RAPORT ANUAL
2019

Subscrisa, ASOCIATIA HELP AUTISM, persoana juridica romana recunoscuta ca fiind de utilitate
publica prin H.G. nr. 618/23.08.2018, cu sediul în București, str. Delea Noua nr. 36, 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 București în dosarul nr. 1085/301/2010, Cod de
înregistrare fiscală 26590428, având contul nr. RO05BACX0000000843775000, deschis la Unicredit
Bank, sucursala Stefan cel Mare, telefon 0371.184.067, e-mail: contact@helpautism.ro, reprezentata
prin Președinte – Daniela Doina Bololoi, înaintăm prezentul raport de activitate aferent anului 2018.
I. Despre noi
De aproape 10 ani în sprijinul copiilor cu autism!
Asociația Help Autism este astăzi, la aproape 10 ani de la înființare, cea mai mare organizație dedicată
cauzei din România. Susținem peste 600 de copii și adolescenți diagnosticați cu TSA -Tulburare de
Spectru Autist în programe de terapie, 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 conștientizare, lobby și
advocacy, Help Autism caută să ofere constant un spectru de soluții pentru copiii cu autism și familiile
lor. Help Autism sprijină instituțiile publice pentru a crește calitatea serviciilor oferite de acestea prin
cele 6 parteneriate public-private - cu Direcțiile de Asistență Socială și Protecția Copilului din
București, Suceava, Drobeta Turnu-Severin, Dâmbovița - și la domiciliu, desfășoară cursuri de formare
în terapie ABA, cursuri gratuite pentru informarea cadrelor didactice, workshop-uri și sedințe de
consiliere pentru părinți și este co-organizator al Conferinței Internaționale ABA - știința care stă la
baza
terapiilor
de
recuperare
în
autism.
II. Anul 2019 a însemnat
 600 de copii sprijiniţi în programe de recuperare
 85.000 de persoane ne-au susţinut, redirecţionând 3,5% din impozitul pe venit
 264 000 de ore de terapie finanţate de Help Autism
 410 de copii evaluaţi în Programul Naţional de Diagnostic și Evaluare
 200 de psihologi, cadre didactice și părinți au urmat cursurile în autism și terapia ABA

III. Centre Help Autism
235 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
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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.
Astfel am continuat parteneriatele din București cu DGASPC Sector 3, DGASPC Sector 4, DGASPC
Sector 6, precum și cu direcții din țară DGASPC Mehedinţi, DGASPC Suceava, DGAPSC Dâmboviţa.
La Centrul Ioana din București am găsit calea pentru a oferi evaluare psihologică gratuită pentru copiii
cu simptome de autism cu vârstă până la 5 ani.
V. Terapie
1. Terapie zilnică
În centrele Help Autism copiii cu autism fac zilnic un mix de terapii pentru a-și atinge potențialul:
terapia ABA de bază, kinetoterapie, logopedie, meloterapie, totul sub coordonarea specialiștilor cu
peste 5 ani experiență. În 2019, peste 235 de copii și adolescenți cu autism au urmat constant programe
de intervenție terapeutică și coordonare a programelor de intervenție în centrele asociației. Alți peste
350 de copii au făcut terapie la domiciliu sau în centrele partenere. Doar în 2019, 102 copii au intrat
în
programele
Help
Autism.
2. Body Moves the brain
O terapie inovatoare a fost dezvoltată de specialiștii noștri Alex Pleșca și Irina Bujor în anul 2019.
Terapia însoțită de mișcare cu ajutorul obiectelor a presupus dezvoltarea unor instrumente speciale. În
cadrul terapeutic pe care îl construim facem în așa fel încât efortul cognitiv să fie însoțit de senzații
corporale în activități construite cât de mult posibil după arhitectura jocului.
