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100 de copii
au fost
înscriși în
programele
de terapie

80%
DIN COPIII NOȘTRI

MERG LA
GRĂDINIȚĂ SAU
LA ȘCOALĂ

Noile statistici internaționale arată că incidența autismului a crescut cu
30 % în ultimii ani. În 2012, 1 din 88 de copii era diagnosticat cu autism.

În 2015, 1 din 68 de copii este diagnosticat cu tulburări de spectru autist.

70%
DIN COPII AU
ABILITĂȚI

FUNCȚIONALE DE
COMUNICARE



Educație de
calitate

AUTISM START -

programul de
evaluare psihologică

Terapia ABA -

programe
individualizate
 

Acces la educație
preșcolară și
integrare

Programul de evaluări
gratuite a demarat în 2011
și susține anual 100 de
evaluări psihologice
copiilor diagnosticați cu
autism, cu vârste cuprinse
între 1 și 4 ani.
Primele semne ale
autismului pot fi observate
la 9 luni, iar în jurul vârstei
de 1 an copilul poate
începe programul de
recuperare.

Diagnosticul timpuriu,

evaluarea psihologică și
realizarea unui plan
individualizat de terapie
fac posibilă înscrierea
imediată a copiilor în
programele specializate
de recuperare și obținerea
celor mai bune rezultate. 

Fiecare copil este diferit,
iar procesul de învățare
trebuie adaptat în
permanență, în funcție de
nivelul de dezvoltare a
abilităților, de ritmul de
învățare al fiecărui copil,
de preferințele și motivația
acestuia.

Primul pas este cel mai
important! Ne cunoaștem,

apoi formăm o echipă,

care să asigure copilului
cea mai bună intervenție.

Echipa înseamnă părinți –
analist comportamental –
terapeuți. Doar împreună,

putem să obținem cele
mai bune rezultate și să
luăm decizii care să
influențeze pozitiv evoluția
copiilor noștri.

Pe acest segment, pot fi
identificate două obiective
prioritare:

1. Instruirea cadrelor
didactice, astfel încât să
reducem riscul izolării
copiilor cu autism și
pregătirea acestora pentru
a înțelege nevoile copiilor
și a lucra eficient cu ei în
clasă.

2. Dezvoltarea de
programe pentru copii - 
ateliere și grupuri de
socializare, în care învață
să se joace, să respecte
reguli de grup și să
comunice cu alți copii,
generalizând și dezvoltând
abilități noi, care îi
pregătesc pentru mediul
de la grădiniță și școală.

120 evaluări 100 copii fac
terapie

350 cadre
didactice instruite



Profesionalism
și specializare

Din 2015, ATCA a devenit facilitator de servicii de educație continuă (ACE
provider) prin acreditarea ( ACE provider tip 2) de către BACB – singura
instituție ce acreditează practicienii ABA în lume.

ATCA este singura asociație din România formată din specialiști acreditați
internațional. Toți terapeuții noștri au obținut specializarea RBT, iar
coordonatorii programelor de terapie sunt acreditați BCBA și BCaBA

Anul acesta, ATCA a obținut licența pentru traducerea și publicarea unei
cărți de referință pentru terapeuți - „Applied Behavior Analysis”. În prezent, în
România nu există o lucrare la fel de amplă, ca reper în cercetare și tehnici
de intervenție pentru specialiști, în analiza aplicată a comportamentului.
Cartea stă la baza pregătirii celor care vor sa devină BCBA sau BCaBA și va fi
publicată în 2016.

Mulțumim colegilor BCBA și BCaBA implicați în proiect!

