM5G17zUBkCNJpCAr-5oTO7z3vfNPV7EtxQMRkVWGdoTJPcpMfz0Z4C2oBUKv5WxvKsqzN3rlBC3RFlVT_zm430jPAJKRrqD8OGJLsKeMpAQA1b8syxUuqka5FSPVC725E&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kaufland.romania/?__cft__[0]=AZW9W-LCOehRkqMtqcV1BBzRsUC0PnbBFPDOx_oHTH6wp6pBPskeihkUz1LVjUbaozM5G17zUBkCNJpCAr-5oTO7z3vfNPV7EtxQMRkVWGdoTJPcpMfz0Z4C2oBUKv5WxvKsqzN3rlBC3RFlVT_zm430jPAJKRrqD8OGJLsKeMpAQA1b8syxUuqka5FSPVC725E&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fdscro/?__cft__[0]=AZW9W-LCOehRkqMtqcV1BBzRsUC0PnbBFPDOx_oHTH6wp6pBPskeihkUz1LVjUbaozM5G17zUBkCNJpCAr-5oTO7z3vfNPV7EtxQMRkVWGdoTJPcpMfz0Z4C2oBUKv5WxvKsqzN3rlBC3RFlVT_zm430jPAJKRrqD8OGJLsKeMpAQA1b8syxUuqka5FSPVC725E&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fdscro/?__cft__[0]=AZW9W-LCOehRkqMtqcV1BBzRsUC0PnbBFPDOx_oHTH6wp6pBPskeihkUz1LVjUbaozM5G17zUBkCNJpCAr-5oTO7z3vfNPV7EtxQMRkVWGdoTJPcpMfz0Z4C2oBUKv5WxvKsqzN3rlBC3RFlVT_zm430jPAJKRrqD8OGJLsKeMpAQA1b8syxUuqka5FSPVC725E&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fdscro/?__cft__[0]=AZW9W-LCOehRkqMtqcV1BBzRsUC0PnbBFPDOx_oHTH6wp6pBPskeihkUz1LVjUbaozM5G17zUBkCNJpCAr-5oTO7z3vfNPV7EtxQMRkVWGdoTJPcpMfz0Z4C2oBUKv5WxvKsqzN3rlBC3RFlVT_zm430jPAJKRrqD8OGJLsKeMpAQA1b8syxUuqka5FSPVC725E&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fdscro/?__cft__[0]=AZW9W-LCOehRkqMtqcV1BBzRsUC0PnbBFPDOx_oHTH6wp6pBPskeihkUz1LVjUbaozM5G17zUBkCNJpCAr-5oTO7z3vfNPV7EtxQMRkVWGdoTJPcpMfz0Z4C2oBUKv5WxvKsqzN3rlBC3RFlVT_zm430jPAJKRrqD8OGJLsKeMpAQA1b8syxUuqka5FSPVC725E&__tn__=kK-R


Proiecte 
de fundraising & conștientizare 



Un mărțișor – o șansă în plus de terapie pentru copiii cu autism

Am întâmpinat primăvara meșterind 
împreună cu voluntarii noștri mărțișoare, în 
cadrul proiectului online: “Un mărțișor – o 
șansă în plus de terapie pentru copiii cu 
autism”, ediția I, 2021.

Mărtișoarele primite în cadrul concursului au 
fost vândute pentru obținerea de fonduri 
pentru terapia copiilor cu autism din Centrul 
Învingem Autismul.

Proiectul nu ar fi fost posibil fără sprijinul 
sponsorilor: NoGravity Educational, ZEXE 
Zahana și NOUA restaurant, precum și 
scriitorilor care au oferit în dar cărțile lor cu 
autograf: Simona Antonescu, Carmen Tiderle 
și Cristina Andone.

https://www.facebook.com/events/242255574046965?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/242255574046965?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/242255574046965?active_tab=about
https://educational.nogravity.ro/
https://www.zexe.ro/
https://www.zexe.ro/
http://www.nouarestaurant.ro/


Poveste despre autism. Ediția I, martie 2021  - "Toți copiii știu să zboare"

63 de copii au participat la prima ediție a concursului 
„Poveste despre autism”. Tema primei ediții – „Toți 
copiii știu să zboare.

