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Viziune

Misiune

Şansa la normalitate
pentru orice copil
cu tulburare
din spectrul autist
din România.

Creşterea şanselor
copiilor cu tulburări
din spectrul autist
la recuperare
şi integrare.

Obiective
Dezvoltarea la nivel
naţional a programelor
de diagnostic, terapie
și integrare socială
a copiilor cu tulburare
din spectrul autist.

Valori
Responsabilitate socială
Profesionalism
Determinare
Egalitate de șanse
Lucru în echipă

Despre noi
Sprijinul pentru familiile ce se confruntă cu
diagnosticul de autism nu trebuie să fie un
privilegiu, ci un drept, pentru asta luptă, de 7
ani, Asociaţia Help Autism. Am înţeles încă de la
început că sprijinul înseamnnă mai mult decât
recuperarea copiilor, înseamnă schimbarea
mentalităţilor, educaţie socială, schimbarea
unui sistem.
În aceşti ani, determinarea Danielei Bololoi, cea
care a pus bazele poveştii, implicarea a sute de
părinţi, uniţi de visul unui viitor pentru micuţii
lor, şi sprijinul unei întregi comunităţi de bine,
create în jurul copiilor speciali, au făcut ca 485
de copii să găsească drumul către recuperare.
Ce înseamnă acum Help Autism, peste 500
de copii în grijă, consilierea familiilor acestora,
responsabilitatea de a vorbi despre autism,
despre un diagnostic corect, despre cum
afectează întreg universul familiilor, autismul.

103 copii s-au
alăturat celor 400
copii din asociaţie
fiind sprijiniţi în
programe de
recuperare

75.000
de persoane
ne-au susţinut,
redirecţionând
2% din impozitul
pe venit

Anul 2017 a însemnat...

256.000 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”

Anul 2017 a însemnat...

595 de copii
evaluaţi în
Programul Naţional
de Diagnostic și
Evaluare

Fundraising

Fundraising
Pentru copilul cu autism camera de terapie cuprinde
întreg universul. Aici învaţă primele cuvinte, îşi exprimă
primele emoţii.
Pentru a-i ajuta pe copiii noştri în procesul de
recuperare şi integrare, am continuat să dezvoltăm
programe de fundraising specifice. Astfel, metoda
simplă de susţinere prin Debit Direct a fost una dintre
priorităţile Help Autism.
Donatorii completează şi semnează un Mandat de
debitare şi un Contract de sponsorizare. Mandatul
de debitare este verificat şi procesat de către banca
unde donatorul are contul deschis şi lună de lună,
contul donatorului va fi debitat cu suma aleasă. În
plus, donatorul poate decide în orice moment să nu
mai doneze prin Debit Direct.
Prin participarea la târguri, precum şi la evenimente
din cadrul companiilor, am popularizat această metodă
de fundraising, reuşind să ne aducem aproape 470 de
noi donatori.

Debit Direct

Fundraising

Donează 2 euro prin SMS
Ca urmare a desfăşurării cu succes a campaniei
de donare prin SMS “Fii tu legătură lui cu lumea!
Ajută-l!”, ne-am dorit să continuăm demersurile
pentru o campanie de donare care să ne ajute
să contiuăm drumul spre recuperare al copiilor.
Astfel, în 12 mai 2017, am lansat campania “Uită‑te
la mine! Împreună scriem poveşti cu viitor fericit!”,
o campanie cu număr de SMS recurent.
Prin mesajul “Help” la 8844, până la 31 decembrie
2017 strângându-se 2830 de SMS-uri recurente
de la 770 de donatori.
Campania a beneficiat de o puternică mediatizare
prin partenerii media: TVR, România TV, Etno TV,
Blitz TV, Travel Mix TV, Bucovina TV, Radio Magic
FM, Phoenix Media. De asemenea, activările
din cadrul evenimentelor sportive la care am
participat ne-au adus mai aproape de scopul
nostru de a continua programele de terapie ale
copiilor.

Fundraising
Dorinţa de bine şi primirea deosebită avută la
participarea la târguri, ne-au condus firesc, la
o diversificare a darurilor de bine de pe Charity
Shop-ul Help Autism.
Alături de voluntarii, părinţii şi angajaţii
asociaţiei, noi creaţii au prins viaţă şi au
fost prezentate la târguri. Aceaste acţiuni au
însemnat pe lângă acţiunea de fundraising, o
acţiune de conştientizare a autismului în care
mii de persoane au aflat despre screening-ul
ce trebuie aplicat de către medicul de familie,
despre şansele de recupere ale copiilor cu TSA.
În demersurile noastre ni s-au alăturat şi alţi
artişti pasionaţi, care ne-au donat realizările
lor, spre a fi cumpărate şi a dărui ore de terapie
copiilor noştri.

Târg de bine

Fundraising
Anul 2016, a adus alături de Help Autism
60.000 de oameni frumoşi care au ales
ca 2% din impozitul pe veniturile lor să
meargă către recuperarea copiilor cu
autism.
În 2017, 75.000 de prieteni au ales să
dăruiască cu 2% mai multă copilărie. Acest
lucru a fost posibil datorită colegilor,
prietenilor şi părinţilor deosebiţi din
cadrul asociaţiei.
Peste 500 de copii cu poveşti diferite îşi
contină drumul spre recuperare, datorită
lor.
Cu 2% mai multă copilărie este dovada
că împreună oamenii de bine pot face
minuni!

Campanie 2%

Fundraising
Povestea despre sport, solidaritate şi fapte
bune a continuat în 2017 cu alte mii de
kilometrii parcurşi pentru copiii din asociaţie.
La cele mai importante competiţii de alergat
din România, Bucharest Half Marathon 2017
şi Bucharest MARATHON 2017, Help Autism
a fost cauză asociată, statut ce a permis ca o
parte din taxele de înscriere ale participanţilor
să susţină terapia copiilor noştri. De asemenea,
ne-a impus ca un vector de vizibilitate, în cele
2 ediţii peste 1000 de alergători alegandu-ne
cauza. Aceştia au dăruit 550 de ore de terapie
de recuperare.
Competiţiile au însemnat şi un moment în care
colegi, părinţi, terapeuţi, copii din asociaţie,
au alergat împreună şi au dus mesajul nostru
în toate cursele competiţiei, formând “echipa
portocalie pentru copilărie!”

