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Povestea ATCA
ATCA înseamnă educație și grijă pentru copiii cu autism. În 
2008 am început să rescriem povestea copiilor cu autism din 
România, într-un moment în care serviciile specializate de 
terapie nu existau, iar succesul în recuperarea copiilor părea 
o iluzie. 

În încercarea de a găsi soluții pentru viitorul copiilor cu 
autism și de a dezvolta un sistem eficient de îngrijire pentru 
ei, ATCA a înființat două centre de terapie și a construit baza 
specializării terapeuților din România în analiză 
comportamentală aplicată - singura formă de terapie ce și-a 
demonstrat științific eficiența în procesul de recuperare a 
copiilor cu tulburări de spectru autist. 

Anual, ATCA susține, în mod gratuit, peste 10.000 de ore de 
terapie pentru copii, programe de evaluare și diagnosticare, 
acțiuni de conștientizare a problematicii autismului și a 
tulburărilor comportamentale. În ultimii ani, ATCA a format 
peste 1000 de terapeuți, marcând dezvoltarea profesională în 
14 orașe din România.

ATCA a devenit un standard profesional prin rezultatele 
remarcabile în programele de intervenție pentru copii și este 
singura instituție din România care oferă analiștilor 
comportamentali cursuri de formare continuă, acreditate 
internațional. 

Prin parteneriatele construite, împreună cu o echipă de peste 
30 de specialiști și oameni dedicați cauzei noastre, am reușit 
să oferim copiilor programe gratuite de evaluare și terapie, 
cursuri și consiliere cadrelor didactice și părinților, iar de-a 
lungul timpului, peste 600 de familii ni s-au alăturat în lupta 
pentru a crea un viitor mai bun copiilor.
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Șanse egale
la educație
și îngrijire

Grija
pentru copii

Educație 
continuă și 

profesionalism

Valori

Misiune

Șansa la recuperare 
a copiilor cu autism și sprijinirea părinților 

acestora trebuie să fie un drept, 
și nu o întâmplare.

Misiunea ATCA este de a le asigura celor mici 
cea mai bună formă de terapie pentru 

recuperare și de a le oferi șanse reale pentru 
integrare.

Prin proiectele noastre încercăm să construim 
un model de reformă în educația specială din 
România și ne asigurăm că fiecare copil are 

drepturi egale la educație și tratament 
corespunzător, indiferent de 

diagnostic sau situația financiară 
a familiei sale.
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Să dezvoltăm un model educațional 
care să permită tuturor copiilor cu 

tulburări de spectru autist din 
România accesul la terapie specializată 

și la programe de integrare socială.

Să creăm parteneriate solide cu instituțiile 
de educație din țară pentru a asigura 
programe de intervenție specializată 

copiilor cu tulburări comportamentale și 
de dezvoltare aflați în grădinițe și școli.

Să dezvoltăm un model de 
intervenție terapeutică și integrare 
pentru adolescenții cu tulburări de 

spectru autist.

Să influențăm politicile guvernamentale și 
cele ale autorităților locale pentru a asigura 
tuturor copiilor posibilitatea de a se bucura 
de îngrijire și servicii de terapie specializată 

într-un mediu adecvat nevoilor lor.

Să dezvoltăm rețeaua de terapeuți 
acreditați internațional și să îmbunătățim 
cunoștințele și competențele acestora în 

aplicarea intervențiilor specializate.

Să sensibilizăm opinia publică în legătură cu 
situația dificilă a copiilor cu autism și nevoi 
speciale, a familiilor și a comunităților care 

suferă din cauza unui sistem actual de 
îngrijire și educație deficitar.

Obiective
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Rezultatele noastre

+2300
de psihologi și cadre 

didactice au participat 
la cursuri de formare

50
de școli și grădinițe 

implicate în integrarea 
copiilor dintre copiii aflați în 

programele de terapie 
sunt integrați cu succes 

în grădinițe și școli

85%

de copii fac terapie în centrele ATCA 
și în programe de tip home-based

120

de copii sunt evaluați și 
diagnosticați gratuit, în fiecare an de părinți au fost susținuți 

în recuperarea copiilor lor

1000
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Programele 
educaționale 

și de recuperare 
pentru copii
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1

Autism START 
Program gratuit de 
evaluare și diagnosticare

Programul a debutat în 
2012 și continuă cu succes, 
prin proiecte de parteneriat 
sau de finanțare și prin 
campaniile de strângere de 
fonduri desfășurate de către 
echipa ATCA.

