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AUTISM VOICE
Într-o lume în care a fi diferit nu este tolerat ușor, în care
dreptul la educație și o copilărie fericită este furat de
diagnostice pe care copiii le primesc din ce în ce mai des,
am înțeles că împreună, specialiști și părinți, trebuie să
luptăm pentru recuperarea copiilor noștri.
Autism Voice este prima asociație de specialiști acreditați
internațional înființată în România care a stabilit
standardele de calitate și profesionalism în terapia copiilor
cu tulburări de spectru autist.
Autism Voice este calificată ca ACE Provider, fiind singura
organizație care asigură training-uri și evenimente de
formare acreditate internațional, pregătind astfel
specialiști și terapeuți în domeniu.

MISIUNEA NOASTRĂ
Misiunea Autism Voice este aceea de a sprijini, prin toate
mijloacele și cunoștințele acumulate în anii de experiență,
recuperarea și integrarea socială a copiilor cu autism și
tulburări de dezvoltare prin:
Programe de diagnosticare precoce, evaluare și terapie
pentru cei mici
Programe de consiliere și training pentru părinți și
cadre didactice
Programe de formare a specialiștilor implicați în terapia
copiilor
Materiale educaționale și terapeutice speciale
Programe de integrare socială pentru copii și
adolescenți
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REZULTATELE NOASTRE
COPII ÎN PROGRAMELE
NOASTRE

400
PĂRINȚI ȘI PROFESORI
CONSILIAȚI

3200
ANI DE EXPERIENȚĂ ÎN
PROGRAME DE RECUPERARE
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Acum 15 ani, autismul era aproape
necunoscut în România, nu existau centre
de terapie ABA, nu existau specialiști, iar
singurele familii din București care puteau
susține financiar terapia copiilor, plăteau
mii de euro pentru a aduce specialiști din
afara țării. Ușile instituțiilor de învățământ
erau închise toate.
Împreună, specialiști și părinți, oameni de
bine și parteneri, sub umbrela Autism
Voice, am reușit să înființăm 2 centre de
recuperare, să găsim soluții pentru a
reduce costurile terapiei, să formăm mii de
terapeuți și să redăm copiilor noștri dreptul
la educație.
Astăzi, 87% dintre copiii noștri sunt
integrați în grădinițe și școli, diagnosticarea
se poate realiza începând de la cea mică
vârstă, iar programele de formare ne-au
ajutat să formăm peste 2000 de psihologi,
ca terapeuți de recuperare ABA.
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DREPTUL LA EDUCAȚIE
Fiecare pas în terapie este important! Pentru a avea șanse reale de recuperare, fiecare copil
trebuie susținut prin programe individualizate de terapie.
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DIAGNOSTICARE
PRECOCE

EVALUARE PSIHOCOMPORTAMENTALĂ

PLAN DE
INTERVENȚIE
PERSONALIZAT
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OBIECTIVE ȘI PLANURI
Este important ca toți copiii cu autism să
aibă șanse egale pentru a intra în programe
complexe de terapie!
Ne dorim ca cei mici să facă terapie de
calitate, cu profesioniști acreditați și să fie
înțeleși de cei din jur.
De aceea, Autism Voice face demersuri
pentru specializarea terapeuților din
România, iar centrele noastre oferă cele
mai bune programe de recuperare.
Încercăm să-i ajutăm zilnic să comunice cu
cei din jur și să beneficieze de cel puțin 20
de ore de terapie individualizată pe lună.

PROGRAM DE
TERAPIE
INDIVIDUALĂ
TERAPIE ȘI GRUPURI
SOCIALE

INTEGRARE ÎN
GRĂDINIȚĂ ȘI
ȘCOALĂ
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1 DIN
59

Un copil din 59 este diagnosticat cu autism.
Simți ce înseamnă AUTISMUL din primul
moment în care ți se spune că este un
diagnostic irecuperabil, că este o
condamnare pe viață.
Îți pierzi copilul, chiar dacă este lângă tine.

