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1. Prezentare Asociația de Terapie Comportamentală Aplicată (ATCA) 

- Misiune, Obiective - 
 

 

Asociaţia de Terapie Comportamentală Aplicată (A.T.C.A.) este o organizaţie non-

guvernamentala, înființată în 2008, care are ca obiectiv facilitarea accesului la educație, terapie și 

intergrare socială a copiilor diagnosticați cu tulburări din spectrul autist și oferirea unor servicii 

psihologice complete copiilor și  familiilor acestora. 

 

Misiune 

 

Copiii cu tulburări din spectru autist au o șansă reală de recuperare și integrare socială, atunci 

când sunt incluși în programe terapeutice timpuriu, iar familiile acestora beneficiază de programe de 

consiliere și training-uri de specialitate. 

Misiunea ATCA consta în promovarea drepturilor copiilor cu autism, sprijinirea lor și a familiilor 

acestora, aflate în dificultate și oferirea unor programe terapeutice de specialitate. 

 

Prin ajutorul oferit fiecărui copil, prin multiplicarea și îmbogățirea formelor și tipurilor de mediere și 

sprijin, dorim să facem din educație și din accesul egal la  programele de terapie o formă de refuz a 

izolării şi a marginalizării copiilor cu autism. 

 

Obiective 

 

- Promovarea continuă a unor standarde ridicate de competență și de etică profesională în 

analiza comportamentală aplicată (Applied behavior Analysis) în România 

- Promovarea analizei comportamentale aplicate și a psihoterapiei cognitiv-comportamentale în 

domeniul practicii cu copiii 

- Promovarea normelor de acreditare în practica analizei comportamentale aplicate (Applied 

behavior Analysis) în formarea specialiștilor și în supervizarea lor, precum și promovarea normelor 

deontologice de specialitate, conform standardelor existente în BACB (Behavior Analyst Certification 

Board) 

- Formarea și supervizarea specialiștilor în analiza comportamentală aplicată prin desfășurarea 

unei activități formative, de specializare postuniversitară, în colaborare cu formatori acreditați BCBA 

(Board Certified Behavior Analyst) 

- Informarea, cât mai clară, a publicului, despre ceea ce înseamnă tulburările pervazive de 

dezvoltare (Autism, Asperger, Tulburarea Dezintegrativă a Copilăriei, Tulburarea Rett, Tulburarea 

Globală), dar și despre metodele de terapie adecvate și aplicarea lor (în principal, Analiza 

Comportamentală Aplicată – Applied Behavior Analisys) 

- Facilitarea accesului la diagnostic a pacienților și evaluarea cât mai corectă și timpurie 
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- Strângerea de fonduri pentru sponsorizarea familiilor copiilor cu tulburări pervazive de 

dezvoltare în vederea susținerii unui program de terapie de recuperare 

- Derularea de activități educative, formative, de evaluare psihologică, consiliere și terapie 

adresate copiilor cu tulburări pervazive de dezvoltare, tulburări comportamentale, tulburări de 

dezvoltare, precum și altor categorii de solicitanți 

- Dezvoltarea unor programe editoriale care să cuprindă traducerea și publicarea de studii de 

specialitate, publicarea de studii și lucrări originale, articole și cercetări  

adresate studenților, absolvenților, specialiștilor, precum și altor categorii de populatie interesate de 

domeniu 

- Asigurarea unui cadru de întrunire, dezbatere și cercetare pentru specialiștii din domeniul 

analizei comportamentale aplicate și domenii înrudite 

- Protejarea drepturilor membrilor și colaboratorilor ATCA, conform Codului Normelor 

Deontologice și Normelor de Acreditare și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a Asociației 
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2. Echipa ATCA 

 
Anca Dumitrescu - Presedinte ATCA 

Psihoterapeut, Consultant analiză comportamentală aplicată, acreditat BCBA - Board Certified 

Behavior Analyst (U.S.A.); 

Licenţiată în psihologie (Universitatea Bucureşti, specializare în psihopedagogie specială); 

 

