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Povestea noastră

În 2010 în urma experienţei personale a unei familii, care a luptat
pentru a-și scoate propriul copil din „ghearele” autismului a fost
fondată Asociaţia Help Autism.
Impulsionaţi de persoanele care i-au susţinut și de provocările
întâmpinate în calitate de părinţi în încercarea de a găsi soluţii
pentru recuperarea propriului copil, au 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 5 ani, s-au alăturat peste 300 de familii, fiecare cu propria
poveste și propriul drum în recuperarea copilului.

Anul 2015
a însemnat...

80 de copii noi
s-au alăturat
celorlalţi 205
copii din
asociaţie fiind
sprijiniţi în programe
de recuperare

44.000
de persoane ne-au
susţinut, redirecţionând
2% din impozitul
pe venit

2 centre
inaugurate în București

79.097 ore
de terapie
finanţate
de
Help Autism

250 de cadre didactice
au parcurs
cursul
„Integrarea
copiilor cu
autism în grădiniţe și
școli de masă”

60 de
psihologi au urmat cursul
„Program de formare în terapie
ABA și practică în autism”

140 de copii evaluaţi
în Programul Naţional de
Diagnostic și Evaluare

Cursuri
Terapie comportamentală aplicată la copiii
cu tulburare de spectru autist
În anul 2015 cursul de formare pentru specialişti în terapia
copiilor cu autism a primit acreditarea Colegiului Psihologilor
din România. Cursul dezvoltat de terapeuţi şi coordonatori cu
scopul de a profesionaliza personalul implicat în recuperarea
copiilor cu TSA, este o îmbinare de module teoretice cu 48 de
ore de practică supervizată în Centrele Help Autism.
În premieră în România, în cadrul modulului practic, cursanţii
au ocazia de a se implica efectiv în planurile de intervenţie ale
copiilor cu diagnostic diferit și de a observa stiluri diferite de
lucru ale terapeuţilor din centrele Help Autism din București.
În decursul anului 2015, 60 de psihologi şi studenţi ai facultăţilor
de psihologie, psihopedagogie, sociologie, asistenţă socială
sau medicină au absolvit cursul de formare, mulţi dintre aceştia
continuând colaboarea cu Help Autism fie prin programe de
voluntariat fie prin angajarea într-unul din centrele asociaţiei.

Cursuri
Integrarea copilului cu autism
în învăţământul de masă
Integrarea în învăţământul de masă este unul de cei mai
importanţi paşi pe care îi facem alături de copiii noştri. De
aceea, contribuţia la formarea unui sistem de învăţământ
pregătit să îi primească şi să îi accepte reprezintă una dintre
priorităţile activităţii noastre.
Cursul gratuit adresat cadrelor didactice pune la dispoziţie
instrumentele cu care copilul cu tulburare din spectrul autist
poate fi ajutat de educator sau învăţător să se integreze în
clasă, precum şi metode de acceptanţă pentru colegii lui.
În anul 2015, am răspuns solicitărilor venite din partea
instituţiilor de învăţământ din toată ţara iar 250 de educatori
şi învăţători au învăţat despre modul în care pot interacţiona
cu micuţii afectaţi de TSA şi cât de important este aportul
lor în modelarea viitorului acestor copii.

Cursuri
Curs informativ şi practic pentru părinţii
copiilor cu TSA
Recuperarea nu începe şi nu se termină în camera de
terapie de aceea implicarea părintelui în aplicarea
principiilor terapiei şi în familie este esenţială pentru
parcursul copilului cu autism.
Un rol important în activitatea Help Autism este
ocupat de programele pentru susţinerea şi consilierea
părinţilor copiilor diagnosticaţi cu autism.
Workshop-urile gratuite adresate părinţilor, au fost
organizate periodic de specialiştii Help Autism şi în
decursul anului 2015, reuşind să aducă în discuţie şi
să identifice soluţii la cele mai uzuale probleme cu
care se confruntă familia copilului cu autism.

Fundraising
Campanie 2%
În anul 2015, cei peste 280 de părinţi ai asociaţiei au reuşit
să colecteze mai mult 40.000 de formulare 2%. Asociaţia
Help Autism a fost declarată campioana colectării 2%
în Bucureşti şi judeţul Ilfov şi cel mai mare beneficiar al
campaniei de 2% în anul 2015, cu un venit de peste
3 milioane de lei provenit din colectarea formularelor
230.
Campania de redirecţionare 2% din impozitul pe venit
al persoanelor fizice este cea mai importantă sursă de
finanţare a asociaţiei şi principala metodă de susţinere a
terapiei copiilor. Datorită implicării părinţilor din asociaţie
în strângerea formularelor 2%, an de an, copiii noştri pot
beneficia de programele specializate de care au nevoie
pentru recuperare şi integrare.