Îmi amintesc doar frânturi... Simțeam cum pereții cabinetului se strâng în jurul meu,
sufocându-mă. Țintuiam cu privirea încețoșată copila de nici 2 ani ce se “juca” pe covor.
Învârtea niște jucării. Fără să ne privească. Fără nici un cuvințel. Fără a putea să ne
spună sau să ne arate ce simte, ce o doare, ce o neliniștește. Lumea se năruia în jurul
nostru. Autism. Răsunau pereții. Durerea ne gâtuia. A doua zi am luat-o de mânuță și am
pășit în camera de terapie. A plâns. A țipat. A tras de clanță. A căutat evadarea. O zi.
Două. Zi după zi. Apoi s-a așezat la măsuță și a lucrat. Și a învățat. An după an. Și acum
povestește... Și se bucură. Și durerea a trecut.
– mama lui Ines, 5 ani.

Șase ore pe zi, timp de trei
ani, echipa Autism Voice a
ajutat-o pe Ines, pas cu pas, să
nu mai privească în gol, să
spună prima silabă, primul
cuvânt. Ines este un copil care
și-a învins diagnosticul.
Povestea ei și a familiei ei ne-a
convins că împreună putem
învinge autismul.
Ines face acum pași către o
viață normală și fericită.
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PROGRAMELE NOASTRE

EVALUARE ȘI DIAGNOSTICARE
AUTISM START – este un program gratuit de evaluare și diagnosticare a
copiilor cu tulburări de spectru autist, inițiat în 2012, care continuă să
susțină anual depistarea timpurie a tulburărilor de spectru și de dezvoltare
la nivel național.
Anual, peste 120 de familii au acces gratuit la programul de evaluare și
beneficiază de un plan inițial de intervenție pentru terapia copiilor lor.
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TERAPIE ȘI RECUPERARE
TERAPIE ABA – programele de terapie reprezintă un proces complex de
intervenție individualizată, compus din minim 40 de ore lunare, până la
120 de ore de terapie pentru fiecare copil.
170 de copii cu tulburări de spectru autist sunt înscriși în programele de
recuperare Autism Voice, în cele două centre.
Anual, prin campaniile și proiectele noastre încercăm să susținem gratuit
terapia cât mai multor copii, cazuri sociale, să-i ajutăm să învețe și să
meargă la grădiniță sau la școală.

INTEGRARE SOCIALĂ
Programele de integrare susțin trei elemente esențiale:
Dezvoltarea abilităților sociale ale copiilor cu autism
Training și informare în grădinițe și școli
Awarness și implicare socială

FORMARE ȘI CONSILIERE
Anual, peste 500 de terapeuți și cadre didactice participă la cursurile de
specialitate și evenimentele de formare în terapia copilului cu autism.
Fiecare familie beneficiază de ședințe de consultanță sau consiliere
pentru a înțelege mai bine nevoile copiilor lor și pentru a învăța cum să
ajute în procesul de recuperare pe cei mici.
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PROIECTE AUTISM VOICE

O ȘANSĂ CĂTRE LUME
Proiect sustinut de către Loteria Română
Proiectul, finantat cu 18.000 lei, a fost creat pentru a oferi gratuit terapie
comportamentala aplicata (ABA) și logopedie unui numar de 15 copii, cazuri
sociale, cu vârsta cuprinsă între 3 si 16 ani, proveniți din familii foarte sărace și
orfelinate, diagnosticati cu autism, respectiv achizitionarea unui numar de 5
tablete și 15 instrumente logopedice necesare dezvoltării limbajului și
comunicării pentru alți 155 de copii cu autism, beneficiari ai asociației.
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AUTISM SOLUTIONS
Proiect sustinut de United Way Romania si Profi Foods Romania.
Proiectul, finantat cu 10.000 euro, a vizat 170 de copii cu tulburări din spectrul
autist din cele două centre de terapie ale Autism Voice și a propus să ofere
terapie neuropsihică comportamentală aplicată (ABA) gratuită pentru 15 copii cu
autism cazuri sociale și să dezvolte materiale educative pentru alți 155 de copii
cu autism, în vederea integrării în societate și în învățământul de masă. Toți cei
400 de copii sunt deja înscriși pentru recuperare în cadrul AUTISM VOICE. În
urma proiectului a fost creat kit-ul “EduKids TSA”, primul Kit cu continut
modelator comportamental și neuronal. Materialele regasite în Kit ajuta
scăderea nivelului de tulburări regăsite la copiii afectați privind: incapacitatea de
a comunica eficient cu persoanele din jur; greutățile întâmpinate în socializarea
cu copiii de vârsta lor sau în autonomia proprie; dificultăți de a urmări și a
participa la activitățile din timpul orelor de curs; incapacitatea de a gestiona
emoții și de a se reacționa adecvat lor, dar și cea de a dezvolta prietenii.
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CENTRUL OPEN