Claudia Matei – Vicepresedinte ATCA 

Psihopedagog, Consultant analiză comportamentală aplicată, în curs de acreditare BCaBA 

Licenţiată în psihologie (Universitatea Bucureşti, specializare în psihopedagogie specială); 

 

Oliviana Giura 

Psihopedagog, Consultant analiză comportamentală aplicată, în curs de acreditare BCABA 

Licenţiată în psihologie (Universitatea Bucureşti, specializare în psihopedagogie specială); 

 

Iulia Lăzărean 

Psiholog - consiliere psihologică, Consultant analiză comportamentală aplicată, acreditat BCBA - 

Board Certified Behavior Analyst (U.S.A.); 

 

Adriana Pricob 

Psihoterapeut – psihoterapie cognitiv comportamentală, Consultant analiză comportamentală aplicată, 

în curs de acreditare BCBA 

 

Iulia Stoian 

Psihoterapeut - psihoterapie cognitiv comportamentală 

 

Natalia Ion 

Psiholog, Terapeut ABA 

 

Ana-Maria Duțu  

Psiholog, Terapeut ABA 

 

Andra Tabără 

Psiholog, Terapeut ABA 

 

Tudor Mazilu 

Specialist în recuperarea și reeducarea neuromotorie și funcțională 

 

Mihaela Floroiu 

Coordonator proiecte ATCA, Licențiată în economie 
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3.Proiecte, evenimente și activități 2012 

 
 

a.PROIECTE 
 

- Campania « Donează o jucărie ! », ianuarie – februarie 2012 

 

- Ateliere CliniClowns pentru copiii cu TSA, ianuarie – decembrie 2012 

 

- Programul 2012 »Conștientizează autismul », februarie – martie 2012 

Realizarea Kit-ului de materiale « Eu învăț despre lume prin imagini – Materiale ABA » 

 

- Campanie Scriitori Dilema Veche, 19 martie – 30 aprilie 2012 

 

- Programul Național de Evaluare a copiilor cu TSA, aprilie – decembrie 2012 

 

- Proiect - Voluntar în lupta cu autismul – martie – august 2012 

 

- Campanie strângere fonduri 2%, aprilie – mai 2012 

 

- Proiect  Terapie în Artă - TiA susținut prin programul Tineret în Acțiune, Grupuri de 

socializare art-terapie, martie – septembrie 2012 

 

- Proiect Integrarea copiilor cu autism în societate, susținut prin Raiffeisen Bank, demarat 

în octombrie 2012 

 

 

     b. EVENIMENTE 
 

 

- Conferința Națională ABA – aprilie 2012 

 

- Concert caritabil sustinut de Muzeul Taranului Roman – aprilie 2012 

 

- Vernisaj expozitie de portrete – „‟Eu zambesc‟‟ in colaborare cu fotograful Alex Conu, 

septembrie 2012 

 

- Proiect  Terapie în Artă - TiA susținut prin programul Tineret în Acțiune, Piesa de teatru 

forum „‟Un copil retras‟‟- octombrie 2012 
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    c. ACTIVITĂȚI 

 
- Dotare și lansare cabinet kinetoterapie – martie 2012 

 

 

- Grupuri de suport pentru parinti – ianuarie – iulie 2012 

 

 

- Cursuri de informare pentru educatori – ianuarie – decembrie 2012 

 

 

- Cursuri de formare terapeuți ABA – ianuarie – decembrie 2012 

 

- Centrul ATCA – activitate 2012 
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a. PROIECTE 
 

Campania “Donează o jucărie!” 
 

Scopul campaniei “Donează o jucărie!”, desfășurate în perioada 10 ianuarie – 20 februarie, a fost acela 

de a oferi materiale educaționale și jucării necesare terapiei copiilor cu autism și nu în ultimul rând de 

a atrage atenția asupra importanței implicării societății în sprijinirea lor. 

Rezultate:  

 firma Noriel a donat 50 de cutii cu jucării educaționale  

 6 persoane au donat jucării de pluș, puzzle-uri, cărți, lego și incastre 

 Un număr de 20 de copii, atât copiii incluși în programele terapeutice 

din cadrul centrului ATCA, cât și cei care sunt incluși în programe de 

terapie la domiciliu au beneficiat de aceste jucării, bucurându-se de ele 

ca recompense sau folosindu-le ca suport de lucru în programe. 

