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Daniela Martinescu,
Preşedinte AITA

Cuvântul Președintelui,

              AITA la 4 ani este asemenea unui copil care deja 

are instrumente puternice de exprimare şi înţelegere, 

este creativ şi determinat să-şi atingă obiectivele, 

punându-şi toate resursele în slujba copiilor cu autism, 

a părinţilor şi a comunităţii.

              În anul 2012 timpul a zburat pentru noi, fiind 

implicaţi în multe proiecte şi activităţi în centru şi în 

afara lui. Principala noastră preocupare a fost, în con-

tinuare, pentru copiii din Centrul AITA, pentru care am 

încercat să facem cele mai bune planuri de intervenţie, 

plecând de la echipă şi încheind cu preocuparea pentru 

găsirea celor mai bune resurse educaţionale. Aici s-a 

conturat mai bine şi specializarea echipei în oferirea de 

programe terapeutice copiilor mici, cu vârsta între 2 şi 

6 ani. Intervenţia timpurie şi intensivă oferă rezultatele 

cele mai mari, când munca este susţinută şi constantă, 

şi când copilul începe terapia înainte împlinirea vârstei 

de 3 ani şi mai ales atunci când terapia este continuată 

şi în familie şi în comunitate. Dovada acestui lucru sunt 

şi copiii care au plecat din AITA, după un program inten-

siv iar acum merg la grădiniţă şi la şcoală independent.

             Dincolo de terapia din fiecare zi am încercat să 

oferim copiilor şi părinţilor programe de socializare şi 

Respiro, având alături parteneri importanţi din comunitate.

În 2012 am devenit mai vizibili şi am convins prin rezultatele noastre să participe alături de noi parteneri 

şi sponsori foarte importanţi. Alături de Raiffeisen Bank prin Raiffeisen Comunităţi, am reuşit să oferim 

părinţilor timp liber şi socializare, ocupându-ne noi gratuit, de copii şi oferindu-le în fiecare săptămână un 

program de socializare dinamic şi creativ. Acest proiect a adus resurse enorme părinţilor în ceea ce priveşte 

educaţia şi terapia copiilor, îmbunătăţirea relaţiilor şi dezvoltarea personală.

OMV Petrom, prin programul Tara lui Andrei, s-a implicat pentru a doua oară în proiectele AITA, 

susţinându-ne în demersul nostru de a îmbunătăţi siguranţa copiilor cu autism. AITA a câştigat nu doar 

sponsori importanţi ci şi parteneri dragi, prieteni care ne susţin cauza şi ne ajută să contribuim la recuper-

area copiilor cu autism cât mai eficient şi frumos.

            Tot în 2012 atenţia noastră s-a îndreptat şi către copiii care pleacă din Centru şi merg în grădiniţe, şi 

pentru a susţine integrarea lor am organizat cursuri în grădiniţe, oferind informaţii teoretice şi practice la 

peste 200 de educatori din Bucureşti şi din ţară. Întreaga echipă de specialişti AITA s-a mobilizat, cu entu-

ziasm, şi a mers în grădiniţele din Bucureşti pentru a susţine educatorii în munca lor minunată cu copii 

din grădiniţe şi pentru a face o diferenţă în abordarea acestora, de la un mod intuitiv de a pune problema 

către unul profesionist şi eficient.

             N-am fi putut realiza toate aceste lucruri în 2012 dacă nu am fi avut alături de noi sponsorii, prie-

tenii, voluntarii, partenerii, colaboratorii cărora cu sufletul le mulţumesc.
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Andreea Măţăuan - 
Coordonator Proiecte, 

Coordonator Voluntari

          Cuvânt înainte
              Creștere este primul cuvânt care îmi vine în minte 

atunci când mă gândesc la AITA în 2012. În primul rând, 

copiii au făcut progrese în cadrul programelor de terapie, 6 

dintre ei au plecat la grădiniţă, unde au făcut faţă cu suc-

ces. Sperăm ca în 2013 să ajungă să se integreze cu succes 

și aceia dintre ei care au făcut progrese importante în anul 

care a trecut.

                În al doilea rând, prin munca depusă și prin cam-

paniile realizate, AITA a devenit vizibilă și credibilă ca 

asociaţie care oferă servicii de calitate copiilor cu autism și 

familiilor acestora. Astfel, companii importante au susţinut 

activităţile si proiectele desfășurate de noi. Mulţumită aju-

torului primit din partea prietenilor asociatiei am reușit:

                 Să susţinem cursuri gratuite pentru educatorii 

din  București și din ţară;

 Să informăm gratuit părinţii cu privire la inter-

ventia in autism prin cursuri;

 Să oferim copiilor materialele educaţionale 

necesare unei dezvoltări armonioase;

               Să venim în ajutorul părinţilor copiilor cu autism 

prin oferirea unor momente de respiro când copiii vin gratuit 

la un grup de socializare;

 Să oferim gratuit părinţilor un grup de dezvol-

tare personală pentru a-și gestiona optim propriile resurse;

                La AITA, din 2008 implementăm și concepem proiecte care să vină în sprijinul copiilor cu autism și 

al familiilor acestora. Fiind un ONG, ne bazăm pe sprijinul primit de la sponsori, donatori, direcţionarea a 

2% din impozitul pe venit, direcţionarea a 20% din impozitul pe profit al companiilor, pentru a putea să 

oferim cât mai multe servicii gratuite. Proiectul principal al asociaţiei este Centrul AITA, un centru de terapie 

care funcţionează la standarde internaţionale de calitate și unde 20 de copii pot beneficia simultan de 

intervenţie specializată.

               În rolul de coordonator de voluntari, am realizat foarte repede că voluntariatul este un fel minunat 

și foarte uman de a fi în lume. O persoană care face voluntariat primește ceva ce nu-i poate fi luat înapoi 

niciodată: bucuria oferită celor pe care i-a ajutat. Voluntariatul în domeniul autismului cere un anumit tip 

de personalitate și de deschidere, pe care voluntarii AITA le au din plin. Avem o echipă de voluntari care se 

implică trup și suflet în activităţile noastre. Voluntarii AITA știu să treacă de la jocul pe covor cu copiii alături 

de terapeuţi, la implicarea în organizarea unei conferinţe sau a altor evenimente. Vreau să le mulţumesc 

pe această cale tuturor celor care au oferit o părticică din ei copiilor de la AITA și activităţilor asociaţiei.

Copii cu autism care fac progrese și devin mai zâmbăreţi, părinţi informaţi și susţinuţi prin servicii de speci-

alitate, specialiști în domeniul autismului  care au primit informaţii teoretice și practice, educatori care sunt 

mai pregătiţi să ajute copiii cu autism să se integreze, comunitatea informată cu privire la autism, anul 

2012 la AITA le-a avut pe toate și suntem recunoscători că am avut alături de noi oameni care să creadă în 

potenţialul nostru de dezvoltare și oameni care să ne ajute și să ne sprijine în proiectele desfășurate.   



 Viziunea AITA  este o lume în care toate 

drepturile copiilor cu autism sunt re -

spectate:

O lume care conștientizează 

importanţa primirii și integrării copilu -

lui cu autism în societate; 

O lume în care diagnosticul de 

autism nu este privit ca o fatalitate, 

în ţelegându-se importanţa intervenţiei 

timpurii și a îmbunătăţirilor în planul 

comunicării și limbajului, al socializării, 

al comportamentelor, pe care aceasta 

le poate aduce; 

O lume în care oamenii știu că 

autismul nu „se ia” și că persoanele 

cu autism au nevoie la fel de mult ca 

oricine de iubire, de înţelegere, de 

încurajări, de apartenenţa la un grup și 

de educaţie. 

Centrul AITA - un loc prietenos, unde 

învăţăm și ne jucăm cu un singur scop 

- să îi ajutăm pe copii să se dezvolte!

Misiunea  noastră este de a-i ajuta pe 

copiii cu autism și cu alte tulburări de 

dezvoltare să-și descopere și să-și uti

-

lizeze potenţialul la cel mai înalt nivel, 

oferindu-le programe de intervenţie 

terapeutică personalizate, create de 

către unii din cei mai buni specialiști 

din ţară.