Părinți și profesori s-au alăturat acțiunii de 
conștientizare a autismului în rândul copiilor, 
învâțându-i să prețuiască și să ajute pe colegii și 
prietenii lor cu autism.

Lucrările copiilor au fost expuse în curtea Bisericii 
Olari din București, cu ocazia zilei de 2 aprilie – ziua 
internațională a conștientizării autismului.

Orășelul cunoșterii și Casa experimentelor s-au 
alăturat proiectului, oferind darurile lor premianților 
acestei ediții.

Pagina evenimentului. 

https://fb.me/e/2nPPpXXqn


Women’s Tennis Charity Tour ReadyPlay, Ediția III, 2021

Pe 8 mai 2021, la Power Tenis Club Otopeni s-a desfășurat cea de a III-a ediție a 
Turneului de tenis pentru doamne și domnișoare – Women’s Tennis Charity 
Tour ReadyPlay.

Evenimentul a fost organizat cu scopul generării de donații pentru terapia 
copiilor și adolescenților din Centrul de zi de recuperare Învingem Autismul, de 
atragere a femeilor, în general, și a mamelor, în special, în activități sportive 
pentru regăsirea stării de relaxare și bunăvoie, dar și pentru exemplul inedit de 
determinare, competitivitate și generozitate oferit propriilor copii, si, nu în 
ultimul rând, de celebrare a tenisului feminin românesc.

Turneul de anul acesta s-a putut realizat datorită implicării și dăruirii doamnelor 
și domnișoarelor sportive amatoare și profesioniste care au dăruit din timpul lor 
cauzei copiilor cu autism, precum și mulțumită generozității sponosorilor Power 
Tenis Club Otopeni, Douglas Cosmetics, Editura Frontiera, World Class România, 
Decathlon Romania, APA DIN NOY, Păpuşezia Tachi și a domnului fotograf 
Gabriel Stanciu.

Anul acesta fundraiserii evenimentului au adunat “cu lingurița” aproape 50.000 
RON pentru terapia copiilor si adolescenților cu autism din Centrul de de zi de 
recuperare Învingem Autismul.  Proiectul integral. 