 

     

 

 

ATELIERE CliniClowns pentru copiii cu tulburări de spectru autist (TSA) 

 
Atelierele au fost realizate pe tot parcursul anului 2012 prin parteneriatul cu Asociația 

CliniClowns cu bunăvoința și implicarea pro-bono a actorilor Daria Gănescu și Lucian Ianuș. 

Activitățile susținute în cadrul atelierelor îi ajută pe copiii cu tulburări de spectru autist la dezvoltarea 

psiho-afectivă și la structurarea, dezvoltarea unor relații de interacțiune și socializare între copii cu 

activități bazate pe joc, imitație și dialog.  

 

   
 

 



 

Asociația de Terapie Comportamentală Aplicată 

Pagina web: www.asociatiatca.ro 

Telefon contact: 0763.958.124 

 

9 

 

 

 

 

PROGRAMUL 2012 “CONSTIENTIZEAZA AUTISMUL - Intervenţia timpurie este cheia 

obţinerii unor rezultate optime pentru copiii cu autism!”, realizat în parteneriat cu Asociația Help 

Mălin. 

 

Am dorit în cadrul acestui program să continuăm mesajul de impact social al campaniei 

desfășurate în 2011, la nivel național. 

 

Realizarea KIT-ului DE MATERIALE “Eu învăț 

despre lume prin imagini – materiale ABA” este 

primul obiectiv din programul de conștientizare a 

autismului, desfășurat în 2012. 

Materialele didactice  “Eu învăț despre lume prin 

imagini – materiale ABA”  au fost create pentru a 

facilita activitățile de predare-învatare în cadrul 

programelor terapeutice, adaptate copiilor cu 

cerințe                  educaționale speciale. 

 

 

 

 

Fiecare set de materiale cuprinde o gamă largă de imagini care corespund programelor de 

analiză comportamentală aplicată (ABA) și  nivelului terapeutic, respectiv vârstei și abilităților 

copilului – începător, intermediar, avansat. 

Setul de materiale aduce suportul necesar stimulării și dezvoltării abilităților cognitive și 

verbale, având o structură care atinge următoarele obiective terapeutice: 

- dezvoltarea limbajului receptiv 

- dezvoltarea limbajului expresiv și a comunicarii prin descriere și povestire 

- învățarea sensului adjectivelor și a raporturilor spațiale 

- dezvoltarea spiritului de observație și folosirea limbajului descriptive 

- identificarea expresiilor faciale și a emoțiilor simple 

- identificarea regulilor sociale și situațiilor sociale complexe 

 

Kitul de materiale “Eu învăț despre lume prin imagini“  cuprinde 1200 de ilustrații necesare 

programelor ABA. 

Proiectul a fost posibil prin bunăvoința de a participa ca și voluntari - părinți, frați și prietenii copiiilor 

cu tulburare din spectru autist, ce urmează un program individualizat de recuperare și sunt înscriși în 

cadrul celor două asociații ATCA și Help Mălin și a întregii echipe de profesioniști care ne-au ajutat să 

desfășurăm acest proiect. 
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Campania "Scriitori despre autism" 
 

Asociaţia de Terapie Comportamentală Aplicată împreună cu revista Dilema veche au invitat 

câţiva scriitori să cunoască copiii cu autism şi să vorbească lumii despre ei.  

Textele scrise ca rezultat al întâlnirii scriitorilor cu copiii de la asociaţia noastră au fost  publicate pe 

parcursul lunii aprilie în ediţia online a revistei Dilema veche. 

Campania a debutat  pe 2 aprilie, de Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului, şi a continuat 

pînă la sfîrşitul lunii, cu câte un text pe săptămână. 

