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1. Prezentare Asociaţia Help Mălin – Misiune, Viziune, Obiective
1.1.
-

Date generale despre Asociatia Help Mălin
Sediul social: Str. Burdujeni, nr. 3, Bl. A 13, Sc. 7, Ap. 72, Sector 3, Bucuresti
Punct de lucru: Centrul HelpAutism de Diagnostic Precoce si Interventie Terapeutica in
Autism, Str. Delea Noua, nr. 36, Sector 3, Bucuresti, email: contact@helpautism.ro, suprafaţa
totală 370 mp, 11 incaperi
Nr. dosarului la dobândirea personalităţii juridice: 1085/301/2010
Sentinţa civilă de dobândire a personalităţii juridice: nr. 22 din 02.03.2010
Sentinţe civile care autorizează modificările actului constitutiv şi/sau statutul: numărul
149, emise de Judecatoria Sectorului 3, Bucuresti, la data 10.05.2013
Certificate de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor: nr.: 0733476 din de 02.03.2010
Codul fiscal nr. 26590428 anul 2010, eliberat de Ministerul Economiei, Agentia Nationala de
Adminitrare Fiscala
Cont bancar nr. RO05 BACX 0000 0008 4377 5000 deschis la banca Unicredit Tiriac Dristor
Numele persoanei/persoanelor cu drept de semnătură: Daniela Doina Bololoi
Membrii asociaţiei la constituire: Daniela Doina Bololoi, in calitate de presedinte al asociatiei,
Bololoi Caius si Lazar Laura Magdalena, in calitate de membri fondatori

-

Principalele mijloace de comunicare şi informare utilizate: comunicarea si informarea
publicului se realizeaza prin intermediul internetului, in primul rand, cu ajutorul: website-ul Asociatiei
www.helpautism.ro, contul de Facebook https://www.facebook.com/helpautism.ro?fref=ts , site-ul prin
intermediul caruia se disemineaza proiectul Conferinta Nationala in Analiza Aplicata a
Comportamentului – www.conferinta-aba.ro, prin intermediul telefonului Asociatiei, prin intermediul
materialelor publicate – flyere, brosuri.

-

Afiliere la FEDRA – In luna August 2012 Asociatia Help Mălin a aderat la Federatia pentru Drepturi
si Resurse pentru Persoanele cu Tulburari in Spectrul Autist. Organizatia a fost constituita in anul 2010
si are drept scop crearea si pastrarea unui mediu adecvat pentru stimularea si sprijinirea persoanelor cu
Tulburari din Spectrul Autismului si a familiilor acestora.

-

Nominalizări, recunoaştere a activităţii: Asociatia Help Mălin a fost nominalizata la Gala
Nationala a Voluntarilor, editia II, competitie organizata de Asociatia Volum, ce promoveaza
voluntariatul si activitatile non-profit, cu impact social si asupra mediului. Pentru sectiunea Sanatate,
Asociatia a fost nominalizata printre primii 3 finalisti, ca recunoastere pentru proiectul "CARNAVALUL
TOAMNEI. PE ARIPILE MUZICII”, proiect desfasurat in 10 Noiembrie 2012, sustinut de Petrom.

1.2.

Misiunea si viziunea Asociatiei Help Mălin

VIZIUNE - Orice copil merita sansa la recuperare si orice parinte merita sprijin, fiindca niciunul dintre
ei nu poarta vina existentei autismului in viata lor!
MISIUNE - Ajuta un copil sa inteleaga lumea noastra!
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Cresterea gradului de constientizare a autismului in randul populatiei, sustinerea permanenta a
programelor de diagnostic precoce, incepand cu varsta de 1 an, si a interventiei timpurii prin includerea
copilului cu autism in program terapeutic personalizat sunt singura sansa la integrare in societate.
1.3.

