EVENIMENTE DIN Campania Națională Omul din spatele Autismului. Citește...
Conferinţa Primeşte-mă în lumea ta s-a desfăşurat la Centrul Lucia Feteşti în ziua de 2 iunie
2012, cu ocazia Zilei internaţionale a copilului. ANCAAR a participat ca partener, în cadrul
campaniei proprii “Omul din spatele autismului”. A fost primul eveniment de acest fel organizat
la Feteşti şi s-a bucurat de un real succes. Au fost prezentate prelegeri despre autism şi modalităţi
de intervenţie, filme reprezentând activităţile centrului, dar şi documentarul Omul din spatele
autismului (ANCAAR, 2011).
Conferinţa În lumină s-a desfăşurat la Alba Iulia în luna mai 2012 fiind un eveniment organizat
de Primăria Alba Iulia în cadrul campaniei “Alba Iulia-Capitala Sănătății în 2012”. ANCAAR a
participat ca partener, în cadrul campaniei proprii “Omul din spatele autismului”. Au fost invitate
familii ale persoanelor diagnosticate cu autism, cadre didactice și medicale, presă, reprezentanți ai
autorităților locale. Într-o atmosferă caldă, problematica autismului a fost abordată din mai multe
perspective: cea a părinților, a psihologilor și a psihoterapeuților, a asistenților sociali, a medicilor
de familie, a specialiștilor în psihiatrie infantilă, a psihologilor clinicieni.
Simpozionul “Trăiesc în lumea ta…” organizat în parteneriat cu Facultatea de SociologiePsihologie a Universității Spiru Haret cu ocazia Zilei Internaționale a Conștientizării Autismului
din 2 aprilie 2012. Evenimentul a avut loc pe data de 5 aprilie 2012. Citește…
Activităţi de strângere de fonduri în cadrul Târgurilor organizate la Muzeul Ţăranului Român, cu
ocazia Paştelui şi a Sf. Nicolae.

CURSURI
Organizator al Trainingului Formativ Intervenție în autism prin metoda Eu sunt special,
februarie și octombrie 2012 în București, februarie în Constanţa, mai în Cluj Napoca.
Organizator, în parteneriat cu Centrul de Formare Profesională al Universității Spiru Haret, al
programului de specializare pentru calificarea „Pedagog de recuperare”, cod COR 333003,
autorizat de Autoritatea Naţională de Calificare (fostul CNFPA) şi creditat de Colegiul
Psihologilor din România cu 60 de credite. Programul s-a desfăşurat în noiembrie-decembrie 2012
în Bucureşti.
PARTICIPĂRI LA EVENIMENTE
Participare la Conferinţa Internaţională cu tema „Rolul mecanismului naţional de prevenire a
tratamentelor rele şi inumane în incluziunea socială a persoanelor aparţinând grupurilor
vulnerabile” din 22, 23 mai 2012 organizata de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) şi partenerii
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) şi Fundaţia Giacomo Brodolini
(FGB).

Participare la seminarul cu tema „Primii paşi în economia socială” din 20-23 martie 2012
organizata de Fundaţia Alături de Voi România la Slănic Moldova.
Participare la evenimentul de strângere de fonduri organizat de ANCAAR- filiala Argeş, "Ajutămă să fiu ca tine!", susţinut la Sala Sporturilor şi Cornul Vânătorului în 26-27 mai 2012.
Participare la Gala Sănătăţii, organizată de Sănătatea Media Group şi Primăria Sectorului 5,
decembrie 2012, Bucureşti.
Participarea la dezbaterea Servicii disponibile pe piaţa muncii, organizată de Centrul de
Consiliere şi Orientare în Carieră al Universităţii Spiru Haret, în luna octombrie 2012.
Participarea la simpozionul omagial Noi direcţii în ştiinţele socio-umane, organizat de
Facultatea de Sociologie-Psihologie al Universităţii Spiru Haret, în luna decembrie 2012, cu
ocazia împlinii a 100 de ani de la moartea lui Spiru Haret.
Participare la evenimentele organizate cu ocazia Zilei de 2 aprilie, ziua internaţională a
conştientizării autismului, împreună cu alte ONG-uri din Bucureşti.
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI LOBBY
Iniţierea unei petiţii pentru DGASPC să intervină de urgentă in cazul privării de terapie a copiilor
cu autism, august 2012.
Organizator al unei prezentări despre Tulburările din Spectrul Autismului la Liceul Tonitza,
decembrie 2012.
Program de informare şi practică în autism în cadrul Centrului de Practică în Autism, al
ANCAAR în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, ianuarie-decembrie 2012.
Colaborare cu liceul Cervantes, București, decembrie 2012
PUBLICAŢII
Apariţii cu articole de informare despre Tulburările din Spectrul Autismului pe site-ul
www.sfatulmamicilor.ro
Apariţia numărului 6 al revistei Hazard Autism, iunie 2012.
Program de socializare organizat în 3 tabere atât cu copiii, cât şi cu adulții cu autism, în
parteneriat cu Asociaţia Speranţa Andradei din Focşani: Predeal - februarie 2012, Lepşa - iunie
2012 şi Mamaia - august 2012.
Înființarea filialei ANCAAR-Feteşti, octombrie 2012

