RAPORT DE ACTIVITATE 2015
EVENIMENTE DIN Campania Națională Omul din spatele Autismului.

*Artistul din spatele autismului, ediţia a patra: Evenimentul a avut loc
vineri, 20 noiembrie 2015, de la ora 15.30 la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” (str.
Boteanu nr. 1, sector 1, București). Acesta a conținut concerte de pian, expoziție de pictură,
ceramică, produse handmade și quilling.

*Conferinţa Naţională cu participare internaţională
„Pretutindeni cu TSA”- Pe 24 aprilie 2015, la sediul central al Universității Spiru
Haret, Sala Studio, Str. Ion Ghica nr. 13, Bucureşti. Aceasta a fost organizată de Asociaţia
Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România în parteneriat cu Facultatea de
Sociologie-Psihologie a Universității Spiru Haret. La aceasta conferință a avut loc lansarea
Proiectului RESPIRO, proiect finanțat de Velux Foundations.

*Multiple activităţi de strângere de fonduri în cadrul Târgurilor de
sezon organizate și găzduite de Muzeul Țăranului Român, Palatul Copiilor şi cu prilejul unor
evenimente la care ANCAAR a participat.

CURSURI, TRAININGURI ȘI PRELEGERI
Asociaţia Națională pentru Copii şi adulţi cu Autism din România în parteneriat cu
Centrul de Formare Profesională al Universității Spiru Haret, a organizat programul de
specializare pentru calificarea „Pedagog de recuperare”, cod COR 333003, autorizat
de Autoritatea Naţională de Calificare (fostul CNFPA). Cursul a fost defăşurat în mai multe
oraşe mari de pe teritoriul României. El a avut loc în perioadele:
● 12 februarie-1 martie 2015, în București;
● 29 octombrie-15 noiembrie 2015, în București.
ANCAAR a organizat și susținut în București, în 7-8 mai 2015, Training-ul formativ
„Intervenție timpurie în autism prin modelul Denver”.
ANCAAR a organizat alături de ANCAAR Filiala Fetești și a susținut în Fetești, pe
19 iunie 2015, Training-ul formativ „Intervenție timpurie în autism prin modelul Denver”.
ANCAAR a organizat alături de ANCAAR Filiala Fetești și a susținut în Fetești, pe
30 iulie, Training-ul Formativ „Familia și managementul în autism”.
ANCAAR a găzduit și a susținut pe 3 august training-ul pentru specialiști „Libertate și
Responsabilitate”.
ANCAAR a organizat alături de ANCAAR Filiala Fetești și a susținut un seminar în
Fetești, pe 22 octombrie, sub numele „Managementul organizațional”.
În perioada ianuarie-octombrie 2015, echipa ANCAAR a oferit coordonare pentru 6
copii cu TSA si ADHD din Târgoviște.
În urma parteneriatului cu DGASPC sector 6, pe 25 noiembrie, ANCAAR a organizat
și a susținut training-ul „Ce ar trebui să știe o persoană care lucrează cu persoane cu TSA” și
pe 9 decembrie, training-ul „Comportamente în autism”.

PARTICIPĂRI LA EVENIMENTE
* ANCAAR a participat la Ziua Porților Deschise în sediul Facultății de SociologiePsihologie din cadrul Universității Spiru Haret din București cu un stand de produse
handmade și materiale de informare în TSA.

* ANCAAR a participat la Conferința „Un viitor împreună, un viitor pentru fiecare”, ce a
avut loc pe 4 iunie 2015, la Palatul Parlamentului, găzduită de Institutul pentru Politici
Publice (IPP).
* ANCAAR a participat la Conferința de Managementul Medical Modern, ce a avut loc la
București, în iunie 2015.
* Echipa Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România a participat la
Conferința CNDR „O Românie accesibilă”, ce a avut loc pe 20 octombrie în București.
* Echipa Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România a participat pe
26 noiembrie la Festivalul National de Arte și Creație al persoanelor cu Dizabilități din
România „Oameni aproape invizibili”, unde ANCAAR a primit „Premiul pentru
Incluziune”.
* 1 Decembrie 2015, echipa ANCAAR a participat la întâlnirea organizată de Velux
Foundations, întâlnire ce a reunit organizații din mai multe țări (Polonia, Ungaria,
Danemarca, Bulgaria, Slovacia) care dezvoltă proiecte finanțate de fundație.

PROGRAMUL DE SOCIALIZARE
*EXCURSII de o zi , în aer liber, organizate de Asociaţia Naţională pentru Copii şi
Adulţi cu Autism din România, destinate socializării persoanelor cu autism.
* Evenimente culturale interne, aniversări, serbări, destinate beneficiarilor ANCAAR.
* Evenimentul „CRĂCIUN LA ANCAAR” (23 decembrie), eveniment cu caracter cultural,
destinat beneficiarilor asociației.
*TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor şi adulţilor cu autism -februarie 2015, la
Bușteni, unde au participat şi beneficiari de la ANCAAR filiala Argeş, Feteşti și Focșani (în
cadrul taberei s-a organizat o excursie cu telecabina la Sfinxul și Babele, cu sprijinul
Primăriei Bușteni și a firmei APOLODOR S.A.).
*TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor şi adulţilor cu autism în iulie 2015 la
Moeciu de Sus, unde au participat şi beneficiari de la ANCAAR filiala Argeş, Feteşti și
Focșani.
*TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor şi adulţilor cu autism- Mamaia, august
2015.
PROIECTUL RESPIRO
ANCAAR desfășoară începând cu ianuarie 2015 PROIECTUL RESPIRO, proiect finanțat de
Velux Foundations, Danemarca.
Prin proiect s-a achiziționat clădirea prin care se desfășoară, începând cu februarie 2015,
Centrul de zi multifuncțional pentru copii, tineri și adulți cu autism.
Astfel, ANCAAR oferă servicii tuturor categoriilor de beneficiari și stagii de voluntariat,
internship și perfecționare pentru persoanele interesate de TSA.
PROIECTUL RESPIRO este unul inovator, ce presupune o abordare holistică. Beneficiarii
acestuia sunt atât persoanele cu TSA precum și aparținătorii acestora. ANCAAR oferă și
serviciul RESPIRO, serviciu apreciat de aparținători.
PUBLICAŢII
*Apariţia numărului 9 al revistei Hazard Autism, iunie 2015.
*Apariţia numărului 10 al revistei Hazard Autism, decembrie 2015.

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI LOBBY
Program de informare şi practică în autism în cadrul Centrului de Practică în Autism, al
ANCAAR, în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, ianuarie-decembrie 2015.
Program de informare si de consiliere în gradiniţe din sectorul 2 şi 5.
Colaborare cu DGASPC sector 6.
Președinta ANCAAR, d-na Georgeta Crișu a participat vineri, 3 aprilie 2015 la un interviu alături
de jurnalistul Ion Iofciu, la Estrada TV.
Marți, 7 aprilie 2015, centrul ANCAAR a fost vizitat de echipele Antena Stars și Digi TV, cu
ocazia Zilei Internaționale a Autismului.
Marți, 10 noiembrie, o echipa TVR a filmat în atelierele ANCAAR.