În fiecare an, programul 
asigură 120 de evaluări 
complexe și recomandări 
pentru începerea 
programului de terapie al 
copiilor.
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2

Programul pentru recuperare și 
integrare socială a copiilor cu autism

Programul co-finanțează anual 
programele de recuperare 
individualizată pentru 170 de copii 
cu tulburări de spectru autist.

15 copii, cazuri sociale, sunt incluși 
în programe gratuite de terapie. 

Prin parteneriatele viitoare, 
programul își propune să 
susțină un program complex de 
terapie, în care să fie incluse și 
alte terapii ajutătoare – 
logopedie, terapie ocupațională, 
stimulare senzorială.

9



Poarta către lume
Proiect facilitat 
de BCR, prin platforma 
„Bursa Binelui”

În prezent, în centrele ATCA 15 
dintre copii provin din medii 
extrem de vulnerabile. Unii 
dintre ei nu au pe cine striga 
mama, ei trăiesc în orfelinate, 
alții sunt aduși de mâna la 
terapie de la sute de kilometri, 
alții cresc în familii foarte sărace. 

“Poarta catre Lume” este 
proiectul dedicat strângerii de 
fonduri necesare recuperării 
acestor copii cărora ATCA le 
oferă pro-bono orele de terapie 
necesare ca sa poată trăi egali cu 
noi, zi de zi.

Orele de terapie sunt costisitoare 
– pregătirea terapeuților, 
materialele, camerele de terapie, 
evaluările periodice – toate se 
ridică, anual, la aproximativ 
200.000 RON. 

Cu aceasta motivație, ATCA 
depune eforturi consecvente 
pentru asigurarea continuității 
terapiei celor 15 prichindei.

Proiect desfășurat 
în perioada 
dec. 2017- feb. 2018

15 copii, cazuri sociale

7000 de lei, 
fonduri pentru terapie
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The School Integration Club
Proiect Finanțat de Fundația TELUS International 

România Community Board

Programul de intervenție 
terapeutică a fost dezvoltat 
pentru copiii cu tulburări de 
spectru autist, ADHD și tulburări 
de dezvoltare înscriși în cadrul 
asociației ATCA, având ca 
obiectiv principal dezvoltarea 
abilităților necesare integrării în 
grădinițe și școli.

50 de copii au participat în 
perioada septembrie-decembrie 
2017 la ateliere de terapie, 
activitățile fiind deschise 
părinților, în vederea 
eficientizării interacțiunii de 
grup, dar și a relației 
părinte-copil, sub îndrumarea 
terapeuților.

4

11



Integrarea adolescenților cu TSA

Deși nu există încă resurse și un 
cadru favorabil în Romania pentru 
integrarea adolescenților cu autism, 
echipa noastră încercă, prin pași 
mici, dar siguri, să ofere un viitor 
tinerilor cu acest diagnostic.

Este important ca fiecare copil care 
termină un program de recuperare, 
odată devenit adolescent, să fie 
inclus într-un program care să-l 
pregătească pentru un viitor job.

Doi dintre adolescenții noștri învață 
acum despre responsabilitatea 
socială și fac voluntariat în cadrul 
centrelor ATCA. 

Povestea 
lui Victor
După un lung proces 
de terapie, cu 
sprijinul părinților, 
terapeuților și 
profesorilor săi, 
Victor a învățat să 
vorbească, să scrie, 
să facă socoteli, să se joace, să înțeleagă și să 
respecte reguli sociale și de grup. A muncit 
mult pentru �ecare lucru pe care îl stie acum.

Victor este acum independent! Vine singur la 
centru, lucrează pe calculator, face cumpărături 
și face voluntariat în centrul nostru, astfel încât 
să dezvolte mai multe abilități sociale și 
practice, care să-l ajute în viitor să aibă un job, 
să �e integrat într-un grup.

În curând, se vor împlini 9 ani de când ne cunoaștem. 
L-am urmărit crescând, ne-am luptat împreuna cu 
di�cultățile școlare și sociale, cu oameni care resping 
sau care nu înțeleg, am învățat împreună lucruri noi, am 
vorbit despre trenuri, emoții, planete, am facut socoteli și 
compuneri. Am observat tranziția de la copil la 
adolescent, cum dezvoltă pasiuni și interes pentru cei 
din jur, cum își impune independența în ceea ce face.