https://www.facebook.com/Womens-Tennis-Charity-Tour-ReadyPlay-271324850171533
https://www.facebook.com/Womens-Tennis-Charity-Tour-ReadyPlay-271324850171533
https://www.facebook.com/tenisotopeni/?__cft__%5b0%5d=AZXR1Adl1R1dfAKybTl_xYVI6XHYbxxM6bi1FClPkD1-i8gn8ReMppmlgmIr0c8LOQ4ZlZFSkCIzMTJE-gg_gAptcovO4IgaMLMPym21tlEMw7nXLGZs_bls_eZa3-ZOnJC87kAajw68lagAwznEPrerkBZrZJzK3bH52XMpxJIKyg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/tenisotopeni/?__cft__%5b0%5d=AZXR1Adl1R1dfAKybTl_xYVI6XHYbxxM6bi1FClPkD1-i8gn8ReMppmlgmIr0c8LOQ4ZlZFSkCIzMTJE-gg_gAptcovO4IgaMLMPym21tlEMw7nXLGZs_bls_eZa3-ZOnJC87kAajw68lagAwznEPrerkBZrZJzK3bH52XMpxJIKyg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/DouglasDeutschland/?__cft__%5b0%5d=AZXR1Adl1R1dfAKybTl_xYVI6XHYbxxM6bi1FClPkD1-i8gn8ReMppmlgmIr0c8LOQ4ZlZFSkCIzMTJE-gg_gAptcovO4IgaMLMPym21tlEMw7nXLGZs_bls_eZa3-ZOnJC87kAajw68lagAwznEPrerkBZrZJzK3bH52XMpxJIKyg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/editurafrontiera/?__cft__%5b0%5d=AZXR1Adl1R1dfAKybTl_xYVI6XHYbxxM6bi1FClPkD1-i8gn8ReMppmlgmIr0c8LOQ4ZlZFSkCIzMTJE-gg_gAptcovO4IgaMLMPym21tlEMw7nXLGZs_bls_eZa3-ZOnJC87kAajw68lagAwznEPrerkBZrZJzK3bH52XMpxJIKyg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/worldclassclubs/?__cft__%5b0%5d=AZXR1Adl1R1dfAKybTl_xYVI6XHYbxxM6bi1FClPkD1-i8gn8ReMppmlgmIr0c8LOQ4ZlZFSkCIzMTJE-gg_gAptcovO4IgaMLMPym21tlEMw7nXLGZs_bls_eZa3-ZOnJC87kAajw68lagAwznEPrerkBZrZJzK3bH52XMpxJIKyg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/decathlon.ro/?__cft__%5b0%5d=AZXR1Adl1R1dfAKybTl_xYVI6XHYbxxM6bi1FClPkD1-i8gn8ReMppmlgmIr0c8LOQ4ZlZFSkCIzMTJE-gg_gAptcovO4IgaMLMPym21tlEMw7nXLGZs_bls_eZa3-ZOnJC87kAajw68lagAwznEPrerkBZrZJzK3bH52XMpxJIKyg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/decathlon.ro/?__cft__%5b0%5d=AZXR1Adl1R1dfAKybTl_xYVI6XHYbxxM6bi1FClPkD1-i8gn8ReMppmlgmIr0c8LOQ4ZlZFSkCIzMTJE-gg_gAptcovO4IgaMLMPym21tlEMw7nXLGZs_bls_eZa3-ZOnJC87kAajw68lagAwznEPrerkBZrZJzK3bH52XMpxJIKyg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/apadinnoy/?__cft__%5b0%5d=AZXR1Adl1R1dfAKybTl_xYVI6XHYbxxM6bi1FClPkD1-i8gn8ReMppmlgmIr0c8LOQ4ZlZFSkCIzMTJE-gg_gAptcovO4IgaMLMPym21tlEMw7nXLGZs_bls_eZa3-ZOnJC87kAajw68lagAwznEPrerkBZrZJzK3bH52XMpxJIKyg&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/papusezia.tachi.3?__cft__%5b0%5d=AZXR1Adl1R1dfAKybTl_xYVI6XHYbxxM6bi1FClPkD1-i8gn8ReMppmlgmIr0c8LOQ4ZlZFSkCIzMTJE-gg_gAptcovO4IgaMLMPym21tlEMw7nXLGZs_bls_eZa3-ZOnJC87kAajw68lagAwznEPrerkBZrZJzK3bH52XMpxJIKyg&__tn__=-%5dK-y-R
https://invingemautismul.galantom.ro/projects/view?id=1336
https://invingemautismul.galantom.ro/projects/view?id=1336&fbclid=IwAR2VR_GvqBGjSo_6fYGmfH934eGy12Dcz6sa6pVKNl3T6MAsRG6VTqM74M4


2021 DE ORE DE TERAPIE PENTRU 2021 - Swimathon București 2021

Începând cu 2014, Asociația Învingem 
Autismul participă an de an la Swimathon 
București.
An de an, oameni minunați s-au reunit 
pentru cauza copiilor cu autism din centrul 
nostru – fie ca înotători, fie ca donatori.

În fiecare an, oamenii s-au bucurat să se 
întâlnească la bazin, să intre în competiție și 
să facă gălăgie pentru fiecare bazin parcurs 
și pentru fiecare bănuț primit în ajutorul 
copiilor noștri.

15 înotători-fundraiseri s-au înscris la 
Swimathon București 2021, ca să susțină 
proiectul Asociației Învingem Autismul - 2021 
DE ORE DE TERAPIE PENTRU 2021 și au 
strâns suma de 11,620 lei.

https://swimathonbucuresti.ro/2021-de-ore-de-terapie-pentru-2021/
https://swimathonbucuresti.ro/2021-de-ore-de-terapie-pentru-2021/
https://swimathonbucuresti.ro/2021-de-ore-de-terapie-pentru-2021/


Fă lumea mai dulce! Târg caritabil de prăjituri de casă

Pe 10 iulie ne-am îndulcit donatorii în 
Parcul Lumea Copiilor cu o prăjitură 
făcută în casă de prietenii Asociației 
Învingem Autismul, în cadrul târgului 
caritabil Fă lumea mai dulce! 

https://www.facebook.com/events/332547231663359/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://www.facebook.com/events/332547231663359/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D


O sacoșă - șanse în plus de terapie și bucurie!