”Semnează aici” este cea de-a doua carte pe ATCA o va traduce și o va
publica în România. Autorii acestei cărți, William Heward și Jill Dardig, oferă
un instrument de mare ajutor pentru familiile aflate în impas, bazat pe
principiile analizei comportamentale aplicate. Tehnicile, modelele de lucru
și exemplele în imagini din ”Semnează aici” au fost special concepute, astfel
încât, fiecare părinte să poată maximiza contribuţia sa în educaţia propriului
copil. Cu sprijinul autorilor acestei cărti, William Heward și Jill Dardig,

Asociația ATCA are oportunitatea de a oferi specialiștilor și părinților din
România un instrument remarcabil care poate facilita modelarea
comportamentală și dezvoltarea unor relații sociale și interfamiliale pozitive.

Cartea va fi publicată în 2016 și va fi oferită gratuit în cadrul Conferinței ABA.



700 de
terapeuți
au fost
formați

La ABA Academy, pregătim viitori
terapeuți în metoda ABA prin
cursuri de formare acreditate de
Colegiul Psihologilor din România și
prin programul de pregătire și
examinare RBT – Registered
Behavior Technician.

Anca Dumitrescu (BCBA) și Claudia
Matei (BCaBA) au susținut în 2015
peste 20 de cursuri de specialitate,

atât în București, dar și alte orașe.

În prezent, am reușit să formăm în
România 33 de specialiști RBT, cu
acreditare recunoscută la nivel
internațional.

”Doar învățând alături de copiii noștri, prin formare continuă și specializare
putem obține cele mai bune rezultate în terapie. ATCA organizează cele mai
bune cursuri în analiza aplicată a comportamentului și sunt mândră că am

obținut anul acesta acreditarea RBT”

Natalia Ion, București



30 de copii învață acum și fac terapie în centrul OPEN

Un număr din ce în ce mai mare de copii sunt diagnosticați precoce cu
autism și au nevoie de terapie. Centrul OPEN este cel de-al doilea centru
ATCA, specializat în terapie și recuperarea copiilor.
La începutul acestui an, la inaugurarea centrului OPEN, am avut alături
prieteni și parteneri minunați, oameni frumoși, care susțin împreună cu noi
această cauză.

Au fost dotate cu materiale educaționale și mobilier 6 săli de terapie
individuală și o sală de joacă și activități de grup pentru copii.

Mulțumim partenerilor care au contribuit la deschiderea centrului OPEN!



Centrul OPEN s-a deschis în 2015 ca un spațiu specializat în evaluare
psihologică și intervenție timpurie. Primul pas spre recuperare este
diagnosticul compus din evaluare medicală și psihologică.

În cadrul Centrului OPEN copilul este evaluat cu ajutorul testelor
internaționale: ADOS, ADIR, VB Map și Carolina. La finalul evaluării,
specialiștii ATCA au o imagine exactă asupra dezvoltării copilului pe arii și
pot propune planul de intervenție personalizat pe nevoile lui. Tot în cadrul
centrului, părinții fac primii pași în învățarea metodei ABA prin
workshopuri dedicate, iar viitori terapeuți pot urma cursuri de formare.

Servicii oferite și activități:
Evaluarea abilităților copilului: Carolina, VB Map, ABAS
Structurarea planului individualizat de terapie – selectarea obiectivelor și
programelor de terapie, în funcție de abilitățile copilului și de rezultatul
evaluarii inițiale
Evaluare funcționala – identificarea funcției comportamentului problemă și
selectarea tehnicilor specifice pentru modelare comportamentală
Program individualizat de terapie
Consultanță – supervizarea specializată a programului de terapie al copilului
Școala de Vară ATCA, Ateliere de Creativitate



Ateliere de art-terapie
și grupuri de socializare

Săptămânal, copiii participă la grupuri de creativitate, terapie prin artă și
învață reguli sociale alături de ceilalți.
Dezvoltăm abilități practice într-un mediu relaxant și care stimulează
creativitatea și ne pregătim pentru integrarea în colectivitate.

Grupurile de socializare reprezintă pasul intermediar, care face trecerea de la
terapia individuală, la integrarea în grădiniță și școală.

