


DESPRE HELP AUTISM

Am pornit pe un drum necunoscut, în urmă cu 
aproape 8 ani, pentru o singură copilărie. A fost 
un drum lung, uneori greu, de cele mai multe ori 
surprinzător, dar sigur presărat de fapte bune și 
multe inimi mari. Astăzi, luptăm pentru 485 de 
copii care merită să crească și să trăiască frumos, 
să-și găsească propria cale și să-și construiască 
propriul destin. În anul ce a trecut, Andrei a început 
clasa întâi, la o școală de masă după 3 ani de 
terapie. Pentru părinţii Dianei anul a fost încununat 
de fericirea primului “mama”, iar David știe azi să 
recunoască toate culorile. Așa arată poveștile de 
bine pe care le scriem, zi de zi, în camera de terapie.

Împreună dăruim șansa la recuperare fiecăruia dintre cei 485 de copii speciali. Oră cu oră, reușim să 
îi aducem, în fiecare zi, mai aproape viitorul pe care îl merită.

Activitatea Help Autism în cifre:
• 6 centre Help Autism care derulează programe de diagnoză precoce şi intervenţie timpurie;

•  6 parteneriate public–private dezvoltate cu DGASPC-uri din Bucureşti şi din ţară, pentru 
creşterea calităţii terapiei în centrele de stat: DGASPC Sector 3, DGASPC Sector 4, DGASPC 
Sector 6, Suceava, Târgovişte, Mehedinţi;

• peste 485 de copii susţinuţi financiar prin programe gratuite de recuperare;

• 110 terapeuţi specialişti în terapie ABA angajaţi în cadrul Asociaţiei;

• peste 485 de familii susţinute şi consiliate gratuit;

•  1500 de cadre didactice instruite gratuit în cadrul cursului „Integrarea copiilor cu autism în 
grădiniţe şi şcoli de masă.”

În România, peste 30.000 de copii sunt diagnosticaţi cu tulburare de spectru 
autist. Depinde de noi toţi să ne unim resursele, să putem produce o schimbare, 

să scriem povești cu viitor fericit.

PESTE 1.500.000 DE ORE DE TERAPIE



DESPRE HELP AUTISM

Și anul acesta ne regăsim pentru a sărbători copilăria și generozitatea alături de voi, cei care dăruiesc 
viitor copiilor speciali. 

Trofeul Generozităţii este modul în care, în numele lor, vă spunem “Mulţumesc!”

1. Biletele de tombolă pot fi achiziţionate de la un membru al echipei de organizare.

2. Costul unui bilet de tombolă este 100 lei.

Regulament tombolă

Categorii de premiere
Sponsorul anului

Cel mai implicat sponsor în evenimente 

Cel mai recent partener alăturat cauzei

Voluntarul Help Autism

Cel mai implicat partener media



Motor Park România - şcoală de pilotaj  
pe circuit auto sau moto

MOTORPARK ROMÂNIA este cel mai nou circuit de 
viteză auto-moto din Sud-Estul Europei şi singurul din 
România. Are o lungime de 4129 metri, lăţimea între 11 şi 
16 metri şi o linie dreapta de 950 metri.

MotorPark este clasificat de către specialişti un circuit 
„echilibrat”, cu 14 curbe, iar participanţii îl consideră 
„tehnic şi greu de învăţat”. Aici se oferă cursuri complete 
de pilotaj pe circuit, destinate tuturor pasionaţilor de 
automobilism sportiv, de orice vârstă.

Valoare: 2000 lei / Preţ de pornire: 500 lei

Viggo by Cătălin Botezatu
Sacou bărbătesc

Este partenerul de încredere al bărbatului în fiecare dintre 
momentele lui de glorie, în zilele importante din familie, în 
vacanţe şi serile în compania celor mai buni prieteni. Viggo 
este sinonim cu semnătura succesului. 