3. Grupuri de socializare
Activitățile de terapie individuală sunt urmate de activitățile de generalizare și socializare într-un
proces firesc de integrare a copilului în societate. Asociația organizează grupuri de socializare,
dedicate pe categorii de vârstă 4-5 ani, 6-7 ani prin care sunt exersate abilități de participare la lecție
abilități de limbaj expresiv, abilități de imitație, abilităţi pre-şcolare, abilităţi de autonomie personală.
Toate acestea în grupuri de 4-6 copii sub îndrumarea a 3-4 specialiști cu experiență din asociație. Astfel
de grupuri se desfășoară în toate centrele Help Autism.
4. Meloterapie prin proiectul Sound of Life
Proiectul finanțat de Hard Rock Café a fost derulat pe o perioada de 3 luni (august – octombrie), luni
în care au fost organizate săptămânal 3 grupuri de meloterapie cu 20 de copii. Scopul proiectului
„Sound of Life” este de a extinde metoda terapiei muzicale de la terapia unu la unu la grupurile de
socializare. Grupurile de terapie muzicală creează mediul în care copiii se pot apropia unii de
ceilalți, apropiere cu un rol esențial în dezvoltarea comportamentului și a
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vorbirii. Noua componentă a programului vizează combinarea terapiei muzicale cu mișcările de dans
pentru îmbunătățirea coordonării corpului.
5. Mini-tabere
Procesul de generalizare a programelor învățate în camerele de terapie pregătesc integrarea copiilor
speciali în societate. În tabere, copiii noștri au învăţat să descopere lumea în natură, să-și facă prieteni,
să reușească să gestioneze situații noi pentru ei. Specialiștii însoțitori au lucrat cu ei programele de
viață independentă: rutina zilnică, masa, somnul, îngrijirea personală și socializarea. 3 serii de copii
din București și Suceava au fost în mini-tabere, în total au participat 30 de copiii in 3 tabere,
aproximativ
același
număr
de
însoțitori.
6. Formarea propriilor specialiști
Formarea continuă menține standardele de terapie. De aceea, specialiștii noștri au început în 2019
programul de formare în integrare senzorială și 12 dintre psihologi au participat la evenimentul
profesioniștilor ABA organizat de Institutul ABA România și Departamentul de Psihopedagogie
Specială. În fiecare an, toți specialiștii participă la Conferința Internațională ABA, eveniment pe care
îl organizăm împreună cu Autism Voice.
VI. Suport și informare familie
În 2019 am înființat Departamentul de Informare și Suport pentru Familie (Help Desk). Colegii noștri
au răspuns la peste 45 000 de apeluri și 30240 de emailuri și au îndrumat astfel familia pe traseul
diagnosticării și terapiei. Psihologul departamentului a consiliat 70 de familii, în total 840 sedinte de
consiliere pentru familie. Help Desk s-a ocupat de menținerea standardelor minime de calitate ale celor
3 centre acreditate și a obtinut subvenția de la Bugetul de stat, în baza Legii 34/1998.
VII. 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 pregătim comunitatea pentru a sprijinii evoluția copiilor și adolescenților cu autism:
formăm specialiști, pregătim cadre didactice, învățăm familia să facă parte din procesul de terapie.
1. Cursul ”Terapie comportamentală aplicată la copiii cu tulburare de spectru autist”
Specialiștii noștri susțin cursuri de formare pentru specialiștii care vor să se inițieze sau să se
perfecționeze în terapia aplicată a comportamentului, astfel că Asociația a acreditat cursul de ,, Terapie
comportamental aplicată în TSA, în cadrul Colegiului Psihologilor, astfel că oferim 60 de credite în
urmă participării la acest curs. Cursul are o frecvența de o dată pe luna și constă în 16h de terapie și
48 de ore de practică în centrele noastre, iar în anul 2019 am susținut cursul în 10 luni, formând peste
102 de specialiști. Obiectivul este de a formă cât mai mulți specialiști care să ofere calitate in lucrul
cu copiii cu CES.
