RAPORT ANUAL 2020

Subscrisa, ASOCIAȚIA HELP AUTISM, persoană juridică română recunoscută ca ﬁind de uBlitate publică
prin H.G. nr. 618/23.08.2018, cu sediul în BucureșB, str. Diligenței, nr. 13, camera 1, Sector 3,
înregistrată în Registrul asociațiilor și fundațiilor sub nr. 22/02.03.2010, în baza Încheierii nr. 25 din
12.02.2010 dispusă de Judecătoria Sector 3 BucureșB în dosarul nr. 1085/301/2010, Cod de
înregistrare ﬁscală 26590428, având contul nr. RO05BACX0000000843775000, deschis la UnicreditBank,
sucursala Ștefan cel Mare, telefon 0371.184.067, e-mail: contact@helpauBsm.ro, reprezentată prin
Președinte – Daniela Doina Bololoi, înaintăm prezentul raport de acBvitate aferent anului 2020.

I. Despre noi
Construim o Românie în care mințile diverse să ﬁe primite cu inimi deschise
Asociația Help AuBsm este cea mai mare organizație dedicată acestei cauze din România. De mai bine de
10 ani, susținem peste 600 de copii și adolescenți diagnosBcați cu Tulburare de Spectru AuBst (TSA) în
programe de terapie, desfășurate în cadrul celor 5 centre și la domiciliu. De la terapie speciﬁcă la
programe de integrare școlară, de la sprijin pentru părinți la campanii de conșBenBzare, lobby și
advocacy, Help AuBsm caută să ofere constant un spectru de soluții pentru copiii cu auBsm și familiile lor.
Help AuBsm sprijină insBtuțiile publice pentru a crește calitatea serviciilor oferite de acestea prin cele 6
parteneriate public-private cu Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului din BucureșB, Suceava,
Drobeta Turnu-Severin, Dâmbovița și la domiciliu, desfășoară cursuri de formare în terapie ABA, cursuri
gratuite pentru informarea cadrelor didacBce, workshop-uri și sedințe de consiliere pentru părinți și este
co-organizator al Conferinței Internaționale ABA- șBința care stă la baza terapiilor de recuperare în
auBsm.
10 ani de ac:vitate
În 2020, Help AuBsm a împlinit 10 ani de acBvitate. Deși ne-ar ﬁ greu să facem un raport al unui deceniu,
credem că cel mai valoros este ajutorul pe care l-am acordat celor 2000 de copii și familiilor lor, în
procesul de a face față nevoilor și provocărilor unui diagnosBc pe viață.
De numele Help AuBsm se leagă câteva dintre modiﬁcările legislaBve cu impact nu doar la nivelul
persoanelor cu auBsm, ci al întregii societăți civile:
•

consultanță și fundamentarea poliBcilor publice - normele pe legea auBsmului, Planul Național în
AuBsm (2020-2024) și Programul Național de Sănătate Mintală.

•

îmbunătățirea facilităților ﬁscale – modiﬁcarea procentului de direcționarea a impozitului pe
venit persoane ﬁzice de la 2% la 3,5%, digitalizarea procesului de depunere a formularelor 230 și
exBnderea facilității ﬁscale de direcționare a 20% din impozitul pe venit de către
microîntreprinderi, cu impact major pentru tot mediul ONG.

Context COVID-19
Un an provocator pentru toți, dominat de pandemia generată de virusul Covid-19, credem că a fost anul
în care ne-am măsurat cel mai tare încrederea în noi, trăinicia echipei, reziliența ﬁecăruia și rezistența pe
care ne-o dă o comunitate unită. Aceste ingrediente ne-au permis nu doar să rezistăm și să ne conBnuăm
misiunea, ci să transformăm provocările în oportunități de a face bine, și mai mult bine. Sunt foarte
recunoscătoare ﬁecăruia pentru șansa de a rămâne împreună. - Daniela Bololoi, președinte Asociația
Help AuBsm
Contextul neprevăzut în care ne-a adus pandemia generată de virusul SARS Cov-19 a transferat întreaga
acBvitate a asociației în mediul online. Pe 12 marBe 2020, asociația Help AuBsm a închis toate cele 5
centre ale sale, a fost nevoie ca echipa să caute rapid o soluție pentru a conBnua terapia acasă pentru a
nu ajunge la stagnare sau regres. Aslel, peste 80% dintre copii au conBnuat terapie online, cu ajutorul
familiei și sub supravegherea specialișBlor care au oferit sprijin conBnuu prin conexiune live. Toate
celelalte acBvități ale organizației s-au mutat în mediul online, Bmp de 2 luni și jumătate Help AuBsm a
funcționat ca centru online la maximă capacitate. Această decizie a ajutat să menținem 61 de joburi și
copiii sus pe panta de progres. Răspunsul Help AuBsm la pandemia Covid-19 s-a transformat în
AuBsmON - o oportunitate pentru copiii cu TSA din România care nu au acces la terapie, soluție
prezentată în cadrul Conferinței Internaționale World Leading AI in Medicine Summit. Situațiile
vulnerabile în care au ajuns familiile și centrele din rețeaua RO TSA au fost moBvațiile pentru a crea
fondul de urgență Help Community.
II. Anul 2020 a însemnat în cifre:
•