Campania stă la baza programului Părinte pentru Părinte,
program prin care familiile aflate la început de drum în
lupta cu tulburarea de spectru autist primesc o mână de
ajutor prin includerea gratuită în programe de terapie de
recuperare.

Fundraising
În 2015 au fost alături de noi 30 de fundraiseri voluntari, care prin implicarea în diferite evenimente sportive au strâns
fonduri pentru copiii Asociaţiei.

Semimaratonul Internaţional București, Maratonul Internaţional București,
Maratonul Internaţional AROBS Cluj Napoca sunt câteva dintre evenimentele
prin care, oameni de bine au ales să își dedice efortul cauzei noastre.

Fundraising
Dăruiește 1 oră de terapie
Campania “Dăruiește 1 oră de terapie” a adus alături
de noi prieteni din lumea virtuală, persoane fizice, dar
și companii ce au dorit să împodobească în bradul cu
fapte bune, dăruind ore de terapie și făcând cunoscută
povestea Help Autism. Împreună, aceștia, au oferit, mai
multe șanse copiilor cu autism.
Cu ajutorul banilor strânși, din vânzarea celor 350 de
decoraţiuni câţiva dintre micuţii aflaţi în terapie în cadrul
Asociaţiei, vor putea face, mai uşor, pasul de la terapia
individuală la integrarea în grădiniţă şi în şcoală prin
includerea gratuită în programele dedicate.

Evenimente
“Suflet în culori” ediţia a II-a
Pe 29 martie, în parteneriat cu Asociaţia pentru
Muzică, Artă și Cultură, am organizat cea
de-a doua ediţie a concertului caritabil Suflet
în Culori care a reunit, din nou, pe scena Sălii
Radio muzicieni de marcă ai scenei naţionale şi
internaţionale.

Violonistul Remus AZOITEI şi pianistele Mara DOBRESCU şi
Diana IONESCU au fost artiştii care au ales, de această dată,
să se alăture campaniei de conştientizare, punându-şi talentul
şi celebritatea în slujba cauzei.

Evenimente
“Conferinţa Internaţională ABA” ediţia a IV-a
A patra ediţie a conferinţei dedicată analizei aplicate
a comportamentului (ABA) a primit certificarea
Behavior Analyst Certification Board - singura
instituţie de acreditare a practicienilor ABA.
Conferinţa Internaţională ABA a avut loc între 3 și
5 aprilie 2015 la Universitatea Româno-Americană
din București și a găzduit 8 lectori străini din Marea
Britanie, Norvegia și SUA, alături de 20 lectori români
- psihologi, psihiatri, logopezi și medici specialiști.
Conferinţa s-a bucurat de un real succes şi a avut
zilnic peste 500 de participanţi.
La nivel naţional, conferinţa este acreditată de Colegiul
Psihologilor din România precum și de Colegiul
Medicilor din România.
www.conferinta-aba.ro

Evenimente
“Rocket Bike Fest” ediţiile V și VI - 2015
Rocket Bike Fest este un concurs de ciclism
cross country (XCO) care își propune să
încurajeze un stil de viaţă sănătos și să
promoveze ciclismul ca mod de petrecere a
timpului liber.
Evenimentul este dedicat iubitorilor de natură
și pasionaţilor de competiţii sportive, având
ca obiective conștientizarea autismului și
susţinerea programelor de integrare a copiilor
diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist.
La aceste ediţii, am avut peste 1000 de
concurenţi la start și 2000 de participanţi.
www.rocketbike.ro

Evenimente
“Trofeul Generozităţii” ediţia a III-a
La sfârșitul lunii noiembrie, în cadrul celei de-a
III-a ediţie a evenimentului Trofeul Generozităţii,
am premiat cei mai generoşi oameni şi cele
mai implicate companii care s-au alăturat, şi în
2015, misiunii Asociaţiei de a schimba statutul
autismului în România şi vieţile cât mai multor
copii care se luptă cu această tulburare.
Companiile Mobexpert, Christian Tour,
Farmexpert, Panalpina, Fan Courier, Direcţia
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Sector 6, Radio Itsy Bitsy, Organizaţia
United Way, dar şi voluntari şi fundraiseri au
fost cei care au primit, la această ediţie, cele 11
simboluri ale recunoştinţei pentru implicarea lor
în sprijinirea cauzei.

