
Raport de activitate 2016



Obiective
Dezvoltarea la nivel 
naţional a programelor 
de diagnostic, terapie 
și integrare socială 
a copiilor cu tulburare 
din spectrul autist.

Şansa la normalitate 
pentru orice copil 
cu tulburare 
din spectrul autist 
din România.

Viziune

Responsabilitate socială
Profesionalism
Determinare
Egalitate de șanse
Lucru în echipă 

Valori

Misiune
Creşterea şanselor 
copiilor cu tulburări 
din spectrul autist 
la recuperare 
şi integrare.



Sprijinul pentru familiile ce se confruntă cu 
diagnosticul de autism nu trebuie să fie un 
privilegiu ci un drept, pentru asta luptă, de 
6 ani, Asociaţia Help Autism. În aceşti ani, 
determinarea Danielei Bololoi, mama care a pus 
bazele poveştii, implicarea a sute de părinţi, 
uniţi de visul unui viitor pentru micuţii lor, şi 
sprijinul unei întregi comunităţi de bine, create 
în jurul copiilor speciali, au făcut ca peste 400 
de copii să găsească drumul către recuperare. 

În 2016, ne-am bucurat alături de copiii ce, după 
ani de terapie, au păşit în prima zi de şcoală, 
am avut parte de sute de zâmbete, am câştigat 
priviri şi prime cuvinte. Cu încrederea că prin 
implicare putem construi o lume mai bună, am 
clădit finaluri fericite pentru zeci de poveşti 
diferite şi-am început, cu speranţă, drumul 
către alte copilării ce se vor regăsi în camera de 
terapie.

Despre noi 



Anul 2016 a însemnat...

160 de noi 
copii s-au 

alăturat celor 285 
copii din asociaţie 
fiind sprijiniţi în 

programe de 
recuperare 

2 centre 
inaugurate în 

București 
şi Suceava

60.000 
de persoane 

ne-au susţinut, 
redirecţionând  

2% din impozitul  
pe venit 

225.000 ore  
de terapie 

finanţate de 
Help Autism



Anul 2016 a însemnat...

326 de copii 
evaluaţi în 

Programul Naţional 
de Diagnostic și 

Evaluare

500 de cadre 
didactice au 

parcurs cursul
„Integrarea copiilor 

cu autism în grădiniţe 
și școli de masă”

100 de 
psihologi au 
urmat cursul 

„Program de formare 
în terapie ABA și 

practică în autism”



Rebranding

În 2016, am sărbătorit 6 ani de la începutul poveştii Help Autism. În aceşti ani, am avut şansa de a vedea zeci de copii 
zâmbind, le-am auzit primele cuvinte şi-am trăit bucurii de nedescris în atâtea prime zile de şcoală. 

Am crescut alături de ei şi am devenit mai optimişti pentru că toate aceste miracole petrecute în camera de terapie  
ne-au redat speranţa. Acesta este mesajul transmis de noua identitate vizuală a asociaţiei, “se poate!” Cu sprijin, implicare 
şi multă muncă, copilul nostru, captiv într-o lume neînţeleasă, îşi poate recâştiga copilăria, glasul şi zâmbetul. 

Help Autism în haine noi! 



2016 ne-a adus imaginea cu care Help Autism va fi se va identifica de acum încolo, pregătiţi pentru noi provocări şi noi finaluri 
fericite, cu speranţa că vom putea ajuta, în continuare, alte sute de micuţi speciali să-şi recapete viitorul. 

Rebranding www.helpautism.ro



Fundraising



Fundraising Debit Direct

În 2016, ne-am propus să mergem mai departe pe 
drumul către recuperarea copiilor noştri şi să facem, 
alături de ei, pasul de la terapia 1 la 1 către integrarea 
în grădiniţe şi şcoli de masă. Aşa s-a născut proiectul 
“Am autism! Ajută-mă să învăţ!” şi posibilitatea de 
susţinere a acestuia prin Debit Direct.

Debitul Direct este o metodă simplă prin care oricine 
poate susţine recuperarea copiilor cu autism. Donatorii 
completează şi semnează un Mandat de debitare şi un 
Contract de sponsorizare. Mandatul de debitare este 
verificat şi procesat de către banca unde donatorul 
are contul deschis şi lună de lună, contul donatorului 
va fi debitat cu suma aleasă. În plus, donatorul poate 
decide în orice moment să nu mai doneze prin Debit 
Direct. 

Astfel, alături de metodele deja consacrate, în 2016, 
Debitul Direct a devenit una dintre metodele de 
susţinere a programelor de recuperare pentru copiii 
Asociaţiei.



Fundraising Donează 2 euro prin SMS

În luna aprilie am mai făcut un pas către 
creşterea comunităţii de ajutor din jurul 
cauzei copiilor cu autism prin lansarea 
campaniei de donare prin SMS “Fii tu legătură 
lui cu lumea! Ajută-l!”. 

