CONFERINȚA NATIONALĂ
“OMUL DIN SPATELE AUTISMULUI”
30 septembrie - 2 octombrie 2011, Focşani
Casa de Cultură a Sindicatelor “Leopoldina Bălănuţă”

Conferinţa Naţională Omul din spatele Autismului
a fost un eveniment în cadrul campaniei naţionale,
dedicată adolescenţilor și
adulţilor cu autism din România

Asociaţia Naţională pentru Copii și Adulţi cu Autism din România – ANCAAR,
Asociaţia Speranţa Andradei, Centrul de zi „Micul Prinţ” şi
Centrul Român de Intervenţie Socială și Psihoterapeutică – CRISP
au organizat în perioada 1-2 octombrie 2011 în Focșani Conferința Națională “Omul din spatele Autismului”, la
Casa de Cultură a Sindicatelor „Leopoldina Bălănuță”, la care au venit peste 200 de participanți (persoane cu
autism și aparținători, specialiști care lucrează în domeniul autismului, medici, public larg și presă).
Conferința “Omul din spatele Autismului” a avut ca obiective informarea opiniei publice cu privire la
tulburările din spectrul autist în cazul adolescenților și adulților, găsirea de soluții terapeutice viabile pentru
acest grup de pacienți, aducerea în prim plan şi dezbaterea aspectelor legate de traseul persoanelor cu autism
în sistemul educațional, dar şi sanitar, accederea lor pe piața muncii și un schimb real de experiență între
specialiștii români care lucrează cu persoanele adulte cu autism și specialiști din Olanda.
Pe 30 septembrie la ora 18, a avut loc Marşul Autismului, care a pornit din fața Centrului regional de
recuperare a copilului cu autism – Micul Prinț, din str. Cuza Vodă, nr. 56,cu oprire în fața Teatrului din Focşani
unde au fost înălțate baloane albastre(culoarea autismului) şi a continuat pâna în faşa Universității George
Barițiu din Focşani.Marşul avut ca principal scop atragerea atenției publicului larg către tulburările din spectrul
autist în cazul adolescenților și adulților, fiind totodată o invitație de a recunoaşte oamenii din spatele
autismului ca membrii ai societății cu drepturi egale cu semenii lor. La Marșul Autismului au participat în jur
de 100 de persoane, elevi de liceu, voluntari, participanți la conferință și organizatori.
În cadrul conferinței au avut loc prezentări în plen, workshopuri tematice care au inclus şi prezentarea unor
metode de lucru cu tineri şi adulți cu autism. Pe 1 octombrie s-a lansat cartea Eu sunt special, de Peter
Vermeulen, ANCAAR, 2011, care prezintă pentru prima dată în România metoda de lucru Eu sunt special
pentru persoanele cu autism, aparținători şi specialişti. Cartea a fost lansată de specialistul olandez Wil
Koning, cu o experiență de 10 ani în predarea acestei metodei. Wil Koning a susținut şi primul workshop de
introducere în Psihoeducație-Eu sunt special din România.
În deschiderea conferinței au luat cuvântul Raluca Dan, secretar general Consiliul Judetean Vrancea, Daniela
Nicolas, director general Directia Generala de Asistența Socială şi Protecția Copilului Vrancea, Vincențiu
Micheci, director general Agenția Județeană de Prestații Sociale Vrancea, care au salutat organizarea acestei
conferințe la Focşani şi au exprimat sprijinul domniilor sale în realizarea proiectelor pe autism.

