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„
În urmă cu 5 ani, când am început misiunea Help Autism,
mi-am dorit să fiu alături de cât mai multe familii care trec
prin provocarea ridicată de diagnosticul de autism. Mai ales,
că suntem o astfel de familie.
Alături de noi, în poveste au venit, pe rând, părinți,
specialiști psihologi, parteneri, donatori și, nu în ultimul
rând, voluntari. Ei au devenit ambasadori ai cauzei. Datorită
lor 2014 a fost un an minunat, cu deschideri de centre noi,
cu un număr mai mare de copii și cu proiecte mai ample.
Este fantastic să vezi, an de an, că povestea crește și
ajungem la mai mulți prichindei care prin terapia
personalizată au șanse de recuperare, că părinții găsesc un
sprijin și că lumea începe să înțeleagă ce înseamnă
autismul. Tuturor le mulțumesc pentru încrederea,
susținerea și implicarea de care dau dovadă zi de zi.
Daniela Bololoi – Președinte Asociația Help Autism

”

www.helpautism.ro
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Ajută un copil să înțeleagă lumea noastră!

Deși tineri ca asociație, misiunea noastră este de a crește
gradul de conștientizare a autismului în rândul populației. Acest
lucru oferă șanse în plus pentru copiii care suferă de tulburări
din spectrul autist.
Prin programele de diagnostic precoce pentru copiii care au
împlinit vârsta de un 1 putem începe intervenția timpurie.
Primul pas este includerea într-un program terapeutic
personalizat, singura lor șansă de a fi integrați în societate.

www.helpautism.ro
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Povestea noastră
În 2010 în urma experienței personale a unei familii, care a
luptat pentru a își scoate propriul copil din „ghearele” autismului a
fost fondată Asociația Help Autism.
Impulsionați de persoanele care i-au susținut și de provocările
întâmpinate în calitate de părinți în încercarea de a găsi soluții
pentru recuperarea propriului copil, familia Bololoi a demarat
activitatea de conștientizare a autismului, dar și a consilierii și
sprijinirii în programul de recuperare a mai multor copii și a
familiilor lor.

În cei 4 ani, s-au alăturat alte 300 de familii, fiecare cu propria
poveste și propriul drum în recuperarea copilului.
www.helpautism.ro
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Anul 2014 pentru noi a însemnat...

200

de copii pentru care am susținut servicii de

recuperare în centrele Help Autism, alte centre și la domiciliu

2

centre inaugurate în București și

1 filială în Suceava

de terapie de intervenție

75 de copii beneficiază de terapie gratuită, zilnică în cele
3 centre Help Autism și filiala din Suceava
www.helpautism.ro
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100 000 de ore de terapie
500 de cadre didactice au parcurs cursul

„Integrarea copiilor cu autism în grădinițe și
școli de masă”

300 de familii au urmat workshopuri pentru
părinți

120 de părinți au urmat cursuri de fundraising
40 de terapeuți au urmat cursul „Program de
formare în terapie ABA și practică în autism”
www.helpautism.ro
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Parteneriate public-private cu
Direcții Generale de Asistență
Socială și Protecția Copilului
în scopul specializării
angajaților direcției în
recuperarea copilului cu
autism și creșterea calității
servicilor oferite în
comunitate.
Sectorul 3
Sectorul 4
Sectorul 6
Dâmbovița
Suceava
Mehedinți

www.helpautism.ro

7

Programul național gratuit de diagnostic precoce
în autism
Din 2012 Asociația desfășoară, anual, Programul Național de Diagnostic Precoce în Autism. Acesta
presupune evaluare psihologică și psihodiagnoză gratuită pentru copiii cu vârsta între 1 și 4 ani, având la
bază teste licențiate internațional în autism: ADOS, ADIR și consilierea familiilor.
Determinarea planului de intervenție terapeutică, cât și introducerea în terapie timpurie, au dus la rezultate
remarcabile în recuperarea celor mici. În 2014, au beneficiat de program 170 de copii, iar bugetul
programului a fost de 127.500 lei, fonduri provenite din sponsorizări, donații individuale și evenimente.