Campania s-a desfăşurat în perioada 25 
aprilie 2016 – 14 iulie 2016, iar în urma 
spotului de promovare, difuzat pe canalele 
media, 3367 de persoane au ales să fie alături 
de noi donând 2 euro prin sms la numărul 
8846, pentru recuperarea copiilor. 

Acesta a fost numărul la care am tras linie 
acestei campanii de donare care, dincolo 
de fondurile ce ne-au permis să continuăm 
programele de terapie, ne-a ajutat să ne dăm 
seama că apelul nostru la implicare a avut, 
încă o dată, ecou.



Fundraising

Creaţie, team building şi o cauză de suflet, asta a 
însemnat pregătirea pentru Târgurile de Bine ale anului 
2016. Am căutat şi anul acesta noi moduri de a contribui 
mai mult la susţinerea terapiei copiilor şi totodată de a 
aduce noi prieteni în povestea noastră. Astfel, echipa 
Help Autism alături de părinţi şi voluntari a îmbrăţişat 
fundrais ing-ul creativ iar week-end-urile şi după-
amiezele au însemnat implicare. 

Ne-am descoperit pasiuni şi talente, le-am pus în 
slujba visului de recuperare a micuţilor speciali şi am 
descoperit ce forme minunate mai pot lua faptele bune. 
Pentru daruri de bine cu orice ocazie, înainte de Crăciun, 
am mers mai departe şi am lansat AHA Charity Shop, 
magazinul on-line cu zeci de produse realizate cu drag 
de copii, terapeuţi şi voluntari, numai bun pentru dăruit 
speranţă tot timpul anului.

Târg de bine



Fundraising Campanie 2%

În anul 2015, cei 44.000 de oameni 
frumoşi care au ales ca 2% din impozitul pe 
veniturile lor să meargă către recuperarea 
copiilor cu autism au transformat Help 
Autism în cel mai mare beneficiar al 
campaniei 2%. 

În 2016, ne-am depăşit limitele şi am 
reuşit să aducem alături de noi nu mai 
puţin de 60.000 de prieteni ce au ales 
să dăruiască cu 2% mai multă copilărie. 
Datorită lor, 445 de copii diferiţi se află pe 
drumul către recuperare. Fiecare dintre ei 
a pus umărul la speranţa a 445 de familii 
de a-şi vedea micuţii privindu-i în ochi şi 
la dreptul lor de a-şi recâştiga copilăria. 

Încă o dată am văzut că împreună oamenii 
cu suflet pot face minuni!



Fundraising

O poveste despre sport dar şi despre 
solidaritate, depăşirea limitelor şi dedicare, 
s-a scris în echipa Help Autism la evenimentele 
sportive ale anului 2016. 1,4km, 3,6km, 21km, 
42km şi ştafetă, copii şi adulţi, colegi, prieteni 
vechi şi noi, Echipa HelpAutism a purtat 
mesajul copiilor noştri de-a lungul a 4500 de 
kilometri la Bucharest Half Marathon 2016 şi 
Bucharest MARATHON 2016. 

Mobilizarea frumoasei echipe a adus Help 
Autism în galeria celor mai implicate organizaţii 
iar cauza micuţilor noştri a devenit cauză 
asociată a celor mai mari evenimente sportive 
din Bucureşti. Aşadar, orice alergător poate 
alege, începând cu acest an, să susţină Help 
Autism iar un procent din taxa de participare 
va fi direcţionat către programele de terapie 
pentru copiii cu autism.

Competiţii sportive



Fundraising Dăruiește 1 oră de terapie

Luna decembrie a venit din nou cu brazi 
împodobiţi cu fapte bune şi sute de 
ore de terapie dăruite micuţilor noştri 
speciali. Anul acesta, Sun Plaza s-a 
alăturat campaniei “Dăruieşte 1 oră de 
terapie” şi timp de 2 zile, zeci de vedete 
au pedalat spre fapte bune pentru copiii 
cu autism!

Gianina Corondan, Bogdan Alexandrescu 
(Chef Dexter), Marius Chivu, Sânziana 
Negru şi mulţi alţii au parcurs kilometri 
pe o bicicletă statică, au transmis 
publicului mesajul conştientizării 
autismului şi nevoii de implicare pentru 
recuperarea şi integrarea copiilor, 
iar zeci de noi prieteni s-au alăturat 
galeriei, ne-au ascultat povestea şi au 
donat pentru recuperare.



Cursuri



Cursuri

Pe parcursul anului 2016, am continuat 
sesiunile de formare profesională a 
specialistilor în terapia copiilor cu autism 
pentru ca toţi copiii diagnosticaţi cu 
TSA să beneficieze, în drumul lor către 
recuperare, de sprijinul unor terapeuţi cu 
adevărat pregătiţi. 

Din dorinţa de a deveni terapeuţi ABA, de a 
învaţa cum să lucreze cu copiii cu TSA 
sau de a-şi înţelege mai bine propriul 
copil diagnosticat, cursanţii au participat 
în numar mare, și în acest an, la fiecare 
dintre modulele teoretice ale cursului 
„Terapie comportamentală aplicată la 
copiii cu tulburare de spectru autist” 
precum şi la cele 48 de ore de practică 
desfășurate în centrele Help Autism din 
București. 