Centrul Titan – Proiect „Îmbunătăţirea serviciilor de

diagnostic, evaluare și recuperare pentru copiii cu TSA”
În luna august 2015 Asociaţia a deschis un nou centru,
în colaborare cu Spitalul de Psihiatrie TITAN “Dr.
Constantin Gorgos”, cu Institutul de Analiză Aplicată
a Comportamentului din Norvegia, cu Liga Română
pentru Sănătate Mintală prin proiectul „Îmbunătăţirea
serviciilor de diagnostic, evaluare și recuperare
pentru copiii cu TSA” finanţat prin granturile SEE
2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Centrul Titan care se află în cadrul spitalului este astfel
al patrulea centru care asigură servicii de evaluare și
programe terapeutice de recuperare pentru copiii cu
TSA din capitală.

Centrul HESI.
Centrul de Educaţie, Integrare și Socializare
Cu o experienţă de 5 ani și peste 300 de copii în
terapie în centre sau la domiciliu, Asociaţia Help
Autism a dezvoltat un sistem de educaţie, socializare
și integrare pentru a-i ajuta pe copiii cu TSA să facă
pasul intermediar între camera de terapie individuală și
grădiniţă sau școală.
Astfel, pe 22 octombrie 2015, am deschis primul
centru de educaţie, socializare și integrare pentru
copiii cu autism.
În Centrul HESI, copiii cu tulburare de spectru autist
urmează programa din învăţământul de masă, adaptată
ritmului lor și predată de cadre didactice pregătite în
metoda ABA.

Centrul Casa Soarelui
În anul 2014, în parteneriat cu Direcţia Generală
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 3,
asociaţia a deschis Casa Soarelui - centru gratuit
de diagnostic precoce, evaluare psihologică şi
consiliere pentru copiii cu întârzieri în dezvoltare
şi părinţii acestora.
Şi în 2015, Centrul Casa Soarelui a funcţionat în
parteneriat cu DGASPC Sector 3, prin susţinerea
a 23 de copii în programul de terapie gratuită.
Toţi copiii incluşi în program au înregistrat o
evoluţie, 3 dintre aceştia dobândind abilităţi
specifice vârstei care să le permită integrarea
în sistemul de învăţământ de masă, iar ceilalţi
dobândind abilităţi specifice vârstei biologice şi
continuând programul de terapie.

Centrul Help Autism Nord
În luna ianuarie, cu sprijinul Kaufland România, Asociaţia Help
Autism a inaugurat primul centru de servicii gratuite integrate în
autism din zona de nord a capitalei.

În cadrul Centrului Help Autism Nord, o echipă profesionistă
a oferit gratuit servicii de diagnostic pentru tulburări pervazive
de dezvoltare, suport familiilor copiilor cu diagnostic şi terapie
zilnică pentru 19 copii prin programe intensive şi personalizate
de analiză aplicată a comportamentului.

Centrul Delea Nouă

În Centrul Delea Nouă, primul centru Help Autism deschis în anul 2013, au fost integraţi, la începutul anului 2015, 32
de copii diagnosticaţi cu TSA, 16 dintre aceștia fiind incluși în programul de terapie individuală susţinut de Programul
Părinte pentru Părinte.

Filiala Suceava
În anul 2015, în filiala Help Autism din nordul ţării au fost
incluși în programe de terapie 8 copii, la finalul anului 2
dintre ei fiind integraţi în învăţământul de masă.
Echipa Suceava a continuat și în acest an activităţile de
conștientizare și fundraising, reușind să atragă, din nou,
atenţia asupra cauzei, atât sponsorilor cât și presei locale.
• Vino cu plusul la meci”, în parteneriat cu Gazeta SV
și CSU Suceava s-au strâns jucării de pluș, care și-au
găsit loc în familiile mai multor copii din Suceava.
în conștientizarea situaţiei copiilor cu autism din Suceava
• Târgul de Mărţișor, cu susţinerea cadrelor didactice și
și susţinerea terapiei de recuperare a acestora.
Shopping City Suceava, în luna martie 2015, produsele
• Fustiţe pe Biciclete, doamnele și domnișoarele din
fiind realizate hand-made de elevi, părinţi și prieteni.
Suceava au pedalat în data de 15 iulie pentru conștien
• O limonadă, o șansă în plus la recuperare, am
tizarea autismului.
răcorit sucevenii în cel mai cald week-end din luna iulie,
• Suceava Bike Fest – Pedalez, mă distrez, donez!,
limonadele fiind dăruite în schimbul unei donaţii.
în parteneriat cu Suceava Pedalează și BarShow, a
• Târg de Bine, ediţia a II-a, cu sprijinul Shopping City
implicat zeci de suceveni, contribuind la informarea și
Suceava, am oferit șansa comunităţii să se implice activ
sensibilizarea comunităţii în faţa autismului.