Competiţii sportive

Fundraising
Pentru al III-lea an consecutiv luna
decembrie a venit cu brazi împodobiţi
cu fapte bune şi sute de ore de terapie
dăruite micuţilor noştri speciali. În 2017
acestea au putut fi achiziţionate şi
online prin intermediul chartiy shop‑ului
Help Autism.
Companiile private au primit cu interes
şi entuziasm iniţiativa şi au achiziţionat
ore de terapie fie direct, fie prin angajaţii
lor.

Dăruiește 1 oră de terapie

Fundraising

GivingTuesdayRO

Pentru prima dată în România, a ajuns conceptul Giving
Tuesday. Astfel, marţi 27 noiembrie, a devenit prima zi
dedicată oficial, binelui.
Help Autism s-a alăturat acestui mesaj internaţional al binelui,
o zi pentru a dărui.

De #GivingTuesdayRo, planeta s-a unit pentru bine, iar noi
am povestim despre micuţii noștri și despre puterea de a
dărui, împreună.

Fundraising

Arc peste Atlantic
Navigatorii Aurelian Bazgu, Adrian Vîrlan, Răzvan Neagu, Sorin
Sanda, Alina Bazgu, Daniel Durigo, Daniela Bololoi, Eugen Radan,
Tiberiu Duma, au dedicat aventura vieţii lor copiilor cu autism și
au petrecut 20 de zile, 12 ore și 36 de minute navigând oceanul
Atlantic, de-a lungul celor 5200 de kilometri ai Regatei Atlantic
Rally for Cruisers.
Astfel, după 3 săptămâni pe ocean, au fluturat steagurile României
și pe cel al Help Autism, la finish, în Santa Lucia. 1000 de ore de
terapie au fost dăruite, în timpul petrecut de Andrew pe Atlantic.

Pe 19 noiembrie 2017, peste 280 de ambarcaţiuni au
luat startul în Regata ARC, Atlantic Rally for Cruisers.
Doar două veliere au avut echipaj integral românesc,
iar pe unul dintre ele, a fost și Daniela Bololoi. Daniela,
a plecat în aventura vieţii ei şi a îmbrăţişat cea mai
mare provocare de fundraising pentru copiii de care se
îngrijeşte de atâţia ani, 2700 de mile pentru 2700 de
ore de terapie.

Cursuri

Cursuri

Dezvoltat de terapeuţi și coordonatori
cu scopul de a profesionaliza personalul
implicat în recuperarea copiilor cu TSA,
în 2017 am continuat cursul „Terapie
comportamentală aplicată la copiii cu
tulburare de spectru autist”.
Acesta este o îmbinare de module
teoretice cu multe ore de practică
supervizată, astfel încât toţi copiii
diagnosticaţi cu TSA să beneficieze, în
drumul lor către recuperare, de sprijinul
unor terapeuţi cu adevărat pregătiţi.
Cursanţii au participat în număr mare
și în acest an, experienţa terapeuţilor
îndrumători oferită de lucrul direct şi
diferenţiat cu 150 de copii şi experinţele
practice oferite, situându-l ca o referinţă.

Terapie comportamentală aplicată la copiii
cu tulburare de spectru autist

Cursuri

Integrarea copilului cu autism în învăţământul de masă
Dezvoltarea unui sistem de educaţie, socializare
şi integrare pentru a-i ajuta pe copiii noştri să
aibă o tranziţie cât mai uşoară între camera de
terapie şi învăţământul de masă este unul din
obiectivele noastre zilnice.
Astfel, cursul gratuit, informativ şi practic,
dedicat cadrelor didactice “Integrarea copiilor
cu autism în grădiniţe şi şcoli de masă” este unul
dintre mijloacele prin care ne dorim să facilităm
o tranziţie mai uşoară a copiilor cu TSA către
învăţământul de masă.
Peste 250 de cadre didactice au fost informate
despre cum pot interacţiona cu copiii cu TSA şi
importanţa creării unei echipe multidisciplinare
de lucru pentru recuperarea acestora.

Cursuri
Părintele joacă un rol foarte important
în procesul de recuperare a copilului
cu TSA, fiind formatorul educaţional al
copilului.
Un loc important în activitatea Help
Autism este ocupat de programele
pentru susţinerea şi consilierea părinţilor
copiilor diagnosticaţi cu autism.
Astfel, este necesar ca acesta să deţină
toate informaţiile şi instrumentele de
lucru pentru ca abordarea în cadrul
activităţilor desfăşurate în timpul liber
să fie una coerentă cu intervenţia
terapeutică, adaptată nevoilor speciale
ale copilului cu întârziere în dezvoltare.

Curs informativ şi practic pentru părinţii copiilor cu TSA

Cursuri
Un pas important în diagnosticarea
copilului cu autism îl reprezintă o
evaluare psihologică corectă.
Pentru a veni în întâmpinarea cerinţelor
colegilor psihologi, în luna iulie a anului
2017 a fost lansat “Cursul de evaluare
psihologică a copilului cu TSA”.
Acesta se adresează tuturor psihologilor
clinicieni, indiferent de treapta de
specializare, care își doresc să evalueze
copii cu supiciune de autism.
Cursul este acreditat la Colegiul
Psihologilor cu 15 credite şi este
susţinut în baza unei programe bine
documentată de către psihologi clinicieni
şi psihopedagogi.