Terapie comportamentală aplicată la copiii  
cu tulburare de spectru autist



Cursuri Integrarea copilului cu autism în învăţământul de masă

Încă de la începutul activităţii noastre am 
încercat ca dincolo de consilierea şi sprijinul, 
în programul de recuperare, pe care le oferim 
copiilor cu TSA şi familiilor lor să ne concentrăm 
eforturile şi într-o campanie de conştientizare, 
atât de necesară în schimbarea perspectivei 
sociale asupra Tulburărilor din Spectrul Autist.

Cursul gratuit, informativ şi practic, dedicat 
cadrelor didactice “Integrarea copiilor cu 
autism în grădiniţe şi şcoli de masă” este unul 
dintre mijloacele prin care ne dorim să facilităm 
o tranziţie mai uşoară a copiilor cu TSA către 
învăţământul de masă. 

În 2016, peste 500 de educatori şi învăţători au 
învăţat despre modul în care pot interacţiona 
cu micuţii afectaţi de TSA şi cât de important 
este aportul lor în modelarea viitorului acestor 
copii, la cursul gratuit “Integrarea copilului cu 
autism în învăţământul de masă”.



Cursuri Curs informativ şi practic pentru părinţii copiilor cu TSA

Terapia copiilor continuă şi dincolo 
de camera de terapie iar implicarea 
părinţior în aplicarea acestor principii 
este esenţială pentru recuperarea lor.

Un loc important în activitatea Help 
Autism este ocupat de programele 
pentru susţinerea şi consilierea părinţilor 
copiilor diagnosticaţi cu autism. 

Workshop-urile gratuite adresate 
părinţilor, au fost organizate periodic 
de specialiştii Help Autism şi în decursul 
anului 2016, reuşind să aducă în discuţie 
şi să identifice soluţii la probleme cu 
care se confruntă familia copilului cu 
autism.



Evenimente



Evenimente “Suflet în culori”– ediţia a III-a

“Va fi un concert cu bucurie şi cu nădeje, un 
concert de la inimă la inimă”, asta ne promitea 
marele muzician Grigore Leşe înaintea celei de-a 
treia ediţii a concertului caritabil, Suflet în Culori, 
organizat în parteneriat cu Asociaţia pentru 
Muzică, Artă şi Cultură, pe data de 2 aprilie, la 
Ateneul Român. 

A fost cel de-al treilea an în care am asociat Ziua 
Internaţională a Conştientizării Autismului cu 
arta de cel mai înalt nivel şi am oferit iubitorilor 
de frumos şi de bine, Suflet în Culori. 

Din templul culturii româneşti, Ateneul Român, 
s-au înălţat prin muzică, de Ziua Internaţională a 
Conştientizării Autismului, rugă ciuni de mai bine. 
Soprana Leontina VĂDUVA, muzicianul Grigore 
LEŞE, organis tul Nicolae LICAREŢ şi pianista 
franceză Laure CAMBAU au fost cei care ne-au 
încântat cu talentul lor, la această ediţie.



Evenimente “Conferinţa Internaţională ABA” ediţia a V-a

Ediţia 2016 a Conferinţei, organizată între 8 şi 10 aprilie 
2016, de Asociaţia Help Autism și Asociaţia de Terapie 
Comportamentală Aplicată, la Universitatea Româno-
Ame ricană, a adus la Bucureşti lectori străini din Statele 
Unite, Marea Britanie şi Norvegia precum şi lectori din 
rândul specialiştilor români-psihologi, psihiatri şi logopezi. 
Pe parcursul celor 3 zile de conferinţă şi workshopuri, 
evenimentul a primit, şi la această ediţie, peste 500 de 
participanţi.

Primele două zile au fost adresate în special psihologilor, 
psihiatrilor, logopezilor şi altor specialişti ce folosesc metoda 
ABA, cea de-a treia zi fiind dedicată părinţilor, cadrelor 
didactice şi personalului medical implicat în recuperea 
copiilor cu autism.

La nivel naţional, evenimentul este acreditat de către Colegiul 
Psihologilor şi Colegiul Medicilor din România, iar la nivel 
internaţional, de Behavior Analyst Certification Board.



Evenimente “Rocket Bike Fest” ediţia a VII-a

Peste 900 de oameni de bine au răspuns, încă o 
dată, apelului Asociaţiei Help Autism şi BikeXpert 
Racing Team, la mişcare în aer liber şi strângere 
de fonduri pentru recuperarea copiilor cu autism, 
în cadrul celei de-a şaptea ediţii Rocket Bike Fest 
powered by Fan Courier. 