În cadrul acestei campani a avut loc și expozitia de portrete ‟‟Eu zambesc‟‟, in care au fost expuse 

fotografii portret ale copiilor cu tulburări din spectrul autist din cadrul Asociației TCA, încununate de  

textele scriitorilor  Ana Maria Sandu, Claudiu Komartin şi Răzvan Ţupa. Textele provin din Campania 

“Scriitori pentru autism”, desfășurată în primăvara cu sprijinul revistei Dilema Veche.    

 

Priorităţile campaniei " Scriitori despre autism" 

- să oferim o perspectivă reală atât asupra dificultăţilor cât şi asupra abilităţilor pe care le au copiii cu 

autism,  

- să aducem problema autismului în faţa scriitorilor şi jurnaliştilor, 

- constituirea unei baze de texte scrise de profesionişti ai expresivităţii despre copiii care învaţă cu greu 

să se exprime, 

- scriitorii participanţi au avut ocazia să cunoască atât situaţia generală a copiilor cu care lucrăm, cât şi 

cazuri particulare.  

 

Perioada de desfăşurare  

19 martie – 6 aprilie: participarea scriitorilor la activităţile asociaţiei 

2 aprilie- 30 aprilie: dezbaterea şi publicarea textelor 

 

 

 

Programul național gratuit de “Evaluare psihologică și intervenție timpurie a 

copiilor cu tulburări pervazive de dezvoltare” 

 

Asociația ATCA, în colaborare cu Asociația HelpMălin a organizat Programul Național de 

“Evaluare psihologică și intervenție timpurie a copiilor cu tulburări pervazive de dezvoltare” pentru 

copii cu vârsta cuprinsă între 1 an jumate și 4 ani, pe durata a  9 luni, în perioada aprilie 2012 – 

decembrie 2012.  

 

Programul a fost constituit din  2 etape: 

1. Evaluare – evaluarea psihologică a fiecărui copil înscris în cadrul programului 

2. Îndrumarea familiei în scopul includerii timpurii a copilului în programul de recuperare personalizat 

și susținerea programului terapeutic. 

http://asociatiatca.ro/?p=305
http://asociatiatca.ro/?p=310
http://asociatiatca.ro/?p=576
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 recomandarea planului individualizat de recuperare in functie de nivelul de dezvoltare al 

copilului 

 incurajarea parintelui de a include timpuriu  copilul in planul de recuperare prin oferirea 

gratuita a unui kit de materiale ABA, care cuprinde 1.200 ilustratii organizate pe 15 programe 

de lucru 

 informarea parintelui si consilierea lui gratuita in cadrul grupurilor de suport organizate lunar la 

sediul Asociatiei ATCA 

 

Rezultate: 

 evaluarea a 70 de copii cu varste cuprinse intre 1 an jumate si 4 ani din urmatoarele arii 

geografice: Bucuresti, Pitesti, Ploiesti, Rm. Valcea, Galati, Constanta, Braila, Brasov; 

 includerea in programe terapeutice a unui numar de 35 de copii 

 

 

PROIECT – VOLUNTAR ÎN LUPTA CU AUTISMUL 
 

 Ideea acestui proiect s-a nascut din cererea foarte mare de terapeuti care sa lucreze cu copii cu 

diferite tulburari de dezvoltare.  

 

Obiectivul general al proiectului a fost  inițierea  voluntarilor în tehnicile analizei aplicate a 

comportamentului pentru copii diagnosticați cu tulburări pervazive de dezvoltare. 

 

Obiective specifice: 

- Sustinerea gratuita de traininguri specializate pentru voluntari 

- Acordarea sansei pentru voluntari de a face practica in lucrul cu copiii diagnosticati cu tulburari 

pervazive de dezvoltare sub supervizarea unui specialist in curs de acreditare BCBA  

- Implicarea voluntarilor in procesul de recuperare al copiilor prin participarea la proiectele de 

artterapie si dans desfasurate la ATCA 

- Implicarea voluntarilor in progamele de socializare si generalizare pentru copiii aflati intr-un 

program de terapie.  

Desfasurarea proiectului:  

Perioada martie – august 2012 

Numarul voluntarilor selectionati: 12 

Proiectul a fost condus de Adriana Pricob, psihoterapeut, BCBA in curs de acreditare – sustinerea 

trainingurilor si Oliviana Giura (psihopedagog BCaBA in curs de acreditare) - coordonare activitatilor 

practice din cadrul proiectelor de artterapie si dans. 