311 copii evaluați psihologic

•

206 copii au beneﬁciat de intervenții terapeuBce în centrele Help auBsm, dintre care 43 copii noi
integrați

•

326 copii au primit servicii de terapie sau conexe terapiei, care au fost externe asociației și
susținute din contul alocat

Help Family, departamentul care oferă informare și suport pentru familii, a gesBonat aproximaBv 50.000
apeluri și 35.000 emailuri, oferind 637 ședințe consiliere psihologică pentru 90 de familii.
În materie de asistență socială:
• 240 de întâlniri de informare și consiliere pentru beneﬁciarii asociației
• 6 vizite de inspecție și control – ﬁnalizate cu răspuns favorabil - din partea APISMB
• Sprijin acordat asociațiilor cu privire la procesul legislaBv de acreditate ca furnizor de servicii sau
de licențiere a serviciilor sociale speciﬁce acBvității
• 997 ore de asistență socială și consiliere psihologică oferite în cadrul proiectului Help Community
și aproximaBv 1200 de apeluri telefonice și mesaje transmise

III. Centre Help Au:sm
206 de copii beneﬁciază de programe de terapie și coordonare directă în centrele noastre.
1. Centrul Casa Soarelui: 65 copii
2. Centrul Delea Nouă: 56 copii

3. Centrul Mălin: 67 copii
4. Centrul Suceava: 27 copii
5. Centrul Harap Alb: 12 copii

IV. Parteneriate
An de an, am încercat să punem experienţa noastră la dispoziţia personalului în cât mai multe dintre
centrele de stat pentru ca micuţii încadraţi în terapie în acestea, să beneﬁcieze de cea mai bună
intervenţie personalizată pentru creşterea şanselor la recuperare.
Aslel am conBnuat parteneriatele din BucureșB cu DGASPC Sector 3, DGASPC Sector 4, DGASPC Sector
6, precum și cu direcții din țară DGASPC Mehedinţi, DGASPC Suceava, DGAPSC Dâmboviţa.

V. Terapie
1.Terapie zilnică
În centrele Help AuBsm copiii cu auBsm fac zilnic un mix de terapii pentru a-și aBnge potențialul: terapia
ABA de bază, kinetoterapie, logopedie, meloterapie, totul sub coordonarea specialișBlor cu peste 5 ani
experiență.
În 2020, peste 206 de copii și adolescenți cu auBsm au urmat constant programe de intervenție
terapeuBcă și coordonare a programelor de intervenție în centrele asociației. Alți 326 de copii au făcut
terapie la domiciliu sau în centrele partenere. Dintre aceșBa, 43 de copii au fost noi integrați în
programele Help AuBsm.
2. Terapie online
La o săptămână după închiderea centrelor în perioada de lockdown total, 80% dintre copiii care ne
treceau pragul centrelor au reînceput terapia, de data aceasta online spre deosebire de majoritatea
centrelor care nu au reușit să ofere o soluție de conBnuare a terapiei. Tot online s-a transferat toată
acBvitatea noastră: suport, informare și consiliere pentru familie, precum și asistență socială.
Protocoalele noastre de terapie și de protecție au fost puse la dispoziția organizațiilor din rețea.
3. Body Moves the Brain
În 2020, terapia s-a desfășurat în centrul Help AuBsm din Delea Nouă, unde au parBcipat 11 copii dintre
care 2 au avut îmbunătățiri sesizabile și încă se aﬂă în procesul terapeuBc. Începând cu februarie 2021
acBvitatea se va desfășura în noul centru modular din cadrul centrului ‚Casa Soarelui’, instalat în iarna
anului 2020. Pentru Body Moves the Brain au fost montate 3 containere cu o suprafața uBlă de 40.6 mp
iar acBvitățile se vor putea desfășura pe un interval ﬂuent, mărindu-se considerabil potențialul
numărului de beneﬁciari ce vor putea avea acces. Partenerii de la Tema Energy, Arbomedia, Cris Garden
și B&B CollecBon au răspuns propunerii noastre de a construi împreună un spațiu nou, mai adecvat
nevoilor acestei abordări inovaBve.
În momentul de fața, terapia inovaBvă Body Moves the Brain este una complementară și vine în sprijinul
celei standard ABA atunci când sunt sesizate probleme de generalizare, diﬁcultăți în înțelegerea