Valorile AITA

Avem încredere în potenţialul copiilor cu 

autism, avem încredere că ei vor putea, 

cu ajutorul intervenţiei timpurii și cu 

sprijinul familiei, să înceapă să comunice, 

că își vor exprima nevoile, că vor renunţa 

la multe din comportamentele agresive 

sau neadecvate, că vor achiziţiona 

cunoștinţe în conformitate cu vârsta 

lor. De asemenea, avem încredere în noi 

luntar al AITA că își va îndeplini sarcinile 

cu dedicaţie și profesionalism.

terapeuţi sau voluntari, sunt caracterizaţi 

de profesionalism. Cu toţii au studii 

îndeplinește sarcinile cu seriozitate și 

responsabilitate, de la efectuarea tradu-

cerilor sau împărţirea de pliante, până la 

terapia cu copiii în cabinet și gândirea sau 

implementarea de proiecte.

Credem că aproape oricine poate stu -

dia și implementa tehnicile de terapie 

comportamentală aplicată (ABA), dar 

știm că nu oricine poate lucra cu copiii 

cu autism. Este nevoie de dăruire, de o 

chemare lăuntrică către această meserie, 

doar așa se poate crea relaţia autentică 

între terapeut și copil, relaţie care în sine 

este un factor sanogen pentru copil.

ca echipă şi în fiecare membru sau vo-

în domeniul psihologiei şi fiecare îşi

Toţi oamenii care constituie AITA, fie ei

Încredere

Profesionalism

Dăruire
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Despre AITA

Lucrul cu copiii cu autism solicită 

multe resurse, vitalitatea persoane-

lor care efectuează intervenţia este 

o condiţie pentru obţinerea unor 

rezultate cât mai bune. Terapeuţii și 

voluntarii noștri sunt activi, dispuși 

să sărbătorească într-un mod special 

fiecare reușită a copilului, lăudându-l 

și aplaudându-l, au energia și creativi -

tatea ne-cesare de a găsi mereu noi 

modalităţi de a motiva copilul și de a-l 

implica în activitate.

Asociaţia noastră își propune în primul 

rând să ajute copiii cu autism să 

crească frumos, astfel încât diferenţa 

dintre ei și copiii fără această tulbu -

rare să fie cât mai puţin vizibilă. Apoi, 

ne propunem să creștem ca asociaţie 

de la an la an: să ne extindem echipa, 

să mărim numărul de persoane care 

beneficiază de serviciile noastre, să 

formăm cât mai mulţi specialiști în 

domeniul intervenţiei în autism și să 

creștem nivelul de conștientizare al 

comunităţii privitor la problematica 

autismului.

VitalitateCreştere

 

           Asociaţia pentru Intervenţie Terapeutică în 

Autism (AITA) este o organizaţie neguvernamentală 

înfiinţată în decembrie 2008, care are ca obiect de ac-

tivitate oferirea de servicii psihologice complete copi-

ilor cu tulburări din spectrul autist și familiilor acestora.

           La AITA suntem dedicaţi copiilor, iar promisiu-

nea noastră este să oferim servicii de cea mai înaltă 

calitate. Copilul cu autism primește la noi un program 

individualizat de intervenţie special creat astfel încât 

să răspundă nevoilor lui de dezvoltare. 

AITA reunește specialiști care au urmat o pregătire 

teoretică și practică în analiza comportamentală 

aplicată (ABA) și terapia tulburărilor de limbaj (lo-

gopedie). AITA propune un concept de comunicare 

între specialiști pentru a crea cel mai bun program 

pentru copii. Aceștia menţin o comunicare continuă, 

participă la şedinţe periodice, își oferă sprijin reciproc 

și se formează și informează continuu cu scopul de a 

menţine ridicate standardele AITA. Echipa AITA este 

formată din psihologi, terapeuţi ABA, logopezi, kine-

toterapeut, voluntari.

7 DESPRE AITA
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            Echipa AITA este formată din profesioniști cu experienţă în lucrul cu copiii cu 

autism: psihologi, psihopedagogi, psihoterapeuţi, logopezi și un kinetoterapeut.

           Considerăm că felul în care specialiștii AITA comunică în permanenţă legat 

de terapia copiilor este o trăsătură unică a asociaţiei noastre. Suntem preocupaţi 

de a oferi cele mai bune servicii și de a interveni prompt în cazul comportamen

-

telor neadecvate. 

           Fiecare copil are o echipă terapeutică formată din 2 sau 3 terapeuţi și 

coordonatorul programelor educaţionale. O dată la două săptămâni are loc 

aceste ședinţe, terapeuţii comunică zilnic între ei legat de progresele copilului 

și de intervenţiile necesare. De asemenea, în caietul de corespondenţă terapeuţii 

însoţite de recomandări de specialitate. La rândul lor, părinţii notează legat de 

evoluţia copilului acasă.

şedinţa de coordonare a fiecărui copil, la care sunt invitaţi şi părinţii. În afară de

notează în fiecare zi informaţii semnificative despre copil, realizări şi dificultăţi.

Echipa AITA
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Specialiștii AITA participă la  con-

în echipa AITA a fost selectat dintre volun- 

tarii care, în afara faptului că sunt absol-

făcut voluntariat cel puţin 6 luni, împreună cu terapeuţii cu experienţă, iar în momentul intrării lor

în echipa de terapeuţi a Centrului au fost pregătiţi atât teoretic cât şi practic pentru a lucra cu copiii. 

Credem în continuare că cei mai buni evaluatori ai muncii noastre sunt copiii,  care vin la 

Centru și care de cum intră, își recunosc terapeutul cu care vor lucra și întind braţele spre el zâmbind.

Terapeuţii respectă principiile etice și morale în lucrul cu copiii cu autism. Ei încearcă să afle și să res-

continuă pentru a fi pregătiţi să ofere inter-

venţiile cele mai bune copiilor de la Centrul

ferinţe, seminarii și cursuri de formare

AITA.

Fiecare nou terapeut care a intrat 

venţi  ai unei facultăţi de psihologie, au

adultului) activităţi ce ţin de autoservire.

autism, astfel ei învaţă să își facă știute nevoile și dorinţele și să îndeplinească singuri (sub supervizarea

Achiziţionarea abilităţilor de viaţă independentă este un obiectiv pe care îl avem în lucrul cu copiii cu

li se respectă dreptul la o intervenţie individualizată ţinându-se cont de nevoile lor pisho-emoţionale.

momentele în care, din cauza unei răceli, copiii sunt mai supăraţi sau mai agitaţi. Copiilor cu autism

de a folosi toaleta, de a fi îmbrăcat adecvat în funcţie de temperatură. De asemenea, se ţine cont de

pecte nevoile copiilor, nevoi pe care ei nu le pot exprima. Se ţine cont de nevoia de hrană, de lichide,
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          Persoanele care beneficiază de serviciile oferite de AITA 

          se împart în trei categorii:

1. Copii diagnosticați cu tulburări de spectru autist (TSA) și cu 
tulburări asociate (ADHD, retard, întârziere în dezvoltarea motricității 

Programele de intervenție terapeutică intensivă desfășurate la AITA 
se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 2-6 ani, deoarece, 
începută de timpuriu, analiza comportamentală aplicată dă cele 
mai bune rezultate în depășirea multora dintre trăsăturile autiste.

rapie sau de terapie ABA de întreținere. Este vorba în principal de 
acei copii care au fost integrați cu succes în grădiniță în urma tera-
piei desfășurate de către membrii echipei AITA în Centru sau acasă.
Centrul AITA funcționează la capacitate maximă având 20 de copii 
care participă la programele de intervenție.

2. Părinții și familia copiilor diagnosticați cu TSA
-

cul tulburării autiste și de modalități de intervenție.
Familiei i se explică importanța implicării lor în susținerea progra-
mului desfășurat la centru, prin continuarea lui acasă. Părinții copi-
ilor de la Centrul AITA comunică și prin intermediul unui caiet de 
corespondență cu terapeuții. Astfel, ei sunt în permanență informați 
de evoluția copilului, având la rândul lor sarcina de a nota în caiet o 
activitate pe care au realizat-o cu copiii.
De asemenea, părinții și îngrijitorii copiilor pot participa la sesiuni 
de consiliere individuală sau de grup, unde să își gestioneze stările 
emoționale astfel încât să poată face față cu bine provocărilor care 
le stau în față.

3. Specialiști care iau contact cu copiii diagnosticați cu TSA:
educatori, învățători, psihologi, psihoterapeuți, consilieri psiholo-
gici, psihopedagogi, logopezi.

membrii ai echipei AITA. Ceea ce apreciază specialiștii care au par-
ticipat la cursuri AITA sunt aspectele practice abordate și discutarea 
situațiilor concrete cu care s-au confruntat participanții.



