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La inițiativa AUTISM ROMANIA-Asociația Părinților Copiilor cu Autism și prin
demersurile constante din acest an la Guvern, fost înființat, printr-o decizie a Primministrului Viorica Dăncilă, Comitetul pentru elaborarea Planului național pentru autism
pentru perioada 2020 – 2022. Decizia a fost publicată luni în Monitorul Oficial.
AUTISM ROMANIA apreciază această decizie a dnei Prim ministru Dăncilă, ca fiind punctul
final, pozitiv, al dezbaterilor începute în 23 februarie acest an. Decizia demonstrează voința
politică a Cabinetului Dăncilă de a aborda problematica persoanelor cu autism în mod coerent și
sistematic. Ne bucurăm pentru faptul că pe parcursul acestui proces reprezentanții guvernului
desemnați pentru crearea acestui comitet, respectiv secretarul de stat și cabinetul sau, au
comunicat, colaborat și inclus în Decizie propunerile AUTISM ROMANIA, reflectate în art 2 și
3, 4, pctele 5, art 5, pct 5.
Speram ca acesta decizie va reprezenta cu adevărat un punct de cotitură în ceea ce privește masurile
pe care statul roman le va lua pentru normalizarea, îmbunătățirea situației persoanelor cu autism
în Romania.
Ne manifestam încrederea ca Comitetul va colabora activ și sistematic cu adulți cu autism auto
reprezentanți și cu societatea civilă și va include în mod constat în procesul de elaborare a Planului,
în Grupul de lucru, reprezentanți care au o îndelungată și susținută activitate în acest domeniu.
ONG-urile de profil au cea mai bună experiență în autism, teoretică și practică, atât în politici,
strategii, bune practici din țară și de peste hotare în acest domeniu, cât și ca rezultat al faptului că
acestea cunosc din teritoriu, de la persoanele cu autism și familiile lor, realitatea cu care se
confruntă acestea zi de zi. Organizațiile neguvernamentale au fost, și încă sunt, cele care oferă
serviciile persoanelor cu autism, servicii pe care statul nu le creează și nu le oferă la nivelul
nevoilor comunității noastre.
”Persoana cu autism are nevoi complexe, de la diagnosticare, intervenție timpurie-educație,
sprijin de-a lungul vieții, ca adulți, prin servicii de asistență socială, angajare în muncă, locuire,
participare în comunitate. Este o sigură persoană, nu mai multe, iar satisfacerea nevoilor ei,
precum și a întregii familii, trebuie făcută simultan, de instituții și servicii aparținând atât
ministrului sănătății, cat și cel al educației și al muncii. Măsurile nu mai pot continua să fie
disparate și punctuale, adesea incoerente, reactive la situații de criză ce apar, și care lasă o
multitudine de nevoi ale persoanei și familiei neîndeplinite de nici unul dintre aceste ministere,
goluri în intervenție și sprijin”. Liuba Iacoblev, Președinte AUTISM ROMANIA
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De la înființarea sa în 2001, AUTISM ROMANIA, inclusiv ca membru al Organizației
Internaționale Autism Europe, a militat constant pentru o viziune coerentă asupra problematicii
autismului în Romania, pentru măsuri integrate și coerente ale celor 3 ministere de resort, care
să ducă la îmbunătățirea vieții persoanelor cu autism și la respectarea drepturilor lor cuprinse în
legislația națională și în tratatele internaționale la care România este parte. In 2005 a avut loc
prima acțiune a asociației în acest sens, prin care a reușit convingerea ministerelor și organizarea
primului Grup de lucru interministerial pe problematica autismului. La prima întâlnire la Parlament
au participat reprezentanți ai tuturor celor trei ministere, ministerul muncii la nivel de secretar de
stat, și reprezentanți ai unor organizații de profil. Din păcate, guvernul nu si-a neasumat politic
crearea unui grup interministerial care să vizeze elaborarea unei strategii naționale pentru autism.
Asociația a continuat constant acțiunile de advocacy pentru o viziune coerentă pe problematica
autismului și pentru măsuri integrate. A făcut propuneri de modificări legislative și propuneri de
politici publice (în educație), a participat și contribuit permanent la alte inițiative venite din mediul
academic, al societății civile sau din partea autorităților și instituțiilor publice. In toate aceste
acțiuni am afirmat ideea necesitații abordării problematicii persoanelor cu autism în mod
profesioniști, coherent, unitar, în toate perspectivele, - al sănătății, educației, asistenței
sociale- , simultan și nu în paralel și cu goluri masive de intervenție.
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