Parteneriate
Parteneriate public-private cu Direcţii Generale de Asistenţă
Socială și Protecţia Copilului în scopul specializării
angajaţilor direcţiei în recuperarea copilului cu autism și
creșterea calităţii servicilor oferite în comunitate.

Sectorul 3

Sectorul 4

Sectorul 6

Dâmboviţa

Suceava

Mehedinţi

Proiecte şi programe
www.autismconnect.ro
De cele mai multe ori, din pricina lipsei de informare în ceea ce priveşte drumul de urmat de la identificarea primelor
semne ale afecţiunii până la obţinerea unui diagnostic şi începerea terapiei, părinţii copiilor cu TSA întâmpină dificultăţi
în identificarea celei mai bune soluţii pentru recuperarea copiilor lor.
Această este premisa de la care, Asociaţia Help Autism a plecat atunci când a lansat prima platformă de informare,
îndrumare şi consultanţă din România care vine să construiască puntea de legătură între părinţii copiilor cu TSA şi
specialiştii în domeniu.

www.autismconnect.ro
este singura platformă din România ce
oferă imaginea completă a resurselor din
sfera Tulburărilor din Spectrul Autist.

Proiecte şi programe
Părinte pentru Părinte
Programul „Părinte pentru Părinte” a fost iniţiat de Asociaţia Help
Autism la începutul anului 2013, părinţii beneficiari ai asociaţiei
contribuind astfel, din fondurile strânse pentru terapia copiilor
lor, la susţinerea programelor de recuperare pentru alţi copii cu
autism.
În cei doi ani de derulare a programului, cu ajutorul unui buget
de 130.000 de euro asigurat prin sponsorizări şi eforturile de
strângere de fonduri ale părinţilor înscrişi în asociaţie, 62 de copii
diagnosticaţi cu TSA au beneficiat de terapie zilnică gratuită.
În anul 2015, cel de-al doilea an de derulare a proiectului, au fost
integraţi în terapie gratuită un număr de 37 de copii în Bucureşti
şi 3 provincie. La finalul anului, nu mai puţin de 25 dintre copiii
beneficiari ai programului au fost integraţi în şcoli şi grădiniţe,
17 dintre ei recuperaţi, iar 8 continuând terapia în paralel.

Proiecte şi programe
Dezvoltarea Economiei pentru o Sustenabilitate Socială
În anul 2015, beneficiind de oportunitatea unei finanţări europene, Asociaţia Help Autism a înfiinţat 3 Structuri de
Economie Socială. Aceste structuri, înfiinţate sub forma unor societăţi comerciale, şi-au început activitatea pe piaţa
liberă, iar profiturile înregistrate vor fi direcţionate către facilitarea terapiei gratuite pentru cât mai mulţi copii cu TSA.

“Noi îţi colorăm calea către succes!”
Echipa noastră de profesionişti, cu peste 20 de ani de experienţă în domeniul
producţiei publicitare, ajutaţi de echipamente noi, de ultimă generaţie, lucrează cu
pasiune pentru ca fiecare material tipărit ieşit din atelierul nostru să mulţumească
şi cei mai pretenţioşi clienţi.
Atelierul de producţie publicitară oferă servicii de produse tipărite, în tiraje mici
şi medii într-o gama variată precum şi servicii de creaţie şi design grafic. Datorită
dotărilor de top, oferim clienţilor produse care acoperă necesităţile oricărui tip
de business, de la cărţi de vizită şi pliante la mesh-uri, bannere, colantări vitrine
sau autoturisme, utilajele acoperind toate tipurile de finisări.

Proiecte şi programe
Dezvoltarea Economiei pentru o Sustenabilitate Socială
atelier

“Dedicat filosofiei învăţării prin joacă”
Într-un spaţiu de poveste, ideal
pentru
petrecerile
copiilor,
special amenajat pentru siguranţa
acestora, promovăm voia bună,
creativitatea
şi
dezvoltarea
armonioasă a celor mici prin
ateliere tematice organizate de
personal specializat astfel încât,
prin joc, copii devin mai adaptaţi,
mai flexibili şi mai creativi.
Este dovedit faptul că cei mici învaţă prin joc iar eforturile noastre
vizează tocmai acest aspect! Copiii sunt angajaţi în activităţi potrivite
vârstei şi nevoilor lor, care îi vor ajuta la dezvoltarea gândirii creative, a
capacităţilor senzoriale, limbajului şi imaginaţiei.