2. Cursul pentru cadre didactice “Cunoaşterea, înţelegerea tulburărilor de spectru autist şi
învăţarea unor tehnici de integrare a copiilor cu diagnostic”
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Succesul în integrarea școlară a copiilor cu TSA este asigurat de implicarea cadrelor didactice, iar ca
acest lucru să fie posibil ne-am aplecat atenția spre a oferi suport în formarea lor prin workshop-uri
dedicate în grădinițe și școli. De asemenea, specialiștii noștri merg în grădinițe și școli și oferă suport
punctual pentru o integrare cât mai eficientă. 40 de cadre didactice au urmat cursul “Cunoaşterea,
înţelegerea tulburărilor de spectru autist şi învăţarea unor tehnici de integrare a copiilor cu diagnostic”
în
2019.
3. Curs de evaluare psihologică a copilului cu TSA
Cursul de evaluare psihologică a copilului cu TSA a venit în întâmpinarea cerințelor colegilor
psihologi încă din anul 2017 și este acreditat de către Colegiul Psihologilor cu 15 credite. Reprezintă
un pas important în diagnosticarea copilului cu autism pentru că explică cum se face o evaluare
psihologică corectă. 20 de psihologi clinicieni, diferite trepte de specializare au urmat cursul în 2019.
4. Workshop informativ şi practic pentru părinţii copiilor cu TSA
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 activitatea Help Autism este ocupat de
programele pentru susţinerea şi consilierea părinţilor copiilor diagnosticaţi cu autism. În 2019 am ținut
primele workshopuri intensive pentru părinți în fiecare centru. Peste 50 de părinți au învățat tehnici
ABA în workshopul ținut în luna decembrie a anului 2019.

VIII. Advocacy
Asociația, alături de alte ONG-uri din domeniu a inițiat acțiuni conjugate de advocacy în vederea
decontării parțiale a serviciilor de sănătate prin CNAS, elaborării și implementării planului național pe
autism 2020-2024, elaborării de standarde profesionale pentru specialiștii din domeniu și a
standardelor de calitate în terapie. Am continuat cu demersuri de adoptare a unei politici publice
alternative în domeniul autismului, cu campanii de educație, informare și responsabilizare socială prin
facilitați fiscale (mai ales cele privind microîntreprinderile și direcționarea a 3,5% din impozitul pe
venit prin reținere de la sursă) și evenimente publice, înființarea unei rețele de 80 de ong-uri din
domeniu autismului care să devină o voce mai puternică în fața instituțiilor și a societății. Sunt doar
câteva din eforturile în care reprezentanții Help Autism s-au implicat activ în 2019. Și pentru multe
din
aceste
domenii,
eforturile
vor
continua
și
în
2020.
IX. Conștientizare: campanii și evenimente
1. Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului și Noaptea albastră a autismului
Ziua de 2 aprilie a fost declarată în anul 2007 de către Organizația Națiunilor Unite Ziua Internațională
de Conștientizare a Autismului, pentru a atrage atenția asupra nevoii de conștientizare, de acceptare și
sprijin pentru persoanele care suferă de această tulburare. Help Autism a organizat în 2019 două acțiuni
de tip flash mob la Accenture Romania – toti angajații lor din România la ora 13:00 au ieșit afară și au
marcat ziua alături de noi și la Park Lake – împreună 20 de dansatori am făcut un flash mob în mall.
Și compania Orange, prin 20 de angajați, s-a alăturat acțiunilor de conștientizare.
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Ca și în anii precedenți, am iluminat fațadele mai multor clădiri simbol ale Bucureștiului în culoarea
albastru în cadrul evenimentului „Noaptea albastră a autismului”, organizat de Asociația Help Autism
și Asociația pentru Muzică, Artă și Cultură. Cele 7 clădiri iluminate în 2019 au fost: Arcul de Triumf,
Sediul creart-Centrul creart - Centul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București, Muzeul
Național de Artă al României precum și companii din mediul privat s-au alăturat în 2019 inițiativei
celor două asociații de a marca în acest fel Ziua Internațională a Conștientizării Autismului.