Curs de evaluare psihologică a copilului cu TSA

Evenimente

Evenimente
Ediţia a IV-a concertului Suflet în Culori a revenit
la Sala Radio din București cu trei muzicieni de talie
internaţională din trei ţări, România, Franţa și Spania,
reuniţi în TRIO HUILLET și a fost o experienţă acustică
desăvârșită.
Clara CERNAT (vioară/violă), Thierry HUILLET
(pian) și Gari CAYUELAS – KRASZNAI (clarinet),
au fost artiștii ce s-au alăturat iniţiativei celor
două organizaţii de a aduce în atenţia publicului
bucureștean conștientizarea autismului printr-un
concert de excepţie.
A fost cel de-al patrulea an în care am asociat Ziua
Internaţională a Conştientizării Autismului 2 aprilie,
cu arta de cel mai înalt nivel şi am oferit iubitorilor de
frumos şi de bine, Suflet în Culori.
Astfel, fondurile obţinute din vânzarea biletelor la
concert au fost direcţionate pentru susţinerea copiilor
din asociaţie, miracolul muzicii transformandu-se în
miracolul recuperării copiilor cu autism.

“Suflet în culori”– ediţia a IV-a

Evenimente

Noaptea albastră a autismului

Astfel, începând cu ora 19:00, Muzeul
Naţional al Satului “Dimitrie Gusti”,
Muzeul Naţional “George Enescu”,
Sala Radio, Sediul Kaufland din Barbu
Văcărescu şi creart – Centrul de
Creaţie, Artă și Tradiţie al Municipiului
București, au transmis prin aceasta
iniţiativă mesajul celor peste 30.000
de copii români afectaţi de tulburarea
De 8 ani, Asociaţia Help Autism se alătură de spectru autist.
manifestărilor internaţionale ale zilei, ca
parte a misiunii sale de a spori gradul
de conştientizare a tulburării, în rândul
societăţii româneşti. În anul 2017, ca parte
a evenimentului Suflet în Culori, concert
de referinţă al zilei de 2 aprilie, Asociaţia
pentru Muzică, Artă şi Cultură și Asociaţia
Help Autism înscriu Bucureştiul pe harta
oraşelor lumii care adoptă conceptul
“Light it up blue”.
Ziua Internaţională a Conştientizării
Autismului este marcată, la nivel mondial în
fiecare an, în data de 2 aprilie începând cu
anul 2007, odată cu rezoluţia Organizaţiei
Naţiunilor Unite, cu scopul de a contribui
la informarea societăţii privind tulburarea
de spectru autist şi nevoia de acceptare
şi integrare a persoanelor cu autism şi a
familiilor acestora.

Evenimente
Cel mai mare eveniment din Sud-Estul Europei dedicat
analizei aplicate a comportamentului, organizată între 21
şi 23 aprilie 2017, de Asociaţia Help Autism și Asociaţia
de Terapie Comportamentală Aplicată, la Universitatea
Română şi Facultatea de Psihologie. În cadrul conferinţei,
6 lectori internaţionali din Statele Unite, Marea Britanie şi
Grecia precum şi lectori din rândul specialiştilor românipsihologi, psihiatri şi logopezi şi-au expus lucrările.
Pe parcursul celor 3 zile de conferinţă şi workshopuri,
evenimentul a beneficiat şi la această ediţie de o mediatizare
pe măsură şi peste 450 de participanţi.
Primele două zile au fost adresate în special psihologilor,
psihiatrilor, logopezilor şi altor specialişti ce folosesc metoda
ABA, cea de-a treia zi fiind dedicată părinţilor, cadrelor
didactice şi personalului medical implicat în recuperea
copiilor cu autism.
Conferinţa a fost acreditată la nivel internaţional de Behavior
Analyst Certification Board, iar la nivel naţional, de către
Colegiul Psihologilor şi Colegiul Medicilor din România.

“Conferinţa Internaţională ABA” ediţia a VI-a

Evenimente
Ajuns la cea de-a VIII-a ediţie, concursul de ciclism cross
country organizat de Asociaţia Help Autism aduce, an
de an, în Pădurea Cernica sute de concurenţi, voluntari,
sponsori uniţi în jurul cauzei copiilor cu autism.
În ultima zi a lunii septembrie, câteva sute de pasionaţi
de ciclism şi fapte bune s-au aliniat la startul Rocket Bike
Fest. În 2017, traseele celor 8 curse pentru pasionaţi
de toate vârstele au fost pregătite de campionul la
MTB, Velodrom şi Ciclocross, Răzvan Jugănaru, iar zeci
de sponsori, din mai multe domeniide activitate, au
susţinut din nou evenimentul cu sponsorizări în bani
ori premii pentru câştigători.
În cele 8 ediţii, Rocket Bike Fest a însemnat mai mult
de 3400 concurenţi şi peste 6800 participanţi care au
conştientizat că autismul este printre noi şi au aflat
povestea copiilor pentru care acceptarea, integrarea şi
sprijinul comunităţii înseamnă şansa unui viitor.
www.rocketbike.ro

“Rocket Bike Fest” ediţia a VIII-a

Evenimente
În 9 noiembrie 2017, am organizat cea de-a
cincea ediţie a evenimentului dedicat sponsorilor,
partenerilor și voluntarilor asociaţiei “Trofeul
Generozităţii”.
Evenimentul s-a bucurat, de prezenţa a peste
150 de invitaţi, prieteni vechi și noi, susţinători
ai cauzei copiilor speciali. Am celebrat încă un
an în care cei 500 de copii ai asociaţiei au făcut
progrese în drumul către recuperare, iar prin
campaniile de conștientizare societatea a început
să înţeleagă că autismul există, iar copiii cu acest
diagnostic au dreptul la o viaţă normală.
Amfitrionul serii a fost omul de radio, televiziune
şi de suflet, Liana Stanciu.
Atmosfera de poveste a fost completată de
momente artistice de excepţie oferite de Luminiţa
Anghel și Nicoleta Nucă și de prezentarea de modă
a brandului Viggo, oferită de Cătălin Botezatu.