AHA ATELIER – producţie jucării şi obiecte
din lemn

La Aha Atelier ne propunem
să redăm copiilor de astăzi
darul imaginaţiei. Ne dorim să
facem diferenţa în dezvoltarea
armonioasă a celor mici.
Recunoaştem că suntem profund influenţaţi de jucăriile care ies din
mâinile noastre şi privim fiecare bucăţică de lemn care prinde viaţă nu
ca pe o oportunitate de marketing ci ca pe o şansă de a influenţa pozitiv
viitorul unui pui de om. Ne amintim, în fiecare zi, că fiecare invenţie de
pe acest pământ, oricât de simplă sau de complexă ar fi, a început cu
un vis şi că cel mai puternic lucru cu care fiecare dintre noi se joacă în
această viaţă este, în definitiv, propria imaginaţie.
Măiestria meşterilor noştri trece dincolo de banal, iar cu ajutorul lor,
lemnul poate prinde viaţă în forme imaginate de fiecare client în parte.
Fie că este vorba de jucării, piese de mobilier, accesorii sau orice alte
obiecte funcţionale sau decorative, promitem să dăruim experienţa
lemnului natural la cele mai înalte standarde.

Proiecte şi programe
Lecţii de viaţă cu ING
Help Autism a câștigat competiţia internă „Adoptă un proiect”
cu proiectul “ING for goods:2.0”.

Astfel, pe parcursul anului, 107 copii din centrele noastre din Bucureşti,
Suceava și Drobeta Turnu-Severin, au primit, lună de lună, lecţii gratuite de
independenţă și autonomie, adică „Lecţii de viaţă pentru copiii cu autism”.

Proiecte şi programe
Programul naţional de diagnostic şi evaluare
Diagnosticarea precoce şi intervenţia timpurie reprezintă cea mai
bună soluţie, identificată până în prezent, pentru şansa unei vieţi cât
mai aproape de normalitate. Prin terapie personalizată, în regim
susţinut, şansele de recuperare şi integrare în societate ale copilului
cu autism pot fi de peste 50%.
Încă din anul 2013, Asociaţia Help Autism a iniţiat Programul
Naţional Gratuit de Diagnostic Precoce şi Evaluare Psihologică
Complexă cu scopul de a înlesni depistarea timpurie a autismului şi
a afecţiunilor asociate. În cadrul programului sunt organizate sesiuni
de diagnostic medical, diagnostic clinic şi evaluare psihologică
bazate pe testele ADOS (Autism Diagnostic Observation Schedule),
ADI-R (The Autism Diagnostic Interview, Revised) şi Carolina.
În urma acestor evaluări, dacă este cazul, copilul se încadrează
în spectrul autist, care sunt ariile de întârziere specifice şi este
întocmit planul individualizat după care se va realiza intervenţia
terapeutică.
În anul 2015, 140 de copii au beneficiat de evaluare gratuită în
cadrul programului.

Două premii la Gala Societăţii Civile
Asociaţia Help Autism a fost distinsă cu
două premii I la categoriile „Originalitate” și
„Educaţie, Învăţământ, Cercetare” în cadrul
Galei Societăţii Civile, ediţia 2015.
Help Autism a fost singura asociaţie premiată
la două categorii distincte ale galei pentru
același proiect ”Părinte pentru Părinte 2014”
program prin care 200 de familii beneficiare
au sprijinit, prin direcţionarea a 50.000 euro
din veniturile colectate, 22 de copii cu autism
din medii defavorizate și le-au oferit astfel
șansa la viaţă independentă.

Venituri Asociaţia Help Autism 2015

Venituri

Venituri din 2%

3.929.321 lei

Proiecte fonduri nerambursabile

2.472.853 lei

Sponsorizari companii (produse, bani, servicii)

1.493.156 lei

Donaţii individuale

254.428 lei

Evenimente

32.141 lei

Altele

62.028 lei

Total

8.243.927 lei

Cheltuieli Asociaţia Help Autism 2015

Servicii recuperare copii
Materiale dotare și chirii centre

Cheltuieli

Cheltuieli administrative

3.189.907
467.000
1.173.063

Cursuri cadre didactice și workshopuri părinţi

127.601

Organizare evenimente

62.028

Servicii psihologice de evaluare
Total

171.356
5.243.927

Proiecte şi programe
“Ajută și tu!”
Fiecare copil merită o șansă de a
descoperi lumea. Cu 1 leu pe zi poţi
fi și tu parte dintre cei care susţin
diagnosticarea și orele de terapie
gratuită pentru copiii cu autism.

www.1leupezi.ro