        La AITA oferim o gamă complexă de servicii, astfel încât recuperarea copiilor cu autism să
Ne dorim să le oferim şansa la un viitor mai frumos, în care să poată fi independenţi şi integraţi

Tipuri de servicii:

 Evaluare inițială și periodică.
 Intervenție:

-> Analiză comportamentală aplicată (ABA) individual
-> Grup de socializare şi
-> Logopedie
-> Artterapie
->  Kinetoterapie 

generalizare (3-4 copii)

   
de terapie comportamentală aplicată ABA    
(Applied Behavior Analysis) și PECS (Picture 
Exchange Communication System), metode 
de terapie care au obiective mari pe care 
însă le împart în sarcini mici, astfel încât 

sărbătorită în mod special.

program pe care îl parcurge în ritmul său. 
Asi-gurând materialele cele mai bune nece-
sare terapiei și investind timp și energie în 

          Evaluările inițiale și periodice sunt 
analizate în echipă (părinți, terapeuți, coor-

12



SERVICII

 Alcătuirea și coordonarea programului de intervenție;
 Informarea și consilierea familiei. Grupuri de suport, workshopuri 

și oferirea de materiale informative pentru părinți;
 Cursuri de informare și workshopuri adresate deopotrivă părinților

 Monitorizarea intervențiilor home-based.

donator), iar obiectivele se stabilesc întot-
deauna în funcție de necesitățile copilului. 
Aceste obiective se referă atât la abilități ce 
trebuie construite (imitare, comunicare și 
limbaj, autoservire – masă, toaletă, spălat, 
îmbrăcat; socializare și joc etc.), cât și la com- 
portamente ce trebuie înlăturate/înlocuite
(autostimulări, comportamente neadecvate,
de protest etc.).

          Modalitatea de lucru este individuală, 
dar și în grupuri de câte 3, 4 copii. Grupu-
rile de socializare de la AITA reprezintă o 
punte importantă între terapia individuală 
și grădinița de masă. Aceste grupuri sunt 
atent coordonate de terapeuții Centrului, 
grupurile având ca obiectiv principal să 
pregătească copilul pentru rigorile vieții de 
grădiniţă.

 în  societate.

 Evaluarea comportamentului copiilor la domiciliu şi la grădiniţă,
            întocmirea unui raport de evaluare şi propunerea unor strategii 

și specialiștilor în domeniu;

de modificare comportamentală. 

13

 se realizeze prin metodele cele mai bune existente la ora actuală și recunoscute la nivel mondial. 
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Applied Behavior Analysis (ABA)
           ABA este o știinţă în care principiile ana-

lizei comportamentale aplicate sunt utilizate 

pentru a crește comportamentele adecvate 

social și a scădea comportamentele neadec-

vate. În tulburarea de spectru autist, ABA are 

cele mai bune rezultate pentru recuperarea 

copilului (47% din copii se integrează în soci-

etate cu succes, ceilalţi făcând și ei progrese, 

dar nu la același nivel).             În ABA, comportamentele sunt ex-

plicate prin contingenţa dintre răspuns și 

consecinţă. ABA implică structurarea unei 

abilităţi în pași mici pentru a putea fi învăţată 

și încurajarea copilului pentru fiecare pas pe 

care l-a parcurs corect.

            ABA pornește de la principiul 

recompensării pozitive pentru a dobândi 

comportamente și abilităţi noi. Chiar și atunci 

când este vorba de comportamente nea- 

decvate, primul lucru pe care un analist com-

portamental îl face este recompensarea unor 

altor comportamente care sunt adecvate și 

întreruperea recompensei pentru comporta-

mentele disruptive.

             Toate intervenţiile oferite de noi respectă 

principiile ABA. Iar cum una din măsurile im-

portante ale succesului pentru noi este zâm-

betul copiilor, micuţii de la AITA sunt de cele 

mai multe ori veseli și dispuși să se joace.

Picture Exchange Communication 
System (PECS)

             Este un sistem de comunicare pe bază 

de imagini dezvoltat de A. Bondy şi L. Frost. 

Acest sistem ajută la dezvoltarea abilităţii de 

a comunica înainte de a achiziţiona limbajul 

verbal. Este fie un sistem augmentativ (care 

mărește șansele unui copil de a vorbi și co-

munica), fie un sistem alternativ (pentru copi-

ii care nu pot achiziţiona limbaj verbal). 

Logopedia (Terapia tulburărilor
 de limbaj)

             Logopedia este o intervenţie utilă 

pentru stimularea limbajului, îmbunătăţirea 

controlului asupra aparatului fono-articula-

tor, dezvoltarea limbajului activ și pasiv. Copiii 

care participă la programe de intervenţie în 

cadrul AITA au incluse în program ore de lo-

gopedie, însă și în timpul orelor de terapie se 

realizează stimularea și corectarea limbajului.

Tipurile de intervenţie
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             La AITA, copiii care sunt incluşi în 

Artterapie
Artterapia, venind în completarea 

terapiei oferite de AITA, este o modalitate de 

intervenţie plăcută, care se adresează tuturor 

ariilor în care copiii prezintă dificultăţi.

Terapeuţii AITA au participat la cursuri de 

formare în domeniul artterapiei și caută 

mereu idei noi și creative pentru activităţile 

desfășurate cu copiii de la Centrul AITA. 

Activităţile artterapeutice au și un scop edu-

cativ, ele având o anumită tematică din care 

copiii au ocazia să înveţe. 

Socializare
             În tulburarea de spectru autist (TSA), 

principalele arii afectate sunt: comunicarea și 

limbajul, socializarea și comportamentul. În 

acest context, este necesar ca o intervenţie 

eficientă să se adreseze fiecăreia dintre aces-

te arii.

programe intensive de terapie beneficiază în 

fiecare zi de grupuri de socializare. Grupurile 

sunt constituite din 3 sau 4 copii. Scopul este 

pregătirea pentru integrarea în grădiniţe.

15

             Verbal behavior 

                    Prezintă unele avantaje şi este foarte 

mult folosit în programele noastre de terapie:

            Se focusează pe interesele copilu-

lui; întăritorii/interesele sunt mai uşor de 

găsit; deprinderea de a vorbi se formează în 

situaţii funcţionale; copilul este motivat de 

întăritorul pe care il primeşte imediat şi astfel 

deprinderea obţinută se păstrează un timp 

mai îndelungat şi se generalizează mai bine.

Îmbunătăţeşte limbajul spontan şi se poate 

face şi în cabinet şi în mediul natural din 

primul moment.

Kinetoterapia
Kinetoterapia sau terapia prin 

mișcare pentru copii cu autism contribuie 

la îmbunătăţirea abilităţilor motrice și sen-

zoriale, cât și pentru îmbunătăţirea con-

trolului comportamental.  Terapia prin 

mişcare pentru copii le oferă capacitatea de 

înţelegere și răspuns a diferitelor activităţi, 

dar și îmbunătăţirea interacţiunii și stabi-

Totodată, mișcarea 

pentru copiii cu autism ajută la diminuarea 

agresivităţii și autoagresivităţii, a stereotipuri-

lor caracteristice, cât și a comportamentului 

hiperkinetic.

lirea contactului vizual.  Principalii 
operanţi 
verbali:

 MAND

TACT 
INTRAVERBAL

ECHOIC

spontan şi se poate 

cu copiii de la Centrul AITA. TT

artterapeutice au și un scop edu-
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1.Centrul AITA

PROIECTE

                Cel mai  important proiect 

al AITA, care este în continuă 

AITA. Centrul funcționează la 

standarde internaționale de 

intervenție în autism.

                Cabinetele de terapie,

5 la număr, sunt dotate cu 

jocuri educative, cărţi PECS, 

instrumente de kinetoterapie, 

scaune și măsuţe pentru copii. 

Centrul oferă condițiile nece -
sare desfăşurării programelor desfăşurare,   este    Centrul



de intervenție pentru copiii cu 

tulburări de dezvoltare.

Mansarda este sala în care se 

desfăşoară cursurile pentru 

profesioniști și pentru părinți, 

susținute de specialiștii AITA.

             Centrul are o deosebită 

importanță deoarece oferă 

un cadru structurat de re -

alizare a terapiei, facilitează 

comunicarea între terapeuții 

copiilor, comunicarea cu coor -

donatorul programelor edu -

cative, cât și comunicarea cu 

familiile copiilor.