Acest lucru se traduce printr-un caracter permanent 
inovator ce vine cu un suflu nou, vital în moda masculină, 
prin selecţia atentă de piese vestimentare lucrate cu 
maximă precizie şi dedicare.

Calitatea este una dintre constantele de la care Viggo nu 
face rabat. Pe lângă ţesătură, construcţia internă este unul 
dintre cei mai importanţi diferenţiatori ai unui sacou de 
calitate.Valoare: 1500 lei / Preţ de pornire: 500 lei
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* Poza produsului este cu titlu de prezentare.



Magical Spirit – Bijuterii unicat by Oana Oprea
Colier din cristale multifaţetate

Cu toţii avem nevoie de mai multă culoare în viaţă, iar creaţia 
designerului Oana Oprea aduce tocmai acest plus, combinat cu 
strălucire şi armonie. 

Dependentă de tot ceea ce exprimă „frumosul”, artista îşi 
construieşte fiecare piesă ca pe un personaj fermecător care 
transmite mesaje pline de emoţie, pozitive şi chiar puternice. 
Colecţiile de bijuterii unicat Oana Oprea sunt concepute pentru 
femei cu personalitate, femei cu stil care apreciază eleganţa şi 
provocarea.

“Bijuteria unicat este un lux pe care acum ţi-l poţi permite şi tu”, 
cu acest citat veţi fi întâmpinaţi dacă vizitaţi magazinul online al 
bijuteriilor unicat: www.magicalspirit.ro. Valoare: 300 lei

Aviaţia Utilitară Bucureşti 
Turul Bucureştuiului cu elicopterul - 30 minute

Până acum, fiecare dintre noi abia aştepta să ajungă într-o 
clădire înaltă din Bucureşti pentru a admira o parte a 
oraşului de la înălţime. Acum, oricine are ocazia de a se 
delecta cu întreaga panoramă, într-un tur cu elicopterul 
deasupra principalelor atracţii ale Capitalei. 

Privit de la o altitudine de câteva sute de metri, oraşul arată 
spectaculos. Aviaţia Utilitară Bucureşti oferă şansa de a 
zbura cu elicopterul deasupra oraşului. 

Pot fi observate principalele obiective turistice: Palatul 
Parlamentului, Centrul Vechi, Casa Presei Libere, Hotel 
Intercontinental, Sky Tower, Crystal Tower, Arcul de Triumf, 
parcuri, lacuri, stadioane şi principalele bulevarde. 

Valoare: 1700 lei, zbor 1-3 persoane /  
Preţ de pornire: 500 lei

BUCHAREST
HeliTour

Turul Bucurestiului cu elicopterul
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Colecţiile de cămăşi pentru bărbaţi Cătălin Botezatu sunt concepute 
pentru a te elibera de tendinţe şi pentru a te face să simţi adevărata 
faţă a libertăţii tale. 

Aceste piese speciale şi exclusive vor purta pretutindeni amprenta 
personalităţii tale, indiferent de situaţie, de anotimp sau de loc. 
Modele de brand, cu guler italian, clasic, franţuzesc, cu vârf ascuţit sau 
rotunjit ori two buttons, albe sau cu printuri şi culori unice. Fabricate 
în România. 

O cămaşă exclusivă, creată pentru plăcerea şi eleganţa gentlemanului 
autentic, care te scoate în evidenţă în orice situaţie prin croiul special 
şi inserţiile din bumbac Oxford.

Cătălin Botezatu – Cămăşi ediţie limitată

Valoare: 2 buc. x 250 lei * Poza produsului este cu titlu de prezentare.

Gurdal Seila – Rochie SINE by SEILA

În atelierul SINE by SEILA se creează rochii spectaculoase pentru 
orice statut şi pentru orice siluetă. 

“Frumuseţea nu înseamnă 90-60-90, frumuseţea înseamnă suflet, 
valori şi caracter”, este principiul care i-a adus succesul designerului 
Seila Gurdal. Stilul nu ţine de silueta perfectă, ci de cum pui în valoare 
calităţile tipului tău de siluetă prin ţinute vestimentare potrivite.