conceptelor abstracte, slaba înțelegere a spațializării, etc. Pe viitor, se va urmări o cercetare pilot și
mulBple studii de caz pentru a clariﬁca rolul terapiei și funcționalitatea acesteia între supliment pentru
terapie ABA și funcționalitatea ei de sine stătătoare.
4. Help Home, program pentru deprinderi de viață independentă
În decembrie 2020 am deschis ușile noului centru Help Home - program pentru deprinderi de viață
independentă apărut din nevoia de a ajuta adolescenții cu minți aparte să devină persoane autonome.
ObiecBvele programului terapeuBc sunt: formarea abilităților de autonomie și autoservire la Bnerii cu
TSA cu vârste cuprinse între 12 și 24 de ani; încurajarea independenței și construirea încrederii în
abilitățile personale; dezvoltarea abilităților personale pentru integrarea profesională și acomodarea la
locul de muncă; pregăBrea cadrului pentru apartamente tutoriale.
Proiectul a demarat cu un apartament unde 2 coordonatori și 2 terapeuți lucrează cu 10 adolescenți și
Bneri cu TSA, urmând a se exBnde în cursul anului 2021 la 2 apartamente, 4 terapeuți și 17 beneﬁciari.
5. Terapie de integrare senzorială
În octombrie 2020, asociația a deschis departamentul de terapie de integrare senzorială și aslel a
adăugat un nou Bp de terapie în portofoliul său.
Integrarea senzorială are ca obiecBv principal facilitarea procesului de învățare aslel încât copilul să
devină un adult autonom și integrat în societate. Poate cea mai dinamică formă de terapie se desfășoară
zilnic în camera senzorială pregăBtă din centrul Help AuBsm Delea Nouă.

VI. Educație, formare, cursuri
Credem că educația este cel mai sigur mod de a provoca schimbarea. De aceea, ne-am asumat ca parte
din misiune să pregăBm comunitatea pentru a sprijinii evoluția copiilor și adolescenților cu auBsm:
formăm specialișB, pregăBm cadre didacBce, învățăm familia să facă parte din procesul de terapie. La
sfârșitul anului 2020, deși condițiile nu permiteau susținerea în locații a cursurilor, asociația a conBnuat
cursurile în spațiul online.
Anul 2020 în materie de cursuri:
•

33 de cursuri, în total 762 ore și 379 de cursanți

•

21 cursuri pentru specialiș:, însumând 730 ore pentru 227 cursanți

•

12 cursuri pentru non-specialiș:, cumulând 32 de ore pentru 152 de cursanți

1. Cursul ”Terapie comportamentală aplicată la copiii cu tulburare de spectru auIst”
SpecialișBi noștri susțin cursuri de formare pentru specialișBi care vor să se inițieze sau să se
perfecționeze în terapia aplicată a comportamentului. Cursul acreditat de Colegiului Psihologilor (cu 60
de credite) a fost urmat în 2020 de 177 de specialișB parBcipanți la cele 11 sesiuni susținute oﬄine și
online.
2. Cursul ”Evaluarea psihologică a copiilor cu TSA”
Acest curs vine în întâmpinarea cerințelor colegilor psihologi de mai bine de 4 ani și este acreditat de
către Colegiul Psihologilor cu 15 credite. Reprezintă un pas important în diagnosBcarea copilului cu