Scop si obiectivele de activitate ale Asociatiei Help Mălin

Scopul Asociatiei este îmbunătăţirea calităţii vieţii, apărarea si promovarea drepturilor si
intereselor persoanelor cu tulburări pervazive de dezvoltare, tulburări de limbaj, retard motor, retard mintal
si orice alte tulburări de dezvoltare, precum si a familiilor acestora.
Totodată Asociaţia urmăreşte prin constituirea de programe, recuperea prin intermediul terapiilor
(comportamentala aplicata, ocupationala, kinetoterapie si orice alte terapii ajutătoare) a persoanelor cu
tulburări pervazive de dezvoltare, tulburări de limbaj, comportament si orice alte tulburări de dezvoltare.
In acest scop Asociaţia initieaza, promovează si desfăşoară activităţi privind strângerea de fonduri
pentru susţinerea si implementarea programelor de terapie.
Obiectivele Asociaţiei sunt:
1) Oferirea de asistenta, tratament si îngrijire a copiilor care frecventează Asociaţia;
2) Stimulare psiho-senzorio-motorie prin includerea persoanelor cu tulburări pervazive de dezvoltare,
tulburări de limbaj, retard motor, retard mintal si orice alte tulburări de dezvoltare, in diverse terapii;
3) Integrarea sociala, şcolara si familiala a tututor acestor persoane;
4) Schimbarea mentalităţii si atitudinii sociale fata de persoanele cu nevoi special;
5) Acordarea de training si suport familiei persoanelor cu nevoi speciale;
6) Informarea si sensibilizarea comunităţii cu privire la problematica persoanelor cu tulburări pervazive de
dezvoltare, tulburări de limbaj, retard motor, retard mintal si orice alt tip de tulburare de dezvoltare si a
familiei acestuia;
7) Sa promoveze in beneficiul persoanelor cu tulburări de dezvoltare si retard toate tipurile de acţiuni, prin
cooperarea dintre membrii filialei, părinţi si specialişti, intr-o viziune pluralista si pluridisciplinara;
8) Sa promoveze cu demnitate drepturile persoanelor cu tulburări pervazive de dezvoltare in spiritul "Cartei
persoanelor cu autism/1992", al declaraţiilor si convenţiilor internaţionale;
9) Sa asigure reprezentarea persoanelor cu tulburări de dezvoltare si retard pe langa instituţiile naţionale si
internaţionale si sa stabilească legaturi cu alte organizaţii neguvernamentale, naţionale si internaţionale,
care au scopuri similare;
10) Sa promoveze iniţiative de imbunatatire a legislaţiei referitoare la drepturile si condiţiile de viata ale
acestor persoane;
11) Sa promoveze cele mai eficiente modalităţi de îngrijire, educaţie, orientare, formare, integrare in
comunitate si bunăstare a copiilor, adolescenţilor si adulţilor cu tulburări de dezvoltare si retard, pentru
valorificarea si dezvoltarea maxima a potenţialului acestora, astfel incat sa trăiască cat mai independent
posibil;
12) Sa promoveze o tot mai buna înţelegere a tulburărilor pervazive de dezvoltare si orice alte tulburări de
limbaj si dezvoltare, precum si retrad în rândul părinţilor, al însoţitorilor, al societăţii in ansamblu, sa
colaboreze si sa sprijine specialiştii din domeniu;
13) Sa dezvolte o baza de informaţii despre tulburările pervazive de dezvoltare, tulburări de limbaj si orice
alte tulburări de dezvoltare, precum si retard motor si mintal, mai ales referitoare la cele mai recente
cercetări si experienţe in domeniu si sa favorizeze circulaţia si răspândirea acestor informatii;
14) Sa strângă fonduri necesare pentru susţinerea activităţii asociaţiei:
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15) Sa faca lobby si sa organizeze campanii pentru a-i ajuta pe copiii si tinerii cu tulburări pervazive de
dezvoltare, tulburări de limbaj, retard motor si mintal si orice alt tip de tulburare, precum si pe familiile
acestora;
