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Ghidul   voluntarului AITA

Bine ati venit la AITA!

Dragi voluntari, ne bucuram sa va avem alaturi de noi in munca pe care o depunem pentru a face terapie cu copiii cu 
autism si pentru a oferi suport familiilor lor!

Consideram ca voluntariatul este o forma superioara de a fi un cetatean activ, implicat, ca este o ocazie minunata de 
dezvoltare de sine si de a-i ajuta pe ceilalti sa creasca la randul lor.

Pentru a avea o colaborare cat mai frumoasa si pentru a va fi usor sa intelegeti inca de la inceput ce face un voluntar la 
AITA, am pregatit pentru voi o scurta prezentare a activitatilor noastre si o lista de atributii si de reguli generale. 

Despre AITA...

AITA este un ONG infiintat in anul 2008 care ofera programe de interventie complete pentru recuperarea copiilor 
cu tulburare de spectru autist, cu varste cuprinse intre 2-6 ani.

Cine lucreaza la AITA?

Echipa AITA e constituita din psihologi, psihopedagogi, psihoterapeuti, logopezi si din volunatrii care ne ajuta in 
desfasurarea proiectelor noastre.

Cum se lucreaza?

In conformitate cu principiile terapiei comportamentale aplicate (ABA), copiii participa la sedinte de terapie 
individuala (1 la 1) si de grup. 

Care e programul de terapie?

Dimineata intre 09:00 - 12:00;
Dupa-amiaza intre 14:00 - 18:00;
Respiro miercurea intre 16:00 - 20:00.

Cine e coordonatorul de voluntari?

Andreea Matauan este coordonatorul de voluntari: . Orice intrebare organizatorica, legata 
de activitate, orice nelamurire sau reusita aveti in cadrul AITA, Andreea este persoana la care veti apela. 

“Ceea ce facem pentru noi piere odata cu noi, ceea ce facem pentru altii e nemuritor” (Albert Pike)

 “Nu poti lãsa urme în nisip atâta timp cât stai jos.” (Nelson Rockefeller)

“Principalul nostru scop în viatã este sã ne ajutãm semenii.” (Dalai Lama)

andreea.aita@yahoo.com
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Ce veti face in cadrul centrului?

       ·     Va veti implica in activitati desfasurate in beneficiul persoanelor cu autism si familiilor acestora;

· Veti participa la sedintele de terapie individuala si de grup;

· Veti invata principiile terapiei ABA si veti interactiona cu copiii in conformitate cu ele;

· Veti indeplini sarcini desemnate de terapeuti;

· Veti participa la sesiunile de feedback organizate de coordonatorul de voluntari;

· Va veti implica in proiectele si campaniile asociatiei;

· Va veti informa coordonatorul de voluntari si veti stabili impreuna cu el programul vostru de venire la centru;

· Veti oferi ajutor terapeutilor in momentul in care vi se solicita;

· Veti asigura confidentialitate legat de clientii AITA si de informatii confidentiale care vi se vor oferi ca atare.

Ce nu este voluntariatul?

       · Nu veti face terapie cu copilul;

· Rolul voluntarului nu este sa inlocuiasca un angajat;

· Nu veti primi sau solicita remuneratie pentru activitatile depuse;

· Nu veti solicita obtinerea unui loc de munca in cadrul asociatiei, acesta nu este un scop al volunatriatului.

· Nu veti veni la centru fara a fi anuntat inainte coordonatorul de voluntari.

Cand veniti la AITA...

       · Aduceti-va incaltari de schimb pentru interior;

· Adoptati o tinuta decenta si comoda;

· Evitati accesoriile voluminoase - pot distrage atentia copiilor;

· Veniti cu 10 minute inainte de inceperea programului;

· Veti avea telefoanele inchise sau puse pe silentios;

· Nu veti filma si nu veti face poze in interiorul centrului.

“Voluntarii sunt singurele fiinte de pe fata pãmântului care reflectã compasiune, grijã 
nemasuratã, rãbdare si dragostea adevãratã pentru natiune.” (Erma Bombeck )
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Directii de urmat

Pentru a facilita integrarea voastra in interactiunea cu copiii si cu terapeutii va prezentam inca de la inceput niste 
reguli generale:
       · Intr-o camera sa pot afla maxim 2 adulti cu un copil. Daca intrati sa asistati la o ora unde sunt deja doi    
            adulti, veti  stii ca e necesar sa mergeti intr-o alta camera;

· Veti evita reactiile explozive la adresa unui comportament neadecvat (Ex: Nu veti exclama si nu veti 
interveni atunci cand un copil arunca cu obiecte prin camera);

· Veti interactiona cu copiii intr-un limbaj simplu, clar, iar interactiunea va consta mai mult din oferirea de 
informatii despre ce face copilul (“Ex: Ai gasit papusa!”), decat din solicitari (“Ex: Ce ai gasit? Unde are 
papusa ochii?” etc) ;

· Veti evita comentariile pe baza unui comportament neadecvat (  Ex:”De ce faci asa?”, “Nu mai tipa!”, 
“Nu mai arunca!”, “Nu ma mai trage de par!”);

· Veti evita manifestarile afective fata de copii ( pupat , imbratisat);
· Nu veti interveni in procesul  terapeutic fara permisiunea terapeutului ;
· Nu veti oferi raspunsuri in locul copilului;
· Nu veti repeta in execes o cerinta data fara a fi urmata de o consecinta in cazul lipsei unui raspuns ( ex: 

“Unde e mingea?, Hai spune unde e mingea? , Unde e mingea?”)
· Veti redirectiona comportamentele repetitive ale copiilor angajandu-se intr-un joc reciproc  (joc cu 

mingea/ masina/ cuburile/ inele pe turn);
· In cadrul programelor de autoservire veti oferi doar prompt fizic, nu si verbal.

Care sunt drepturile voastre?

       · Dreptul de a solicita si de a primi informatii cu privire la organizatie si la activitatile de indeplinit;
· Dreptul de a solicita si de a primi feedback cu privire la activitatile sale;
· Dreptul de a fi ascultat si respectat;
· Dreptul de a fi tratat ca un coechipier;
· Dreptul la confidentialitate;
· Dreptul de a fi considerat ca individ care meritã suport individual pe parcursul efectuãrii sarcinii sale;
· Dreptul de a primi instruire de calitate;
· Dreptul de a fi orientat si pregãtit pentru activitate;
· Dreptul de a primi apreciere din partea profesionistilor;
· Dreptul de a fi informati cu privire la principiile terapiei;
· Dreptul de a solicita noi sarcini sau responsabilitãti aditionale din partea organizatiei.

Va multumim ca sunteti alaturi de noi,

Echipa AITA
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