auBsm pentru că explică cum se face o evaluare psihologică corectă. 50 de psihologi clinicieni, aﬂați
diferite trepte de specializare au urmat cursul în 2020, în cadrul a 6 sesiuni.
3. Curs Logopedie
37 logopezi au urmat acest curs în 2020, în cadrul a 4 sesiuni.
4. Curs SHADOW
21 cadre didacBce și părinți au urmat acest curs în 2020, în cadrul a 2 sesiuni.
5. Workshopuri pentru părinți
Părintele joacă unul din cele mai importante roluri în procesul de recuperare a copilului cu TSA, ﬁind
formatorul educaţional al copilului. Un loc important în acBvitatea Help AuBsm este ocupat de
programele pentru susţinerea şi consilierea părinţilor copiilor diagnosBcaţi cu auBsm. În 2020 am
susținut 10 workshopuri intensive oﬄine și online la care au parBcipat 94 părinți.
6. Formarea propriilor specialișI și a echipei administraIve
Pe parcursul lui 2020 am menținut programele de formare conBnuă pentru a asigura cele mai înalte
standarde de terapie. Terapeuții au urmat cursurile: Integrare senzorială – curs de formare; Curs de
evaluare a copilului cu TSA; Cursuri de formare în terapie comportamentală aplicată și Curs de lungă
durată în analiza aplicată a comportamentului pentru obținerea acreditării internaționale BCBA. În
ﬁecare lună se organizează grupuri de supervizare a acBvității pentru a asigura standardul profesional al
intervenției în ﬁecare centru.
Am crescut capacitatea și pregăBrea echipei administraBve prin cursul de leadership organizațional la
care au parBcipat 16 directori de departamente și coordonatori de centre sau programe.
În ﬁecare an, toți specialișBi parBcipă la Conferința Internațională ABA, eveniment pe care îl organizăm
împreună cu AuBsm Voice.

VII. Advocacy
1. Daniela Bololoi, președintele și fondatorul Help AuIsm, a fost aleasă în Comitetul Economic și Social
Daniela Bololoi a candidat din partea Help AuBsm, cu susținerea rețelei RO TSA, a F.E.D.R.A și a
InsBtutului ABA România, și a fost votată de 285 din aproape 800 de asociații non-proﬁt pe plalorma
VotONG.ro printr-un sistem de alegere agreat de Guvern.
În urma votului, Daniela Bololoi a fost aleasă pentru un nou mandat în CES, pe o perioadă de 4 ani ca
reprezentant al societății civile, ocupând una din cele 15 poziții alocate mediului asociaBv alături de 15
reprezentanți ai patronatelor și 15 ai sindicatelor din România.
Considerăm acest vot și numirea conﬁrmată de Secretariatul General la Guvernului drept o validare a
impactului real pe care îl are acBvitatea ei și a organizației în procese de consultare și fundamentare de
poliBci publice din domeniul social și economic.
2. Informare și sprijin

În calitate de coordonator al rețelei RO TSA, Asociația Help AuBsm transmite periodic informări și
materiale care vin în sprijinul acBvităților întreprinse de cele 85 de ONG-uri din această structură:
•

BuleBne informaBve zilnice – o revistă a presei cu șBri, proiecte private, proiecte de lege
aprobate sau în dezbatere publică și ordonanțe de urgență din aria noastră de interes.

•

Informări nou apărute și relatate în grupul whatsapp RO TSA și în grupul Facebook RO TSA, sub
formă de sprijin, pentru a ține membrii la curent cu noutățile și a le oferi constant consultanță.

•

A fost realizată o bază de date cu ONG-urile din rețeaua RO TSA pentru ca acestea să poată primi
colete cu materiale sanitare necesare prin contracte de sponsorizare (listă asociații, administrare
contracte sponsorizare).

•

A fost întocmită o bază de date cu familii vulnerabile pentru colete cu alimente de bază –
adunate din rețeaua RO TSA.