“Trofeul Generozităţii”ediţia a IV-a

Evenimente

Concert pentru povești diferite

Concert pentru povești diferite, a luat naștere la
iniţiativa colegei noastre Laura Radu. Astfel, în 2017 au
avut loc o serie de concerte pentru copiii speciali cu
scopul strângerii de fonduri și de a aduce aproape de
cauză cât mai multe persoane. Astfel, artiști precum
Trupa A-chord, Laura Radu, Andreea şi Bebe Acustic au
cântat pe 23 iulie 2017, la Yellow Pub pentru o seară de
muzică bună şi gânduri de bine pentru copiii asociaţiei.

Ne-am reîntâlnim cu conceptul pe 10 decembrie 2017, la Yellow Club
pentru o seară cu atmosferă de sărbătoare și fapte bune împreună
cu Laura Radu și Cristian Prăjescu, două voci de excepţie, ce ne-au
introdus în spiritul sărbătorilor de Crăciun.

Evenimente

Pictează și testează cu pastă de dinţi

Micuţii copii din asociaţie au învăţat
și au pictat cu pastă de dinţi colorată,
descoperind noi experienţe în cadrul
atelierelor organizate de Asociaţia Sănătate
pentru Viaţă, în centrele noastre.

Artistul vizual Roxana Ene a transpus viziunea micilor pictori în aceste 3 tablouri
speciale ce au fost licitate într-o gală dedicată binelui.

Evenimente

Tabără

Integrarea copiilor în societate este unul
dintre obiectivele noastre principale și
dacă începem prin programe dedicate în
camerele de terapie, apoi generalizam
informaţiile, firesc continuăm cu emoţiile
părinţilor la primele tabere ale copiilor
speciali.

Pentru noi și părinţii piticilor noștri acesta este semnul că recuperarea
lor este pe drumul cel bun și sunt pregătiţi să facă încă un pas către
independenţă și integrare.
Astfel, copiii noștri au învăţat să descopere lumea la munte și cu drag
au și creat suvenirurile atât de apreciate de mămici.

Evenimente

Serbare de Crăciun în centrele Help Autism

Moș Crăciun a venit și anul acesta pentru copiii
noștri, cu emoţii pentru terapeuţi care au pregătit
cu grijă serbările, dar mai ales pentru părinţii
care au ascultat poeziile și cântecele celor mici.

Micuţii noștri ne-au dus, înainte de Crăciun, în povestea magică a copilăriei
și fiecare dintre noi am retrăit momentele speciale ale acesteia.
Darurile mult așteptate au venit de la Moș Crăciun şi au bucurat copiii
și nu numai.

Campanie
conștientizare

Campanie conştientizare
Dacă ai pătrunde pentru câteva secunde
în mintea unui copil cu autism, ai reuşi
să îi înţelegi mai bine lumea?
11 studenţi ai Universităţii Naţionale
de Artă Teatrală şi Cinematografică
au încercat să creeze un fragment al
senzaţiilor resimţite de un copil special.
Au invitat oameni obişnuiţi să ia parte
la experiment şi să între în mintea unui
copil cu autism iar ce a ieşit a fost
emoţie în cea mai pură formă, surprinsă
de camerele de luat vederi. Vă invităm
să urmăriţi mai jos rezultatul unui
experiment unic.

https://www.helpautism.ro/en/news/intra-in-mintea-unui-copil-cu-autism

Intră în mintea unui copil cu autism

Centre
Help Autism

Centrul Casa Soarelui
2 aprilie 2014, de Ziua Internaţională a Autismului
în parteneriat cu DGASPC Sector 3, am deschis
centrul Casa Soarelui - centru de diagnostic precoce,
evaluare psihologică şi consiliere pentru copiii cu
întârzieri în dezvoltare.
35 de copii au lucrat zilnic împreună cu terapeuţii
lor, fiecare oră de terapie aducându-i mai aproape
de recuperare și integrare.

Centrul Help Autism Nord
Din 2015, în nordul capitalei funcţionează primul
centru de terapie Help Autism din această zonă. A fost
deschis cu sprijinul Kaufland România și a avut în grija
pe parcursul anului 19 prichindei.
În fiecare an, Kaufland România, a fost alături de
asociaţie în susţinerea acestui centru pentru o șansă
la o copilărie pe care acești copii o merită.

Centrul Delea Nouă
Povestea Help Autism a început pe 23 noiembrie
2013 când s-a deschis primul centru de diagnostic
și recuperare Delea Nouă.
În 4 ani de funcţionare au beneficiat de terapie,
în acest centru, 118 de copii.
În 2017, 40 de copii au beneficat aici de recuperare
prin terapie ABA, kinetoterapie și terapie 3C.

Centrul Mălin
În anul 2016, în cadrul proiectului „Înfiinţare
centre de furnizare servicii inovatoare de
psihoterapie” am înfiinţat Centrul Mălin unde în
cei 2 ani de funcţionare, 75 de copii au avut
şansa la recuperare.
Centrul Mălin este cel mai mare dintre centrele
Help Autism, 50 de copii primesc zilnic aici
terapie de recuperare, ghidaţi de 16 terapeuţi.
O parte dintre acești copii au fost incluși în
programul Părinte pentru Părinte.

Centrul Suceava
În cadrul proiectului „Înfiinţare centre
de furnizare servicii inovatoare de
psihoterapie” a fost inaugurat la
Suceava, cel de‑al șaselea centru de
evaluare psihologică şi inter
venţie
timpurie în autism, al asociaţiei.
Și în anul 2017, am continuat
parteneriatul cu cu Consiliul Judeţean
Suceava și Direcţia Generală de
Asistenţă Socială și Protecţia
Copilului Suceava (DGASPC) putând
astfel să ofere continuitate copiilor
cu autism.
Astfel, 30 de copii au primit zilnic
terapie, dar şi servicii gratuite de
diagnostic şi evaluare psihologică
pentru copiii din judeţ.

