ACTIVITATI SI PROIECTE
De 8 ani, impreuna, am reusit sa
obtinem cele mai bune rezultate

PROGRAME DE FORMARE
Cursuri pentru specialisti,
parinti si cadre didactice

PROGRAME COPII

Fiecare copil merita sansa la o
viata normala si integrare sociala
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Rezultatele noastre
in 2016

280.000 ore
de terapie
gratuite

115
copii fac
terapie

120
evaluari
gratuite

500
de cadre
didactice
pregatite gratuit

Programe pentru copii
34 de copii noi au inceput anul
acesta un program de recuperare
in centrele noastre de terapie.
Peste 280.000 de ore gratuite de
terapie au fost oferite cazurilor
sociale, 10 copii minunati, care
invata acum sa se joace, sa
vorbeasca si sa se bucure de
magia copilariei.
Autism Start - programul de
evaluare si diagnosticare precoce
ATCA a sustinut 120 de familii, ai
caror copii au beneficiat de
evaluari specializate gratuite si
planuri de interventie care sa-i
ajute si sa-i ghideze in procesul de
terapie.

Programe pentru copii
Ajuta-ma sa exist in lumea ta!
Proiect BCR, prin platforma CSR - Bursa Binelui

Derularea proiectului a generat fonduri pentru
evaluarea si diagnosticarea gratuita pentru 15 copii
suspecti cu autism. Dintre acestia, 13 copii au fost
depistati cu tulburari din spectrul autist.
Incepand din luna februarie, toti cei 13 copii s-au
inscris la programele de terapie recuperatorie, de
lunga durata, in centrele ATCA – Centru Open si
Centrul ABA Academy.

Programe pentru copii
Ateliere pentru copii
"Broscuta Norocoasa"
Ateliere pentru copii sunt o
extensie a brandului BrosNor. In
cadrul lor, copiii cu autism ai
ATCA invata cum sa creeze
obiecte carora sa le poata da o
utilitate practica dupa finalul
atelierului.
Picteaza, coloreaza, impletesc,
deseneaza si cate si mai cate,
totul impreuna cu terapeutele si
voluntarii ATCA, intr-o dupa
amiaza care sa binedispuna si
sa aduca o raza de soare in
suflete.
Atelierele Broscutei Norocoase sunt un dar
oferit copiilor cu autism ai ATCA de catre
Cristina Gazner-Cristescu.

Programe pentru copii

Integrarea adolescentilor cu TSA
Este important ca fiecare copil si adolescent care termina
un program de recuperare sa aiba o activitate constructiva,
sa invete sa comunice si sa relationeze in medii sociale
diferite, sa aiba prieteni si un job.
Doi dintre adolescentii nostrii se afla acum intr-un program
de voluntariat, in care invata sa lucreze la calculator, sa
ingrijeasca plantele si sa ajute la treburile zilnice din
centrele noastre.

Programe de formare

Cursul de formare continuă ”Tehnici de psihoterapie cognitiv
comportamentală și analiză comportamentală aplicată în tulburările
de spectru autist”
Cursul de formare ”Tehnici de lucru în vederea integrării școlare a
copiilor cu TSA”
Cursul RBT (Registered BehaviorTechnician) - specializare acreditata
international a terapeutilor din Romania
BCBA/ BCaBA Couse Sequence Applied Behavior Analysis Clemson
University-Romania - este un curs complex, de specializare în analiza
aplicată a comportamentului

300 de terapeuti formati
anul acesta

Programe de formare
500 de profesori
si educatori au
participat la
cursuri gratuite
Cursurile pentru cadre
didactice ofera toate
informatiile și materialele
necesare pentru întelegerea
tulburarilor comportamentale,
modalitati de lucru care sa
asigure adaptarea și
incluziunea sociala a copiilor
și tehnici de management al
clasei si al comportamentului.