2. Concert Charlie Siem
Charlie Siem, unul dintre cei mai talentați violoniști ai momentului, a venit pentru prima dată în
România pentru a susține un recital unic la Ateneul Român, în data de 30 septembrie 2019. Asociația
Help Autism a fost beneficiarul evenimentului care a strâns peste 700 de melomani la ateneu ocazie
cu care au aflat despre activitatea noastră și modul în care se pot implica în sprijinirea copiilor cu TSA.
3. “Suflet în culori”– ediţia a VI-a
A fost cel de-al șaselea an în care Asociația Help Autism a marcat Ziua Internațională a Conștientizării
Autismului, 2 aprilie, prin intermediul evenimentului cultural ”Suflet în Culori” menit să atragă atenția
asupra problematicii autismului în România și totodată să strângă fonduri pentru susținerea celor 600
de copii din asociație. Concertul din 2019 s-a desfășurat într-o atmosferă specială, în cadrul Muzeului
Național de Artă, sala Auditorium, cu artiști din ansamblul IMAGO MUNDI. La concert au participat
300
de
persoane.
4. Doctorul cel Bun - serial despre un tânăr cu autism
Help Autism împreună cu AXN România și Oxygen PR au lansat în România serialul Doctorul cel
bun - povestea unui doctor aparte în tot ceea ce face. Telespectatorii au ocazia să înțeleagă mai bine
universul unei persoane cu autism din acest serial care în mod realist și delicat ne lasă să pătrundem în
lumea interioară a lui Shaun, un tânar doctor cu autism. Împreună cu agenția de comunicare am
identificat 3 povești ale adolescenților cu autism din asociația, visele lor au fost spuse într-un spot în
digital de Ioana Chicet-Macoveiciuc (Printesa urbana), Marius Manole, Dr. Vasi Rădulescu. Doctorul
cel bun se difuzează în fiecare joi pe AXN, de la ora 22:00. Succesul primul sezon a garantat difuzarea
sezonului
2
în
2020.
5. Conferinţa Internaţională ABA, ediţia a VIII-a
Conferința Internațională ABA, organizată de Asociaţia Help Autism și Asociaţia Autism Voice, și-a
menținut și la cea de-a opta ediție statutul de cel mai mare eveniment din Sud-Estul Europei dedicat
analizei aplicate a comportamentului. Peste 400 de specialiști ABA, psihologi, medici, cadre didactice
și părinți au învățat de la lectori internaționali de renume cele mai noi practici în terapia de recuperare
a copilului cu autism. Eveniment s-a desfășurat pe parcursul a trei zile la Universitatea RomânoAmericană din București. Lectori internaționali de prestigiu, din Irlanda, Italia, Marea Britanie și SUA
și 44 de lectori români au prezentat 34 de lucrări în cadrul prelegerilor și workshop-urilor. 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.
6. “Trofeul Generozităţii” - ediţia a VI-a
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Trofeul Generozității este evenimentul prin care, an de an, în luna noiembrie, asociația le spune
„mulțumesc” celor care sunt aproape de cauza copiilor cu autism, parteneri, companii și voluntari, și
strânge fonduri pentru susținerea programelor de terapie. Evenimentul s-a bucurat, de prezenţa a 150
de invitaţi, prieteni vechi și noi, susţinători ai cauzei copiilor speciali.
7. Picnic la Izvor de Golf
Iubitorii de golf au devenit susținători ai copiilor cu autism. În cele două ediții ale evenimentului Picnic
la Izvor de Golf am adus aproape peste 55 de prieteni ai copiilor cu autism, pasionați de golf, membri
ai clubului Izvor de Golf și prieteni ai acestora.