16) Sa asigure informare, asistenta, consultanta pentru familiile membrilor Asociaţiei;
17) Sa organizeze la cerere evaluări pentru copiii cu posibile tulburări de dezvoltare, limbaj, retard motor si
mintal cu scopul diagnosticări la vârste cat mai fragede si sa propună si susţină programe de recuperare
a acestora;
18) Să se întocmească un plan personalizat de interventie în funcţie de nevoile şi punctele forte ale copilului
adaptat la vârsta şi caracteristile psihologice ale acestuia în vederea obţinerii unui grad cât mai mare de
funcţionalitate;
19) Copiii să beneficieze de terapie comportamentală intensivă, kinetoterapie, terapie ocupationala, si orice
alt tip de terapie care ajuta la recuperarea parţial sau integrala a acestora;
20) Să se realizeze o trecere uşoară şi eficientă către şcoală şi/sau alte servicii pentru copii;
21) Sa informeze şi sa consilieze din punct de vedere psihologic familia;
22) Să realizeze intermedieri pentru obţinerea de medicamente, acordarea de ajutoare materiale ocazionale,
etc.
23) Sa desfasoare in sedii proprii sau inchiriate, cu personal angajat sau colaboratori pe bază de voluntariat,
activități de învățământ preșcolar și învățământ școlar
24) Formare de personal calificat, cadre didactice, asistenți sociali, psihopedagogi și alte categorii de
personal, în vederea îmbunătățirii vieții persoanelor cu întârziere în dezvoltare neuro-psihică și motorie,
precum și familiilor acestora.
Realizarea acestor programe se face prin aplicarea principiilor terapiei comportamentale aplicate, a teoriilor
învăţării, art-terapie, meloterapie, terapie ocupaţională, activităţi educative, consiliere psihologică,
kinetoterapie, etc.
Fata de scopul si obiectul de activitate, Adunarea Generala a Asociaţia are următoarele atribuţii
principale:
I. Stabileşte orientările si direcţiile activităţii Asociaţiei, precum si departamentele de lucru ale
acesteia;
II. Organizează si urmăreşte desfăşurarea activităţilor specifice din cadrul departamentelor Asociaţiei;
III. Intocmeşte calendarul si programul activităţilor proprii si a celor propuse de parteneriat, elaborează
documentaţia necesara desfăşurării acestora si urmăreşte derularea lor potrivit scopurilor si obiectivelor
propuse;
IV. Organizează si asigura participarea membrilor Asociaţiei la acţiunile proprii, la acţiunile
organizate in parteneriat ori de către alte organizaţii sau instituţii cu scopuri similare sau apropiate. In acest
scop Asociaţia nominalizează participanţii, asigura condiţiile necesare desfăşurării activităţii acestora si
urmăreşte realizarea obiectivelor propuse;
V. Elaborează regulamente, norme si alte reglementari necesare desfăşurării activităţii Asociaţiei si care,
potrivit reglementarilor legale, intra in sfera sa de competenta;
VI. Elaborează un sistem de informare si documentare in cadrul Asociaţiei;
VIL Elaborează si/sau editează programe, publicaţii de informare si promovare privind activitatea
Asociaţiei;
VIII. Asigura administrarea si gestionarea mijloacelor materiale si financiare aflate in patrimoniul si
gestiunea Asociaţiei, in conformitate cu prevederile Statutului, a legislaţiei in vigoare si a necesitaţilor
activităţii;
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IX. Asigura mijloacele materiale si financiare necesare activităţii Asociaţiei, prin eforturi proprii, prin
participarea la alte activităţi organizate, prin alocaţii primite de la autorităţile administraţiei publice si din
alte surse, in condiţiile legii;
X. Realizează si dezvolta legaturi cu alte structuri asociative similare, cu autorităţile administraţiei publice,
cu alte persoane fizice sau juridice, romane sau străine, in vederea atingerii scopului propus.