Sub sloganul “Pedalez, mă distrez, donez!”, peste 
350 de concurenţi, de toate vârstele, au luat 
startul în cele 9 curse special create pentru toate 
categoriile de vârstă şi nivelurile de pregătire. 
Astfel, de la sportivi experimentaţi care an de 
an îşi depăşesc limitele pe provocatorul traseu al 
categoriei Race, la copii începând cu vârsta de 2 
ani, concurenţi ai categoriei Fără Pedale, cu toţii 
au petrecut o zi plină de distracţie şi aventură 
în compania numeroaselor surprize pregătite de 
organizatori şi sponsori.

www.rocketbike.ro



Evenimente “Trofeul Generozităţii”ediţia a IV-a

2016 a fost anul în care familia noastră 
a ajuns să numere 445 de copii speciali 
alături de care am pornit pe drumul către 
recuperare. Am făcut un pas mai departe 
spre integrarea lor reuşind să pregătim 
sute de cadre didactice prin intermediul 
cursurilor gratuite şi am venit în sprijinul 
altor sute de părinţi prin programul 
gratuit de evaluare şi diagnostic. 

Nimic din toate acestea nu ar fi fost 
posibil fără implicarea lor, prieteni vechi 
şi noi, sponsori, parteneri şi voluntari, 
cei ce au ales să fie şi în 2016 alături de 
cauza copiilor noştri şi să pună umărul la 
atâtea vieţi schimbate. 

Ei sunt cei faţă de care ne-am arătat 
recunoştinţa, pe 21 noiembrie, la JW 
Marriott, în cea de-a patra ediţie a 
“Trofeului Generozităţii”, prezentat de 
Liana Stanciu!



Evenimente

Dacă în fiecare primăvară, arta intră în vieţile 
noastre pe note şi ne colorează sufletele, 
vara a venit cu un alt fel de artă în culori. În 
luna august, am avut onoarea de a fi parte 
la două evenimente în care cauza copiilor 
noștri a găsit din nou sprijin printre iubitorii 
de frumos.

Timp de o săptămână, în perioada 8-15 
august, povestea Help Autism s-a împletit 
cu poveşti imaginate de şapte pictori, în 
odăile încărcate de istorie ale conacului 
Otetelișanu la cea de-a treia ediţie a 
rezidenţei de pictură “În câmp Electric” iar pe 
29 şi 30 august, am avut şansa de a admira 
la Bucureşti, inocenţa de copil transpusă în 
artă prin măiestria artistului Roxana Ené. 
Folosind tehnica artei colaborative, Roxana 
ENE reuşeşte să traducă desenele abstracte 
ale copiilor speciali şi să ne aducă pe toţi cu 
un pas mai aproape de mintea şi sufletul lor.

Artă



Evenimente

Tot în această vară am aflat că 
legătura dintre rock alternativ şi 
şanse la copilărie o fac oamenii. 

Am fost alături de spectatorii 
Shine Festival iar ei au fost 
aproape de cauza micuţilor noştri 
cu un SMS la 8846. 

În miezul recitalului Aeon Blank 
am pătruns împreună, pentru 
o clipă, în lumea unui copil cu 
autism. 

Şi astfel, într-o zi neobişnuită, 
am mai demonstrat încă o dată, 
cum o facem de 6 ani încoace, 
că miracolul recuperării se 
construieşte din îndrăzneala de 
a-ţi spune neîncetat povestea.

Concert



Evenimente

Poveste despre integrare: am fost în 
prima tabără Help Autism! 

În viaţa oricărei familii vine inevitabil 
timpul, plin de emoţie, când cei mici 
pleacă în prima vacanţă fără părinţi. 
Pentru noi și părinţii piticilor noștri 
acesta este semnul că recuperarea 
lor este pe drumul cel bun și sunt 
pregătiţi să facă încă un pas către 
independenţă și integrare. 

Așa am trăit cel mai emoţionant 
moment ai celor 6 ani Help Autism, 
prima tabără organizată pentru 
copiii noștri. Unii cu trenul, ceilalţi 
cu autocarul, câţiva la mare, câţiva 
la munte, cu toţii, curioși și plini de 
zâmbet, au avut parte de 3 zile de 
noi experienţe în prima tabără a 
copilăriei lor.

Tabără



Evenimente

Au râs cu gura până la 
urechi ori s-au umplut 
de emoţii la vederea 
Moșului, au cântat cum 
au știut mai bine sau au 
recitat poeziile repetate 
îndelung, micuţii noștri 
ne-au dus, înainte de 
Crăciun, în povestea 
magică a copilăriei. 

Ne-am bucurat împreună 
cu ei de darurile minunate 
de la Moș Crăciun și 
oamenii cu suflet frumos 
ce l-au ajutat să umple 
sacul.

Serbare de Crăciun în centrele Help Autism



Centre 
Help Autism



Centrul Casa Soarelui

În 2014, în parteneriat cu DGASPC Sector 3, am deschis 
centrul Casa Soarelui - centru de diagnostic precoce, 
evaluare psihologică şi consiliere pentru copiii cu întârzieri 
în dezvoltare şi părinţii acestora. 

Pentru noi aici e locul în care, în ultimul an, Vlăduţ a 
recuperat suficient încât să meargă la o școală de masă, 
Adelina a învăţat prima poezie iar Claudia cum să împartă 
și să se joace. Ei și alţi 32 de copii descoperă în continuare 
aici, oră cu oră, copilăria.



