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Atunci cand un parinte primeste
diagnosticul de autism pentru

copilul sau, pare ca totul se 
prabuseste. 

De ce eu? Unde am gresit? Ce 
trebuie sa fac?

Cu mult efort, rabdare, dar si implicarea unor
oameni foarte dragi noua, am reusit sa facem o
echipa minunata in jurul baietelului nostru.

Dupa stabilirea diagnosticului, a inceput goana
gasirii terapiei potrivite, si implicit a unei echipe
de terapeuti.

Povestea Cam asa a inceput si povestea noastra. Si
evident ca a inceput ca o avalansa. Multe
indoieli, incertitudini, teama.

Zi de zi, cautam solutii, atat pentru copilul
nostru, dar si pentru alti copii cu autism.

Vrem sa le oferim acestor copii tot ce e nevoie
pentru ca ei sa isi atinga potentialul maxim.



Viziunea
Ne dorim sa cream un univers magic pentru copiii
speciali, in care ei sa se simta iubiti, intelesi,
acceptati.

Si, pas cu pas ii vom aduce cat mai aproape de
universul nostru, si vom parcurge impreuna
calatoria numita viata.

Misiunea noastra este sa crestem constientizarea
in ceea ce priveste integrarea copiilor speciali in
societate.

Acesti copii sunt diferiti, insa unici in felul lor, si ne
surprind cu abilitatile lor speciale.

Ajutandu-i prin terapii, suport si dedicare, ei pot
sa aiba o viata cat mai buna si sa se dezvolte.



Ce facem?  Terapii pentru a acoperi nevoile copiilor

 Integrare in colectivitate si grupuri de
socializare

 Activitati de recreere si suport in afara
programului de terapie

 Consultanta si coaching pentru parintii copiilor
speciali

 Cursuri pentru a creste performanta echipei
terapeutice



Terapii pentru
nevoile copiiilor
In cadrul asociatiei s-au desfasurat
urmatoarele terapii:

• Terapie ABA (Applied Behavioural Analysis): 
Terapia se desfasoara sub supervizarea unui
coordonator acreditat BCBA.

• Logopedie: Pentru logopedie se aplica metoda
VML ( Verbal Motor Language), cu implicare si
supervizare a specialistilor din afara (e.g.Elad
Vashdi) sau din tara

• Terapie senzoriala, sub supervizarea unui specialist 
senzorial

• Terapie ocupationala si kinetoterapie

• Terapie pentru integrarea reflexelor primare





Integrarea in 
colectivitate
Integrarea este un lucru necesar pentru
copiii cu autism. Copilul nostru merge 
periodic la gradinita, cu insotitor. 

Totodata asociatia noastra organizeaza
grupuri de socializare pentru copiii cu 
autism, pe diverse teme. Acestia au sansa
sa faca activitati impreuna si sa isi dezvolte
abilitati sociale. 

• Gradinita: 3 zile pe  saptamana, cu terapeut
insotitor

• Grupuri de socializare: am organizat 20 de ore 
de socializare, pe diverse teme, de care au 
beneficiat copiii cu autism, impreuna cu alti 
copii tipici.

• Pentru copiii cu autism exista cate un terapeut
dedicat la fiecare copil, care ii ghideaza in 
desfasurarea acitivatilor, conform temei
specifice.





Activitati de 
recreere si suport
Dat fiind programul incarcat pe care copii
il au zilnic, sunt necesare diverse 
activitati de recreere, care contribuie si la 
dezvoltarea psihomotorie.

• Educatie acvatica si inot

• Terapie cu cai

• Alte activitati fizice care necesita support 
specializat: catarare, mers pe 
Bicicleta/role/trotineta

Aceste lucruri pot parea banale sau
nesemnificative pentru copii tipici, dar
pentru copii cu autism necesita eforturi
mari dar in acelasi timp reprezinta mici
caramizi care ajuta la constructia unei
baze pentru evolutia lor.





Consultanta si
coaching
Cand afla diagnosticul de autism al 
copilului, parintii pornesc intr-o calatorie
necunoscuta. Din pacate, in Romania 
informatia nu este strucutrata eficienta, 
astfel incat parintii au nevoie de ghidaj si
suport emotional, pentru a putea veni in 
sprijinul copiilor lor.

Ajutam parintii de copii speciali sa raspunda
la urmatoarele intrebari: 

• Cum aleg terapia potrivita?

• Ce investigatii trebuie sa fac?

• Cum ma implic ca parinte?

• Cum fac fata provocarilor emotionale?

Anul acesta am organizat peste 50 de 
sedinte de coaching cu parintii copiilor
speciali, pentru a-i indruma in toata
aceasta calatorie.



Cursuri pentru
echipa
Dat fiind ca apar mereu provocari, echipa
de terapie trebuie sa evolueze constant. 
Astfel, am sustinut terapeutii pentru a 
participa la diverse cursuri, care sa ajute
dezvoltarea copiilor cu autism

• Curs VML ( VERBAL MOTOR LANGUAGE) 
pentru apraxia si alte intarzieri de limbaj

• Curs RBT ( Register behavior technician) 
Training in ABA ( Applied Behavior Analysis)

• Curs pentru terapia de intergrare senzoriala

• Curs de integrarea a reflexelor primare



Cum te poti implica?

Orice ajutor este nepretuit! Cota 
aferenta impozitului pe profit al 
unei personae juridice se poate

dona catre asociatia noastra.

SPONSORIZEAZA
Daca esti persoana fizica, poti sa
completezi online acest formular, 
pentru a dona cota din impozitul

pe venit.

COMPLETEAZA 
FORMULAR 230

Poti sa faci o donatie simpla, ca 
persoana fizica sau juridica.

Ajutorul tau conteaza mult pentru
copiii cu autism

DONEAZA