Fiecare copil este special și are abilități pe care trebuie să le prețuim. Operele
celor mici sunt cele mai frumoase cadouri pentru noi și pentru părinți.



Evenimente
și campanii

Conferința
internațională ABA

Cutia
Copilăriei

Fundraising
pentru părinți

Conferința Internațională
ABA 2015 a reprezentant
un pas important spre
formarea continuă a
terapeuților ABA din
România.

La nivel național,
evenimentul a fost
acreditat de către Colegiul
Psihologilor și Colegiul
Medicilor din România, iar
la nivel internațional, de
Behavior Analyst
Certification Board. Din
2015, evenimentul
organizat în România oferă
specialiștilor acreditați
BCBA și BCaBA credite
internaționale.

Cutia Copilăriei este  o
campanie de strângere de
fonduri și de prietenii
organizată de ATCA pentru
cei peste 70 de copii ce
învață zi de zi în centrele
OPEN și ABA Academy.
Cutia  Copilăriei își găsește
locul, împreună cu alte
cutii, într-un turn pe  care îl
construim împreună în
curtea centrului – acesta
poate fi un  turn Babel al
multiplelor limbi și forme
de limbaj între copii, un
simbol al comunicării ce
apare adesea ca o
provocare între copii cu
abilități diferite.

Cu mulți prieteni alături,
încercăm an de an să
sensibilizăm societatea în
ceea ce privește
problematica autismului și
să participe activ la
integrarea copiilor.
În colaborare cu Cristiana
Ionescu, reprezentant
Dreamcatchers România,

ATCA a organizat un
training pentru părinți și
pentru terapeuți.
Împreună, am învățat cum
să comunicăm mai
eficient rezultatele muncii
noastre și să identificăm
oportunități noi de
susținere a terapiei.

450 participanți jucării pentru 3
săli de terapie

30 de familii



Conferința
Internațională
ABA
7  l ec to r i  s t ră in i
20  de  spec ia l i ș t i  ABA  ș i  medic i  român i
450  de  par t i c ipanț i

Expertiza și
programele de
colaborare cu
universități și
profesioniști din
afară, a permis
asociației să fie, din
2010, co-organizator
al Conferinței
Internaționale ABA la
București.
Din 2015, ATCA este
acreditată ca
provider de servicii
de formare continuă
( ACE provider tip 2)

de către BACB –

singura instituție ce
acreditează
practicienii ABA în
lume.

În 2015, ATCA a avut
ca invitați în cadrul
conferinței, specialiști
recunoscuți
internațional în
domeniul analizei
comportamentale
aplicate, nume
precum
William L. Heward,

Ed.D., BCBA-D,

Neil Martin, Ph.D.,

BCBA-D
Caio Miguel, Ph.D.,

BCBA-D,

Christos K. Nikopoulos
PhD, BCBA-D,

Sergiu Pașca,

cercetător în psihiatrie
și științe
comportamentale.



Proiecte și
parteneriate

Proiect DGASPC sector 6 (2014-2015) " Șanse la integrare" -  cursuri de formare
pentru terapeuții din centrul de terapie al DGASPC și supervizarea
programelor de terapie ale copiilor.

Proiect DGASPC sector 6 - centrul Mazicon - ADHD
ATCA a susținut cursuri de formare pentru terapeuții din centrul de terapie al
DGASPC și a oferit supervizarea programelor de terapie ale copiilor.

Proiectul „Comunitate pregătită, copil integrat – suport pentru integrarea
școlară și socială a copiilor cu tulburări din spectrul autismului” (TSA) a
demarat la 1 aprilie 2015 la inițiativa Fundației Romanian Angel Appeal, în
parteneriat cu State Diagnostic and Counselling Center (SDCC) din Islanda și
cu Direcțiile Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului (DGASPC) din
București și din 9 județe ale tarii (Brăila, Tulcea, Vrancea, Vaslui, Bacău, Neamț,
Suceava, Botoșani, Prahova) în care se înregistrează un număr mare de cazuri
de TSA.