Centrul Help Autism Nord

În 2015, în nordul capitalei am deschis primul centru 
de terapie din această zonă, cu sprijinul Kaufland 
România.

La un an de la inaugurare, 21 de prichidei au parte, 
în centrul Help Autism Nord, de îndrumarea unei 
frumoase echipe de psihoterapeuţi, pe drumul către 
copilăria pe care o merită.



Centrul Delea Nouă

Deschiderea Centrului Help 
Autism Delea Nouă, în anul 2013, 
şi includerea în programul de 
terapie a 25 de copii, a reprezentat 
începutul poveştii de bine, Help 
Autism. 

În cei 3 ani de funcţionare au 
beneficiat de terapie, în acest 
centru, peste 70 de copii, pentru 
ca astăzi, 48 de copii să facă 
aici primii paşi către recuperare 
prin terapie ABA, kinetoterapie și 
terapie 3C.



Centrul Mălin

Primăvara anului 2016 a venit cu o nouă reuşită 
pentru echipa Help Autism şi cu şansa la 
recuperare pentru alţi 25 de copii diagnosticaţi 
cu TSA. Noul capitol al poveşti noastre a primit 
numele lui Mălin, micuţul care a inspirat începutul 
aventurii Help Autism. 

Un an mai târziu, Centrul Mălin este cel mai mare 
dintre centrele Help Autism, cu 49 de prichindei.

Prin deschiderea acestui centru am reuşit să 
extindem serviciile de terapie către alţi 25 de 
copii, integraţi în acest an în programul de terapie 
gratuită, prin programul Părinte pentru Părinte.

Odată cu schimbarea locaţiei centrului Titan, celor 
25 de copii li s-au alăturat şi copiii integraţi deja 
în terapie în acest centru şi astfel, noul centru 
Mălin a devenit cel mai mare dintre centrele Help 
Autism cu 48 de copii integraţi în programe de 
terapie. 



Centrul Suceava

În 2016, a fost inaugurat la Suceava, 
cel de-al șaselea centru de evaluare 
psihologică şi inter venţie timpurie în 
autism, al asociaţiei.

Noul centru, deschis în parteneriat cu 
Consiliul Judeţean Suceava și Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială și 
Protecţia Copilului Suceava (DGASPC) 
vine în continuarea parteneriatului 
public-privat încheiat încă din anul 2013 
în cadrul proiectului „Și ei au dreptul 
la viaţă”, proiect care a stat la baza 
înfiinţării filialei Help Autism Suceava. 

Centrul Help Autism Suceava a oferit, 
în anul 2016, terapie zilnică pentru 32 
de copii diagnosticaţi cu autism dar 
şi servicii gratuite de diagnostic şi 
evaluare psihologică pentru copiii din 
judeţ.



Centrul Harap Alb

Parteneriatul între Asociaţia Help Autism și DGASPC Sector4, 
terapie gratuită pentru 20 de copii cu autism din sector.

În luna decembrie, am lansat cu bucurie cel de-al șaselea 
parteneriat public-privat al asociaţiei cu Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sector 4. 

Centrul de intervenţie timpurie și terapie specifică individuală 
pentru copilul cu autism înfiinţat în cadrul parteneriatului este 
destinat terapiei copiilor cu autism de pe raza sectorului 4, cu 
vârsta până în 4 ani și funcţionează în subordinea DGASPC 
Sector 4. 

În cadrul centrului Harap Alb, 20 de copii diagnosticaţi cu 
autism, provenind din familii nevoiaşe, de pe raza sectorului vor 
beneficia de servicii gratuite pentru recuperarea întârzierilor 
în dezvoltare. 

Clădirea a fost pusă la dispoziţie de Primăria Sectorului 4 
care preia şi cheltuielile administrative. Costurile serviciilor de 
diagnostic, evaluare psihologică, consiliere şi terapie pentru 
cei 20 de copii fiind suportate din fondurile Help Autism prin 
programul “Părinte pentru Părinte”. 
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Parteneriate

Ne dorim ca experienţa noastră 
să ajute la perfecţio narea 
personalului în cât mai multe 
dintre centrele de stat pentru 
ca micuţii încadraţi în terapie 
aici să beneficieze de cea mai 
bună intervenţie personalizată 
pen tru creşterea şanselor la 
recuperare. 

Ne-am bucurat de deschiderea 
autorităţilor publice, iar in 
anul 2016, specialiştii Help 
Autism au asigurat formarea 
personalului și supervizarea 
procesului terapeutic în 6 
centre deschise în parteneriat 
cu D.G.A.S.P.C. sau D.A.S.



Proiecte şi 
programe



Proiecte şi programe www.autismconnect.ro

În cel de-al doilea an de funcţionare, 
platforma www.autismconnect.ro s-a 
consacrat drept principalul portal de 
sprijin pentru actorii implicaţi în 
recuperarea copiilor cu autism, 
funcţionând atât ca un liant între părinţii 
copiilor, terapeuţi şi instituţiile statului 
cât şi ca sursă de informare asupra 
celor mai noi descoperiri şi teorii la nivel 
naţional şi internaţional.