Cei din jur îl plac, iar Victor învață acum noi modalități 
prin care să socializeze, are o �șă de responsabilități, care 
să-l direcționeze constant către activități constructive și 
lucrăm încă pe segmentele sociale și de comunicare.

Trebuie să �m conștienți că fără un sprijin constant, fără 
înțelegere și feedback social pozitiv, nicio persoana nu 
are succes în viață. 

Succesul se de�neste pe etape de vârstă. Pentru 
mine, succesul lui înseamna să devină autonom, să 
poată lucra, să se a�e intr-un mediu plăcut în care 
oamenii îi arată încredere și respect, astfel încât sa se 
bucure in �ecare zi de ceea ce face. Pentru Victor, la 
vârsta de 17 ani, succesul înseamnă mai mulți 
prieteni pe facebook, să poată face cadouri celor 
dragi, să primească atenție, să ajute oamenii din jur. 
De curând, Victor a descoperit că vrea să-i ajute pe 
copiii care fac terapie, vrea să devină terapeut sau să 
găsescă soluții pentru lipsurile lor �nanciare. Este un 
tânar plin de magie și îmi doresc ca o parte din 
candoarea sa să ajungă la oamenii care ne 
înconjoară zilnic.

Claudia Matei, psiholog
Vicepreședinte ATCA
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Programe 
de formare

Prin programele de training și 
formare specializată construim 
metode eficiente de abordare a 
educației copiilor cu autism sau 
tulburări comportamentale și 
echipe multidisciplinare care să 
le vină în sprijin copiilor.
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Educatorul și învățătorul fac parte din echipa educațională a 
copilului cu TSA. De aceea, este important ca orice cadru 
didactic să înțeleagă semnele autismului și metodele 
educaționale speciale.

Cursuri pentru cadre didactice2000
de profesori

Părintele este al doilea terapeut – implicarea lui, precum și 
bunăstarea lui emoțională, sunt elemente esențiale în 
recuperarea copilului lor.

Cursuri pentru părinți1000
de părinți

O abordare profesionistă crește șansele de recuperare ale 
fiecărui copil. Acesta este motivul pentru care ATCA a 
dezvoltat parteneriate internaționale de formare a 
psihologilor din țară și susține formarea abilităților acestora 
în analiza comportamentală aplicată.

Cursuri pentru terapeuți și psihologi1300
de specialiști

ATCA a tradus și a publicat în România cărți de specialitate, 
care să asigure promovarea informațiilor de calitate și a 
metodelor de terapie de succes, cu substrat științific și 
eficiență în rezultatele copiilor.

”Despre Behaviorism” este cea de-a treia carte tradusă și 
publicată și reprezintă o lectură esențială pentru 
profesioniștii din domeniile psihologiei și educației, oferind o 
înțelegere aprofundată a comportamentului uman, din 
perspectivă științifică.

Lansarea în limba română a cărții a avut loc în cadrul unui 
workshop dedicat specialiștilor, susținut de Dr. Robert 
Epstein, psiholog american, profesor și scriitor.

Lansare de carte & Workshop Internațional
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Programe
 de sprijin

pentru părinți

Atunci când copilul tău are 
dificultăți, când există 

probleme medicale ce nu pot 
fi tratate printr-un 

medicament magic, iar când 
în sistemul educațional 

descoperi multe uși închise 
este bine să nu fi singur.

Echipa ATCA oferă sprijin 
familiilor aflate în dificultate 

și îi susține pe părinți în 
procesul de recuperare 

al copiilor lor.
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Consiliere

Sprijin în strângerea
de fonduri și 
identificare a 
resurselor pentru
terapia copilului

Psihoterapie
individuală
sau de grup

Workshopuri și
training specializat
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Campanii 
și evenimente
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1
Conferinta ABA 2017 
ediția a VI-a

Conferinţa Internaţională ABA, 
cel mai mare eveniment din 
România dedicat analizei 
comportamentale aplicate ABA, 
ajuns la ediţia a VI-a, s-a 
desfășurat în perioada 21-23 
Aprilie 2017, în Bucureşti.