Rochia oferită la Trofeul Generozităţii este realizată din mătase 
naturală albă, pictată manual în nuanţe de roz-cyclam, cu tematică 
florală.

Valoare: 1200 lei / Preţ de pornire: 500 lei
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Sasha Samfira - Tablou – Orașul luminilor

Valoare: 450 lei / Preţ de pornire: 200 lei

Orașul luminilor, 29/20 cm tehnică mixtă (acuarelă și 
acrylic) cu ramă 38/48 cm

La doar 9 ani, Sasha Samfira își conturează deja un viitor în 
artă. A preluat talentul părinţilor săi celebri, actriţa Stefana 
Samfira și designerul Cristian Samfira, și face onoare numelui 
familiei. 

De la vârsta de 3 ani, își dezvoltă cu succes pasiunea pentru 
pian și pictură deopotrivă, ajungând să cânte chiar pe scena 
prestigiosului festivalul George Enescu. 

Tabloul oferit reprezintă viziunea micului artist asupra unui 
peisaj urban, transpus pe pânză, în acuarelă.

Dr. Iancu Morad - Luxury Aesthetics
Kit Cosmetice profesionale - gama caviar

Clinica Luxury Aesthetics este specializată în tratamente 
de medicină estetică minim invazivă, devenind, în doar 
câţiva ani, prima opţiune a vedetelor din România pentru 
tratamentele estetice avansate, cu rezultate sigure şi rapide.  

Dr. Morad Iancu a creat, împreună cu specialişti din 
industria cosmetică din România şi Israel, o serie de creme 
cosmetico-medicale. 

Pe lângă predilecţia pentru tratamentele minim invasive, 
Dr. Iancu este preocupat de obţinerea unor curbe naturale, 
în armonie cu trăsăturile fundamentale ale pacientului.

Valoare: 1380 lei / Preţ de pornire: 500 lei
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Adore Cakes – Coş cu specialităţi delicioase

Manufacutura de prăjituri Adore a fost creată din 
pasiunea pentru dulciuri. 

Adore Cakes nu este o cofetărie, este o simfonie 
dedicată dulciurilor fine şi elaborate care foloseşte doar 
ingrediente naturale pentru ca produsele să fie fine ca 
aspect şi unice ca gust.

Valoare: 500 lei / Preţ de pornire: 500 lei

DanaArtGallery 
Tablou Daniela Zbârcea – Fereastră către vis

Valoare: 2000 lei

Fereastră către vis, 70x85 cm, tehnică mixtă pe pânză, 
autor Daniela Zbârcea, DanaArtGallery 

Pictat în perioada 2012-2013 tabloul reprezintă o pictură 
abstractă. Artista a participat cu acest tablou la expoziţii 
personale şi de grup în Bucureşti. 

Pornind de la tema visului, tabloul prezintă un cadru 
edenic în care apar ca simboluri două elemente 
importante - peştele şi soarele.
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Tricou oficial Echipa Naţională

O legendă a fotbalului spunea că “Fotbalul nu este o 
chestiune de viaţă și de moarte, e mai mult decât atât”. 

Fie că suntem sau nu la fel de pasionaţi de cel mai 
popular sport al zilelor noastre, o amintire unică își 
găsește cu ușurinţă locul în vitrina obiectelor de colecţie. 

Tricoul personalizat cu semnăturile jucătorilor echipei 
naţionale de fotbal va rămâne pentru totdeauna 
fotografia unui moment din istoria sportului rege.

Valoare: 450 lei / Preţ de pornire: 450 lei

Valoare: 4600 lei

Rochie – Miau by Clara Rotescu

Piese atemporale și un remix de influenţe Est-Europene 
– acestea sunt cuvintele cheie ale stilului propus de Clara 
Rotescu femeilor cu o personalitate puternică. 