8. Serbare de Crăciun în centrele Help Autism
Moș Crăciun vine în fiecare în centrele Help Autism pentru copiii speciali cu daruri și dulciuri, dar
mai ales cu emoții pentru specialiștii și părinții ce pregătesc serbările speciale. Și în 2019 am reușit să
oferim bucuria împărtășită celor 250 de copii care trec pragul centrelor noastre în fiecare zi.
9. IKEA
Help Autism este una dintre cele 3 organizații alese de Ikea Romania în campania prin care transformă
fondurile strânse din vânzarea colecției de jucării SAGOSKATT în drepturi la joacă pentru copii.
Pentru noi a fost un prilej să facem o vizită în magazin și să exersăm cu doi copii și terapeuții lor două
planuri de intervenție: cumpărăturile și masa în oraș, pe lângă socializarea între ei. Filmulețele pe care
le-am făcut au ajuns în digital la peste 1000 de oameni.
10. Rocket Bike Fest și alte competiţii sportive
Sute de kilometri transformați în sute de ore de terapie a fost miza echipelor care au alergat în numele
copiilor cu autism la Bucharest Half Marathon şi Bucharest MARATHON 2019. În total, 400 de
persoane care au alergat pentru cauza noastră. La Rocket Bike Fest 2019 – evenimentul nostru anual
pentru bicicliști, au pedalat 400 de persoane. Competiţiile au însemnat şi un moment în care copiii din
asociație au alergat sau pedalat alături de copiii obișnuiți demonstrând încă o dată curajul și puterea cu
care se luptă cu tulburarea de spectru autist.
11. Târguri și alte evenimente
Târgurile organizate de companii sau instituții sunt o ocazie foarte bună pentru a aduce mai aproape
de români-participanți la acest tip de evenimente informații despre autism și modul în care ei se pot
implica. Am participat la târguri organizate de West gate & Novo Park, Synevo, Baby Boom. În jur
de 500 de persoane au aflat mai multe despre autism, unele au decis să doneze. Alte evenimente la
care am participat sau am fost beneficiari: fashion show organizat de Interact, târg de toamnă la
Suceava.

X. Fundraising
Copilăria e plină de culoare, de râsete, joc, de visuri, prietenie şi planuri de viitor. Pentru 1 din 59 de
copii (https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html), însă, copilăria înseamnă tăcere, singurătate şi
neînţeles. Pentru susținerea copiilor speciali este nevoie ca persoanele fizice
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și companiile, comunitatea și societatea să se alăture eforturilor copiilor, părinților, specialiștilor, să
accepte că diferit nu este greșit. Toate campaniile noastre de fundraising au o puternică componentă
educațională. Credem cu tărie că implicarea comunității este cea care construiește viitorul în care copiii
aparte să facă real parte din comunitate.
1. Debit Direct
Debitul direct este o metodă simplă prin care persoanele fizice contribuie la susținerea programelor de
recuperare și integrare ale copiilor speciali. Totul începe cu o întâlnire, oamenii sunt fascinați de
entuziasm, pasiune, tinerețe, de o prezență în stradă, la evenimente, târguri, clădiri de birouri, de echipa
noastră de tinere ajutoare care aduc povestea copiilor cu autism mai aproape de români cu inima
deschisă. De 4 ani, peste 3000 donatori, din care 2029 doar in 2019, ni s-au alăturat și au devenit
ambasadori ai cauzei noastre.
2. Donează 2 euro prin SMS
“Uită-te la mine! Împreună scriem poveşti cu viitor fericit!”, Campania de SMS recurent a continuat
și în anul 2019, adunând ore de terapie pentru copiii speciali. Implicarea donatorilor persoane fizice
prin trimiterea unui SMS la numărul scurt “8844” cu mesajul ”HELP”, ne-a demonstrat din nou că
împreună putem schimba destine. 220 au ales în 2019 să se alăture cauzei, 668 prieteni în total, 7.362
SMS-uri primite la final de an.