Proiecte si Evenimente
Integrarea copiilor cu tulburări comportamentale
si TSA in invatamantul de masa
Proiect Kaufland Romania

Proiectul a fost creat pentru ca 100 de cadre didactice din
Bucuresti sa beneficieze de training-uri sustinute de
specialistii din cadrul ATCA, astfel incat sa fie pregatite sa
integreze la clasa copii cu autism si/sau diverse probleme
de comportament
Rezultate:
- 6 scoli incluse in proiect
- 100 de profesori au participat la training-uri
- fiecare profesor a primit materiale si specialitate si cartea
"Semneaza aici"

Proiecte si Evenimente
Consultanta norvegiana in beneficiul copiilor cu
autism si terapeutilor din România
Scopul proiectului: Implementarea in Romania a celor mai
recente metodologii si tehnici de terapie comportamentala
aplicata (Applied Behavior Analysis), prin schimbul de
experienta cu experti din Norvegia, precum si derularea
unor cercetari stiintifice in domeniu, pentru Romania.
65 de psihologi au beneficiat de training in terapia ABA
4 specialisti din ATCA pot implementa metodologii noi in
cercetare si terapie

Proiecte si Evenimente
Conferinta Internationala
ABA
Ediţia 2016 a Conferinţei,
organizată între 8 şi 10 aprilie
2016, de ATCA şi Asociaţia Help
Autism, la Universitatea
Româno-Americană, a adus la
Bucureşti lectori internationali
din Statele Unite, Marea Britanie
şi Norvegia precum şi specialişti
români - psihologi, psihiatri şi
logopezi.

500 de participanti
8 lectori internationali
Lansare de carte "Semneaza
aici"

Proiecte si Evenimente

8 ani ATCA
In opt ani de activitate, ATCA a ajutat sute de copii
cu autism din Romania. Anul acesta am sarbatorit
ziua ATCA in Oraselul Copiilor, alaturi de Maia
Morgenstern, Clowni Med si trupa Blue Party,
printr-un eveniment destinat tuturor copiilor, care a
inclus pictura, distractie si multe zambete

Proiecte si Evenimente

Jazz Charity Evening – Muzica
buna pentru o cauza nobila
Pe data de 25 octombrie 2016, la Gradina Floreasca, a avut
loc evenimentul „Jazz Charity Evening‟, în beneficiul celor
15 copii cu autism cazuri sociale din cadrul asociatiei.
Invitatii speciali au fost Aylin Cadir, Johnny, Irina Sarbu,
Puiu Pascu, Ciprian Parghel, Jezebel si Alexandru Mihai
Burca.

Donatii: 8000 de lei
3 copii, cazuri sociale, au putut beneficia de
terapie gartuita timp de 2 luni

Proiecte si Evenimente
Prima edite a Balului Bucuriei a fost un eveniment
dedicat strangerii de fonduri in beneficiul copiilor cu
tulburări din spectrul autist aflati in grija ATCA.
Evenimentul a generat strangerea de fonduri in
valoare de 40.000 de lei, prin generoasele donatii si
sponsorizari ale invitatilor nostri.
Toate fondurile vor fi alocate terapiilor de recuperare
si materialelor de evaluare si diagnosticare timpurie.

Raport financiar
2015
Venituri
Categorie Venit

Suma (lei)

Procent %

Donatii individuale

121.119

6.22

Sponsorizari

1.647.853

84.67

Prestari servicii

95.682

4.92

Actiuni ocazionale

73.240

3.76

Diferente de curs si
dobanzi

55

0.00

Alte venituri

8.321

0.43

TOTAL venituri

1.946.270 lei

Raport financiar
2015
Cheltuieli
Categorie Cheltuieli

Suma (lei)

Procent %

Servicii recuperare copii

139.626

9.00

Materiale terapie

81.743

5.27

Sponsorizari terapie
copii (mecenat)

276.944

17.87

Cheltuieli salariale

415.169

26.77

Chirie si utilitati

226.503

14.60

Organizare evenimente

148.192

9.55

Cursuri cadre didactice
si parinti

91.450

5.90

Alte cheltuieli

171.347

11.05

TOTAL cheltuieli

1.550.975 lei

Multumim
partenerilor nostri si
oamenilor dragi, care
au grija de viitorul
copiilor cu TSA,
alaturi de noi!