“Munca mea este un remix extraordinar de influenţe 
culturale și piese atemporale. Eu iubesc vara, iubesc 
culorile și urăsc griul”. MIAU by Clara Rotescu aduce o 
nouă viziune contemporană asupra aspectului puternic și 
cosmopolit al femeii. 

Lumea MIAU by Clara Rotescu este una a seducţiei și a 
farmecului. Pentru designer, moda este o combinaţie de 
senzaţie, o întoarcere în trecut și o viziune a viitorului, 
pentru o femeie modernă, sexy și feminină.
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Cadouri copii

Tricouri – Gabriela Iorgulescu

Familia Help Autism nu ar fi completă fără părinţii care 
dincolo de propriile povești găsesc puterea de a se 
implica mai mult, pentru binele cât mai multor copii. Așa 
au început atelierele de creaţie, în orele lungi de așteptare 
în faţa camerei de terapie. 

Creează obiecte fumoase, lucrate cu atenţie, migală 
și mult suflet pe care își doresc să le transforme în 
fonduri suplimentare pentru susţinerea programelor de 
recuperare.

Gabriela Iorgulescu este lector universitar la Universitatea 
de Medicină  “Carol Davila” și președintele Societăţii 
Academice de Știinţe Comportamentale din România, 
organizaţie care dorește să tragă un puternic semnal de 
alarmă asupra unor probleme comportamentale care 
afectează viaţa socială și personală a indivizilor. 

Susţinerea cauzelor sociale ocupă un loc important în 
activitatea sa, fiind implicată de-a lungul vremii în mai 
multe acţiuni caritabile. 

În cadrul celei de-a V-a ediţii Trofeul Generozităţii, 
donează pentru licitaţie 4 tricouri de fotbal, personalizate 
cu autografele jucătorilor, și dăruiește ore de terapie 
copiilor cu autism.
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Valoare: 200 lei / Preţ de pornire: 200 lei



BUCHAREST
HeliTour

Turul Bucurestiului cu elicopterul

Parteneri / Sponsori



Pe 19 noiembrie 2017, peste 280 de 
ambarcaţiuni cu vele iau startul în Regata 
Atlantic Rally for Cruisers (ARC), o cursă 
de peste 5000 de km peste ocean, din 
Las Palmas - Grand Canaria până în 
Santa Lucia - Caraibe. Velierul Andrew, un 
Elan Impression 434, cu echipaj integral 
românesc este una dintre ele.

Aurelian Bazgu, Adrian Vîrlan, Răzvan 
Neagu, Sorin Sanda, Alina Bazgu, Daniel 
Durigo și Daniela Bololoi sunt cei 7 
membri ai echipajului care pornesc într-o 

aventură unică și o provocare de fundraising pentru copiii cu autism “2700 de mile pentru 2700 ore 
de terapie” la bordul velierului Andrew.

Au decis sa își depășească propriile temeri şi să dăruiască prin propriul efort şanse la copilărie.

Alătură-te și tu celor 7 navigatori care traversează Atlanticul pentru copiii cu autism, cumpără mile 
şi donează ore de terapie pe helpautism.ro 

#ARCpeste Atlantic

Ştiai că… Uneori, faptele bune nu costă nimic?

Ştiai că… Există libertatea de a alege destinaţia banilor din impozitul 
datorat statului?

Ştiai că…
Legea 32/1994 şi codul fiscal îţi dau posibilitatea de a 
transforma 20% din impozitul pe profit (nu mai mult de 0.5% 
din cifra de afaceri) în şanse la copilărie?

Ştiai că…
Societăţile care au profit la depunerea trimestrială a 
formularului 101 pot opta pentru sponsorizarea unui ONG și 
deduce cheltuiala în următorii 7 ani consecutivi?

ARC peste Atlantic pentru autism!

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la adresa de e-mail:  
laurentiu.bocai@helpautism.ro, facebook.com/helpautism.ro, www.helpautism.ro