3. Consiliere și analiză a subiectelor relevante
Reprezentanții asociației Help AuBsm parBcipă la scrierea memoriilor către autorități, oferind consilierea
necesară în materie de cercetare pe legi, ordonanțe de urgență, ordine de ministru sau publicări în
monitorul oﬁcial.
De asemenea, asociația a realizat o analiză a locurilor la liceu desBnate copiilor cu CES prin ordinul
Ministerului Educației, pe ﬁecare județ, pentru anul școlar 2020 – 2021. În acest context, au fost
transmise și memorii către inspectorate unde s-au semnalat anomalii.
VIII. Conș:en:zare: proiecte editoriale, campanii și evenimente
1. AHA Books – o călătorie de cunoaștere în lumea minților diverse
În 2020, am lansat AHA BOOKS - un proiect editorial care are drept obiecBv sporirea gradului de
conșBenBzare asupra tulburării din spectrul auBst. Cu trei direcții editoriale, AHAkids, AHAtruestory și
AHAlearn, proiectul va oferi ciBtorului interesat o imagine completă asupra modului de manifestare a
unor minți diferite și diverse. Un demers editorial care, înainte de toate, își propune să facă bine.
În primul an, am lansat 3 cărți extrem de relevante, traduse în limba română: Creierul auIst. Să ajutăm
mințile diverse să se bucure de succes, de Temple Grandin și Richard Panek; MoIvul pentru care sar.
Vocea interioară a unui copil de 13 ani cu auIsm, de Naoki Higashida și ulBma, dar nu cea din urmă, cea
mai veselă și colorată dintre toate – Toate dungile mele, de Shaina Rudolph și Danielle Royer, cu ilustrații
extraordinare de Jennifer Zivoin.
2. Conferința Internațională ABA 2020
Ediția a IX-a a evenimentului organizat în parteneriat cu AuBsm Voice a fost prima desfășurată exclusiv
online. Pe parcursul a două zile au susținut prezentări 19 lectori români și 11 lectori străini din Irlanda,
Marea Britanie, Olanda, SUA și India.
Evenimentul s-a bucurat de un public diversiﬁcat și foarte implicat. Aslel, 308 par:cipanți: psihologi,
medici, specialișB ABA, părinți și cadre didacBce au parBcipat și s-au logat din România, Rusia, India,
Oman, Kuwait, Turcia, Bulgaria, Grecia, Norvegia, Olanda, Marea Britanie, Germania, Franța, Spania și
SUA.

Unul dintre cele mai importante momente ale evenimentului l-a reprezentat conferința specială
susținută de Dr. Temple Grandin, probabil cea mai cunoscută persoană din lume care este diagnosBcă cu
auBsm. Cu acest prilej, a fost lansată și ediția în limba română a celei mai noi cărți publicate de Temple
Grandin și Richard Panek – „Creierul AuBst. Să ajutăm mințile diverse să se bucure de succes”. Lucrarea
este publicată în România de către Asociația Help AuBsm, în cadrul demersului editorial AHA Books.
Dr. Grandin este membră a Academiei Americane de Arte și ȘBințe, profesor de etologie la Universitatea
din Colorado (SUA) și autoarea unor cărți de succes care s-au vândut în mai mult de un milion de
exemplare în întreaga lume.
3. Noaptea Albastră a AuIsmului 2020
2 aprilie este ziua în care, anual, în toată lumea se marchează Ziua Internațională a ConșBenBzării
AuBsmului. Printre cele mai vizibile acBvări din această zi este Light it blue - iluminarea clădirilor reper în
culoarea albastră. În România evenimentul poartă numele de Noaptea Albastră a AuBsmului.
Evenimentul de anul acesta s-a desfășurat într-un context global special, marcat de importanța măsurilor
de distanțare socială și izolare la domiciliu. De aceea, Help Au:sm a aprins lumina albastră în mediul
digital - locul care a devenit simbolic acasă pentru companii și insBtuții, și agora pentru noi toți.
În acest an au fost 4 clădiri iluminate, iar ministere și insBtuții cheie au preluat mesajul nostru în digital și
au iluminat website-ul, fotograﬁa clădirii, postând pe paginile de social media: Ministerul Finanțelor
Publice, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ANAF, precum și muzee,
insBtuții culturale și companii. La rândul lor, peste 100 de oameni au aprins lumina albastră preluând
rama pe pagina de proﬁl sau ﬁltrul de story în social media.
Aslel, au fost înregistrate peste 480.000 de vizualizări ale mesajului de conș:en:zare pe site-urile celor
care au aprins lumina în digital, precum și în rândul celor care au văzut postările noastre și ale
partenerilor. În total, peste jumătate de milion de români a aﬂat că în România sunt 30.000 de minți
aparte care cunosc izolarea din prima zi de viață.
IX. Fundraising
Anul 2020, mai mult decât orice, a redeﬁnit felul în care relaționăm și ne-a reaminBt cât de importante
sunt legăturile emoționale pe care le avem cu cei din jurul nostru. De aceea, în acest an, pe lângă
acBvitatea de strângere de fonduri, ne-am propus să avem o conexiune și mai trainică cu sponsorii și
donatorii noștri. Au fost momente grele prin care am trecut cu toții, împreună.
Peste 1.700 de microîntreprinderi și companii mari, dar și peste 4.280 donatori individuali au conBnuat
să ﬁe aproape de misiunea asociației de a crea o lume în care mințile diverse să ﬁe îmbrățișate cu inimi
deschise.
1. Help Community – fondul de urgență creat special pentru susținerea familiilor vulnerabile în
perioada pandemiei
Odată cu începerea pandemiei, numeroase familii din această comunitate s-au confruntat cu obstacole
teribile. Pierderea locului de muncă, izolarea în condiții extrem de complicate pentru copilul cu auBsm,
asigurarea traiului zilnic doar din veniturile de asistent personal al unui părinte, prezența doar a unuia
dintre părinți în cazul familiilor monoparentale, au construit o realitate cruntă și au limitat semniﬁcaBv
speranțele de recuperare a copiilor cu auBsm, precum și perspecBvele de a duce un trai decent pentru