Voluntarii au participat la 8 intalniri in cadrul carora s-au abordat teme ca:  

- Tehnici si principii ale analizei aplicate ale comportamentului 

- Analiza functionala a comportamentelor problema 

- Tulburarea de spectru autist: particularitatile copilului cu TSA 
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- Discrete Trial Training 

- Alegerea comportamentului tinta 

- Familia co-terapeut 

- Crearea programului de interventie terapeutica 

- Instrumente de evaluare a copilului cu TSA 

În cadrul orelor de art-terapie si dans, voluntarii au avut posibilitatea sa aplice informatiile 

primite la curs, astfel ca experienta lor sa fie relevanta in domeniul tulburarii de spectru. In prezent, 

in urma acestui proiect, 5 dintre cei 12 voluntari lucreaza cu copii diagnosticati cu diferite tulburari 

de dezvoltare. 

Pe viitor, intentionam sa continuam procesul de initiere si formare in analiza aplicata a 

comportamentului a cat mai multor terapeuti, acesta fiind unul dintre obiectivele majore ale 

ATCA. 

 

Campania de strângere de fonduri și sponsorizari 2%  
 

Perioada de desfășurare: ianuarie 2012 - decembrie 2012 

Beneficiari ai proiectului: 25  copii cu tulburări din spectrul autist și familiile acestora. 

Rezultate: 80% din fondurile obținute din direcționarea a 2% din impozitul anual pe venit al 

contribuabilor către ATCA, au fost donate celor 25  familii inscrise in programul de sponsorizare. 

Copiii au beneficiat de programe terapeutice la centru sau de tipul «  home based therapy ». 

 

 

Proiect  Terapie în Artă - TiA susținut prin programul Tineret în 

Acțiune, Grupuri de socializare art-terapie 
 

Perioada de desfasurare a atelierelor de art-terapie si dans:  martie – septembrie 2012 

Scopul proiectului l-a reprezentat ameliorarea dificultatilor si intarzierilor in dezvoltare pe plan social, 

cognitiv, la nivel de comunicare copiiilor cu tulburari in dezvoltare prin implicarea in mod activ a 

parintilor si tinerilor voluntari pregatiti de specialistii cu experienta practica in domeniu 

 

 
 Proiectul a avut 77 de beneficiari, dintre care 

- 20 de copii cu autism si-au imbunatatit considerabil abilitatile de socializare pentru 

integrarea sociala prin participarea la ateliere de art-terapie organizate saptamanal pe 

parcursul a 6 luni 
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- 40 de parinti  ai copiilor cu TSA si nu numai, au beneficiat de seminarii de instruire 

practica referitor la comportamentul si atitudinea corecta in educatia si cresterea 

copiilor cu dizabilitati 

-  10 Voluntari pregatiti temeinic de echipa de specialisti ATCA pentru asistarea copiilor 

in timpul atelierelor de art-terapie si interactia cu acestia in situatii dificile  

- 7 voluntari formați in teatru forum ca forma de exprimare și găsire de soluții 
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Proiect Integrarea copiilor cu autism în societate, susținut prin 

Raiffeisen Bank –demarat în octombrie 2012 
 
   Scopul proiectului 

Cresterea sanselor de integrare in societate a copiilor cu autism si Sindrom Asperger. 

 Obiectivele proiectului 
 
1.Dezvoltarea abilitatilor sociale adecvate varstei a 15 copii cu TSA si sindrom Asperger, 
care sa-i ajute in integrarea in toate mediile sociale (in parc, la gradinita, la scoala etc). 
Modelarea comportamentala a copiilor, identificarea problemelor sociale ale acestora si 
dezvoltarea abilitatilor de joc, comunicare si socializare. 