18

ra
po

rt
 a

nu
al

 d
e 

ac
tiv

ita
te

 2
01

2

2. Campania  ”Am autism! Autismul la grădiniță”

      
 Martie:

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Conștientizării Autismului - 2 aprilie, AITA a desfășurat în luna

martie a anului 2012 campania “Am autism! Autismul la grădiniţă”. Prin această iniţiativă, 

ne-am dorit să contribuim la integrarea copiilor cu autism în grădiniţe, mai mult decât prin 

programele de terapie oferite.

Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului (MECTS), Grădiniţa Kids Club, Grădiniţa 

Conil, Grădiniţa Româno-Finlandeză, Grădiniţa „Pisicile aristocrate” și Grădiniţa nr. 191. 

Pipo, Lumea lui Bubu și Paradis Media.

Campania și-a propus să informeze și să ajute educatorii în două direcţii: 
să cunoască mai multe despre caracteristicile autismului;

să îi ajute cu informaţii concrete pentru a reuși să integreze cu succes un

copil cu autism în grupele lor.

            Peste 200 de educatori din București și din ţară au participat gratuit la curs și au primit 

informaţii cu privire la autism și la modalităţi și tehnici de integrare a copilului în grupa de

grădiniţă. 

             Rolul educatorilor rămâne la fel de important și în cazul copiilor care urmează deja terapia

deja terapia comportamentală, deoarece ei pot ajuta la buna lor integrare. Pentru a ajuta la 

evoluţia copiilor cu autism, este esenţial ca educatoarea să înţeleagă cum se va comporta cu

un copil cu autism, ce reguli vor aplica în cazul lui și cum îl pot ajuta efectiv să progreseze.

            Feedbackurile primite de la educatori au fost pozitive, cei mai mulţi dintre ei afirmând

Peste 200 de educatori, din grădiniţele din Bucuresţi şi din ţară, au beneficiat

de cursuri gratuite. Scopul a fost integrarea eficientă a copiilor cu autism în grădiniţă.

Cursurile au avut loc în fiecare sâmbătă din luna martie. Astfel, specialiţtii AITA, în echipe

de câte doi, au susţinut 5 cursuri, fiecare curs având alţi participanţi.

că a fost un curs foarte util şi că se simt mai pregătiţi să ajute un copil cu autism să se integreze.

 Partenerii AITA în acest proiect au fost: 

Sponsorii evenimentului au fost: 
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3. Cursuri gratuite
pentru părinți

            În anul 2012, AITA a organizat 

6 cursuri gratuite pentru părinţii copi-

lor cu autism. Cursurile au fost organizate 

la sediul AITA și au fost susţinute de către

Daniela Martinescu. 102 părinţi au bene- 

            Scopul cursurilor a fost 

să ofere părinţilor informaţii de

bază, esenţiale, despre  terapia

copiilor cu autism. 

Astfel, părinţii se pot implica

în terapia copilului susţinând

și îmbogăţind munca începută 

de echipa terapeutică.

            Feedbackurile pe care

părinţii ni le-au dat au fost

foarte bune, ei au lăudat atât

iniţiativa de a organiza aceste

cursuri gratuit, cât și informaţiile 

primite pe care le-au considerat

valoroase și deosebit de utile. 

Părinţii care au participat la curs au putut afla informaţii despre: menţinerea și generalizarea achiziţiilor

ficiat de informaţiile oferite la aceste cursuri.

acasă, predarea folosind Discrete Trial, modalităţi de dezvoltare a jocului independent și a jocului social,

funcţiile comportamentelor, analiza funcţională a comportamentelor. De asemenea, s-au discutat situaţii

concrete din vieţile lor alături de copii și s-au găsit căi de acţiune.  
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4. Campanie 
de informare 
video pentru
părinți și 
profesioniști

             Împreună cu Brândușa  

 Bălan – Motion ARThoughts
-

am realizat în 2012 o campanie 

de informare video cu privire

la autism și la terapia ABA. Această campanie a fost desfășurată în cadrul proiec-

în care specialiştii AITA – Daniela Martinescu și Andreea Măţăuan – abordau te-

matici de interes în ceea ce privește autismul.

             În cadrul proiectului” Autism albastru”, Brândușa a realizat materiale video

cu diverși copii cu autism și specialiști, de la varii asociaţii, din București și din ţară,

 

 5.   Proiectul ”Servicii 
pentru  familiile  care 

suferă de autism” 

             Proiectul  “Servicii pentru familiile

tului de film independent MotionARThoughts la iniţiativa Brânduşei. Campania

a constat înpostarea pe Youtube şi distribuirea în mediul online a câtorva filmuleţe

Link-urile către aceste 

filmuleţe pot  fi găsite 

pe  site-ul AITA sau pe 

Youtube sub denumi-

rea ”Autism  albastru”.

actual al serviciilor oferite de către autorităţi dar şi de catre ONG-uri. 

care se confruntă părinţii, şi mai ales prezintă şi modele de bune practici şi nivelul

părinţilor, efortul specialiştilor, cadrul legislativ, dificultăţile copiilor, problemele cu

reuşind astfel să surprindă limpede importanţa problematicii autismului, trăirile

care suferă de autism” s-a numărat printre

de granturi organizat de către Raiffeisen

Comunităţi, iar AITA a început im-

plementarea lui pe data de 24 octombrie

printre proiectele câştigătoare în concursul

2012.



21 PROIECTE

raport anual de activitate 2012

mână, părinţii pot avea o seară de respiro în care își pot aduce copiii la

centru timp de 4 ore, începând cu ora 16:00. În timp ce părinţii se relaxea-

             Prin această iniţiativă dedicată părinţilor copiilor cu autism, aceștia pot să vadă un film la

face în mod curent, din cauza implicării permanente în creșterea copilului.

 

De asemenea, o dată pe lună, ei pot participa la un grup de întâlnire și dezvoltare personală 

facilitat de psihoterapeutul Andreea Măţăuan.

             Părinţii copiilor cu autism au o responsabilitate foarte mare, lucrează zilnic cu copilul 

pentru a sprijini rezultatele terapiei și găsesc cu greu o persoană cu care să lase copiliul. Pe lângă

area de stres și de tensiune. De aceea, proiectul  “Servicii pentru familiile care suferă de autism”

vine în întâmpinarea nevoilor părinţilor, oferindu-le acest timp atât de necesar pentru ei şi suport 

în găsirea propriilor resurse. Cu sprijinul Raiffeisen, AITA şi-a putut atinge în 2012 unul dintre obi-

Prin intermediul acestui proiect, copiii cu autism şi părinţii acestora

beneficiază de o serie de servicii gratuire oferite de AITA. În fiecare săptă-

ză și își adună resurse pentru sine, copiii preșcolari cu autism beneficiază

cinematograf, se pot întâlni cu prieteni dragi sau pot face orice altă activitate pe care nu o pot

stările negative ce decurg din aflarea diagnosticului, lipsa de timp pentru sine contribuie la sta-

ectivele majore, acela de a crește calitatea vieţii copiilor cu autism și a familiilor lor.

de un grup de artterapie şi socializare cu terapeuţi AITA.
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6. Proiect educațional și informativ pentru
părinți - “Siguranța copiilor cu autism”

Un nou proiect depus de noi, “Siguranţa copiilor cu autism” a ieșit câștigă-

tor în octombrie 2012 în cadrul concursului de granturi organizat de OMV-

Petrom: Ţara lui Andrei, Orașul Petrom. 

siguranţă. În curiozitatea lor și în dorinţa de a explora, copiii pot întâlni multe pericole. Rapoartele

privind siguranţa copiilor, publicate de Alianţa Europeană pentru Siguranţa Copiilor în 2012, 

semnalează pericolele responsabile de accidentele copiilor, în ordinea frecvenţei cu care se

întâmplă: pe primul loc este rănirea, urmată de înec, otrăvire, căderea de la înălţime, iar la finalul

            În cazul copiilor cu tulburare de spectru autist, pericolele sunt și mai numeroase. 

Particularităţile acestei tulburări predispun copiii la accidente și la pierderea de părinţi. Printre

caracteristicile autismului care ridică probleme de siguranţă se numără: absenţa simţului peri- 

icolului, absenţa fricii de înălţimi, faptul că pot să nu sesizeze dacă părinţii sunt în preajmă sau 

nu, sensibilitate la atingere, agresivitate sau autoagresiune, posibilitatea de a nu diferenţia adulţii

familiari de cei nefamiliari.