Centrul Harap Alb
Centrul de intervenţie timpurie și terapie specifică individuală
pentru copilul cu autism înfiinţat în cadrul parteneriatului cu
DGASPC Sector 4, și-a continuat activitatea pe parcursul
anului 2017.
În cadrul centrului, pe parcursul anului, 12 copii din sectorul
4 au primit terapie de recuperare, 4 terapeuţi specializaţi
lucrând zilnic cu aceștia.

Parteneriate

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 aici
să beneficieze de cea mai bună
intervenţie personalizată pentru
creşterea şanselor la recuperare.
În 2017, ne-am bucurat de
deschiderea autorităţilor publice
și am reînoit parteneriatele cu
DGASPC Sector 3, DGASPC
Sector 4, DGASPC Sector 6,
DGASPC Mehedinţi, DGASPC
Suceava, DGAPSC Dâmboviţa și
am încheiat parteneriatul nou cu
DGASPC Cluj-Napoca.

Bucureşti
Sectorul 3

Bucureşti
Sectorul 4

Cluj-Napoca
Bucureşti
Sectorul 6
Dâmboviţa
Mehedinţi
Suceava

Parteneriate
Federaţia Română de Fotbal s-a alăturat
eforturilor de integrare a copiilor cu
autism şi în cadrul unui parteneriat
încheiat cu Asociaţia Help Autism, și au
promovat prin sport, integrarea copiilor
speciali şi dreptul lor la o viaţă cât mai
aproape de normalitate.
Ca primă activitate a iniţiativei, la
începutul lunii octombrie, 25 de copii cu
autism din centrele asociaţiei, au făcut
cunoştinţă cu fotbalul, chiar pe unul
dintre terenurile complexului Naţional
Arena.
Acţiunea a fost desfăşurată sub formă
unei ore de socializare în care copiii au
fost implicaţi în diverse activităţi care să
îi ajute să interacţioneze unii cu ceilalţi şi
să îşi dezvolte abilităţile de mobilitate şi
coordonare.

Federaţia Română de Fotbal

Parteneriate
Kiehl’s România a susţinut la nivel european,
Asociaţia Help Autism prin 500 de ore de
terapie pentru copiii cu tulburări de spectru
autist, ca parte a campaniei internaţionale
de conștientizare a autismului, lansată de
Kiehl’s în parteneriat cu actorul Matthew
McConaughey.
Pe durata campaniei, oricine a putut deveni
ambasador al cauzei copiilor cu autism.
Clienţii Kiehl’s care au cumpărat produsul
în ediţie limitată Kiehl’s x Matthew
McConaughey Limited Edition Ultra Facial
Cream, din magazinele mărcii, au primit un
simbol al acestei colaborări şi al conştientizării
autismului, o brăţară cu logo-ul HELP AUTISM.
Asocierea Help Autism cu campania
internaţională, a însemnat o recunoaștere
a implicării și vizibilităţii noastre la nivel
naţional.

Kiehls România - Let”s talk about autism

Proiecte şi
programe

Proiecte şi programe

www.autismconnect.ro

La 3 ani de la lansare, platforma www.
autismconnect.ro a devenit portalul
care centralizează informaţii despre toţi
cei implicaţi în recuperarea copiilor cu
autism, atingându-si astfel obiectivul.
În anul 2017, pe portal au fost publicate
pentru cititori noi articole și interviuri
articole cuprinzând informaţii de
specialitate, noutăţi din problematica
autismului, interviuri şi recomandări ale
specialiştilor.

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

Connecting for children with autism
Cu sprijinul Fundației Vodafone, în parteneriat cu
ATCA și Asociația New Odissey, am derulat proiectul
“Connecting for children with autism”. În cadrul
proiectului, a fost dezvoltată platforma Eduaba –
prima aplicație integrată din România care permite
conectarea în timp real a membrilor echipei
multidisciplinare implicate în terapia și recuperarea
copiilor cu autism - medic, psiholog, asistent social,
părinte și educator.
Platforma cuprinde două mari componente, o bază de
date și o aplicație mobilă. Este un instrument care
vine să schimbe modul în care procesul de recuperare
se desfășoară, reușind să reunească, nu doar
informație, ci expertiza specialiștilor implicați, pentru
o privire de ansamblu asupra evoluției și căii de
urmat mai departe pentru cele mai bune rezultate în
recuperarea copiilor cu TSA.

Proiecte şi programe

Dezvoltarea Economiei pentru o Sustenabilitate Socială

Cele 3 structuri de economie socială înfiinţate,
în anul 2015, în cadrul proiectului pe fonduri
europene “Dezvoltarea Economiei pentru
o Sustenabilitate Socială” și-au continuat
perioada de sustenabilitate, continuându‑și
activităţile.
Astfel, AHA Print, a oferit clienţilor servicii
de print digital și plotter, diversificânduși activitatea prin presatarea de servicii de
inscripţionare textile conform cerinţelor
pieţii.
AHA Kids, a lansat noi ateliere de dans, limbi
străine, precum și sesiuni de socializare
pentru copiii cu TSA, încercând astfel să
oferte cât mai multe servicii specifice.

atelier

Proiecte şi programe
Programul “Părinte pentru Părinte” a fost
iniţiat în anul 2014, iar în cei 3 ani de
desfăşurare peste 100 de copii au beneficiat
de terapie gratuită zilnică, timp de 12 luni în
cadrul acestuia.
De programul „Părinte pentru Părinte” a
putut beneficia orice copil cu vârsta cuprinsă
între 1 şi 5 ani, care prezenta diagnostic de
TSA şi deţinea certificat de încadrare în
grad de handicap. Evaluarea dosarelor a
fost făcută ca în fiecare de către Comitetul
de părinţi al asociaţiei Help Autism.
În ediţia 2017 a programului „Părinte pentru
Părinte”, 37 de copii diagnosticaţi cu TSA,
au beneficiat de un program de recuperare
intensiv, gratuit, în cadrul Centrelor Help
Autism din București.