Conferința organizată de către 
ATCA, Asociaţia Help Autism şi 
Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei a adus la 
Bucureşti, pentru ediţia a VI-a, 6 
reputaţi lectori internaţionali din 
Statele Unite, Marea Britanie, 
Norvegia şi nu mai puţin de 41 
lectori români ce au prezentat, 
pe parcursul celor 3 zile, cele mai 
noi teorii şi descoperiri în 
domeniul analizei aplicate a 
comportamentului – terapia care 
stă la baza recuperării în autism.

500 
de participanți:
terapeuți ABA, 
părinți, 
cadre didactice, 
medici

6
lectori internaționali

41 
de specialiști din 
România
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Vivien Leigh pentru ATCA 

Lamia Beligan, minunata 
actriță româncă ce a adus-o la 
viață pe Vivien Leigh, a jucat 
un spectacol al piesei „Ultima 
conferință de presa”, în data 
de 2 aprilie 2017, la Teatrul 
Excelsior, în dar pentru copiii 
cu autism ai centrelor 
Asociației de Terapie 
Comportamentală Aplicată – 
ATCA. Reprezentația a avut 
loc cu ocazia Zilei 
Internaționale de 
Conștientizare a Autismului, 
în parteneriat cu Teatrul 
Excelsior și Primăria 
Municipiului București.

În urma acestui 
spectacol-unicat, s-au strâns 
sumele necesare pentru 105 
ore de terapie pentru micuții 
cu autism din centrele ATCA.

2

„Sunt fericită! Pentru mine a fost o seară împlinită. Mă bucur că 
am putut să fac acest dar copiilor cu autism ai centrelor ATCA. 
Mulțumesc Ancăi Dumitrescu, președinta ATCA, pentru că mi-a 
fost dată șansa acestui gest. Mulțumesc Teatrului Excelsior care 
găzduiește spectacolul și care a venit imediat în întâmpinarea 
acestui demers și sper din tot sufletul că banii care s-au strâns 
din vânzarea biletelor să acopere cât mai multe ședințe de 
terapie pentru acești copii.”

Lamia Beligan la finalul spectacolului:
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3
ZIUA COPILULUI

Teatru și magie, pentru o oră de terapie! 

9 ani de ATCA

De ziua lor, copiii cu 
autism din centrele 
ATCA au primit cadou 
ore de terapie!

În centrele ATCA, 
fiecare zi este plină de 
magie! De 1 iunie, 
ne-am sărbătorit ziua 
alături de copiii 
noștri, cu teatru, 
dulciuri și magie 
adevărată.

Mulțumim

Magicianului Verdini, 
actriței Ioana Chelaru, 
Eugen Cozma,
Cristinei Gazner,
Valentinei Gabur, 
cofetăriei Armand și 
Top Acustic!
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20.667 lei 

54
de alergători

33
de voluntari

22
de fundraiseri Galantomi

Prima participare a 
echipei noastre la 
Maraton ne-a 
demonstrat că avem 
alături prieteni 
minunați și oameni 
magici, care pot face 
minuni în fiecare zi.

O echipă de peste 60 
de eroi a alergat pe 
15 noiembrie 2017 
pentru cauza 
copiilor cu autism.

Mulțumim eroilor noștri – Andrei Gligor, Marius Vintilă, Traian Cristian 
David Matei, Adrian Manea, Bogdan Toader, Gabriela Iordan și tuturor 

celor care au alergat alături de noi!

4
Maratonul Internațional București

ATCA Super Team

Fonduri pentru terapia copiilor
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5
Balul Bucuriei

ediția a II-a, 2017

Balul Bucuriei este un 
eveniment de generozitate, care 
aduce alături oameni minunați, 
parteneri și prieteni dragi nouă. 

Scopul evenimentului este de a 
strânge fondurile necesare 
terapiei de recuperare a copiilor 
din centrele de terapie ATCA din 
București.

În cadrul evenimentului, actrița 
Lamia Beligan a devenit 
ambasador oficial al asociației 
pentru cauza copiilor cu autism. 
La eveniment au participat peste 
250 de persoane, printre care 
personalități din cultură, artă, 
sport și divertisment, alături de 
oficiali ai unor companii 
multinaționale și ambasade.

60.000
de lei - fondurile strânse 
în urma evenimentului

1200 de ore
de terapie

materiale 
educaționale

programe de 
recuperare

pentru 139 de copii cu autism

= + +

Mulțumim partenerilor, sponsorilor și oamenilor de bine 
care au făcut posibil acest eveniment!
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Centrele 
de terapie ATCA

23



Centrul OPEN este primul centru de terapie 
deschis de ATCA, în anul 2010. Aici am amenajat 

cu drag, 7 camere minunate de terapie, în care 
copiii cu tulburări din spectru autist (TSA) 

lucrează individual cu un terapeut specialist în 
evaluare psihologică și intervenție timpurie ABA.