Programul gratuit de intervenție terapeutică
timpurie
Un program desfășurat anual și care a dus ca pe parcursul anului 2014, Asociația să susțină financiar
intervenția terapeutică pentru 200 de copii. Bugetul programului pentru anul 2013 a fost de 2.573.415
lei, principala sursa de finanțare provenind din fondurile încasate prin redirecționarea a 2% din impozitul pe
venit.

www.helpautism.ro
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Fundraising
În 2014 au ales să fie alături de noi 45 de fundraiseri voluntari, care prin implicarea în
diferite evenimente sportive au strâns bani pentru copiii Asociației.
Premiantul nostru în zona de fundraising voluntar este Pieter Wessel. Acesta a participat
la Maratonul de la Boston, unde a strâns suma de 2000 euro, iar la Balkan Charity

Challenge a adus pentru cauză 2267 euro.

www.helpautism.ro
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Filiala Suceava
Printr-un acord de parteneriat și
transfer de bune practici cu DGASPC
Suceava, am inaugurat în februarie
filiala Help Autism punând bazele
programului „Și ei au dreptul la
viață!”.
Psihologi locali, sub coordonarea și
supervizarea Asociației Help Autism,
oferă servicii gratuite de diagnostic
precoce și evaluare psihologică
complexă, tuturor copiilor cu vârsta
între 1 și 4 ani.

În centrul din Suceava, 6 copii
proveniți din familii defavorizate cu
vârstele cuprinse între 1 și 4 ani
primesc zilnic 2 ore de intervenție
terapeutică personalizată.

www.helpautism.ro
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Deschidere Casa Soarelui
2 aprilie este Ziua Internațională de
Conștientizare a Autismului.

Pentru noi această zi a avut o însemnătate dublă,
deoarece am inaugurat Casa Soarelui.
Deschisă în parteneriat public-privat, cu DGASPC
Sectorul 3 și Primăria Sector 3, locația oferă
pentru 22 de copii proveniți din familii
defavorizate spațiul unde aceștia beneficiază
zilnic de terapie intensivă.
Terapia este oferită gratuit pentru copii, timp de
un an, prin programul de CSR intern al asociației
„Părinte pentru Părinte”, la care se adaugă și
contribuția unor parteneri.
Astfel, părinții se implică, nu doar în colectarea
de fonduri pentru susținerea programului de
recuperare pentru propriul copil, ci și pentru cei
22 de copii de la Casa Soarelui.

www.helpautism.ro
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Suflet în culori
În data de 3 aprilie, pe scena
Sălii Radio, Asociația pentru
Muzică, Artă și Cultură în
parteneriat cu Societatea Română
de Radiodifuziune, Centrul
Europa, Tarom, Floria.ro și
Wagner Arte Frumoase și Povești
a organizat un concert caritabil
în beneficiul copiilor cu autism.
Soprana Rodica Vică, tenorul
Ștefan Pop, violonistul Vlad
Maistorovici și pianista Diana
Ionescu au fost pe scenă
prezentați de către actrița
Manulea Hărăbor și Marius
Constantinescu.

www.helpautism.ro
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Conferința Națională în Analiza Aplicată a
Comportamentului
Pentru al treilea an consecutiv, Help Autism, în parteneriat cu ATCA, a organizat Conferința Națională în Analiza Aplicată a
Comportamentului.