Părinte pentru Părinte

Proiecte şi programe
În cei 5 ani de evaluare psihologică gratuită
pentru diagnosticarea precoce, sute de copii
au fost evaluaţi. Încă de la începutul activităţii
Help Autism, diagnosticarea precoce a
reprezentat una dintre priorităţile noastre,
de aceea unul dintre primele proiecte mari
Help Autism, iniţiat încă din anul 2012 a fost
Programul Naţional Gratuit de Diagnostic
Precoce şi Evaluare Psihologică Complexă.
În anul 2017, 595 de copii au beneficiat
de evaluare psihologică, bazată pe testele
acreditate internaţional, ADOS, ADI-R,
ABAS, EMAS, ECI, ASRS, PEP-3, PED-A si
PED-B, SON-R, Carolina Curriculum.
Ca urmare a expertizei dobândite, în 2017
am lansat cursul ”Evaluarea psihologică a
copilului cu Tulburare de spectru autist.”

Programul naţional de diagnostic şi evaluare

Proiecte şi programe

Înfiinţare centre de furnizare servicii inovatoare de
psihoterapie
75 de copii cu autism au primit șansa la recuperare, prin intermediul
proiectului “Înfiinţare centre de furnizare servicii inovatoare de psihoterapie”
co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei şi implementat de către Asociaţia
Help Autism în parteneriat cu Asociaţia Autism, Terapie, Sport şi Arte Argeş.
Proiectul a fost finalizat în luna iulie a anului 2017 și a oferit susţinere în programul
de recuperare în cele 3 centre: Centrul Mălin, Centrull Help Autism Suceava și
Centrul Mihai din Pitești, pentru 75 de copii cu tulburări de spectru autist.
În cadrul proiectului, au fost informaţi 3641 de medici prin intermediul parteneriatului
cu SNMF, au fost vizitate 750 de cabinete medicale în cele 3 judeţe, de către 10
voluntari pentru a le prezenta semnele pe care le poate prezenta copilul cu autism
precum şi rolul pe care medicul de familie îl are în depistarea precoce a tulburării,
prin aplicarea chestionarului de screening la intervalele de vârstă recomandate.

Proiecte şi programe

Campanie de diagnostic precoce
a întârzierilor în dezvoltare
Continuând eforturile pe care le facem pentru diagnosticarea timpurie a copilului
cu TSA în cadrul proiectului derulat cu fonduri eleveţiene am s-a făcut evaluarea
psihologică a 613 copii cu vârstă cuprinsă între 1 şi 3 ani, din creşele şi grădiniţele
din Sectorul 3. De asemenea, s-au oferit de servicii de specialitate pentru 30 de
copii identificaţi cu întârzieri în dezvoltare.
Rezultatele evaluării au confirmat încadrarea copiilor din Sectorul 3 în incidenţa
mondială, atât în ceea ce privește diferenţierea pe gen cât și din punct de vedere
al numărului total al copiilor afectaţi de tulburări de spectru autist.
Astfel, dintre cei 613 copii incluși în proiect, 12 au fost diagnosticaţi cu Tulburare
de Spectru Autist, ceea ce reprezintă o incidenţă alarmantă de 1 din 51 de copii.
Diagnosticul a apărut mai frecvent în rândul băieţilor, 1 din 40, decât în rândul
fetelor, 1 din 84, însă ca număr total peste media comunicată la nivel mondial de
1 din 68 de copii care ar fi diagnosticaţi cu aceată tulburare.
În cadrul acestuia s-a realizat și o campanie de conștientizare a drepturilor copiilor
cu întârziere în dezvoltare și s-a realizat unui ghid de bune practici menit să asiste
părinţii în lungul drum al recuperării.

Proiecte şi programe

“Ajută și tu!”
www.1leupezi.ro

Noua platformă ”1 leu pe zi” a fost
lansată în luna aprilie a anului 2017.
Astfel, acum platforma cuprinde și
38 campanii de susţinere individuală
a copiilor din asciaţie, devenind un
instrument principal de fundraising.
De asemenea, cele 3 proiecte principale
ale asociaţie se regăsesc pe platformă
cu posibilitatea de donaţie unică și
donaţie recurentă: Diagnostic gratuit,
Terapie gratuită, Deschiderea de noi
centre.
www.1leupezi.ro, intră pe platformă
alege o cauză şi donează pentru
recuperarea copii speciali.

Proiecte şi programe

În cadrul proiectului ”Voluntariat în servicii sociale
- VISS” derulat de Federaţia VOLUM în perioada
octombrie 2016 – octombrie 2017, Asociaţia a fost
partener.
Astfel, în cadrul acestuia am urmărit creșterea
gradului de conștientizare a autismului în rândul
populaţiei, susţinerea permanentă a programelor
de diagnostic precoce, chiar de la vârsta de 1 an, și
a programelor de intervenţie în autism.
6 voluntari implicaţi în programele de terapie
ocupaţională i-au sprijinit pe copii, în dezvoltarea
abilităţilor de motricitate fină și în dobândirea de
abilităţi noi de integrare.