În anul 2016, pe portal au fost publicate 
pentru cititori 89 de articole cuprinzând 
informaţii de specialitate, noutăţi din 
problematica autismului, interviuri şi 
recomandări ale specialiştilor iar până 
la finalul anului nu mai puţin de 6505 
conturi au fost create dintre care: 362 – 
terapeuţi, 47 – ONG-uri, 1390 – grădiniţe, 
45 – DGASPC-uri, 132 – creşe, 990 – 
clinici şi cabinete medicale, 3539 – şcoli, 
construind astfel o adevărată comunitate 
în beneficiul copiilor diagnosticaţi cu TSA. 

www.autismconnect.ro
este singura platformă din România ce oferă imaginea completă a resurselor din 
sfera Tulburărilor din Spectrul Autist.



Dezvoltarea Economiei pentru o Sustenabilitate SocialăProiecte şi programe

Pentru cele 3 structuri de economie socială 
înfiinţate, în anul 2015, în cadrul proiectului 
european “Dezvoltarea Economiei pentru 
o Sustenabilitate Socială”, anul 2016 a 
reprezentat continuarea perioadei de 
sustenabilitate.

Tot în acest an, AHA Print, a primit statutul 
de Unitate Protejată, oferind clienţilor 
posibilitatea de a beneficia de serviciile 
atelierul de producţie publicitară, fără 
costuri suplimentare. Astfel, companiile 
sau instituţiile cu peste 50 de angajaţi, care 
nu angajează persoane cu dizabilităţi, pot 
transforma sumele plătite lunar obligatoriu 
către fondul de solidaritate în produse sau 
servicii de la unităţi protejate autorizate, în 
suma echivalentă celei datorate bugetului 
de stat. atelier



Anul 2016 a fost cel de-al treilea an în care am 
venit în sprijinul familiilor copiilor diagnosticaţi 
cu TSA, care nu pot susţine financiar terapia 
necesară recuperării acestora.

În ediţia 2016, prin contribuţia părinţilor beneficiari 
ai asociaţiei, sponsorizări şi fundraising am reuşit 
să integrăm în programul gratuit de terapie de 
recuperare, 42 de copii, în centrele Help Autism 
din Bucureşti şi Suceava. 

Programul „Părinte pentru Părinte” a fost iniţiat 
de Asociaţia Help Autism la începutul anului 2013, 
părinţii beneficiari ai asociaţiei contribuind astfel, 
cu parte din fondurile colectate pentru terapia 
propriilor copii, la susţinerea programelor pentru 
alţi copii cu autism, aflaţi la începutul drumului 
către recuperare.

Părinte pentru PărinteProiecte şi programe



4 ani de evaluare psihologică gratuită 
pentru diagnosticarea precoce! Încă 
de la începutul activităţii Help Autism, 
diagnosticarea precoce a reprezentat una 
dintre priorităţile noastre, de aceea unul 
dintre primele proiecte mari Help Autism, 
iniţiat încă din anul 2012 este Programul 
Naţional Gratuit de Diagnostic Precoce şi 
Evaluare Psihologică Complexă. 

În cadrul programului, în anul 2016, 
326 de copii au beneficiat de evaluare 
psihologică gratuită, bazată pe testele 
acreditate internaţional, ADOS, ADIR, 
PED-A, PED-B, SON-R, CAROLINA, 
ABAS.

Programul naţional de diagnostic şi evaluareProiecte şi programe



Înfiinţare centre de furnizare servicii inovatoare de 
psihoterapie

Şansa la recuperare pentru alţi 75 de copii cu autism a venit, în 2016, graţie 
proiectului “Înfiinţare centre de furnizare servicii inovatoare de psihoterapie”  
co-finanţat printr-un grant din partea Elveţiei şi implementat de către Asociaţia 
Help Autism în parteneriat cu Asociaţia Autism, Terapie, Sport şi Arte Argeş. 

Proiectul, cu o durată de 15 luni, a oferit susţinere în programul de recuperare pentru 
75 de copii cu tulburări de spectru autist prin servicii inovatoare de psihoterapie, în 
cadrul a trei centre nou înfiinţate în Bucureşti, Argeş şi Suceava. 

Tot în cadrul proiectului, 2000 de medici de familie şi pediatri au fost ţinta unei 
ample campanii de conştientizare ce a vizat familiarizarea cu semnele pe care le 
poate prezenta copilul cu autism precum şi cu rolul pe care medicul îl are în depistarea 
precoce a tulburării, prin aplicarea chestionarului de screening la intervalele de 
vârstă reco mandate.

Proiecte şi programe



Campanie de diagnostic precoce  
a întârzierilor în dezvoltare

În continuarea eforturilor de promovare a importanţei diagnosticării precoce, 
am lansat, în parteneriat cu DGASPC Sector 3, un nou proiect vizând creşterea 
gradului de conştientizare şi accesului la furnizarea de servicii sociale pentru 
depistarea precoce a copiilor cu întârziere în dezvoltare. 