           Copiii cu autism se pot strecura uneori în liniște și pot ieși din câmpul vizual al adulţilor,

pot să pună mâna pe animale în ciuda avertizărilor verbale, pot să bea substanţe găsite la în-

demână, se pot aventura în stradă fără să conștientizeze riscul traficului rutier, pot să iasă pe 

copilul este supravegheat de mai mulţi adulţi prezintă un risc mai ridicat, întrucât responsabi-

litatea se disipă. De asemenea, mediile aglomerate pot oferi multe posibilităţi de accidentare
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Fiecare copil are nevoie ca adulţii care au grijă de el să fie responsabili şi să-l menţină în

listei se află arsurile şi opărirea.

pervazul geamului indiferent de etaj, pot să pună mâna în flăcări, pot să exploreze cu faţa

interiorul unei pungi existând riscul să se sufoce, pot să intre într-o apă adâncă. Situaţia când

sau de rătăcire.
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           În acest context, specialiștii AITA au conceput proiectul educaţional și informativ 

„Siguranţa copiilor cu autism” realizat în partenerat cu OMV-Petrom – „Ţara lui Andrei”. 

Alături de AITA în implementarea proiectului au venit și reprezentanţii MySafeKid. În 

cadrul acestui proiect, AITA va susţine gratuit, în perioada februarie-aprilie 2013, 5 cur-

de accidente. 

specialiștii AITA: Psih. Daniela Martinescu și Psih. Andreea Măţăuan, împreună cu repre-

zentantul MySafeKid – Cristiana Mateoiu. Primii 55 de părinţi înscriși la curs primesc 

            Cursurile au un format interactiv, în care părinţii vorbesc despre probleme pe 

care le-au întâmpinat în gestionarea comportamentelor periculoase ale copiilor, iar 

anumite probleme, dar nu știu ce soluţii ar putea avea, iar cursul oferă răspunsuri și 

             Susținerea oferită de 
Petrom asociației noastre nu 
s-a oprit la câștigarea acestui 

grant. Angajații Petrom au
dorit să ne ofere sprijinul lor în

continuare și au cumpărat de
Crăciun materiale educaționale pentru copiii de la Centrul AITA.Trei mesageri de la Petrom 
au venit în preajma Crăciunului, au cunoscut copiii de la AITA și le-au oferit aceste jucării
și jocuri cu care copiii au început imediat să se joace. 

suri pentru părinţii copiilor cu autism, tema centrală fiind protejarea  copiilor cu autism

La fiecare curs va participa alt grup de părinţi, cursurile fiind susţinute de specialiştii

gratuit sistemul MySafeKid pentru acţiune rapidă şi eficientă în caz de dispariţie a

specialiştii oferă recomandări şi discută cu părinţii despre posibile soluţii. Beneficiul

cel mai mare al participării la aceste cursuri în identificarea soluţiilor şi a resurselor pe

care părinţii le au efectiv în a asigura siguranţa copiilor lor. De multe ori aceştia identifică

resurse valoroase care pot fi aplicate imediat şi fără costuri sau cu costuri minime.

copilului.
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Concert caritabil  ” Folk în dar”
             Asociaţia pentru Intervenţie Terapeutică în Autism (AITA) a lansat o invitaţie în data de 20

 data de 20 decembrie 2012 la un concert caritabil de muzică folk. Concertul a avut loc în clubul 

Razna din Strada Lipscani, Curtea “ Hanul cu tei “ şi a fost organizat cu sprijinul şi la iniţiativa prietenei

noastre Brânduşa Maria Bălan. 

            Oameni deschiși și inimoși 
au participat la concertul caritabil 

pentru copiii cu autism „Folk în 
dar” contra unei donații. Atmosferă 

a fost una minunată: cu căldură, 
cântece, veselie și mai ales, un scop 
nobil: menținerea și îmbunătățirea 
calității terapiei de la Centrul AITA.

             Mulțumirile se îndreaptă 
către Brândușa Maria Bălan, Micky 

Mrejeru, Ana-Maria Dumitru, 
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Maria Gheorghiu, Marius 
Dascău, Marius Matache, Cristi 

Dumitrașcu, Ovidiu Mihăilescu, 
Trupa Joi și tuturor prietenilor care 

cu mult talent și generozitate au 
cântat și/sau au făcut o atmosferă 

extraordinară.
Mulțumim prieteni!
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8. Atelierul  ”Spiridușii  lui  Moș  Crăciun  pentru 
copiii cu autism” – Ediția a II-a

              În perioada 11 octombrie – 13 decembrie 2012 a avut loc a doua ediție a atelierului
 „Spiridușii lui Moș Crăciun pentru copiii cu autism”. La fel ca anul trecut, spiridușii au 

fost voluntari peste 18 ani, persoane din toate domeniile de activitate care au venit cu 
creativitate și voie-bună să facă felicitări de Crăciun.

               Atmosfera atelierului a fost 

una de veselie și de prietenie, iar 

creaţiile au fost care mai de care 

mai frumoase. 55 de voluntari au 

creat felicitări și le-au distribuit 

apoi pentru a strânge fonduri

pentru asociaţie. Cu banii strânși

am putut să începem lucrările

pentru renovarea celor două săli

de la subsolul Centrului AITA.
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9.  Curs de logopedie la AITA

             În perioada 17-18 noiembrie 2012, Asociaţia pentru Intervenţie Terapeutică în Autism a organizat

 şi în anul 2012, la sediul său, cursul de logopedie cu aplicaţii practice:  „Metode specifice în corectarea și 

psiholog Daniela 
Martinescu, consultant 
ABA, specializare în 
terapia și recuperarea 
copiilor cu autism.

Traineri au fost:

           La cursul ABA din 2012 au participat studenţi sau specialişti interesaţi de abordarea copilului cu autism:

tehnici şi procedee de lucru în analiza aplicată a comportamentului. 

Cursurile au  fost  fie scurte, de un modul, desfăşurat într-un  weekend, fie cursuri cu durata de 4 luni,  care au

avut şi ore de practică asistată incluse. 

10. Curs ABA la AITA

Trainer a fost:

stimularea limbajului la preșcolari”. Cursul a constat în 4 module de câte 12 ore și 8 ore de practică asistată

Ana Burlă-Ţurcanu - 
logoped cu specializare
 în dezvoltarea, stimularea
 și corectarea limbajului 
verbal și nonverbal și 
terapia și recuperarea 
copiilor cu autism

psiholog Daniela 
Martinescu, consultant 
ABA, specializare în 
terapia și recuperarea 
copiilor cu autism.

(fiecare având 12 ore  teoretice şi 2 ore de practică asistată cu copiii).  Importanţa acestui curs şi unicitatea

 sa se leagă de faptul că toţi cursanţii au ocazia de a participa la ore de logopedie, alături de specialiştii

noştri, unde pot să înveţe şi să vadă practic cum se desfaşoară o şedinţă de logopedie, putând să pună

întrebări şi să interacţioneze cu copiii.
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11. Școala de vară

            Proiectul” Școala de vară AITA” a fost iniţiat și desfășurat de către Asociaţia AITA între 

9 – 13 iulie 2012, având ca invitaţi 7 copii cu TSA, cu vârsta cuprinsă între 4 şi 7 ani, 

cu diagnostic de autism înalt funcţional. 

au petrecut timp afară în curte sau în interior. Au

desfăşurat activităţi de explorare, de gimnastică și

sport, artă, experiment, dezvoltare personală, dans

și petrecere cu clovni. Au gătit, au căutat comori, au

în grădină, și mai ales, au dansat şi s-au distrat.

terapeuții AITA, alături de voluntarii asociației. 

Obiectivele au fost:
- socializarea
- dezvoltarea imaginaţiei, a jocului simbolic și a
jocului social
- menținerea comportamentelor adecvate în grup 

Fiecare zi a avut un anumit specific, copiii

hrănit animale adevărate, au plantat flori şi au lucrat

- trecerea de la activităţi fizice la activităţi la masă.
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12.
 

Cursuri de chitară pentru copii

              Începând cu 1 oc-

tombrie 2012, AITA invită 

copiii cu sau fără tulburare 

de spectru autist să par-

ticipe la cursuri de chitară, 

cursuri care se desfășoară la 

sediul AITA, după-amiaza în

tre 14:00-18:00. Fiecare curs 

este individual: copilul și 

profesorul, iar frecvenţa este 

1-2 lecţii pe săptămână. 