Voluntariat în servicii sociale - VISS

Date
financiare

Venituri Asociaţia Help Autism – 2017
1

2

VENITURI
20 17

2

Sponsorizari 20%
2.058.895 lei
FONDURI NERAMBURSABILE
367.819 lei

4

5

11.118.557 lei

FACILITATE 2%
7.224.284 lei

6

7

DONATII
796.598 lei
TIPOGRAFIE
209.560 lei
GRANTURI COMPANII
336.464 lei
ALTE SURSE
124.938 lei

Cheltuieli Asociaţia Help Autism – 2017
1

Cheltuieli Asociaţia Help Autism – 2016

1

2

Cheltuieli Asociaţia Help Autism – 2016

2

3
3

TERAPIE SI RECUPERARE DOMICILIU
5.008.506 lei
TERAPIE SI RECUPERARE
DOMICILIU
5.008.506
lei
CENTRE
TERAPIE
CENTRE
TERAPIE
3.095.816
lei
3.095.816
lei
CHELTUIELI
ADMINISTRATIVE
CHELTUIELI ADMINISTRATIVE
1.729.550 lei
1.729.550 lei

CHELTUIELI
CHELTUIELI
20 17 20 17

11.165.914 lei

11.165.914 lei

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8
9

9
1
0

1
0

FONDURI NERAMBURSABILE
FONDURI NERAMBURSABILE
497.156
lei
497.156 lei
TIPOGRAFIE
TIPOGRAFIE
273.649
lei
273.649 lei
lei
lei
ORGANIZARE
PARINTI
ORGANIZARE
PARINTI
160.958 lei
160.958
lei
CAMPANII FUNDRAISING
CAMPANII FUNDRAISING
135.275 lei
135.275 lei
CURSURI SI FORMARI

CURSURI
SI FORMARI
133.040
lei
133.040
lei
GRANT-URI INTERNE
69.824 INTERNE
lei
GRANT-URI
69.824
lei
ORGANIZARE
EVENIMENTE
62.139 lei
ORGANIZARE
EVENIMENTE
62.139 lei

Mulţumim sponsorilor
şi partenerilor care au
sprijinit activitatea
noastră în 2017

Sponsori şi parteneri
Agroindustriala Pantelimon Srl; Akka Romserv SRL; Aktor Technical Societe Anonyme SA; Alka Trading Co SRL; Ami- Raw
Company; Arca Health Services SRL; Asgo Telecom SRL; Asociatia copiilor cu malformatii gastrice complexe; Asociatia
Minti Creative; Asociatia Nationala de Interes Public; Asociatia On Institute; Asociatia Piano Therapy; Asociatia Romana de
Scrima Veterani; Auchan - Fundatia Franta; BASF srl; Bebetei Investments Group srl; Best Distribution srl; Birou Executor
Judecatoresc Mihai Cristian; Birou Individual de Arhitectura Oana Disescuș C.N.C LTD Exim; Cabinet Individual de Avocat
Ionescu Monica Teodora; Calipso Srl; Cargo Star Trading SRL; Casa Mediterana Import (din acelasi grup cu Nordic Import);
Castrol Lubricants Ro SRL; Cojocaru Cristina-Roberto; Colliers International; Combinatul De Ingrasaminte Chimice; Comiga
Prod Impex SRL; Confezioni Nadia SRL; Consix Constructii; Costache Alexandru- pers fizica; Cribo Grup SRL; Cristian
Bursuc- pers fizica; Data Impex SRL; Densit SRL;Deutek SA; Driu Razvan Vladut- donatie pers fizica; Edilterm Servis SRL;
Editura Frontiera; Editura Philobia’; Electro Admon SRL; Electro Total System SRL; EMCA Fenestra; Euromedia Group SA
Eurotonex SRL; Farmacia Tei SRL; Fundatia Autonom; Fundatia Mobexpert; Fundatia United Way Romania; Fundatia
Vodafone Romania; Gesaf Trade SRL; GFK Romania- Institut de Cercetare de Piata SRL; Ghestaf Trade SRL; Gicabe Com
SRL; Gramada Radu- pers fizica; Grigeo SRL; Grup Exploatare Intretinere Palat CFR; Hercon Design SRL; Hiros Rom; Inox
Center SRL; Inter Conti Com SRL; Jaguar IMP SRL; Kaufland Romania Societate in comandita; Khasm Group SRL; Lavru
Pordcom SRL; Lebario Ro SRL; Mobile Mania SRL; Monolit Ind S.R.L.; OK Albastru Rosu ; Pentalog Romania SRL; Premia
Software Solutions SRL; Prod Gabi 2000 SRL; Raiffeisen Leasing IFN SA; Rechoralex SRL; Regenersis SRL; Regia Autonoma
“Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian” ROMATSA ; Riviera Bike SRL;Roedl &Partner Outsourcing SRL;
Romkatel ROVAMIN MATFER SRL; Royal Computers SRL; S C Top Seeds SRL; S.C World Comm Trading GFZ S.R.L; S.C.
Borg Design SRL; S.C. Olimp Security SRL; S.C. Orbico S.R.L.; S.C. Organic Fresh Food S.R.L.; Advanced Sftware Solutions
SRL; AGRICOVER SRL; Agro Chirea; Agro Fondinvest SRL; Agro Porumb SRL; Agromec Dragalina SRL;