Proiectul “Campanie de diagnostic precoce a întârzierilor în dezvoltare”, cu o 
durată de 12 luni, s-a axat, în principal, pe evaluarea unui număr de peste 600 de 
copii din creşele Sectorului 3 al Capitalei. 

Prin intermediul unei suite de mese rotunde cu participarea reprezentanţilor 
autorităţilor publice locale şi naţionale, ONG-uri, stakeholderi în domeniul 
serviciilor sociale, Asociaţia Help Autism a continuat demersul de lobby şi advocacy 
şi a adus problematica întârzierilor în dezvoltare pe agenda publică.

Proiecte şi programe



1 leu pe zi timp de 1 an oferă evaluare 
gratuită unui copil şi şansa de a începe 
terapia cât mai timpuriu. Cu 1 leu pe 
zi dăruieşti 10 ore de terapie gratuită 
sau contribui la deschiderea de noi 
centre de diagnostic precoce, evaluare 
şi terapie. 

Noi, cu fiecare oră de terapie, construim 
viitorul copiilor cu autism, tu ce faci 
cu 1 leu pe zi? Intră pe www.1leupezi.
ro, alege o cauză şi donează pentru 
recuperarea copiilor speciali. 

Proiecte şi programe “Ajută și tu!”
www.1leupezi.ro



Date 
financiare



Venituri
1

2

3

4
5 6

Venituri Asociaţia Help Autism – 2016

Venituri din 2%1

5.338.276 lei

Proiecte fonduri nerambursabile2

1.162.609 lei

Sponsorizari companii (produse, bani, servicii)2

1.805.037 lei

Donaţii individuale4

489.928 lei

Evenimente6

162.045 lei

Altele5

192.671 lei

Total
9.150.556 lei



Cheltuieli Asociaţia Help Autism – 2016

1

Cheltuieli
3

4
5 6

Servicii recuperare copii1

4.408.948 lei

Materiale dotare și chirii centre4

607.349 lei

Cheltuieli administrative3

1.802.929 lei

Cursuri cadre didactice și workshopuri părinţi5

154.824 lei

Organizare evenimente6

101.416 lei

Servicii psihologice de evaluare2

2.549.625 lei

Total
9.625.091 lei

2



Mulţumim sponsorilor 
şi partenerilor care au 

sprijinit activitatea 
noastră  în 2016



ARA Toys SRL, A.S.D. Mioriţa SA, ABC Art Business Consulting, Admarque SRL, Agro Chirea SRL, Agro Grup Smeeni, 
Agro Input Distribution SRL, Agromas Grup SRL, Aio Grand Projects SRL, Aldo Security SRL, Almadim Prod SRL, 
Altex România, Amalbo Consulting SRL, Api Biro Construct SRL, Aqua 2M Ecostyle SRL, Ara Duo SRL, Arion Smart SRL, 
Asaftei & Asociaţi SRL, Asociaţia Abilităţi din Dizabilităţi, Asociaţia Agra’s Pentru o lume mai bună, Asociaţia Centrul de 
Calificare şi Pregătire Buzău, Asociaţia Romano Catolica Sf. Iosif, Asociaţia Spiritus Collegium, Astron Chemicals SRL, 
Auto Help Alba SRL, B2B Expert Mobile Conection SRL, Banca Transilvania SA, Băneasa Developments SRL, Best 
Distribution SRL, Best TDM Network SRL, Best Tires Shop SRL, Bialex Distribution SRL, Bioprest SRL, Bios Plant SRL, 
Biospectrum SRL, Biosytems Diagnostic SRL, Biroul Executor Judecătoresc Mihai Cristian, Boribon Com SRL, Brenntag 
SRL, Bridgexim IND SRL, Business Land Construct, Cabinet medical Topologeanu SRL, Călimăneşti Căciulata SA, Cara Elyol 
Impex SRL, Casa 2002 Impex SRL, Cavar L&I Impex SRL, Celpi SA, Christian ‘76 Tour SRL, Christian Technology SRL, 
City Square Safety Management SRL, Clady Wheels SRL, Club Residence - La Conac SRL, Code Factory Consulting Group 
SRL, Code Factory Consulting Group SRL, Codicom SRL, Colman Tax SRL, Comfortex Home Design SRL, Consix Constructii 
SRL, Conspharm SRL, Constantine Estetic SRL, Constar Industry SRL, Corola & Eufrat SRL, Craftr Office SRL, Credit Fix 
IFN SA, Cribo Grup SRL, DAR Draxlmaier Automotive SRL, Daverom Expedition SRL, Diaconu Construcţii, Direct Call 
Center SRL, Direct Media Services SRL, Direct Response SRL, Discovery Service SRL, Distribuţie da vino SRL, Dolo Trans 
Olimpic, Doni International Galaxy, Dorobanţi 239 Imobiliare SRL, Dourdin Romania SRL, Duraziv SRL, Ecowater Systems 
Romania SRL, Editronic International SRL, Eduardo Com Auto, Electro Admon SRL, Electro Argeş SA, Elicom SRL, Elite Kids 
SRL, Elsor Com SRL, Elstar Group SRL, Estep B2B SRL, Evo Medical Warehouse SRL, Exclusiv Cosmetics SRL, 