              Cursurile sunt în

special dedicate copiilor cu

autism înalt funcţional

deoarece lecţiile implică

anumite condiţii care

trebuiesc îndeplinite:

          Cornelia Andrei - profesorul  care susţine aceste cursuri - este un terapeut ABA cu experienţă, care în

același timp a studiat și a învăţat să cânte la chitară. Participând la curs, copiii au 

 Pot achiziționa o aptitudine pe care să o poată utiliza pe tot parcursul vieții;
 Profesorul este terapeut specializat în lucrul cu copiii cu autism, așadar știe cum să 

interacționeze și să predea ținând cont de nevoile individuale ale elevului;
 Sunt stimulați senzorial (auditiv, tactil și proprioceptiv) într-un mod plăcut;
 Își dezvoltă capacitatea de a urma sau de a crea un ritm;
 Își mențin abilitatea de a urma instrucțiuni complexe;
 Au de câștigat în planul interacțiunii și al socializării;
 Abilitățile de memorare sunt stimulate și pot  îmbunătățite (învățarea unor reguli, a 

unor cântece noi);
 Învață o altă modalitate de a-și exprima emoțiile, prin cântece.

multiple beneficii:

 - abilitatea de a sta pe scaun și de a rămâne 

implicat într-o sarcină pe parcursul mai multor minute 

 - abilitatea de a înţelege instrucţiuni complexe;  

 - abilitatea de a răspunde, verbal, adultului și de a pune întrebări

 - motricitate grosieră și motricitate fină dezvoltate;  

verbalizarea emoţiilor, prin mimică și cuvinte)

 - capacitatea de a rezolva probleme.

- capacitatea de a face faţă frustrării în mod adecvat (prin

”Muzica va modela întotdeauna substraturile profunde ale umanităţii şi va

metamorfoza simţurile, croindu-și drum către succes și împlinire prin valorile 

pe care le lucrează: încredere, autodepășire, perseverenţă, creativitate, expre-

sivitate, emoţii-sentimente, concentrare.” (Cornelia Andrei) 
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13. 

-

            Cu ocazia

zilei de 1iunie, am invitat

persoanele din comunitate

 să se implice în susţinerea

cauzei copiilor cu autism

prin donarea unei jucării

sau a unui joc care să înca-

             Jocul este o treabă 

serioasă de copil, este 

activitatea copilăriei, iar 

limitele în ceea ce privește 

creativitatea și spontaneit

atea jocului aproape că nu 

există.

 Însă copiii cu autism au

tendinţa să repete același

joc sau manifestă preferinţe

pentru un anumit tip de

jucărie. În absenţa terapiei,

abilităţile lor de joc nu se

îmbunătăţesc, ei continuând

acţiunile stereotipe care le

împiedică dezvoltarea.

De 1 iunie copiii de la Centrul AITA  au  primit jucării

frumoase și mai ales utile de la persoane mărinimoase
care s-au mobilizat să facă acest gest frumos și cărora

le mulţumim.

pă într-o cutie de pantofi.

De aceea, au nevoie de cât

mai multe jocuri noi, astfel

încât să fie stimulaţi şi să

înveţe noi modalităţi de a

se juca.

În cutii de pantofi de la oameni darnici și deschiși către cauza autismului, copiii de la Centrul 

AITA au primit cărţi, păpuși, mașinuţe,  jocuri educaţionale.  Cu ajutorul acestor jucării,  copiii 

au putut să se implice  în  activităţi noi și să generalizeze abilităţile de joc dobândite anterior. 
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1.

 

            
ABA.

EVENIMENTE
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              Prima conferinţă ABA din România a avut loc în perioada pe 6 - 8 aprilie 2012 la Rin 

Grand Hotel din București. Conferinţa a fost organizată de către Asociaţia Help Mălin şi Aso-

ciaţia pentru Terapie Comportamentală Aplicată (ATCA). AITA s-a numărat printre parteneri,  

alături de alte 2 ONG-uri: ARPCAPA (Asociaţia Română de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului 

și Profesii Asociate) și AIPP (Asociaţia Împreună Pas cu Pas).

              Mesajul conferinţei a fost unul pozitiv, acela că intervenţiile în autism se desfășoară la 

un nivel ridicat în multe centre din România, șansele ca un copil cu autism să se recupereze 

S-a pus accentul pe importanţa intervenţiei precoce (2-3 ani) și a programelor de intervenţie 

desfășurate în ritm intensiv în recuperarea cu succes a copiilor cu autism. 

Anca Dumitrescu, 
Daniela Bololoi,

Tarpan, Bobârnac,
 Iulia Lăzărean, 

Adriana Pricob, 
Oliviana Giura, 

Nicoleta Burlacu,
 Adelaide Katerine Tarpan, 

Florina Râd, 
Mihaela Luca,
Irina Ionescu.

  

Specialiștii din Statele Unite ale Americii
invitați la conferință au fost:

Woan Ţian Chow și Steven Richardson.

Printre lectorii conferinței s-au numărat:

Prima Conferință Națională de Analiză Aplicată
a Comportamentului în Tulburările Pervazive

de Dezvoltare - 6, 7 și 8 aprilie 2012 

 Terapeuţii AITA au participat la  „Prima

de lectori, Daniela Martinescu, Andreea

audienţei, constituită din părinţi și

la noi în ţară fiind comparabile cu recuperarea realizată în străinătate.

 Conferinţă Naţională ABA”. În calitate 

Măţăuan și Alina Porumboiu au oferit

specialiști, informaţii – susţinute de

  experienţă- despre aplicarea terapiei 
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              În ziua de 8 aprilie au avut loc 9 

workshop-uri pe diverse teme de interes

 din analiza comportamentală aplicată (ABA).  

În cadrul acestei sesiuni de workshopuri,  

Daniela Martinescu împreună cu Andreea 

Măţăuan au susţinut  un workshop despre  

importanţa recompensării în terapia copilului  

cu autism.
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2. Terapie Socio- 
Emotională prin joc a
copilului cu tulburări de 

pe tema intervenţiei în 
autism şi alte tulburări

București, 12-13 septembrie 2012 

dezvoltare sunt în continuă desfășurare. Specialiștii din România au datoria de a se menţine

informaţi  cu privire la noile tipuri de intervenţii, complementare cu cele deja existente (ABA, PECS). 

             În zilele de 12 și 13 septembrie 2012, la Școala și Grădiniţa Romano-Finlandeză din București  

a avut loc o conferinţă unde au fost prezentate informaţii despre terapia socio-emoţională prin joc

pentru copii cu tulburări de dezvoltare. Atât profesioniștii în domeniul educaţiei speciale, cât și

părinţii și rudele copiilor cu tulburări de dezvoltare au putut afla informaţii valoroase,  teoretice 

conferinţă: Dr. Renee McDannel, Julie Miller și Melissa St. John.

sau terapie prin muzică, au împărtășit din cunoştinţele și experienţa lor cu specialiștii din România,  

astfel încât și copiii cu tulburări de dezvoltare din ţara noastră să poată beneficia de noile intervenţii. 

            Şcoala şi Grădiniţa Româno-

Finlandeză s-a implicat încă din 

anul 2010 în integrarea școlară a 

copiilor cu tulburări de dezvoltare. 

În primăvara anului 2012, școala 

a fost unul din centrele unde au 

fost susţinute cursuri gratuite 

pentru educatori și învăţători de 

către specialiştii Asociaţiei pentru 

Intervenţie Terapeutică în Autism 

(AITA). Parteneriatul dintre Şcoala 

și Grădiniţa Româno-Finlandeză și 

AITA a continuat prin organizarea 

acestei conferinţe.

a
i de 

ei în
rări

Cercetările în domeniul autismului şi a intervenţiilor eficente în cazul acestei tulburări de

teoretice şi practice, de la cei 3 specialişti din Statele Unite ale Americii care au susţinut această 

Lectorii acestei conferinţe, cu experienţă de peste 10 ani fiecare în terapie ocupaţională

dezvoltare - Conferinţă

de dezvoltare
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Aparitii
media

În al patrulea an de activitate, AITA a continuat să-și facă auzită vocea ca asociaţie 
care lucrează direct cu copiii cu autism și militează pentru drepturile  lor  și  pentru 
un viitor mai luminos în ceea ce îi privește. Astfel, campaniile de conștientizare și de 
voluntariat desfășurate pe parcursul anului 2012 au avut  ecouri în presă, radio și  TV.