Specialiștii ATCA au susținut cursul de formare al terapeuților înscriși în cadrul
proiectului și au oferit supervizare în cadrul platformei online a proiectului
pentru 60 de cazuri.

Proiectul ”Întărirea serviciilor de consiliere și suport la nivel local pentru părinții
copiilor și adolescenților cu TSA (Tulburare de spectru autist)” este
implementat de Fundația Romanian Angel Appeal începând cu luna iulie
2014, pentru o perioadă de 22 de luni. În cadrul proiectului, specialiștii ATCA
au oferit consultanță și analiză de caz în 10 județe din România.



1 iunie ATCA
Cu invitați speciali, multe baloane, muzică și distracție pentru
cei mici, Cutia Copilăriei a adunat multe jucării și prieteni noi.
3 săli de terapie din centrul OPEN au acum jucării noi, dăruite
cu suflet, care-i ajută pe copii să învețe și să descopere zilnic

lucruri noi.



Lumea fluturilor
Muzeul Antipa a oferit copiilor noștri o zi minunată, cu soare și fluturi.
Partener în acest proiect, Emanuel Furtună, pasionat de frumos și fotografie, a
surprins chipurile fericite ale piticilor și un moment din lumea lor.

Portretele copiilor au fost
incluse în  expoziția de
fotografie din cadrul

companiei NOA, în scop
caritabil

Proiectul va continua în 2016,
iar fondurile obținute din

donații și sponsorizări vor oferi
copiilor terapie, jucării și
grupuri de socializare



Moș Crăciun
Anul acesta, Moș Crăciun a venit la Happy Planet, dar și la Castelul Copiilor
Cu mic, cu mare, cu poezii și cadouri multe sub brad, copiii noștri s-au jucat

și l-au întâmpinat pe Moș cu bucurie

Trupa BluParty a organizat pentru cei mici spectacolul de păpuși, "Zgrinciul,
distrugătorul Crăciunului", în regia lui Radu Tudor, cu actorii Cristina Țane și

Eugeniu Cozma.



Susținători și
parteneri

Aniva
APT
Avitech
Electronic
Design&Consulting Group
Kapsch
Kaufland
ShoeBox
Q-East Software
Emirom
FM Group Cosmetics
NOA
HD Networking
Omfal
Provision
Projemir Energy Group
Global Geoproiect
Temma SRL
Tymbark Maspex Romania

DGASPC sector 6
ClowniMed
Primăria Sectorului 4
București
Romanian Angel Appeal
Help Autism
Lente&șotron
BluParty
Happy Planet
Colegiul Psihologilor din
România 

Revista Psihologia
Emanuel Furtună
Codrin Prisecaru
Andrei Manea
 Cristian Pop 

Andrei Elena  

William L. Heward 

Jill Dardig



ISSUE NO. 3

Mulțumim domnului Codrin Prisecaru pentru
proiectul de fotografie realizat în centrele ATCA!



Raport financiar
2015

Venituri

Categorie venit

Donatii individuale

Sponsorizari

Prestari servicii

Actiuni ocazionale

Diferente de curs si
dobanzi

TOTAL VENITURI

Suma (lei)

68.144

1.268.053

39.570

97.588

407.00

1.473.762

Procent %

4.62%

86.04%

2.68%

6.62%

0.03%



Raport financiar
2015

Cheltuieli

CATEGORIE CHELTUIELI

Servicii recuperare copii

Materiale terapie

Cheltuieli salariale

Chirie si utilitati

Organizare evenimente

Cursuri cadre didactice
si parinti

Alte cheltuieli

TOTAL VENITURI

Suma (lei)

403.063

69.681

199.926

238.803

71.764

101.799

183.857

1.268.893

Procent %

31.76 %

5.49 %

15.76 %

18.82 %

5.66 %

8.02 %

14.49 %


