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Activitatea Autism România

În peste 13 ani de existenţă Autism România a desfăşurat:
ź Campanii de sensibilizare, de informare şi de promovare 

a unei mai bune înţelegeri a nevoilor persoanelor cu 
autism în rândul părinţilor, al profesioniştilor, al 
autorităţilor şi al publicului larg.

ź Programe de sprijinire a familiilor afectate de autism:  
informare,  formare, consiliere, grupuri de suport.

ź Program de advocacy pentru respectarea drepturilor 
omului, a intereselor persoanelor cu autism, pentru 
accesul copiilor, tinerilor 
şi adulţilor cu autism la 
s e r v i c i i  m e d i c a l e ,  
educaţionale şi sociale  
de calitate, potrivite 
nevoilor lor individuale.

ź P r o g r a m e  d e d i c a t e  
copiilor şi tinerilor cu 
autism: dezvoltare a 
abilităţilor de viaţă, 
ocupaţionale, socializare 
şi timp liber. 

Despre Autism România
       
Autism România - “Asociaţia Părinţilor Copiilor cu Autism” a 
fost înfiinţată în septembrie 2001, din nevoia  familiilor:

ź De a găsi răspunsuri şi soluţii la problemele copiilor lor 
diagnosticaţi cu autism;

ź De a îmbunătăţi calitatea vieţii acestora;
ź De a ajuta şi alte familii aflate în aceeaşi situaţie;
ź De a promova drepturile şi interesele persoanelor cu 

autism şi ale familiilor acestora;

Program de funcţionare:
Luni - Vineri 13:00 - 17:00 pm

Serviciile de consiliere familială se fac în baza unei 
programări telefonice. 
Activităţile de socializare şi recreere sunt stabilite cu 2 
săptămâni în avans şi se pot desfăşura  în afara acestui interval 
orar, inclusiv în weekend.

Contact:
Autism România 
Email: office@autismromania.ro
Telefon: 0736820068
www.autismromania.ro



Start în viaţă pentru 
tinerii cu autism

Perioada de desfăşurare:
iulie 2014-dec 2015

Valoarea finanţării:
97.596 euro

 
Finanţator:
Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 
2009-2014, în cadrul Programului Fondul ONG în România.

Grup ţintă: tinerii cu autism cu vârste între 14-30 de ani şi 
familiile acestora.

Obiectivele proiectului:
Creşterea capacităţii de integrare 
socială a 20 de tineri cu autism prin 
crearea de servicii dedicate nevoilor 
lo r,  des făşura te  în  Cent ru l  
multifuncţional;

Creşterea capacităţii sistemului 
educaţional şi social de a răspunde 
nevoilor specifice de pregătire 
pentru viaţa de adult a tinerilor cu 
autism, prin promovarea unui model 
de plan de tranziţie de la şcoală la 
viaţa independentă;

Echipă multidisciplinară:
Psiholog, analist comportamental, psihopedagog, consilier 
vocaţional, terapeut ocupaţional, ergoterapeut.

O echipă de 20 de voluntari va fi alături de noi!

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar
poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014.

http://www.eeagrants.org http://www.fondong.fdsc.ro

Centrul Multifuncţional Autism România oferă următoarele 
tipuri de servicii:

A. Servicii dedicate tinerilor cu TSA:

ź Evaluarea complexă a tinerilor diagnosticaţi cu tulburări din 
spectrul autismului de către o echipă multidisciplinară;

ź Programe de consiliere vocaţională şi suport în identificarea 
de oportunităţi de angajare pentru tinerii înalt funcţionali;

ź Activităţi de terapie ocupaţională şi dezvoltare a abilităţilor 
de viaţă;

ź Programe de socializare cu rol instructiv-educativ şi de 
integrare  a tinerilor în comunitate;

ź Organizare de evenimente tematice: zile de naştere, Ziua 
Recoltei,  Venirea primăverii, Împodobirea bradului de 
Crăciun.

ź Ateliere de creaţie şi confecţionare de obiecte propuse spre 
achiziţie.

B. Servicii dedicate familiilor persoanelor cu TSA:

ź Grupuri de discuţii pentru părinţi cu scopul împărtăşirii de 
experienţe, idei, bune practici în îngrijirea, educarea, 
sprijinirea copilului, în domeniul autismului in general;

ź Consiliere juridică privind identificare oportunităţilor  
legislative şi a depăşirii dificultăţilor  din domeniu;

ź Consiliere individuală a membrilor familiilor aflate în 
dificultate;

ź Facilitarea de contacte între părinţii care au probleme similare 
şi care îşi pot împărtăşi din experienţele lor unii altora; 

ź Dezvoltarea unei reţele de voluntari–prieteni ai persoanelor 
cu autism şi a familiilor acestora, care să sprijine părinţii în 
nevoia de timp liber pentru rezolvarea problemelor personale.
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