Proiect sustinut de către Saint Gobain - 30.000 euro
Proiectul OPEN este un argument puternic pentru crearea de noi servicii de
terapie în România, în contextul în care un număr din ce în ce mai mare de
copii sunt diagnosticați cu autism. Astfel, în 2018, Autism Voice și Fundația
Saint-Gobain România au stabilit un parteneriat strategic pentru crearea unui
nou centru de terapie recuperatorie, apt pentru a facilita în condiții optime
tratamentul necesar copiilor cu TSA și alte tulburări de dezvoltare.
Astfel, numărul copiilor beneficiari ai programelor și serviciilor a crescut la 200
de copii care pot face terapie zilnic.

AUTISM VOICE | RAPORT ANUAL 2018

11

EVENIMENTE

WORKSHOP “PSIHOPATOLOGIA”
ADULTULUI - ROBERT MELLON,
PH.D., BCBA
Autism Voice, în colaborare cu Facultatea de Psihologie și Științele Educației,
Departamentul de Psihopedagogie Specială, a organizat Workshop-ul de analiza
aplicată a comportamentului “Psihopatologia” adultului, sustinut de Robert
Mellon, Ph.D., BCBA, profesor de psihologie clinică și Director al Laboratorului
de analiză comportamentală experimentală şi aplicată, Departamentul de
psihologie, Universitatea Panteion din Atena. Cursul a fost acreditat atat de catre
COPSI, cat si de catre BACB, oferind credite tuturor specialistilor prezenti. Au
participat peste 500 de profesionisti, specialist in domeniu si studenti.
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ȚARA MINUNILOR - BALUL
BUCURIEI, ED. A III-A

Balul Bucuriei este un eveniment filantropic cu tradiție în București, unic
prin scopul său de a susține copiii și tinerii cazuri sociale afectați de
autism, beneficiari ai Autism Voice.
În Țara Minunilor, a treia ediție a Balului Bucuriei, banii strânși în urma
donațiilor, biletelor vândute pentru eveniment și licitației de fotografie, a
generat 17.000 euro, care acoperă 1520 de ore de terapie gratuită ce vor fi
alocate copiilor cu autism pe tot parcursul anului 2019.
Sponsorii și partenerii evenimentului au fost Rennaisance Public Service,
NEI Srl, Schneider Romania, Help Net România, Electronic Design and
Consulting Group România, Societatea Națională a Sării (SalRom), Gleeds
România, Teodora Ionașcu și Asociații, cargo-partner Expeditii,
EduPerformance, Palatul Bragadiru, FIVE’s International, F64, Casa de Flori,
Noctis Art, Yves Rocher România, Ovidiu Udrescu Photography, Camera
Luminoasă, BOA Production și Colorit SRL.
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RAPORT FINANCIAR
2018

PROCENT %

SUMĂ - LEI

CATEGORIE VENITURI

4.01

148,731.00

donații

46.93

1,741,005.00

sponsorizări 2%

35.78

1,327,534.00

sponsorizări contracte firme

8.06

298,973.00

prestări servicii

5.22

193,819.00

acțiuni ocazionale și alte evenimente

0.00

11.00

alte venituri

TOTAL
VENITURI

3,710,073 lei

CHELTUIELI

PROCENT %

SUMĂ - LEI

CATEGORIE CHELTUIELI

16.22

484,402.00

Servicii recuperare copii

2.53

75,456.00

Materiale terapie

11.03

329,607.00

Mecenat, sponsorizari, donatii

35.31

1,054,885.00

Cheltuieli salariale

11.06

330,355.00

Cheltuieli chirie si utilitati

6.24

186,277.00

Organizare evenimente si promovare

2.30

68,685.00

Cursuri cadre didactice si parinti

15.31

457,456.00

Alte cheltuieli

TOTAL
CHELTUIELI

2,987,123.00