familiile acestora. În acest cadru, a fost idenBﬁcată nevoia imediată de implicare și ajutorare, pe mai
multe dimensiuni – sprijin material, suport emoțional, educație și formare.
Prin urmare, acBvitățile de sprijin din cadrul Help Community vizează ajutorarea celor mai încercate
dintre cele peste 2.900 de familii din 86 de ONG-uri din toată țara, parte a rețelei RO TSA, precum și
exBnderea acestui sprijin către alte familii aﬂate în situații diferite de vulnerabilitate în comunitățile în
care acBvează aceste ONG-uri.
De aceea am creat Fondul de urgență Help Community pentru a acoperi nevoile urgente ale familiei, nu
doar ale copilului.
Aslel, obiecBvul concret al proiectului este în reală concordonață cu noțiunea de incluziune și sprijin
concret oferit comunităților vulnerabile.
Sprijinul concret constă în alimente, produse de curățenie și îngrijire, produse pentru protecția împotriva
infectării cu COVID-19, tablete pentru educația școlară online și alte materiale necesare pentru acBvități
educaționale. De asemenea, Asociația Help AuBsm contribuie cu servicii online gratuite pentru familiile
vulnerabile și pentru organizațiile din rețeaua RO TSA.
În perioada august – decembrie 2020, proiectul Help Community a beneﬁciat de un sprijin ﬁnanciar în
valoare de 112.235 lei prin programul „În stare de bine”, ﬁnanțat de Kauﬂand România și administrat de
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC). Valoare fondului Help Community a ajuns la 574 000
lei în 2020, însumând atât donații în bani, cât și în servicii și produse.
Cu ajutorul organizațiilor din rețeaua RO TSA s-au încheiat acorduri cu DGASPC-urile locale, ﬁind create
10 rețele comunitare care cuprind ONG-uri, afaceri locale (comercianți, producători locali), direcții de
specialitate ale autorităților locale sau alte insBtuții cu atribuții legate de asistență socială a cetățenilor în
comunitățile pe care le deservesc. Această formă de colaborare a permis idenBﬁcarea familiilor
vulnerabile și facilitarea sprijinului propus în proiect.
În total, au fost ajutate 915 familii și 97 de ONG, centre pentru persoane vârstnice și cu dizabilități,
DGASPC-uri. Pentru livrarea pachetelor și asigurarea altor aspecte logisBce au fost implicați voluntari de
la Asociația Help AuBsm și de la asociațiile din rețeaua RO TSA.
Tot în cadrul acestui proiect, Asociația Help AuBsm a oferit servicii online gratuite pentru familiile
vulnerabile și organizațiile din rețeaua RO TSA, însumând peste 1200 de apeluri și ședințe online ce au
constant în ședințe online și telefonice organizate de specialișB în asistență socială, sesiuni de suport
emoțional pentru persoanele aﬂate în diﬁcultate, workshopuri pentru părinți și cursuri de parenBng
legate, în special, de relaționarea cu copiii diagnosBcați cu TSA, precum și consiliere organizațională
despre fundraising sau despre programe de terapie online.
De asemenea, în luna noiembrie IKEA România s-a alăturat proiectului, prin plalorma „Fă Bine”, oferind
20.000 de halate care au plecat în toată țara, către DGASPC-uri și cămine de bătrâni.
Reperele sprijinului oferit în perioada aprilie – decembrie 2020 prin proiectul Help Community sunt:
•

18 300 de kg de alimente și produse de igienă au fost trimise către 915 familii

•

997 ore de consiliere psihologică și asistență socială oferite părinților din asociație și din RO TSA

•

97 de organizații și DGASPC-uri susținute cu materiale de protecție și cu 110 litri alcool și
dezinfectant

•

50 000 măș:, 20.000 halate, 10.000 de bonete, 8.500 de botoșei și 85 viziere pentru protejarea
personalului terapeuBc și al copiilor