2. Consilierea familiilor – in numar de 20 -30 - si sprijinirea acestora in a intelege cum 
trebuie sa procedeze in situatia in care copilul este izolat; informarea acestora despre 
metodele terapeutice specifice, care pot ajuta copilul sa socializeze si sa invete abilitati 
noi.  
3. Pregatirea si cresterea competentelor a 10 terapeuti voluntari pentru interactionarea cu 
acesti copii in cadrul activitatilor specifice proiectului. Formarea unei echipe de terapeuti 

voluntari care sa cunoasca etapele si metodele de terapie care asigura o buna integrare 
sociala si sa sprijine pe viitor procesul de incluziune scolara. 

 
Activitătile proiectului începute în 2012 cu desfășurare în 2013 

- Structurarea programelor si obiectivelor principale pe care parintii si terapeutii sa le 
urmareasca in terapia individuala a copilului si la gradinita/scoala: evaluarea copilului, 

intocmirea graficului de dezvoltare, stabilirea obiectivelor principale si specifice, stabilirea 
programului de socializare pentru fiecare copil (octombrie 2012)  

-  Sustinerea grupurilor de socializare si art-terapie : 6 grupuri de art-terapie si 3 grupuri de 
socializareinmediidiferite 

-  Realizarea atelierelor de dans: 6 grupuri. Fiecare atelier va avea o tema specifica 
adaptatanevoilorcopiilor 
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b. Evenimente 

 

Conferința Națională ABA  
 

În perioada 6-8 aprilie, Asociația ATCA, în 

parteneriat cu Asociația Help Mălin, a organizat 

prima conferință națională de “Analiza aplicată a 

comportamentului în tulburările pervazive de 

dezvoltare” 
Eficiența aplicabilității ABA (Applied 

Behavior Analysis) a dus la dorința organizării 

conferinței în scopul cunoașterii și aprofundării 

principiilor de aplicare ale acestei metode, de către 

o arie cât mai largă de beneficiari direcți în calitate 

de părinți ai copiilor sau indirect în calitate de 

viitor terapeut, medic, educator sau student. 

Obiectivul principal al conferinței a fost 

constientizarea importanței intervenției precoce și a 

susținerii unui program intensiv de analiză aplicată 

a comportametului în cazul copiilor diagnosticați 

cu tulburări pervazive de dezvoltare, spectru autist, 

ADHD, tulburare de comportament și orice alt tip 

de intârziere în dezvoltarea neuro-psihică.  

Am dorit să venim astfel în întâmpinarea 

unei nevoi acute de conștientizare a tulburărilor pervazive de dezvoltare, precum și a metodei care stă 

la baza unei posibile recuperări, punctând cu exemple de bune practici și aspecte etice. 

Acest eveniment a adus alături de cele 2 Asociatii organizatoare Asociația Help Mălin și 

Asociația de Terapie Comportamentală Aplicată peste 800 de persone, din rândul părinților, cadrelor 

didactice, studenților, terapeuților și altor persoane dornice să afle informații despre Analiza Aplicată a  

 

 

Comportamentului, metoda care stă la baza programului de recuperare pentru copii cu TSA, întrârziere 

în dezvoltare neuro-psihică, tulburare de comportament, ADHD . 

Pe durata zilei de 8 aprilie, 720 de participanți ai conferinței au avut posibilitatea să asiste la 

cele 9 workshop-uri, cu teme practice, organizate în cadrul conferinței.  

 

Conferința Națională ABA a reprezentat cel de-al doilea obiectiv al programului de conștientizare a 

necesității intervenției precoce în recuperarea copiluuil cu autism, iar prin înregistrarea unui număr 

mare de participanți din toată țara, evenimentul a avut efectul scontat și rezultate pozitive. 
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Concert caritabil susținut de Muzeul Țăranului Român 

 
  

Data de 2 aprilie, Ziua Internațională a 

Conștientizării Autismului a fost marcată prin 

organizarea unui concert caritabil și a unei expoziții de 

pictură și obiecte “hand made”, cu lucrări realizate de 

către copiii incluși în cadrul centrului ATCA, eveniment 

susținut prin implicarea Clubului Țăranului partenerilor 

și echipei noastre de voluntari. 