2.

Prezentare echipa HelpAutism

Psiholog Daniela Doina Bololoi – Presedinte Asociatia Help Mălin
Mariana Hanganu - Manager de Proiecte si Coordonator Administrativ Centrul HelpAutism
Denisa Stanculescu – Coordonator financiar Asociatia Help Mălin
Caius Bololoi – Director Tehnic, Operator foto-video
Laura Magdalena Lazar – Director de Marketing Asociatia Help Mălin
Psiholog Chirea Adriana - Coordonator Psiholog Terapeut
Psiholog Ema Iordache - Coordonator Psiholog Terapeut
Psiholog Andreea - Coordonator Psiholog Terapeut
Psiholog Violeta Mihalascu – Psiholog Terapeut

3. Activitati si proiecte desfasurate de Asociatia Help Mălin
pe perioada anului 2012
Pe toata perioada anului 2012 Asociatia Help Mălin a oferit finantarea programelor de terapie de
recuperare pentru copiii cu tulburare de spectru autist, astfel: in perioada ianuarie – septembrie 2012 au
fost sustinute 16 familii, iar incepand cu luna octombrie, datorita strangerilor de fonduri realizate prin
campaniile de redirectionarea a 2% din impozitul pe venit, si din sponsorizari, reuseste sustinerea
financiara a terapiei pentru 52 de copii.
Ca si proiecte majore Asociatia a dezvoltat urmatoarele:
1) 6-8 Aprilie – A avut loc Conferinta Nationala ABA (analiza aplicata a comportamentului) Editia I site informativ www.conferinta-aba.ro - Conferinta a fost organizata in parteneriat cu Asociatia de
Terapie Comportamentala Aplicata.
2) Obiectivul principal al Conferintei a fost constientizarea importantei interventiei precoce si a sustinerii
unui program intensiv de analiza aplicata a comportametului in cazul copiilor diagnosticati cu tulburari
pervazive de dezvoltare, spectru autist, ADHD, tulburare de comportament si orice alt tip de intarziere
in
dezvolatrea
neuro-psihica.
La Conferinta au participat peste 800 de persoane dintre care 200 educatori si invatatori, 250 de
psihologi,
psiho-pedagogi,
150
de
studenti
si
200
de
parinti.
La conferinta au fost prezente nume cunoscute la nivel international, dar si renumiti lectori romani
specializati in Analiza aplicata a comportamentului precum si in terapia cognitiva comportamentala care
au
raspunds
intrebarilor
venite
din
partea
publicului.
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Pe durata zilei de 8 aprilie, 720 de participanți ai conferinței au avut posibilitatea să asiste la cele 9
workshop-uri, cu teme practice, organizate în cadrul conferinței.
Un alt obiectiv a fost acela de a aduce subiectul in atentia tinerilor parinti si de a inscrie in
cadrulprogramului GRATUIT de evaluare neuro-psihica si psihologica 200 de copii cu
varsta cuprinsa intre 18 si 48 de luni. Copiii au beneficiat, de asemenea gratuit, de un kit de materiale,
necesar inceperii programului terapeutic, pe baza planului de recuperare recomandat in urma evaluarii.
In cadrul conferintei s-au comunicat, catre publicul larg, demersurile intreprinse in scopul imbunatatirii
vietii copiilor si a parintilor care se confrunta in numar din ce in ce mai mare cu acest tip de tulburari.
3) Bilunar - Cursuri gratuite informative/practice pentru educatori si viitori terapeuti -

Cursurile au drept scop oferirea de detalii despre Analiza Aplicata a Comportamentului ca fiind
interventia terapeutica in cazul copiilor cu autism.
De asemenea, in cadrul acestora au mai putut fi
achizitonate informatii despre Tulburarea pervaziva de dezvoltare, precum si despre urmatoarele tipuri
de tulburari: Tulburarea autista, Tulburarea Rett, Tulburarea dezintegrativa a copilariei,
Tulburarea Asperger, Tulburarea de dezvoltare pervaziva fara alta specificatie (autismul atipic).
Cursurile au avut ca scop inclusiv oferirea de solutii practice necesare educatorilor, in lucrul cu copiii, la
gardinta/scoala precum si terapeutilor in cadrul terapiei de recuperare a fiecarui copil in parte. In anul
2012 au fost instruite peste 300 de cadre didactice, viitori terapeuti si studenti prin intermediul acestor
cursuri.
4) Lunar – Workshop-uri pentru parintii copiilor cu Tulburare de spectru autist – Programul
lunar de workshop-uri pentru parinti a atins urmatoarele teme: autostimularile si terapia senzoriala,
reguli ale educatiei pozitive, gestionarea timpului liber al copilului, diagnosticul copilului, echipa
terapeutica, intelegerea programelor terapeutice si a observarii, gestionarea comportamentelor
problematice, autonomia personala a copiilor cu autism.