•

Peste 50 ore de antrenamente cu antrenori de ﬁtness și kinetoterapeuți

2. Formular 230 – digitalizare și suport logisIc
Facilitatea ﬁscală care oferă speranța familiilor de a conBnua terapia atât de necesară s-a transformat în
2020 într-o sursă de neliniște: pandemia nu mai permitea întâlnirea părinților cu prietenii care le ofereau
formularul 230. De aceea, Help AuBsm a transformat declarația hardcopy într-un formular digital, foarte
ușor de completat și semnat.
Crearea formularului 230 în variantă digitală a fost doar primul pas și am conBnuat să ne asumăm
misiunea de a oferi experBza și sprijinul nostru pentru întreaga sferă a societății civile. Pentru a face mai
ușoară misiunea oricărui ONG care uBlizează formularul digital, Help AuBsm a realizat și diseminat ghidul
de încărcare online a formularelor 230, instrument care nu a fost realizat în prima jumătate a anului de
către autoritățile de resort.
Aceste demersuri precum și implicarea familiilor din asociației, care au beneﬁciat de suportul logisBc al
echipei departamentului Help Family au avut ca rezultate peste 70.000 de formulare 230 depuse la
ANAF.
3. Campania Pot Singur pentru Help Home
Implicarea companiilor în campania „Pot singur” prin redirecționare a 20% din impozitul pe venit sau pe
proﬁt a făcut posibilă deschiderea la sfârșitul anului a primului Help Home, printre puținele soluții din
România pentru adolescenții cu minți aparte, un spațiu în care, sub îndrumarea terapeuților, aceșBa
învață să se descurce singuri cu toate acțiunile vieții de acasă, să aibă încredere că pot singuri și că
împreună cu ceilalți viața este mai frumoasă.
4. AcIvare cu agenția de turism Travel planner
Într-un an în care călătorile, în scop turisBc sau de afaceri, au fost mai diﬁcile și mult mai rare, Asociația
Help AuBsm a realizat o acBvare de fundraising împreună cu agenția de turism Travel Planner.
Mecanismul a implicat o donație directă pe site, o sumă care se adăuga la costul călătoriei cu Travel
Planner, și invitația de a contribui și allel: printr-un SMS cu textul HELP la 8844, direcționarea unei părți
din impozit sau voluntariat.
Campania a durat 6 săptămâni iar la ﬁnal peste 650 de donatori au devenit parte din comunitatea
noastră, donând sume între 1, 5, 10 sau 15 Euro la achiziționarea unei vacanțe. Suma strânsă, de
aproximaBv 10.000 lei, s-a transformat în 200 de ore de terapie pentru copiii cu minți diverse.
X. Proiecte implementate în 2020
1. „Acces la educație online pentru copiii cu minți aparte” – proiect ﬁnanțat de AcIve CiIzens Fund
Acces la educație online pentru copiii cu minți aparte este un proiect derulat de Asociația Help Au:sm
cu sprijinul ﬁnanciar Ac:ve Ci:zens Fund România, program ﬁnanțat de Islanda, Liechtenstein și
Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

