
RAPORT DE ACTIVITATE 2013

 EVENIMENTE DIN Campania Națională Omul din spatele Autismului. 
Cite  ș  te.  .. 

*Artistul din spatele autismului, ediţia a doua  Marți, 2 aprilie 2013, 
de la ora 18.00,  Centrul Cultural Casa Eliad – Primăria Sectorului 3 (Bd. Mircea Vodă 
nr. 5) a gazduit o manifestare de ordin cultural. Evenimentul a fost   organizat de 
Asociaţia Naţională pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România (ANCAAR) în 
parteneriat cu Primăria Sectorului 3.Citeşte  … 

*Conferinţa Naţională cu participare internaţională “Noutăţi 
în diversitatea autismului…”  În perioada 31 mai-1 iunie 2013, la sediul 
Facultăţii de Psihologie. 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. Cite  ș  te… 

*Multiple activităţi de strângere de fonduri în cadrul Târgurilor de 
sezon  organizate si gazduite de  Muzeul Ţăranului Român, UniCredit Ţiriac Bank dar şi 
cu prilejul unor evenimente la care ANCAAR a participat.

 CURSURI, TRAININGURI SI PRELEGERI

Asociaţia Natională 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) şi creditat de Colegiul 
Psihologilor din România cu 60 de credite. Cursul a fost defăşurat în mai multe oraşe 
mari de pe teritoriul României. El a avut loc în perioada 1 februarie- 3 martie 2013 la 
Constanţa;  28 martie-21 aprilie 2013 la Bucureşti; 24 mai-14 iunie 2013 la Braşov;  28 
iunie-14 iulie 2013 la Galaţi  şi din nou, în urma cererinţelor, în Bucureşti între 26 
septembrie-20 octombrie 2013.

PARTICIPĂRI LA EVENIMENTE

*Asociaţia Naţională pentru Copii şi adulţi cu Autism din România a participat la 
manifestările dedicate zilei de 2 aprilie 2013, ziua internaţională a conştientizării 
autismului, împreună cu alte ONG-uri din Bucureşti. 

*Participarea la Conferinţa Regională “Economia socială, o şansă pentru 
persoanele cu dizabilităţi”,în cadrul proiectului “Reţeaua de Economie Socială, o premisă
pentru integrarea persoanelor cu dizabilităţi pe piaţa muncii, 26 iulie 2013, la Bucuresti

http://autismancaar.ro/campanie/
http://autismancaar.ro/campanie/evenimentele-campaniei/conferinta-noutati-in-diversitatea-autismului/
http://autismancaar.ro/campanie/evenimentele-campaniei/artistul-din-spatele-autismului/


*Participarea la Spitalului Titan Dr.C.Gorgos,în 22 octombrie 2013,la sărbătorirea
a 30 de ani de existenţă a Staţionarului de zi pentru copii cu TSA

*Participarea la Conferinţa de Economie Socială “Persoanele cu dizabilităţi îşi 
crează locuri de muncă” ce a avut loc pe 7 noiembrie 2013, la Constanţa. În cadrul 
acestui eveniment, Preşedintele Asociaţiei Naţionale pentru Copii şi Adulţi cu Autism din
România a susţinut prezentarea “ Persoanele cu autism şi economia de piaţă”.

*Participarea la Simpozionul internaţional Comunicare augumentativă şi 
alternativă-drum către umanitate,din 9 noiembrie 2013,la Facultatea de Psihologie şi 
Ştiinţele Educaţiei.

*Participarea la ”O poveste colorată”- eveniment susţinut  in Bucuresti, la 
grădiniţa cu P.N.P 269, pe 28 noiembrie 2013. Tema centrală a evenimentului a fost 
adaptarea socio-emoţională a copilului în grădiniţă şi s-a manifestat sub forma unui cerc 
pedagogic.

* Participarea la Festivalul Naţional al artei şi creaţiei persoanelor cu dizabilităţi 
din România, găzduit la Sala Radio, 28 noiembrie 2013. La acest eveniment au concurat  
trei persoane cu TSA din cadrul asociaţiei noastre.

*Participarea  la liceul Cervantes, București, decembrie 2013,la manifestarile 
organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

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.
*TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor şi adulţilor cu autism- februarie 2013, la 
Lepşa în parteneriat cu Asociaţia Spetanţa Andradei Focşani.
*TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor şi adulţilor cu autism în iulie 2013 la 
Cheia, unde au participat şi beneficiari de la ANCAAR filiala Argeş şi Feteşti.
*TABĂRA TERAPEUTICĂ destinata copiilor şi adulţilor cu autism- Mamaia, august 
2013.
*EXCURSIE  la Treehouse Cosoba Pool, 26 iunie 2013, destinată copiilor şi adulţilor cu 
autism unde au beneficiat de un program de inot şi de socializare cu cai.
*Organizarea evenimentului “Moş Crăciun la Atelierele ANCAAR”,eveniment 
organizat cu sprijinul liceului Cervantes Bucuresti şi a campaniei ShoeBox

PUBLICAŢII 

*Apariţia unui articol de informare despre  cum devii specialist TSA pe
site-ul www.hofmed.ro 

*Apariţia cărţii Intervenţia timpurie la copilul cu autism.Modelul Denver de 
intervenţie timpurie, traducere şi adaptare ANCAAR 2013.

*Apariţia numărului 7 al revistei Hazard Autism, decembrie 2013.



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 2013. 

Program de informare si de consiliere în gradiniţe din sectorul 2 şi 5

Participarea la emisiunea Ora de stiri TVR2 din data de 2 aprilie 2013

Participarea la emisiunea Europa mea de Gabriel Giurgiu pe TVR,pe 2 iunie 2013 

Participarea la emisiunea Oameni aproape invizibili de la TVH2O 

Reportaj prezentat de Prima Tv ,unde sunt prezentatete aspecte din atelierele ANCAAR şi
un scurt interviu.

Semnatari ai petitiilor online :

Stop discriminării copiilor, tinerilor şi adultilor cu     autism! 

Accesibilitate_neângradită_persoanei_cu_dizabilitate

Aderarea la Consiliul Naţional al Dizabilităţii

https://www.causes.com/campaigns/44051-stop-discriminarii-copiilor-tinerilor-si-adultilor-cu-autism
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