 

Rezultate: 

 Au fost distribuite peste 100 de flyere de 

conștientizare a problematicii autismului 

 Au participat în public 50 de persoane care au 

realizat importanța conștientizării autismului și 

înțelegerea impactului la nivel de comunitate 

 Fondurile obținute în cadrul concertului, cât și 

din vânzarea obiectelor și tablourilor realizate de 

către copii au fost alocați achiziționării de 

materiale educaționale. 
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Vernisaj expozitie de portrete – ‘’Eu zambesc’’ în colaborare cu 

fotograful Alex Conu 
 

Expoziția de portrete „‟Eu zambesc‟‟ a avut loc prin parteneriatul cu fotograful Alex Conu care 

a realizat pro-bono fotografii inedite surprinse în timpul terapiei copiilor cu autism din Centrul ATCA. 

Factura originală a expoziției a constat în încununarea portretelor realizate copiilor de textele 

de  textele scriitorilor  Ana Maria Sandu, Claudiu Komartin şi Răzvan Ţupa. Textele provin din 

Campania “Scriitori pentru autism”, desfasurata in primăvara anului 2012 cu sprijinul revistei Dilema 

Veche. 

Expoziția a putut fi vizionată în perioada 29 septembrie – 9 octombrie în următoarele locații 

din București - Energiea și Biblioteca Metropolitană Ion Creangă. 

 

 
 

 

 

 

http://asociatiatca.ro/?p=305
http://asociatiatca.ro/?p=310
http://asociatiatca.ro/?p=576
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Proiect  Terapie în Artă - TiA susținut prin programul Tineret în 

Acțiune, Piesa de teatru forum ‘’Un copil retras’’ 
 

Asociația de Terapie Comportamentală Aplicată si A.R.T. Fusion au realizat in colaborare, 

piesa de teatru forum “Un copil retras” 

  

Prin piesa de Teatru Forum “Un copil retras” s-au găsit  soluții reale  la probleme întâmpinate 

de participantii la procesul de recuperare al copiilor cu autism – parinti, educatori, medici, cunostinte, 

prieteni, rude, -  publicul participant conștientizând importanta problematicii copiilor cu autism si 

metodele corecte de indrumare spre recuperare a familiilor copiilor cu TSA. 
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    c. ACTIVITĂȚI 

 

 

Dotare și lansare cabinet kinetoterapie  

 
Începând cu luna martie 2012, ATCA a reușit să doteze corespunzător cabinetul de 

kinetoterapie din cadrul Centrului ATCA, reușind să pună la dispoziția copiilor spațiul necesar pentru 

ședintele de kinetoterapie, atât de importante în completarea terapiei ABA pentru copiii cu tulburări de 

spectru autist. 

 

 

 

 

   
 

 

 

Grupuri de suport pentru parinti  

 

Perioada de desfasurare: ianuarie  2012- iulie 2012 

Beneficiari ai proiectului:  peste 30 de părinți 

Recuperarea unui copil diagnosticat cu autism presupune, pe langa programul intensiv de 

terapie, implicarea familiei si modelarea membrilor acesteia pentru a raspunde adecvat necesitatilor 

copilului lor. 

In cadrul grupurilor organizate, parintii au avut ocazia sa-si impartaseasca propria experienta, 

sa incerce sa gaseasca, impreuna cu specialistii nostri solutii eficiente pentru dificultatile copiilor lor, 

sa beneficieze de informatii despre autism si consiliere psihologica. 

Proiectul a fost desfasurat in parteneriat cu Asociatia HelpMalin. 
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Cursuri de informare pentru educatori  

 
Perioada de desfășurare: ianuarie 2012- decembrie 2012 

Beneficiari ai proiectului:  240 de cadre didactice din invatamantul prescolar 

Pe langa constientizarea problematicii autismului, cursurile pentru educatori au avut ca obiectiv 

informarea si abordarea cat mai practica a necesitatilor unui copil cu autism in mediul social.  

Fiecare curs a fost structurat in doua module – un modul cu parte teoretica si un modul practic. 