Recuperarea unui copil diagnosticat cu autism presupune, pe langa programul intensiv de terapie,
implicarea familiei si modelarea membrilor acesteia pentru a raspunde adecvat necesitatilor copilului lor.
Workshop-urile au venit in sustinerea parintilor copiilor cu TSA pentru ca acestia sa reuseasca sa
depaseasca intr-un mod cat mai facil provocarile implicate de tulburarile copilului si pentru a-i instrui sa
intervina in mod eficient in activitatile zilnice ale copilului – in scopul continuarii programului terapeutic .
In anul 2012 au beneficiat peste 150 de parinti de grupurile suport organizate.
5) Aprilie – Octombrie 2012 - Realizarea Kitului de Materiale in terapia ABA - Impreuna cu 50 de
voluntari, parinti si familiile copiilor cu autism, si in parteneriat cu Asociatia de Terapie
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Comportamentala Aplicata, s-au realizat 1.200 de ilustratii necesare in programul individualizat de
recuperare a copilului ce s-au constituit in 15 programe de aplicare in terapia ABA (analiza aplicata a
comportamentului), stiinta care sta la baza terapiei de recuperare a copiilor cu autism.
35 de kituri de materiale ABA au fost produse prin
sustinerea Petrom, prin intermediul platformei
Tara lui Andrei, pentru proiectul "LUMEA DIN
JUR ARE SENS SI PENTRU MINE Materiale in terapia ABA pentru copii cu
autism’’ – Cu sprijinul Petrom am oferit accesul
gratuit la kit-ul de materaile pentru 35 de copii
evaluati gratuit in cadrul Programului National de
Evaluare Psihologica Gratuita cu desfasurare pe
parcursul anul 2012, la Kit-ul de Materiale ABA
create si concepute pentru copii cu autism, pentru
utilizarea lor in programul de terapie de
recuperare. - http://newsletter.webstyler.ro/view.php?c=20&l=112&n=211&e=912386 ;
6) Iunie - Decembrie 2012 - A fost implementat Programul National de Evaluare Gratuita http://www.helpautism.ro/programului-national-gratuit-de-diagnostic-precoce-si-evaluare-psihologica
- Programul a presupus evaluarea a 70 de copii diagnosticati cu tulburare din sprectul autist, cu scopul
introducerii lor in programul de terapie in vederea recuperarii si integrarii in societate. Obiectivul
programului s-a atins, toti cei 70 de copii au intrat in programe de terapie, 35 dintre ei beneficiind prin
intermediul proiectului LUMEA DIN JUR ARE SENS SI PENTRU MINE’’, finantat de catre Petrom
pentru realizarea Kit-ului de materiale absolut necesar in programul de terapie ABA (Applied Behavior
Analyses);
7) August 2012 –"TESTEAZA-TI COPILUL GRATUIT! Test de diagnostic pentru persoane cu
TSA"- Proiectul a fost finantat de Petrom, prin intermediul platformei Tara lui Andrei, Programul
Orasul Tau. http://newsletter.webstyler.ro/view.php?c=20&l=151&n=285&e=1196714. Obiectivul
proiectului a fost achizitionarea licentei pentru testul ADOS cu 218 formulare aplicabile individual in
procesul de diagnostic si evaluare psihologica de catre un psiholog acreditat. Testul urmeaza sa fie
aplicat pe 218 copii cu varsta intre 1 si 4 ani ce vor fi diagnosticati prin Programul Nationa de Diagnostic
Precoce si Evaluare Psihologica Completa cu desfasurare pe parcursul anului 2013;
8) 10 Noiembrie 2012 - A fost organizat "CARNAVALUL TOAMNEI. PE ARIPILE MUZICII."
Eveniment cultural - umanitar – care a avut loc la Sala Palatului. Proiectul a fost sustinut de catre
Petrom, prin platforma Tara lui Andrei, programul Orasul Tau. Manifestarea a avut ca scop activarea si
sustinerea in cadrul asociatiei a Programului Gratuit de Diagnostic si Evaluare incepand cu data de 1
ianuarie 2013. Evenimentul cultural - umanitar s-a defasurat sub mesajul: Si tu poti ajuta la
diagnosticarea unui copil cu autism! si s-a bucurat de participarea a peste 3.000 de persoane care
au ajutat prin prezenta lor la diagnosticarea celor 218 copii suspecti de autism, prin Programul
National Gratuit de Diagnostic Precoce şi Evaluare Psihologica, activ pe parcursul anului
2013, in cadrul Asociatiei Help Autism. Un alt scop al Carnavalului Toamnei a fost
constientizarea autismului, atat de catre cei 3000 de cetateni prezenti la eveniment.