În urma sponsorizării 
de la Sun Plaza, 
a apărut un articol în 
revista   InStyle 
despre Centrul AITA.
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Articole și știri despre AITA și campaniile desfășurate 
de noi au apărut și pe următoarele site-uri: 

www.taraluiandrei.ro 
www.almanahulmedical.eu

www.imparte.ro 
raiffeisencomunitati.ro 

www.calendarevenimente.ro 
metropotam.ro 

www.sunplaza.ro 
www.comunicatemedia.ro

ŞTIRI:  “Folk în dar” -  Calendar Evenimente
ŞTIRI: “Concert caritabil de folk pentru AITA” - 4 arte
ŞTIRI: “Folk în dar - concert caritabil pentru copiii cu autism” - Metropotam
ŞTIRI: „Autismul există!” – Campanie Observator – Antena 1
ARTICOL: “Cele 6 etape de dezvoltare a copilului” Andreea Măţăuan - Împarte.ro
EMISIUNE RADIO: “Întâmplător cu Adrian Păduraru - Asociaţia AITA şi Autism Albastru” - Radio 3 Net 
ARTICOL: “Stresul - între mituri şi realitate” Andreea Măţăuan - Almanah Medical
ARTICOL: “Jocul simbolic la copiii cu autism” - Împarte.ro

ARTICOL: “Copilul are autism sau este doar lent în achiziţia limbajului?” - Împarte.ro
INTERVIU: “Interviu cu psihologul Andreea Măţăuan” - Împarte.ro
INTERVIU: “Interviu cu Daniela Martinescu, preşedintele AITA” - Împarte.ro
ŞTIRI: “Spiriduşii lui Moş Crăciun pentru copiii cu autism” - Împarte.ro
ARTICOL: “Regres, stagnare, progres în terapia autismului” - Împarte.ro
ŞTIRI: “AITA susţine copiii cu autism” - Împarte.ro
ARTICOL: “Disfuncţii de integrare senzorială la copilul cu autism” - Împarte.ro
ARTICOL: “Rolul însoţitorului unui copil cu autism la grădiniţă” Daniela Martinescu - Împarte.ro
INFORMARE: “Despre autism” - Împarte.ro
ARTICOL: “Atacurile de panică” Andreea Măţăuan - Almanah Medical
ARTICOL: “Sindromul Down - caracteristici şi intervenţie” Daniela Martinescu - Almanah Medical
ARTICOL: “Tulburările de comportament la copii” Ana Burlă Ţurcanu - Almanah Medical
ŞTIRI: “Sun Plaza susţine copiii cu autism de la Asociaţia AITA” - Sun Plaza
ŞTIRI: “Sun Plaza susţine copiii cu autism de la AITA şi le spune povestea” - CSR România
INFORMARE: “Autism albastru - Integrarea copiilor cu autism, Psiholog Daniela Martinescu” - 
Minnesota Public Radio
ŞTIRI: “Campania ‘Am autism! Autismul la grădiniţă “ - România Pozitivă
ŞTIRI: “200 de educatori sunt mai pregătiţi să integreze copiii cu autism în grădiniţă în urma 
cursului AITA” - Comunicate Media

ŞTIRI: “Start pentru proiectul “Servicii pentru familiile care suferă de autism’ ” - Raiffeisen Comunităţi

ŞTIRI: “200 de educatori vor învăţa să integreze eficient copiii cu autism în grădiniţe” - Ştiri ONG

ştiri şi articole
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PRIETENI AITA
” Spune-mi cu cine te împrietenești ca să îţi spun cine ești” – AITA s-a dezvol-

-

tat și am reușit să ne atingem multe dintre obiective cu ajutorul prietenilor 

asociaţiei cărora le suntem foarte recunoscători. Printre prieteni se numără  vo-

luntari, persoane care reprezintă societăţi comerciale, alte asociaţii, persoane 

publice, instituţii ale statului sau private.

 

urile AITA au fost editate și tipărite de persoa-

nele de la această editură, care cu deschidere şi

ajutor. Iar pentru toate acestea le mulţumim!

Noriel oferă jucării care să sprijine terapia copi-

ilor de la AITA.  August 2012: Copiii de la centrul 

AITA s-au bucurat de materialele educaţionale 

noi primite în dar de la Noriel. Jucăriile au rolul 

de a contribui, în cadrul terapiei, la dezvolta-

rea imaginaţiei, a jocului simbolic și/sau social 

și la achiziţia de noi informaţii.

Cei de la tipografia Paradis Media au susţinut

proiectele AITA de fiecare dată când am avut

nevoie de ajutorul lor. Pliantele, flyerele, broşu-

bucurie ne-au întins de fiecare dată o mână de

P
paradis media printing

MMP
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Sun Plaza susţine copiii cu autism de la 

Asociaţia AITA şi le spune povestea!

În luna mai 2012, Sun Plaza Shopping 

Center a răspuns din nou nevoilor comunităţii 

şi a desfăşurat o acţiune de ajutorare a celor 

care au avut parte de un început mai anevoios 

în viaţă - copiii diagnosticaţi cu tulburări din 

Pe lângă sprijinul acordat în îmbunătă- 

ţirea rezultatelor programului terapeutic - prin 

asigurarea necesarul de rechizite, papetărie şi 

birotică pentru 12 luni - acţiunea caritabilă 

iniţiată de Sun Plaza pentru Asociaţia AITA 

a atras atenţia asupra importanţei primirii 

şi integrării copilului cu autism în societate. 

Un alt proiect care ne-a adus bucurie 

în 2012 a fost şi realizarea noului site  AITA de

către echipa E-Studio, ajutându-ne astfel să

putem comunica mai bine şi pe calea virtuală.

          În cadrul evenimentului caritabil 

organizat pe data de 31 mai, la Centrul AITA, 

alături de Sun Plaza au venit persoane 

publice precum Jojo, Sonia Argint Iones

-

cu, Andrei Nourescu, Irina Mohora, Cris

-

tina Şoloc, Denisa Nechifor. Acestea s-au 

implicat în campanie pentru a promova 

înţelegerea şi conştientizarea autismului, a 

face cunoscute drepturile publicului larg.

MotionARThoughts

Brândușa Maria Bălan,  iniţiatoarea  proiec-

tului MotionARThoughts, a fost alături de 

asociaţia noastră în anul 2012, implicându-

se în multe din proiectele noastre printre 

care enumerăm: Spiridușii lui Moș Crăciun,

Folk în dar, Campania de informare video 

pentru părinţi și specialiști. Dorim să îi

mulţumim Brândușei pentru toate materi-

alele foto și video realizate împreună cu și 

pentru AITA.

Copiii cu autism sunt foarte speciali, unii 

dintre ei pot avea abilităţi extraordinare

şi o inteligenţă sclipitoare, dar au nevoie

de ajutor specializat pentru a-şi scoate la

lumină adevăratul potenţial.

dificultăţilor acestor copii şi pentru a le
spectrul autist, aflaţi în îngrijirea Centrului AITA.

             Pentru al doilea an consecutiv Lala

Media Press a creat grafica și designul raportului

nostru de activitate. Apreciem foarte mult

munca pe care Diana şi restul echipei au depus-o,

dând dovadă de idei grozave, de răbdare și pro-

fesionalism în realizarea graficii pentru raport.

În fiecare an raportul nostru de activitate arată

din ce în ce mai bine, iar dacă de conţinut de o-

sunt prezentate, Diana este responsabilă.

Îi mulţumim pentru că este alături de noi.

cupăm noi, de forma în care realizările noastre
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Parteneri
În anul 2012 AITA a avut parteneri împreună cu care a dezvoltat și desfășurat activităţi 

în serviciul copiilor cu autism și a familiilor acestora. Parteneriatele cu ATCA (Asociaţia 

pentru Terapie Comportamentală Aplicată), ALR (Asociaţia Logopezilor din România) și 

cu RAA (Romanian Angel Appeal) au continuat, ceea ce a permis realizarea unor 

publice de informare a specialiștilor din domeniu. Cu același scop, în anul 2012 am

încheiat un  parteneriat și cu Asociaţia Împreună Pas cu Pas.

Parteneriatele cu Grădiniţa Conil, Grădiniţa și Școala Româno-Finlandeză, Grădiniţa 

 KIDS Club,  Grădiniţa nr. 191 și de Grădiniţa nr. 192” Pisicile Aristocrate”. ne-au oferit locaţii

potrivite și condiţii foarte bune pentru desfășurarea cursurilor gratuite pentru educatori

susţinute în cadrul proiectului” Am autism! Autismul la grădiniţă.” 