Asociația Învingem Autismul 
alături de Asociatia Culturala 
ARTAR au desfășurat în 
nov-dec 2021 proiectul  „O 
sacoșă - șanse în plus de 
terapie și bucurie!”.

Cu ajutorul sponsorului 
„Tesaturi de la bunica” și al 
croitorilor voluntari, 90 sacoșe 
din pânză au ieșit pe lume și au 
fost apoi împodobite de pictori 
voluntari, mici și mari.

Sacoșele au fost expuse spre 
vânzare, pentru a aduce noi ore 
de terapie copiilor din Centrul 
Învingem Autismul.

https://www.facebook.com/events/1842260429295689
https://www.facebook.com/events/1842260429295689
https://www.facebook.com/events/1842260429295689
https://www.invingemautismul.ro/o-sacosa-sanse-in-plus-de-terapie-si-bucurie/
https://www.invingemautismul.ro/o-sacosa-sanse-in-plus-de-terapie-si-bucurie/


Proiectul Voluntarul lunii 

Asociația Învingem Autismul a reluat în 
2021 proiectul Voluntarul lunii, mulțumind 
lunar, în mod public, celui mai activ 
voluntar al asociației.

Proiectul a fost menit atragerii de noi 
voluntari, precum și mulțumirii și 
recompensării celor mai activi voluntari.



Cursuri de formare ABA

Cursuri de formare ABA pentru angajați.

Periodic, psihopedagogul Luciana Hăloiu, BCaB,  a 
organizat cursuri de introducere în principiile 
analizei comportamentale aplicate pentru lucrul 
cu copiii cu autism. 

Participanţii au fost terapeuții centrului, precum şi 
alți terapeuți din alte centre.



Zile speciale și invitați în centru



● 24 copii sprijiniți în programe de recuperare

● peste 6550 ore gratuite de terapie

● 180 persoane ne-au susţinut, direcţionând 

3,5% din impozitul pe venit

● 644 de donatori activi prin SMS pentru 

susținerea terapiei copiilor

● 5 evenimente de fundraising 

● 2 zile de naștere dăruite prin Galantom

● 90 de sacoșe de pânză croite și pictate 

artistic pentru terapia copiilor

● 50 voluntari activi

www.invingemautismul.ro

Activitatea Învingem Autismul în CIFRE (ultimele 12 luni):



Partneriate

www.invingemautismul.ro

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.

Asociația Învingem Autismul lucrează 
în parteneriat cu Facultatea de 
Psihologie și Științele Educației a 
Universității Spiru Haret, în cadrul 
căruia studenții pot desfășura stagii 
de practică.

Asociația Învingem Autismul este membră F.E.D.R.A.- 
Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele 
cu Tulburări în Spectrul Autist – participând la creșterea 
gradului de conștientizare publică și influențare a deciziilor 
legislative în ceea ce privește drepturile persoanelor cu 
autism.

Asociația Învingem Autismul 
beneficiază de un parteneri cu 
Patronatul Femeilor Antreprenor, 
vizând realizarea de proiecte de 
conștientizare și fundraising.

Asociația Învingem Autismul desfășoară 
alături de Asociația Culturală ARTAR 
proiecte culturale, cu rol de conștientizare 
și fundraising în beneficiul copiilor cu 
autism și al familiilor lor.

Asociația Învingem Autismul 
desfășoară alături de Colegiul 
Nicolae Iorga, Vălenii de Munte 
proiecte de conștientizare și 
fundraising, vizând implicarea 
elevilor în comunitate în beneficiul 
copiilor cu autism și al familiilor lor.



VENITURI 2021:   1,448,776.97 RON





Multumim partnerilor!



*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

www.invingemautismul.ro

http://www.invingemautismul.ro/
mailto:office@invingemautismul.ro