8
ASOCIATIA HELP AUTISM
Tel: 0371.184.067
contact@helpautism.ro
www.helpautism.ro

Asociația Help Mălin

9) Decembrie 2012 – “Implica-te! Fii Mos Craciun” – 52 de copii ai Asociatiei Help Mălin, alaturi de
150 de copii institutionalizati din Centrele DGASPC Sector 3 au intampinat sosirea lui Mos Craciun la
Casa Artelor, alaturi de familiile copiilor din Asociatie si de profesori, indrumatori si de voluntarii
Asociatiei. Toti copii au primt cadouri si s-au bucurat impreuna de caldura Sarbatorilor de iarna alaturi
de cei dragi.
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4. Raport financiar 2012
a) Total disponibilităţi băneşti la finele anului 2012: 192.214 lei
Venituri (în conformitate cu bilantul contabil 2012): resurse obtinute de la bugetul de stat, local,
donatii si sponsorizari: 945.468 lei
Venituri din redirectionarea a 2%
din impozitul pe venit, donații si
sponsorizari persoane juridice
Venituri din Granturi corporative
(Petrom)

887,432.00 lei
58,036.00 lei

Cost implementare proiecte si
costuri administrative

736,362.00 lei

Salarii

16,892.00 lei

VENITURI TOTALE

945,468.00 lei

CHELTUIELI TOTALE

753,254.00 lei

EXCEDENT finele anului 2012

192,214.00 lei
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5. Parteneri si sponsori
Numele
partenerului

Primaria
Sector 3

Tip relație

Scurtă descriere a relației de colaborare

(donator, partener
strategic,
beneficiar, alta)
Partener strategic

Parteneriatul cu Primaria Sectorului 3 a debutat incepand cu anul
2012, cand ne-au sustinut in organizarea evenimentului cultural
umanitar „Carnavalul Toamnei. Pe aripile muzicii” din 10 Noiembrie
2012 organizat la Sala Palatului de catre Asociatia Help Mălin, in
cadrul caruia 30 de copii din centrele de plasament DGASPC Sector 3
au sustinut momente artistice. Tot la acest eveniment au participat ca
si spectatori peste 100 de copii din centre.
Colaborarea a continuat, astfel ca am beneficiat de sustinerea
Primariei in evenimentele:
“Implica-te! Fii Mos Craciun” 52 de copii ai Asociatiei Help
Mălin, alaturi de 150 de copii institutionalizati din Centrele DGASPC
Sector 3 au intampinat sosirea lui Mos Craciun la Casa Artelor, alaturi
de familiile copiilor din Asociatie si de profesori, indrumatori si de
voluntarii Asociatiei. Toti copii au primt cadouri si s-au bucurat
impreuna de caldura Sarbatorilor alaturi de cei dragi;
2 Aprilie 2013 Ziua Internationala de Constientizare a
Autismului – Primaria Sectorului 3 ne-a sustinut in Campania de
constientizare organizata de Asociatia Help Mălin;
Fii Tânar in Actiune! Si tu poti Ajuta la Diagnosticare si
Interventie Precoce in Autism – program finantat din fondurile
europene, prin intermediul programului Tineret in Actiune, de catre
ANPCDEFP – obiectivul programului este informarea, instruirea si
implicarea a 120 de tineri cadre didactice, educatori si invatatori in
depistarea tulburarilor de dezvoltare si implicarea activa in procesul
de integrarea a copiilor in gradinite si scoli.
Primaria Sectorului 3 ne sustine in comunicarea catre institutiile
subordinate cu newslettere si communicate de interes privind
proiectele Asociatiei.

Partener strategic
ATCA

Impreuna cu Asociatia de Terapie Comportamental Aplicata am
desfasurat proiecte chiar din anul 2011. Astfel ca ne-au srijinit cu
specialisti, acreditati in BCBA (Board Certified Behavior Analyst) in
proiectele noastre:
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-Dezvoltarea Kitului de materiale ABA – primul material lansat
in Romania cu utilizare in terapia de recuperare a copiilor cu
tulburare din spectrul autist;
-Organizarea Editiei 1 si 2 a Conferintei Nationale a Analizei
Aplicate a Comportamentului, eveniment ce se desfasoara anual
in sprijinul pregatirii in analiza aplicata a comportamentului a
psihologilor, studentilor si terapeutilor, cadrelor didactice si
parintilor;
-Organizarea de cursuri pentru cadrele didactice si workshopuri
pentru parinti.
FEDRA

Partener strategic

Ne-am alaturat Federatiei pentru Drepturi si Resurse pentru
Persoanele cu Tulburari in Spectrul Autist incepand cu anul
2012. Federatia are ca scop crearea si pastrarea unui mediu adecvat
pentru stimularea si sprijinirea persoanelor cu Tulburari din Spectrul
Autismului si a familiilor acestora. Organizatie recunoscuta de catre
institutiile de stat ca fiind o voce a dizabilitatilor, este consultata la
modificarile legislative.

