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ATCA înseamnă pentru mine ABA, dezvoltare,
copii, abilități, echipă, părinți, un tot care
garantează reusita procesului de recuperare.
Suntem o echipă care crede în ceea ce face,
lucrează cu profesionalism și vrea să evolueze.
Iubim copiii, ne bucurăm pas cu pas de
progresul lor și ne place să fim parte din
recuperarea lor.
Am reușit de-a lungul anilor, prin campaniile de
conștientizare asupra problematicii autismului,
importanței diagnosticării precoce și
intervenției intensive, să reducem impactul
acestei tulburări asupra dezvoltării copiilor și să
obținem rezultate din ce în ce mai bune.

An de an, este minunat să observi cum din ce în ce mai mulți copii pot beneficia de terapie și
sunt integrați la grădiniță sau la școală. Le mulțumesc tuturor oamenilor implicați pentru că
sunt alături de noi și luptă pentru cauza noastră.

Anca Dumitrescu, președinte ATCA



Cu fiecare oră de terapie,
un copil cu autism învață să
comunice și să relaționeze

mai bine.
Misiunea noastră este de a
oferi copiilor diagnosticați
cu autism șansa unei vieți

normale, prin servicii
specializate și intervenție

precoce.



Cele mai bune rezultate pot fi obținute cu ajutorul
unei echipe de specialiști în analiză aplicată a
comportamentului și prin implicarea familiei



2014

 de copii au beneficiat
 de programe de terapie

58

80.280 de ore de terapie

100 de evaluări gratuite

42 merg acum
la grădiniță sau la școală

590 de specialiști și cadre didactice
au participat la cursurile de formare și training



 de planuri de intervenție realizate pentru copii800

200 de  familii au participat la cursuri
pentru părinți și grupuri de consiliere

500 de specialiști au participat
la Conferința Națională ABA

centru pentru terapie și recuperare1



Program individualizat de terapie ABA
Grupuri de terapie și interacțiune socială
Evaluarea și monitorizarea activității din cadrul programului de grădiniță și scoală
Stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea abilităților sociale
Logopedie
Educație socială: Ateliere ClowniMed, Atelierul de muzica si dans
Educație pentru terapeuți: cursuri de formare în terapia ABA și program acreditare
RBT
Training și dezvoltare personală pentru părinți
Cursuri de informare pentru cadrele didactice

Centrul de intervenție și terapie este unul
dintre primele centre de terapie pentru

autism din România.
Centrul ABA Academy se distinge prin oameni – terapeuți
acreditați internațional de către BACB – singura instituție
de creditare a specialiștilor ABA din lume, prin resurse –
camerele de terapie sunt oaze de învățare pentru cei mici
iar cărțile și studiile internaționale mențin specialiștii
informați.



Grupuri de socializare

Săptamânal, copii noștri participă la
atelierele de comunicare, dans și art-terapie

Pentru a învăța reguli de grup și sociale,
pentru a învăța să comunice mai ușor cu alți

copii de aceeași vârstă, fiecare copil cu autism
necesită terapie de grup și oportunități de

socializare

terapie 1:1

grupuri
de socializare

integrare



Autism Start - Programul gratuit de
evaluare psihologică

Programul vine în întâmpinarea
familiilor care au suspiciuni cu
privire la dezvoltarea copilului
lor, legate de: lipsa comunicării,

interacţiune socială scăzută,
comportamente-problemă

(agresiune, agitație
psihomotrică, comportamente

bizare, repetitive,
 autostimulare, etc.)

100 de copii au beneficiat de evaluare psiho-comportamentală



Cursuri de pregătire a
cadrelor didactice

300 de cadre didactice
 au participat la cursul ”Tehnici
de terapie în vederea integrării

copiilor cu autism”

42              de copii au fost înscriși
și integrați la grădiniță sau la

școală



Conferința Națională  în Analiza Aplicată a
Comportamentului

Aflată la cea de-a treia ediție, Conferința ABA, organizată de ATCA, în
parteneriat cu Help autism, a reunit peste 500 de participanți

Alături de lectori internaționali și specialiști din Romania, conferința are ca
obiectiv principal pregătirea psihologilor, terapeuților, cadrelor didactice și
părinților și oferirea de informații noi și a unor modele de succes în terapia copiilor
cu autism.

www.conferinta-aba.ro



Atelierul de terapie prin zâmbet

Alături de prietenii noștri, Daria și Lucian, învățăm să zâmbim, să ne
distrăm și să comunicăm.

În fiecare săptămână, ei ne învață să ne facem prieteni noi și să ne
bucurăm de jucării

Mulțumim!



Moș Crăciun la Ambasad`Or Play
Pentru copiii noștri minunați, Moș Crăciun a pregatit cadouri, suprinze și

multă distracție.
Mulțumim tuturor celor care au facut posibil acest eveniment!



Venituri ATCA 2014

Categorie Venit                                      Suma (lei)       Procent

Donații individuale                                 50.970                 5,45 %
Sponsorizări                                               751.155                80,41%
Prestări servicii                                        113.883                12,19%
Acțiuni ocazionale profesionale      15.240                   1,63%
Diferențe de curs și dobânzi                2.847                    0,30%

TOTAL VENITURI                                 934.095 lei



Cheltuieli ATCA 2014

Categorie Cheltuieli                              Suma (lei)       Procent

Servicii recuperare copii                        374.425              47,75%
(centre și cabinete psihologie)
Materiale terapie                                      59.538                 7,59%
Cheltuieli salariale                                   124.553               15,88%
Cheltuieli chirie și dotări                        122.031                15,56%
Organizare evenimente                         44.698                 5,70%
Cursuri cadre didactice și părinți        58.792                 7,49%

TOTAL CHELTUIELI                            784.037 lei



Educație și grijă pentru autism