3. Campanie 3.5%
În cei 9 ani de Help Autism, speranța a peste 1000 de părinți că lupta nu este pierdută odată cu primirea
unui diagnostic, că micuții lor speciali au șansa de a-și recâștiga copilăria, a venit cu 2%. Această
facilitate fiscală de redirecționare gratuită a 2% din impozitul pe venit a devenit 3,5% pentru
organizațiile licențiate, cu servicii sociale acreditate tot printr-un efort de advocacy în care Help
Autism a fost vârf de lance. Asociația Help Autism este furnizor de servicii sociale acreditat, așa cum
reiese din lista furnizorilor publicată de Ministerul Muncii și are trei servicii licențiate publicate în lista
Ministerului Muncii. În 2019, 85.000 de prieteni au ales să dăruiască cu 3.5 % mai multă copilărie,
timp și liniște pentru părinții copiilor cu autism. Acest lucru a fost posibil datorită părinților copiilor
speciali, a colegilor, prietenilor oamenilor deosebiţi care s-au alăturat eforturilor copiilor din asociație.
Informăm pentru viitor, educăm companiile și angajații să opteze pentru reținerea de la sursă - un alt
instrument
al
schimbării
promovat
de
Help
Autism.
4. Microîntreprinderi, macro-prieteni
Direcționarea a 20% din impozitul pe venit al microîntreprinderilor este o facilitate fiscală pentru
care Asociația Help Autism a făcut demersuri de advocacy. În 2019 ne-a revenit rolul să informăm și
educăm antreprenorii români să se implice astfel în comunitate tocmai pentru a oferi sustenabilitate
serviciilor asociației. Peste 1100 microîntreprinderi au devenit parte din comunitatea de susținători ai
copiilor și adolescenților cu autism. Și companiile mari au aflat mai multe despre posibilitatea de a
direcționa până la 20% din impozitul pe profit, 60 dintre ele au devenit prietenii asociației.
XI. Proiecte şi programe
Programul naţional de diagnostic şi evaluare
Asociația Help Autism – Delea Nouă 36, sector 3, București
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Iniţiat în anul 2012, Programul Naţional Gratuit de Diagnostic Precoce şi Evaluare Psihologică
Complexă înseamnă evaluarea psihologică bazată pe testele acreditate internaţional, ADOS, ADI-R,
ABAS, EMAS, ECI, ASRS, PEP-3, PED-A si PED-B, SON-R, Carolina Curriculum. În 2019, 410 de
copii au fost evaluaţi în Programul Naţional de Diagnostic și Evaluare.
ERP – platformă internă pentru eficientizarea activității organizației
Platforma internă ERP a fost creată din dorința de a centraliza și gestiona informațiile despre
beneficiarii asociației. ERP-ul ajută la crearea fișei administrative a copilului, eliberarea de contracte,
decontul online al părinților beneficiari, gestionarea calendarelor terapeuților, rapoarte beneficiari,
rapoarte angajați, rapoarte fundraising. Digitalizarea activității a reprezentat o eficientizare a resurselor
asociației și o mai bună gestionare a lor.
XII. Help Autism – Organizație de utilitate publică
De mai mult de nouă ani, asociația oferă servicii de diagnostic și terapie de recuperare și integrare
pentru sute de copii, consiliere pentru părinți, formare pentru cadre didactice și personal calificat. Prin
parteneriate public-private și campanii ample de conștientizare, contribuția Help Autism la o viață mai
bună pentru copiii afectați și familiile lor, precum și la o societate educată cu privire la conștientizarea
și acceptarea acestei tulburări, a depășit demult granițele capitalei. Cu peste 600 de copii sprijiniți,
Help Autism este astăzi cea mai mare organizație din sfera autismului, din țară.
Dincolo de condițiile legale întrunite pentru primirea statutului de utilitate publică, acest demers
reprezintă, în primul rând, o recunoaștere a rolului important pe care organizația îl are în comunitate
și o încurajare de a continua aceste eforturi.
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