Spitalul
Clinic de
Psihiatrie
"Prof. Dr.
Al. Obregia"

Partener strategic

Spitalul Obregia ne sprijina in desfasurarea activitatii Asociatiei, si in
mod special la diagnosticarea copiilor si reevaluarea pentru gradul de
handicap de incadrare. Desfasuram in parteneriat cu Spitalul Obregia
Programul National Gratuit de Diagnostic Precoce si
Evaluare Psihologica, program prin intermediul caruia vom evalua
pe parcursul anului 2013 218 copii cu varsta cuprinsa intre 1 si 4 ani,
cu scopul de a-i integra in programul de interventie de terapie, in
vederea recuperarii si integrarii lor in societate.

ISMB

Partener strategic

Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti ne este partener din
2012, si ne-a sustinut in proiectele:
-Organizare „Carnavalul Toamne. Pe aripile muzicii” am implicat licee
si scoli din Bucuresti, de unde 120 de copii au sustinut momente
artistice in cadrul evenimentului;
-Fii Tânar in Actiune! Si tu poti Ajuta la Diagnosticare si
Interventie Precoce in Autism – program in desfasurare, finantat
din fondurile europene, prin intermediul programului Tineret in
Actiune, de catre ANPCDEFP – obiectivul programului este
informarea, instruirea si implicarea a 120 de tineri cadre didactice,
educatori si invatatori in depistarea tulburarilor de dezvoltare si
implicarea activa in procesul de integrarea a copiilor in gradinite si
scoli.

ANPCDEFP

Partener finantator

Fii Tânar in Actiune! Si tu poti Ajuta la Diagnosticare si
Interventie Precoce in Autism – program in desfasurare, finantat
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Tineret in
Actiune

din fondurile europene, prin intermediul programului Tineret in
Actiune, de catre ANPCDEFP. Finantarea este de 4.200 euro.

Enel Cuore
Italia

Partener finantator

In urma proiectului de grant depus in anul 2012, Enel Cuore Italia a
selectat proiectul Asociatiei Help Mălin „Centrul HelpAutism”
pentru finantarea cu o suma de 50.000 euro pentru amenajarea,
renovarea si dotarea cladirii in care va activa Centrul. Serviciile oferite
vor fi gratuite: terapie de recuperare gratuita pentru minim 25 de
copii, beneficiari ai Asociatiei, ceilalti urmad programul de terapie la
domociliu. In cadrul Centrului se vor oferi si servicii gratuite de
diagnostic si evaluare psihologica pentru 218 copii, cursuri pentru
cadrele didactice, workshop-uri pentru parinti, alte activitati de
voluntariat.

Petrom

Partener finantator

In anul 2012 Petrom ne-a sustinut 3 proiecte prin intermediul
platformei Tara lui Andrei, prin programul Orasul tau:
-"LUMEA DIN JUR ARE SENS SI PENTRU MINE - Materiale
in terapia ABA pentru copii cu autism’’
-"TESTEAZA-TI COPILUL GRATUIT! Test de diagnostic
pentru persoane cu TSA
- Evenimentul cultural umanitar “CARNAVALUL TOAMNEI. PE
ARIPILE MUZICII”

Fan Courier

Partener donator

Furnizor de servicii, ne acorda sprijin in activitatea Asociatiei prin:
-servicii de curierat gratuite,
-sprijin financiar – in anul 2012 ne-a sprijinit cu 3.000 euro pentru
organizarea evenimentului cultural umanitar “Carnavalul Toamnei.
Pe arilipe muzicii”.

Praktiker

Partener donator

Sprijin financiar – in anul 2012 ne-a sprijinit cu 1.000 euro pentru
organizarea evenimentului cultural umanitar “Carnavalul Toamnei.
Pe arilipe muzicii”.

Henkel

Partener donator

Sprijin financiar – in anul 2012 ne-a sprijinit cu 3.000 euro pentru
organizarea evenimentului cultural umanitar “Carnavalul
Toamnei. Pe arilipe muzicii”.

Intersnak

Sponsor in produse

Sprijin in produse de 9.000 lei.

Va multumim!
Preşedintele Asociaţiei Help Mălin
Daniela Doina Bololoi
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