Sponsori şi parteneri



Fan Courier Express SRL, Farmexpert D.C.I. SRL, Fast Finance IFN SA, Ferma Olga SRL, Fimax Trading SRL, 
Free Communication SRL, Gemini Solutions SRL, General Food Distribution SRL, Geprocon SA, Get-Farm SRL, 
Gets Bet, GFK România - Institut de Cercetare de Piaţă SRL, Ghesaf Trade SRL, Gicabe Com SRL, Gkliatis Constructions 
& Equipments SRL, Graftex Prodcom SRL, Haulotte Arget SRL, Henkel România SRL, Hera Rovanieni SRL, Herăstrău SA, 
Hope Stefi Tib, ID Scout SRL, Idea Bank SA, Ideactif SRL, Ifn Extra Finance SA, Imob Construct Center SRL, In Puff Fashion 
Store SRL, Info Market Comprest SRL, Integral Mega Service SRL, Integrisoft Solutions, Inter Conti Com SRL, Interbrands 
Marketing & Distribution, Ioana Medical Center SRL, Irigarden SRL, Iris SRL, Isak Moda, Iseco Dim System SRL, Iulia Flores 
Distributions, IXY Retail SRL, Jay Advertising SRL, Jimenacris Logistics SRL, Karma Protect SRL, Kaufland Romania SCS, 
Khasm Group SRL, Koson Credit IFN SRL, Lavru Prodcom SRL, Mach Foreign Trade Distribution, Mach Foreign Trade 
Distribution SRL, Magie du Chocolat, Malonex SRL, Marele Pescar Trade SRL, Mat Expert Fin, May Day Distribution SRL, 
Mediclim SRL, Mediscience Network SRL, Meditrade Project SRL, Menzies Aviation Romania SRL, Miadis SRL, 
Mobile Mania SRL, Module Works SRL, Monica Designe Impex SRL, Mordan Com, Moşoiu Georgeta PFA, MVD Comaliteh 
SRL, Navconsult SRL, Neagoe Floropolimeri SRL, Net Connect Wholesale, Oilstar SRL, Originality Sistem SRL, Pan Leather 
Group SRL, Panco SA, Papercups SRL, Paralela 45 Turism, Polimed Com SRL, Prisum International Trading Co SRL, 
Proeco Gas Systems SRL, Regenersis Bucharest SRL, Reis Solution SRL, Riviera Bike SRL, Roberto Design Services, 
Rodhe & Schwarz Topex SA, Rohe România SRL, Rohrer Servicii Industrial SRL, Rom Steel Solutions SRL, Rompan Proiect 
Service SRL, Roservice SRL, Rouafarm SRL, Royal Computers SRL, RWE Energie SRL, Savi Conconsult SRL, Scan Impex 
SRL, Schema X-204 SRL, Schenker Logistics Romania SA, Self International Trading Invest SRL, Self Trading Petrogaz SRL, 

Sponsori şi parteneri



Serv Conex 2000 SRL, Simply Proffessional SRL, Skytower Building SRL, Societatea Cardinal SRL, Societatea Energetica 
Electrica SA, Societe Generale European Business Services SA, Soudal SRL, Sovirox SRL, Spidrom Glass srl, Spot Image SRL, 
Stanciu Tudor Andrei Avocat, Start Tehnologic Consult SRL, Stick Deco SRL, Stripe & Spot, Stuff Media Consult SRL, Sun 
Medair Travel & Tourism Services, Sun Transport, Synergy Group SRL, T & V Instal, T.E.H. 2001 Service, Tafsan Construct 
SRL, Tam Tam Toice SRL, Techno Office SRL, Technoclima SRL, Teisa SRL, The Escape Holiday, Tudor Estates SRL, Tunic 
Prod SRL, Unit Logistics Services SRL, Văleanu Buildings Towers, Văleanu Top Construct SRL, Viva Post Solution SRL, 
Vodimedicor SRL, Win Mar Designe SRL, Windor 2003 SRL, Wipro Technologies SRL, Zeal Advertising SRL, 
Zuco Solution SRL. 

Sponsori şi parteneri



Sediul administrativ Help Autism: Episcop Chesarie nr. 6, Sector 4, 
Bucureşti; 0371 184 067; contact@helpautism.ro; www.helpautism.ro

Centre  Help Autism

Centrul „Delea Nouă”
Str. Delea Nouă nr. 36, 
Sector 3, Bucureşti

Centrul „Mălin”
Intrarea Graurului nr. 9, 
 Sector 3, Bucureşti

Centrul „Casa Soarelui”
Str. Marin Pazon, nr. 2-4, 
Sector 3, Bucureşti

Centrul „Suceava”
Bulevardul George Enescu 
nr.16, Suceava 

Centrul „Aviatorilor”
Emanoil Porumbaru nr. 
75, Sector 1, Bucureşti

contact@helpautism.ro

www.helpautism.ro

Help Autism


