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Comunicat de presă
Întâlnirea cu Prim ministrul Viorica Dăncilă
AUTISM ROMANIA a participat la întâlnirea cu dna Prim Ministru la guvernul României, alături de
reprezentanți ai altor organizații din domeniul autismului. La întâlnire au fost și alți membri ai cabinetului,
ministrul sănătății, dna Sorina Pintea, ministrul finanțelor, dl Eugen Teodorovici, ministrul muncii, Olguța
Vasilescu, reprezentanți ai unor autorități centrale, ANPDC. Am remarcat și atenționat asupra lipsei
ministrului educației la întâlnire, dna Prim ministru a afirmat ca este vina domniei sale pentru acesta
absenta, nu au fost invitați.
In deschiderea întâlnirii, dna Prim ministru si-a cerut scuze pentru folosirea abuziva, într-un context
politic, într-o declarație publica, a termenului ‚autiști’, motiv pentru care AUTISM ROMANIA a și trimis o
scrisoare publică de protest în 16 februarie.
Dna Prim ministru a menționat ca a invitat organizațiile de profil la Guvern pentru a le asculta problemele
și pentru a găsi împreună soluții. A ascultat prezentările tuturor participanților vreme de aproape 2 ore,
respectiv propunerile pe termen mai lung pentru schimbarea situației în care se afla în general copiii și
tinerii și adulții cu autism: intervenția timpurie foarte deficitara, calitatea slaba a educației pentru elevii cu
autism, lipsa serviciilor pentru tineri și adulți, sărăcia și marginalizarea persoanelor cu autism și a
familiilor lor. Reprezentanții ong-urilor care oferă servicii psihologice au detaliat și problemele legate de
decontarea terapiilor și foarte concrete și urgente ale ong-urilor legate de efectele negative ale ‚revoluției
fiscale’ asupra lor: ONG-urile au creat servicii pentru copii și adulți cu autism în locul statului, iar acum
sunt în risc de închidere, lăsându-i pe beneficiarii lor fără terapii specializate.
Ministrul de finanțe a și venit cu câteva soluții pentru aceste probleme și a propus pe 25 februarie o
întâlnire pentru o discuție centrată pe aceste probleme urgente: depunerea formularelor 230,
direcționarea a 20% din profit de către întreprinderile mici și mijlocii către ong-uri s.a.
Ministrul sănătății, dna Sorina Pintea a menționat intenția ministerului de a crea un subprogram pentru
autism în cadrul Programului național pentru sănătate mintală.
Consilierul ministrului muncii, dl Mihai Tomescu a enumerat câteva măsuri considerate pozitive pentru
persoanele cu dizabilități la nivelul prestațiilor sociale luate de guvern, insuficiente pentru un trai decent,
am apreciat noi, și care nu compensează lipsa serviciilor specializate de zi pentru adulții cu autism slab
funcționali și mai ales a serviciilor specializate de sprijin pentru angajarea în munca a persoanelor adulte
cu autism care pot munci pe piața libera a muncii (servicii de angajare asistata).
Cel mai important aspect pe care AUTISM ROMANIA l-a susținut a fost necesitatea creării unu Program
național pentru persoanele cu autism, program cofinanțat din fonduri provenind atât de la ministerul
sănătății, cat și de la ministerul educație și al muncii. Autismul este o tulburare care afectează, într-un fel
sau altul, persoana pe tot parcursul vieții, deci nu doar serviciile finanțate de sănătate trebuie avute în
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vedere, ci și pe cele ale ministerului educație, pentru toată perioada de școlarizare formala
(preșcolaritate- învățământ superior), precum și educația continuă a adulților, plus serviciile de suport
finanțate de ministerul muncii (suport pentru angajare în munca, locuire, accesabilitate, participare în
comunitate).Am insistat pe ideea că este necesar un program național pentru autism interministerial și
nu doar un subprogram pentru autism în cadrul Programului național pentru sănătate mintală.
Altă problemă importantă pe care am menționat-o a fost încălcarea dreptului copiilor cu autism la
educație prin lipsa abordărilor educaționale potrivite elevilor cu autism, a profesioniștilor formați in
autism, insuficiența sau lipsa în cele mai multe cazuri a serviciilor psiho-educaționale de sprijin
specializate pentru copiii cu TSA, de ex programe pentru dezvoltarea abilităților lor de comunicare și
relaționare socială, deficitele de baza ale elevilor cu autism. La fel și lipsa abordării de către sistemul
educațional a tranziției de la scoală la viața de după absolvire/ viața de adult, proces esențial pentru
reușita integrării în comunitate a unui absolvent cu autism. Am menționat faptul ca nu este suficientă
doar acceptarea copiilor cu autism în școală, ci că abordarea specifica nevoilor lor este esențială. În lipsa
acesteia, dreptul la educație al elevilor cu autism nu este efectiv, deci este încălcat acest drept.
O a treia problemă majoră pe care am susținut-o este lipsa cronica a serviciilor specializate pentru tineri
și adulți, neimplicarea reala a autorităților locale pentru a crea astfel de servicii specializate pentru tineri
și adulți și nesusținerea ong-urilor care au creat aceste servicii prin parteneriate solide, prin contractarea
serviciilor sau alte forme. Autoritățile locale nu au statistici coerente privind numărul persoanelor cu
autism, unul dintre motivele decalibrării direcționării resurselor locale raportat la nevoile tinerilor și
adulților cu autism, dar și lipsa de preocupare a autorităților pentru nevoile specifice ale persoanelor cu
autism.
Am mai accentuat faptul ca este nevoie ca banii virați la bugetul statului de firmele cu peste 50 de
angajați care nu angajează persoane cu dizabilități să se constituie într-un fond special destinat finanțării
serviciilor de sprijin pentru angajarea persoanelor cu dizabilități pe piața muncii. Acum aceste sume se
duc în prestații pentru aceste persoane.
Dna Prim ministru s-a angajat ca va analiza toate problemele și propunerile reprezentanților ongurilor
prezente, AUTISM ROMANIA, Fedra, Help Autism, ATCA, și că, într-o lună, vom fi invitați la o altă
întâlnire la guvern, când ne vor fi prezentate propunerile de masuri la problemele enumerate de noi.
Sperăm că și la mesajele pe care zeci de părinți din toata țara ni le-au trimis în scris și pe care i le-am
transmis dnei Prim ministru.
Dincolo de măsurile urgente, pe termen scurt, legate de fiscalitate, care trebuie luate și care vor fi
discutate cu ministrul de finanțe în 25 februarie, sperăm ca guvernul își va asuma clar crearea
Programului național pentru autism și a unui grup de lucru interministerial, inclusiv cu organizații de profil,
care va lucra și la măsurile necesare pe termen lung de cuprins în acest program.
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