Partener principal în realizarea acestui proiect a fost Ministerul Educaţiei, Cercetării, Ti- 

neretului și Sportului (MECTS). Cu sprijinul inspectoratului pentru învăţământul preșcolar 

am reușit să informăm cât mai mulţi educatori cu privire la aceste cursuri. 

Alte două parteneriate încheiate în anul 2012 au fost cu S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE 

GROUP S.A. și cu Asociaţia Pentru Creșterea Speranţei de Viaţă (APCSV).

Andrei Nourescu
Irina Maria Mohora
Sonia Argint-Ionescu
Cristina Soloc
Jojo – Cătălina Grama
Denisa Nechifor
Marius Matache
Marius Dașcău
Trupa  Joi
Maria Gheorghiu
Ana-Maria Dumitru
Cristi Dumitrașcu
Ovidiu Mihăilescu

La fel ca în anul 2011, și în 2012 am fost impresionați de deschiderea
anumitor persoane publice din România de a se implica în susţinerea 
cauzei copiilor cu autism. Printre persoanele publice care ne-au fost 
alături în anul 2012 se numără: Le mulțumim și suntem siguri că impli- 
carea lor a avut un impact pozitiv în înlăturarea prejudecăţilor legate 
de autism și în deschiderea comunității către acceptarea copiilor cu autism.  

Persoane

publice
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sponsori

Paradis Media

Raiffeisen Bank

OMV Petrom

RCI Leasing

Industrial MD Trading

Sun Plaza

Noriel

Lumea lui Bubu 

Axello Communications

Bobson Inovativ

Cor.Tubi

Romtest Electronic

Ama Broker

Amylum Romania
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Voluntariat 
la AITA

Oportunitățile de voluntariat au fost următoarele:
- Asistarea la terapia copiilor de la Centru și implicarea în grupurile de socializare;
- Implicarea în grupul de respiro din cadrul proiectului” Servicii pentru familiile care suferă de autism”;
- Participarea la strângerea formularelor de 2%;
- Implicarea în activități de PR și comunicare;
- Participarea la atelierul” Spiridușii lui Moș Crăciun” prin crearea și distribuirea de 
felicitări de Crăciun, scopul fiind strângerea de fonduri;
- Implicarea în campania de direcționare a 20% din impozitul pe profit al companiilor;
- Participarea la campaniile de informare și conștientizare;
- Implicare în partea de organizare a proiectului” Am autism! Autismul în grădiniță”.

Echipa AITA este o echipă unită, de oameni cu energie și de oameni care comunică foarte 

 Vezi zâmbetele și evoluția copiilor;
Îţi faci prieteni noi;
Cunoști persoane cu experiență în domeniul psihologiei, de la care poți învăța;
Îţi exersezi și îmbunătățești abilitățile și cunoștințele;

reciat și primești feedback pentru ceea ce faci;
Poți să participi la cursuri susținute de AITA;

exemplu pentru copiii tăi și/sau pentru prieteni;
Faci parte dintr-o echipă;
Îți dezvolți atitudinea proactivă;
Îți îmbunătățești abilitățile de comunicare și socializare;
 Te simți mai împlinit din punct de vedere personal;
Îţi completezi CV-ul și îți îmbunătățești oportunitățile de carieră;

te multe altele pe care t teptam să le descoperi alături de noi!

, iar a fi voluntar înseamnă a
intra în această echipă. Iată care sunt bucuriile de a fi voluntar la AITA:
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„Ceea ce facem pentru noi piere odată cu noi, ceea ce facem pentru alții e nemuritor” (Albert 
Pike). Acest citat descrie gândirea noastră legat de ajutorul pe care voluntarii ni-l oferă 
în activitățile noastre. AITA susține activ voluntariatul și oferă persoanelor care doresc să 
facă voluntariat șanse de a se implica.

La AITA, voluntarii constituie o parte importantă a echipei, ei aduc cu sine: energie, bună-
-

luntarii participă la activitățile noastre cu vitalitate și dăruire, cu trăsăturile lor individuale 
care colorează și personalizează acțiunile AITA.

Rolul voluntarului nu este acela de a înlocui un angajat, de aceea la AITA terapeuții sunt 
cei care lucrează cu copiii. Voluntarii care își doresc să se implice în activități cu copiii de 
la AITA pot participa la ședințele de terapie individuală și pot sprijini copiii să urmeze 
instrucțiunile terapeutului la grupurile de socializare care au, printre altele, și scopul de 
pregătire pentru grădiniță. În anul 2012, 173 de persoane s-au implicat voluntar la AITA.



CAMPANII3

CAMPANII

               Direcționează 2% către AITA! Ajută un copil să pășească dincolo de autism! 
Descarcă formularul de pe site-ul nostru.

să direcționeze doi la sută (2%) din impozitul pe veniturile obținute în anul anterior către 

te costă nimic să direcționezi 2% către AITA, trebuie doar să completezi un formular. Iar 
schimbările care survin în viața copiilor cu autism în urma direcționării acestor 2% din 
impozit către AITA sunt neprețuite pentru acești copii și pentru familiile lor!
De ce să alegi AITA?

servicii terapeutice (terapie comportamentală aplicată, PECS, kinetoterapie, logopedie, 
artterapie) desfășurate de specialiști acreditați. La AITA se face intervenție timpurie, copiii 
au vârste cuprinse între 2 și 6 ani. Punem accentul pe intervenția timpurie deoarece în fe-
lul acesta copiii au cele mai mari șanse de a lăsa în urmă mare parte din manifestările au-
tiste și de a păși spre normalitate. Copiii care vin la Centrul AITA (dotat și utilat conform 
nevoilor de învățare ale copiilor) învață să comunice, să vorbească, își dezvoltă abilitățile 
de socializare, învață să se joace, învață care sunt părinții lor și cum să își arate dragostea 

independenți (să mănânce singuri, să se îmbrace și să se dezbrace, să folosească toaleta).

MULŢUMIM PENTRU GENEROZITATE ȘI IMPLICARE!

CAMPANIA 2%
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CAMPANIA 20%

familiile lor?

              Legea sponsorizării permite deducerea din impozit a sponsorizărilor în limita 

societăţi comerciale – suma nu poate depăşi 3 la mie din cifra de afaceri).
             Pentru PFA limita este de 5% din venit brut minus cheltuieli deductibile. Aici 
găseşti un contract de sponsorizare în care este menţionat contul Asociaţiei AITA şi 
modul în care ne angajăm să mulţumim sponsorilor. Pentru mai multe informaţii îl poţi 
contacta pe Mihai Martinescu la email: asociatia.aita@yahoo.com 0744351532

            Persoanele juridice au posibilitatea de a face sponsorizări în scop umanitar, de-

şi completată prin Legea nr.394/2006:

Art. 1. – (1) Sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la trans-

susţinerea unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către una dintre părţi, denumită 

A) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăşoară în România sau urmează să 

cetare fundamentală şi aplicată, umanitar, [...]

Titlul 2, Cap II, art. 21, alin. (4), litera p):

Contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte 
de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 pri -

completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse 
-

torat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:
1. 3% din cifra de afaceri;
2. 20% din impozitul pe profit datorat.

i
?

v

:
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RAPORT FINANCIAR
2012

CHELTUIELI 
CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE
DE NATURĂ OB DE INVENTAR                                    4002.85
 
CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA ŞI APA                           1028.91
 CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL                  5412.24
 CHELTUIELI PRIVIND ÎNTREŢINEREA ŞI 
REPARAŢIILE                                                               1601.97 
 CHELTUIELI CU REDEVENŢE ŞI CHIRII                23629.38 
 CHELTUIELI CU PRIMELE DE ASIGURARE           740.63 
 CHELTUIELI CU RECLAMĂ ŞI PROTOCOLUL           649.60 
 CHELTUIELI POŞTALE                                                     2395.33
 CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE                  1172.00

CHELTUIELI CU SERVICIILE PRESTATE
                        DE TERŢI                                                      6795.27
CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI
                                                                                                       27486.00
CHELTUIELI PRIVIND ASIGURĂRILE ŞI
PROTECŢIA SOCIALĂ                                                      7620.00
CHELTUIELI DE ADMINISTRARE                         74652.51
TOTAL                                                                         157 186.81

VENITURI   
 ALTE VENITURI DIN AFSP                                          7 824.00
 VENITURI DIN SPONSORIZĂRI                             209 176.67
 VENITURI DIN DONAŢII                                          6 650.00 
 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE                        1 528.58
TOTAL                                                                        225 179.25
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