Scopul acesteia este pregătirea în analiza aplicată a comportamentului a psihologilor, studenților și terapeuților, cadrelor didactice și
părinților.
Lectori internaționali cu experiență au susținut prelegeri și seminarii oferind informații de ultimă oră în domeniul ABA.
La a treia ediție, s-au reunit peste 500 de participanți, iar evenimentul a fost acreditat de Colegiul Psihologilor și Colegiul
Medicilor.
www.conferinta-aba.ro

www.helpautism.ro
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Rocket Bike Fest edițiile 3 și 4 - 2014
Rocket Bike Fest este un concurs de ciclism
cross country (XCO) care își propune să
încurajeze un stil de viață sănătos și să
promoveze ciclismul ca mod de petrecere a
timpului liber.
Evenimentul este dedicat iubitorilor de natură
și pasionaților de competiții sportive, având ca
obiective conștientizarea autismului și
susținerea programelor de integrare a copiilor
diagnosticați cu tulburări din spectrul autist.
Am avut peste 1000 de concurenți la start și
2000 de participanți.

http://www.rocketbike.ro/

www.helpautism.ro
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Trofeul Generozității – ediția a doua
Trofeul
Generozității
este
evenimentul de final de an. Prin
acesta, Asociația Help Autism
reunește partenerii și voluntarii
care au sprijinit pe parcursul
anului cauza copiiilor cu autism din
România.
Au fost alături de noi persoane
publice precum Costin Craioveanu,
Mihai Albu, Cătălin Botezatu,
Cristian Samfira, Răzvan Ciobanu,
Rita Mureșan.

www.helpautism.ro

15

Cântec pentru viitor
Asociaţia Identitate Culturală
Contemporană (AICC) şi Asociaţia
Help Autism au organizat în luna
decembrie „Cântec pentru viitor”.
Scopul acestui concert de muzică
clasică a fost de a strânge fonduri
pentru terapia de recuperare a
copiilor cu autism din centrele
noastre.

www.helpautism.ro
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Moș Crăciun a venit la Sun Plaza
În preajma Crăciunului, copiii
Asociației, alături de cei ai
clienților Sun Plaza au fost
primiți de Moș Crăciun. Acesta
le-a oferit cadouri, iar cei mai
curajoși i-au spus poezii și i-au
cântat.
Și, pentru că a fost o perioadă
de poveste, cei prezenți au
putut asista la piesa
interactivă „Fata babei și fata
moșului” adusă pe scena de
către Teatrul Plai – unul dintre
partenerii Asociației Help
Autism.

www.helpautism.ro
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Centrul Pipera
În luna decembrie am început activitatea
Centrului Help Autism Pipera, locurile s-au
ocupat instant de către familiile din partea
nordică a orașului, fiind singurul centru de
acest gen din zonă.
Aici, echipa multidisciplinară formată din
psihologi și logopezi, oferă gratuit servicii de
diagnostic pentru tulburări pervazive de
dezvoltare, suport familiilor copiilor cu
diagnostic, precum și terapie zilnică pentru 18
copii, prin programe intensive și personalizate
de analiză aplicată a comportamentului.

www.helpautism.ro
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Venituri Asociația Help Autism 2014

Altele
Evenimente
Donatii individuale
2%1% 6%

Sponsorizări
companii
32%

Venituri din 2%
59%

Venituri din 2%

2,149,261 lei

Sponsorizări companii (produse,
bani și servicii)

1,176,344 lei

Donații individuale

230,926 lei

Evenimente

52,434 lei

Altele

35,000 lei

Total

3,643,965 lei
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Cheltuieli Asociația Help Autism 2014

Cursuri cadre
Materiale dotare și
didactice si
chirii centre

9%

workshop-uri parinti
5%

Cheltuieli salariale
7%
Organizare
evenimente
Servicii psihologice
3%
de evaluare
1%

Servicii de recuperare copii

Materiale dotare și chirii centre

Servicii de
recuperare copii
75%

2,573,415 lei
304,892 lei

Cheltuieli salariale

262,280 lei

Cursuri cadre didactice și
workshopuri părinți

171,323 lei

Organizare evenimente

99,754 lei

Servicii psihologice de evaluare

32,942 lei

Total

3,444,606 lei
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Ajută și tu! 
Fiecare copil merită o șansă de a
descoperi lumea. Cu 1 leu pe zi poți
fi și tu parte dintre cei care susțin
diagnosticarea și orele de terapie
gratuite pentru copiii cu autism.
www.1leupezi.ro
www.helpautism.ro
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