ABA Academy este cel de-al doilea centru ATCA 
de evaluare, intervenție și terapie pentru copiii 

cu autism, unde micuții sunt întâmpinați zi de zi 
de cei mai buni terapeuți. Cu fiecare nou centru 

pe care îl deschidem, aducem magie în viețile 
mai multor copii cu autism.

Am deschis porțile ABA Academy în anul 2015, 
cu 13 camere noi de terapie, ca o soluție firească 
a creșterii nevoilor de recuperare și a cererilor 
adresate de părinții copiilor cu tulburări din 

spectrul autist.
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Raport 
financiar 
2017
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Acțiuni 
ocazionale

Contracte 
sponsorizare

Donații

Alte 
venituri

Prestări 
serviciiSponsorizări

4,78%

42,11%

39,41%

7,66%

6,05%

0%

2.658.204 lei

VENITURI

Servicii 
recuperare 

copii

Chirie și 
utilități

Cursuri 
cadre didactice 

și părinți

Sponsorizări 
terapie copii 

(mecenat)

Materiale 
terapie

Cheltuieli
salariale

Organizare 
evenimente

Alte 
cheltuieli

11,22%

2,33%

17,52%

33,52%

33,52%

11,87%

2,44%

15,39%
CHELTUIELI

2.225.696 lei

Donații 126.938
Sponsorizări 2% 1 .119.260
Contracte sponsorizare 1.047.610
Prestări servicii 203.512
Acțiuni ocazionale 160.790
Alte venituri 97

Servicii recuperare copii 249.753
Materiale terapie 51.929
Sponsorizări terapie copii (mercenat) 389.865
Cheltuieli salariale 746.103
Chirie și utilități 264.128
Organizare evenimente 127.243
Cursuri cadre didactice și părinți 54.229
Alte cheltuieli 342.446

leilei
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Echipa ATCA
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Membri fondatori ATCA

Departamentul de fundraising și comunicare

Departamentul de educație și servicii de terapie

Terapeuți senior level

Terapeuți middle level

Terapeuți entry level

Departamentul administrativ-financiar

Anca Dumitrescu
președinte ATCA, psiholog, BCBA

Oliviana Giura 
psiholog, consultant ABA

Claudia Matei 
vicepreședinte ATCA, psiholog, BCABA

Carmen Grigorescu
psiholog

Maria Tudose
psiholog

Gabriela Untaru
psiholog

Lavinia Pisăliță
psiholog

Lavinia Puncioiu
psiholog

Ioana Dumitru
psihopedagog

Amalia Mihoc
psiholog

Andreea Mihai
psiholog

Elena Pițigoi
psiholog

Andreea Stoia
îngrijitor copii

Alexandra Nicu
îngrijitor copii

Ioana Manole
îngrijitor copii

Violeta Macsinoiu
referent resurse umane

Alina Rădulescu
referent marketing

Florin Mandache
funcționar administrativ

Adriana Popa
referent administrativ

Roxana Timofte
psiholog

Andra Meteș
psiholog

Andreea Cosmaciuc
psiholog

Alexandra Bejenar
psiholog

Ioana Budău
psiholog

Adina Aevoae
psiholog

Raluca Iordache
sociolog

Valentina Popa
psiholog

Iulia Bucur
psihopedagog

Oliviana Giura
director departament

Laura Ciobanu
manager centru de 

terapie Open, psiholog

Andra Tabără
manager centru de terapie 

ABA Academy, psiholog

Ana Bogdan
coordonator programe 

terapie, psiholog

Raluca Vasilescu
coordonator programe 

terapie, psiholog

Raluca Anghel
coordonator programe 

terapie, psiholog

Ana-Maria Păun
coordonator programe 

terapie, psiholog

Nicoleta Orlea 
Head of Fundraising

Beatrice Ionescu 
coordonator fundraising 
și organizare evenimente

Claudia Matei
manager comunicare

Anca Dumitrescu
director de dezvoltare 
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partenerilor noștri
și oamenilor dragi,
care au grijă de viitorul

copiilor cu TSA,
alături de noi!