ObiecBvul principal al acestui demers este de a idenBﬁca soluții concrete pentru modul deﬁcitar în care
este implementată strategia de educație online pentru copii cu TSA sau CES și pentru a le oferi șanse
reale la o educație incluzivă.
Proiectul a început la 1 octombrie 2020 și are un buget de 17.546 Euro. Timp de 6 luni, echipa
proiectului a implementat acBvități menite să corecteze diﬁcultățile apărute în contextul pandemic în
integrarea educațională a copiilor cu TSA/CES, context ce a accentuat vulnerabilități deja existente.
Pentru a idenBﬁca soluții concrete de a îmbunătăți nivelul educației și terapiei în mediul digital pentru
copiii cu TSA/CES, Help AuBsm a propus o abordare integrată care implică demersuri de advocacy,
realizarea unei cercetări în rândul părinților, crearea unui ghid de bune pracBci și furnizarea acestor
webinarii care vor ﬁ găzduite de plalorma HelpEdu.ro.
Susținute de specialișBi care și-au dovedit experBza în pandemie, conBnuând terapia a peste 80% dintre
copii cu auBsm din centre în mediul online și înregistrând progrese pe toate ariile de dezvoltare, cele 6
webinarii sunt găzduite pe plalorma HelpEdu.ro (h_ps://helpedu.ro). HelpEdu.ro este o resursă
digitală complexă, ﬁind prima pladormă de e-learning din România dedicată educației integraIve.
ObiecBvul principal al acestui proiect este de a pregăB 140 de cadre didac:ce, asigurând creșterea
șanselor la educație incluzivă pentru peste 600 de copii cu au:sm din școli și grădinițe.
2. Lucrări de reparații și renovare la Casa Soarelui susținute de Fundația BricoDépôt România
În perioada septembrie – noiembrie 2020 Asociația Help AuBsm a efectuat lucrări de renovare a
centrului Casa Soarelui cu ajutorul unei ﬁnanțări obținute de la Fundația BricoDépôt România în cadrul
campaniei „Casele bune schimbă vieți”.
Finanțarea în valoare de 27.000 de lei și sponsorizarea în produse în valoare de 3.000 de lei au făcut
posibile lucrări de reparați la acoperișul clădirii și renovarea camerelor de terapie de la etaj (6 din cele 10
camere de terapie ale centrului) unde 70 de copii cu minți aparte fac terapie săptămânal. Lucrările s-au
desfășurat cu sprijinul echipei DGASPC sector 3, partener al Asociației Help AuBsm.
3. AuIsmOn – câșIgător a două premii la Innovators for children și prezență la sumitul internațional
de medicină
Proiectul AuBsmOn își propune crearea unui centru inovaBv de servicii socio-psiho-educaBonale la
distanță (online) care să acopere nevoile copilului cu auBsm și ale familiei sale pe traseul său către
recuperare, oriunde ar ﬁ, în România sau diaspora.
Plalorma AuBsmOn va permite transpunerea întregului parcurs terapeuBc al copilului cu auBsm și al
familiei acestuia în mediul online, integrând o serie de funcționalități precum: pre-evaluare și diagnosBc
psihologic; preterapie și terapie (acBvități desfașurate de către terapeuți cu copiii și familiile în vederea
recuperării); coordonare (întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție personalizate, evaluarea
rezultatelor programului terapeuBc urmat); workshop-uri pentru părinți, acBvități de asistență socială și
consiliere psihologică speciﬁce.
Proiectul a început în iunie 2020 cu parBciparea la programul de accelerare dedicat start-up-urilor tech
care aduc un impact poziBv în sănătatea și wellbeing-ul copiiilor și al adolescenților, prin inovare scalabilă
– Innovators for Children, administrat de către Impact Hub România.

În cadrul acestui program, Asociația Help AuBsm a primit o ﬁnanțare de 21,000 Euro prin câșBgarea
locului 2 în compeBția ﬁnală și a premiului de popularitate. Finanțarea a fost invesBtă în dezvoltarea
plalormei, dezvoltarea de resurse educaționale și pregăBrea plalormei care va ﬁ pusă la dispoziția
beneﬁciarilor până în aprilie 2021.
În noiembrie 2020, proiectul AuBsmON a fost selectat de către un juriu format din reprezentanți ai
companiei Dell Technologies și ai fundației Taproot, pentru a beneﬁcia de consultanță pro-bono.
Pe parcursul a mai bine de 10 ore, desfășurate în 3 zile, proiectul AuBsmON a fost evaluat de către o
echipă internațională de specialișB Dell Tehnologies, din Irlanda, Belgia, India și Egipt.
Împreună cu echipa proiectului AuBsmON, aceșBa au idenBﬁcat și sugerat strategii de internaționalizare
ale acestui serviciu, îmbunătățiri ale proceselor de security & resilience și GDPR, precum și creșterea
calității experienței uBlizatorului cu această plalormă.
În octombrie 2021, Help AuBsm a pus România pe harta țărilor reprezentate la cel mai mare summit de
sănătate inteligentă prezentând AuBsmON - un exemplu de bună pracBcă în sănătate la conferința
mondială Intelligent Health (Sănătate Inteligentă).
XII. Help Au:sm – Organizație de u:litate publică
De mai mult de 10 ani, asociația oferă servicii de diagnosBc și terapie de recuperare și integrare pentru
sute de copii, consiliere pentru părinți, formare pentru cadre didacBce și personal caliﬁcat. Prin
parteneriate public-private și campanii ample de conșBenBzare, contribuția Help AuBsm la o viață mai
bună pentru copiii afectați și familiile lor, precum și la o societate educată cu privire la conșBenBzarea și
acceptarea acestei tulburări, este lider acceptat al cauzei.
Cu peste 600 de copii sprijiniți, Help AuBsm este astăzi cea mai mare organizație din sfera auBsmului, din
țară. Dincolo de condițiile legale întrunite pentru primirea statutului de uBlitate publică, acest demers
reprezintă, în primul rând, o recunoaștere a rolului important pe care organizația îl are în comunitate și o
încurajare de a conBnua aceste eforturi.
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