Cursurile au atins urmatoarele aspecte: 

 

 Scurta prezentare a analizei aplicate a comportamentului (ABA – Applied Behavior Analysis); 

 Caracteristicile de baza ale tulburarii pervazive de dezvoltare; 

 Intelegerea copilului cu TSA (tulburare din spectrul autist) si aspecte generale ale recuperarii 

sale; 

 Specificul terapiei comportamentale: tehnici de modificare a comportamentelor neadecvate 

(reducerea frecventei acestora) si a comportamentelor adaptative (cresterea frecventei 

acestora); 

 De ce are nevoie copilul cu autism de “umbra” si care este rolul umbrei la gradinita.  

 Atributiile educatoarei – ce trebuie sa faca educatoarea atunci cand are in clasa un copil cu 

tulburare de spectru autist; 

 Abilitati/achizitii minime necesare copilului pentru a incepe lucrul la gradinita; 

 Aplicatii practice: jocuri de rol, tipuri de programe, modalitatea de notare. 

Proiectul a fost desfasurat in parteneriat cu Asociatia HelpMalin. 
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Cursuri de formare continuă terapeuți ABA  

 

Cursurile au avut loc în perioada ianuarie – decembrie 2012, numărând un număr de peste 160 

de cursanți, în mai multe localități din țară: București, Craiova, Constanța, Brașov, Pitești, 

Galați. Cursul s-a adresat specialistilor care lucreaza in domeniul tulburarilor de spectru autist, 

studenti sau parinti ai copiilor cu tulburari de spectru. Cursul s-a bazat pe demonstratii practice 

astfel incat la final cunostintele dobandite de participanti au avut o aplicabilitate cat mai mare. 
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Centrul ATCA – activitate 2012 
 
Rezultate - Copiii care au beneficiat de serviciile ATCA, în anul 2012, au fost in numar 155. 

- 100 de copii, cu varste cuprinse intre 2 si 10 ani, au beneficiat de evaluari psihologice; 

- 15 copii au fost inscrisi in programe de terapie comportamentala aplicata in cadrul centrului ATCA 

-40 copii au fost inscrisi in programe intensive de terapie comportamentala la domiciliu, sub 

supervizarea specialistilor nostri. 

 

Raport financiar 2012 

 

Buget 2012 

  VENITURI DIN ACTIVITATI DIVERSE 78.885,00 

VENITURI DIN DONATII 123.132,00 

VENITURI DIN SPONSORIZARI 329.395,00 
VENITURI DIN ACTIUNI 
OCAZIONALE 53.960,00 

T o t a l     V e n i t u r i 585.372,00 

  

  CHELT. CU OBIECTE DE INVENTAR    4.526,00 

CHELT. CU MAT.NESTOCATE   37.107,00 

CHELT. CU ENERGIA SI APA     8.948,00 

CHELT. CU REDEVENTE SI CHIRII 43.955,00 

CHELT. DE PROTOCOL, RECLAMA 57.183,00 

CHELT. CU TRANSPORTUL 27.091,00 
CHELT. POSTALE SI TAXE 
TELECOM. 2.678,00 

ALTE CHELT.CU SERV.LA TERTI 118.522,00 

CHELT.CU ALTE IMPOZITE & TAXE 1.540,00 

CHELT. CU SALARII PERSONAL 47.991,00 

DONATII SI SUBVENTII ACORDATE 130.644,00 

T o t a l     C h e l t u i e l i 480.185,00 

  E X C E D E N T (venituri - cheltuieli) 105.187,00 
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Sponsori si Parteneri ATCA 

 

Ana Maria Sandu 

Claudiu Komartin  

Răzvan Ţupa 

Alex Conu 

Bercea Stefania 

Ciochina Laura 

Dimitrescu Cristina 

Hirit Alina-Cristina 

Ilie Raluca 

Neagu Raluca-Iuliana 

Petrovschi Roxana 

Tache Raluca Stefania 

Nicola Ileana 

Nita Ramona Liana 

Mihalcea Andreea 

Chitac Madalina 

Popa Aliona 

Andronescu Anca-Ioana 

Andra Metes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://asociatiatca.ro/?p=305
http://asociatiatca.ro/?p=310
http://asociatiatca.ro/?p=576
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