Sponsori şi parteneri
Aio Grand Projects SRL; Aktor Technical Societe Anonyme; Amalbo Consulting SRL; AMC WEB SERVICES SRL; AMD
Nobel Pharmaceutical SRL; Anama Trans Express SRL; Andra’s IMPEX SRL; Aqua 2M Ecostyle SRL;Arbomedia; Arli-CO SRL;
Aston Com SA; Audio Video Lights Sustems SRL; Audio Video Lights Systems SRL; Axxa Company SRL; B&B Collection
SRL; Baneasa Developments SRL; BAXOM SRL; Beneton Serv SRL; Best Distribution SRL; Best Tires Shop SRL; Bian Cold
SRL; Biazzo SRL; Bios Plant SRL; Braco SRL; BRIDGEXIM IND SRL; Bright Spot Solutions SRL; BT Best Tools Company
SRL; BudaCosntructii SRL; SC Business Land Construct SRL; C.N.C. LTD EXIM SRL; Celpi SA; Cinar Food Distribution
SRL; Clady Wheels SRL; Claus Coferaria SRL; CMD Boutique SRL; Condor Ex SRL; CONSITRANS SRL; Constar Grup SRL;
Construct Perom; Corola Eufrat SRL; Crystal Tehnologies SRL; Dacia SRL; Danbo Impex SRL; Davia Trust Srl; Decomar
SA; DIRECT RESPONSE SRL; DNATA CATERING SRL; Dona SRL; Doni International Galaxy; Drink Servicii 205 SRL; Drive
Car Rental SRL; DRUM PROIECT SRL; DV City Automobile SRL; Ecuator SRL; SC Electro Admon SRL; SC Elicom SRL;
SC Endless Com SRL; SC Essilor Romania SRL; SC Euro Construct Trading 98 SRL; SC Euro Prof MM SRL; SC Eurobeta
Colors SRL; SC Euroges Holding SRL; SC F64 Studio SRL; SC Fan Courier Express SRL’SC Farmaceutica Argesfarm Sa;
SC FD Finacial Diagnosis SRL; SC FLAGA LPG SA; SC GH Speed Class SRL; SC Griceo SRL; SC Hana Distributie SRL;
SC Hercon Design SRL; SC Hiros Rom; SC Holland Farming Agro; SC Holland Farming Agro SRL; SC I & I Business Team
Concept SRL; SC ID Scout; SC Ideactif SRL; SC Industrial Solutions SRL; SC Inpuff Fashion Store SRL; SC Interand SRL; SC
Interbrands Marketing and Distribution SRL; SC Interbrands Marketing&Distribution SRL; SC Ionx Center SRL; SC iStyle
Retail SRL; SC Iulia Flores Distributions SRL; SC Ixy Retail SRL; SC Jay Advetising; SC Josefine Construct SRL; SC Kalpo
SRL; SC Kantar Millward Brown SRL; SC Klaussenburg Recycling GmbH SRL; SC Kukodex SRL; SC Laurian Com Impex SRL;
SC Logic Trade SRL; SC Lucidius SRL; SC M.A.V. TIP SRL; SC Mach Foreign Trade Distribution SRL; SC Magrim Com SRL;
SC Marchesa Consult SRL; SC Marctel Sit SRL; SC Mega Grup Invest S.A.; SC Megatech Trading & Consulting S.R.L.; SC

Sponsori şi parteneri
Mercury Research SRL; SC Mercury360 Communications S.R.L; SC Metalcolect Trading SRL; SC Metalconsulting SRL; SC
MGM Plus Comprod SRL; SC MilleniuM Pro Design SRL; SC Module Works SRL; Sc Neagoe Fluoropolimeri SRL; SC Negru
SRL; SC New Multimedia Solutions SRL; SC Nutricult SRL; SC O.O.H Promotin Factory; SC Oas Construct Tainar SRL; SC
Oca Tours SRL; SC Olimp Security SRL; SC Originality Sistem SRL; SC Oscar Downstream SRL; SC Paritrans SRL; SC Pedro
Company Constructexim SRL; SC Piontani Services SRL; SC PKF Finconta SRL; SC Prod 3D SRL; SC Proeco Gas Systems
SRL; SC Proeco Gas Systems SRL; SC Quatro Grup Distribution SRL; SC Rechoralex SRL; SC Rego Com SRL; SC Remba SM
SRL; Riviera Bike SRL; Sc Rohe Romania SRL; SC Rom Corex Cooling SRL; SC Romara Art Consulting Srl; SC Rompharm
Company SRL; SC Romprest Energy Srl; SC Romraz Consulting SRL; SC Ropeco Bucuresti SRL; SC Roservice SRL; Royal
Computers SRL; Sarah Farm Comert IMP.EXP SRL; Sarah Farm-Med Impex Srl; Sava Serv Construct Srl; SC Selcar
International SRL; SC Sim Montage Metallique SRL; SC Societe Generale European Business Services SA; SC Software si
Echipamente Elctronice pentru Dezvoltare “Seed” Srl; SC Software SI Echipamente Electronice pentru Dezvoltare “SEED”;
SC Stand Expo SRL; Sc Sunrise Garden Srl; SC Tasu Gold; SC Techno Office SRL; SC Teleprecision-MTS SRL; SC Timi
Import Export SRL; SC Titan Automatizari; SC Top Seeds SRL; SC Traction Systems Support SRL; Sc Trans Nova Impex
SRL; SC Transemnal srl; SC Travel Time D&R; Sc Tunic Pord SRL; Sc Universal Solution; SC Universal Solution; SC West
Residential Park SRL; SC Wooden Doors International SRL; SC World Comm Trading GFZ SRL; SC YKK Romania SRL; SC
Zandeea Trade SRL; SC Zuko Solution SRL; Selcar International SRL; Sigma Design Proiect SRL; Societatea Agricola Plevna;
Societatea Commoditity Trust AG SRL; Societatea Commodity Trust AG SRL; Societatea Grup Exploatare Intretinere
Palat SA; Sorghe Com SRL; Stoian Cristiana Elena PFA; Storm Sped SRL; Sunmedair Travel&Tourism Services SRL; Synevo
Romania SRL; Tafsan Construct; Team Logistc Specialists SRL; Thepesia Corporate Advisory- donatie pers fizica; Trade
Expert Investment Media SRL; Univers Enciclopedic Books SRL; Vector International SRL; Verona Comserv Srl;
Vivre Deco SRL.

Sediul administrativ Intrarea Graurului nr. 9, Sector 3, Bucureşti;
0371 184 067; contact@helpautism.ro; www.helpautism.ro

Centre H
 elp Autism
Centrul „Delea Nouă”
Str. Delea Nouă nr. 36,
Sector 3, Bucureşti

Centrul „Mălin”
Intrarea Graurului nr. 9,
Sector 3, Bucureşti

Centrul „Casa Soarelui”
Str. Marin Pazon, nr. 2-4,
Sector 3, Bucureşti

Centrul „Suceava”
Bulevardul George Enescu
nr.16, Suceava

Centrul „Nord”
Emanoil Porumbaru nr.
75,Sector 1, Bucureşti
contact@helpautism.ro
www.helpautism.ro

Help Autism