Prezentările lectorilor au atins o largă arie de problematici, relevante temei centrale a conferinței. Carmen
Ghercă a discutat despre situația adolescenților și a adulților cu autism în România, despre Legea 151/2010 și
inexistența normelor de aplicare la 10 luni după intrarea în vigoare, punctându-se că categoriile de vârstă
amintite nu beneficiază în momentul de față de servicii din partea sistemului de stat, cu atât mai mult cu cât
diagnosticul de autism nu este acordat la majorat, prevalând interpretarea IQ-ului. S-a amintit de asemenea
despre situația gravă în care asistenții personali se află în momentul de față în România, în urma reducerilor de
personal pentru această profesie.
Ana Maria Căpraru a prezentat rolul centrelor de respiro pentru familiile cu adolescenți și adulți cu autism,
exemplificând cu centrul care funcționează la ANCAAR- filiala Iași. În plus, Gabriela Dima a punctat necesitatea
integrării rapide pe piața muncii a acestor categorii de persoane cu autism, prin introducerea unor programe
speciale de coaching și consiliere, prin adaptarea condițiilor de muncă la abilitățile și competențele
adolescenților și adulților cu autism. În continuare, Lenuța Năstac a făcut prezentarea unei posibile încadrări
profesionale a persoanelor adulte cu autism, și anume Lucrător prin arte combinate, în prezent Fundația de
Sprijin Comunitar din Bacău realizând cursuri de profesionalizare în întreaga țară.
Pentru prima dată la o conferință despre autism, Dr.Cristina Rusu a vorbit despre cauzele genetice ale
autismului, prezentând publicului anomaliile cromozomiale care intervin la unele persoane cu autism și
deschizând drumul pentru cercetări ulterioare.
În ceea ce privește intervențiile terapeutice, publicul a fost informat cu privire la terapiile clasice, la terapiile
de dezvoltare și cele alternative, pentru a avea un tablou clar a modalităților de intervenție în cazul
adolescenților și adulților cu autism. Ella Lobregt a realizat un workshop în care s-a făcut referire la terapia
familiei unei persoane cu autism. Paul Moroșanu a prezentat un program de intervenție logopedică și
terapeutică pentru un adolescent cu autism non-verbal, arătând că există o alternativă pertinentă de
comunicare la limbajul verbal. Mihai Mihalache a vorbit despre rezultatele terapiei prin artă, Dr.Radu Naghiu a
oferit o alternativă tratamentelor medicamentoase tradiționale prin homeopatie, iar Carmen Toader a
menționat posibilitatea abordării psihoterapiei kleiniene la pacieții cu autism.
Alice Pruteanu, împreună cu echipa sa de la Centrul de zi Micul Prinț, a prezentat modele de succes ale
intervențiilor terapeutice prin aducerea în prim plan a câteva studii de caz care au emoționat publicul. De
asemenea, organizatorii au pus în programul conferinței o secțiune specială, Părinții au cuvântul, în care
familiile cu adolescenți și adulți cu autism și-au povestit experiența în plen, fiind alături de ele pe scenă chiar și
persoanele afectate.
Ella Lobregt a prezentat un model de bună practică în cazul adulților cu autism, și anume Casa Familială Leo
Kannerhuis din Olanda, unde aceste categorii de vârstă beneficiază de servicii performante, adecvate
necesităților lor, unde au loc ateliere protejate prin care sunt încadrate profesional și activități de timp liber
bine organizate și interesante. Georgeta Crișu a punctat în prezentarea sa necesitatea existenței acestor Case
Familiale doar pentru persoanele adolescente și adulte cu autism, care au nevoie de un spațiu structurat cu o
rigoare specifică, unde să beneficieze de programe adecvate abilităților lor, amintind de proiectul pe care
ANCAAR dorește să-l realizeze în județul Vrancea, un centru rezidențial şi de lucru pentru aceste categorii de
vârstă.
“Manifestarea şi-a atins scopul propus: să aducă perspective noi asupra temei sub care s-a desfăşurat” a
declarat Tudor Mitasov, CRISP Iaşi. Prin prezentările din cadrul „Conferinței Omul din spatele Autismului”, atât
lectorii, cât şi organizatorii au dorit să atragă atenția asupra problemelor cu care se confruntă adolescenții şi
adulții cu autism din România, să ofere modalități reale de intervenție pentru aceste categorii de vârstă, iar în
abordarea lor accentul trebuie să fie pus pe integrarea pe piața muncii şi pe respectarea drepturilor
fundamentale ale omului (la servicii de educație, la o locuință independentă, la sistemul medical). “Dacă la
sfarşitul acestei întalniri noi, toți cei prezenți aici, plecăm convinşi de existența omului din spatele etichetei, cu
abilități, talente, dar şi lipsuri şi conştientizăm că putem face mai mult pentru ei înseamnă că nu ne-am întâlnit
degeaba” a spus Georgeta Crişu, preşedinte ANCAAR.

Sponsorul principal al evenimentului Liviu Mircea Jitea, fondatorul companiilor Trust LF Trade si Rodistrib, a
declarat: “Toate aceste lucruri, ca și până acum, le-am făcut din suflet pentru niște copii speciali în fața cărora
nu am putut rămâne indiferent. Sunt părinte și sunt conștient că este un drum lung până când îți vezi copilul
acolo unde ai visat. Cu atât mai mult, pentru acești copii speciali, drumul părinților este mult mai dificil și
dureros. Contribuția mea nu a însemnat decât o mână de ajutor de la părinte la părinte.”
Parteneri oficiali ai Conferinţei: Consiliul Județean Vrancea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Vrancea, Primăria Focșani, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, Direcția de Sănătate Publică
Vrancea.
Parteneri media: Monitorul de Vrancea , Ziarul de Vrancea, Adevărul de Seară Focșani, Focus TV, Focus Fm.
Sponsori: Grupul de Firme Trust LF Vinexport Rodistrib România, Trust LF Distilleries România,
Kreativity,Cofetăria Monique,S.C Aurora Com SRL,Boutique Floral
Despre Campania Omul din spatele Autismului
Prin această campanie Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România doreşte să tragă un semnal de
alarmă asupra faptului că în România autismul la tineri și adulți reprezintă o problemă gravă, extrem de actuală și de prezentă, care
necesită o legislație specială, informare și conștientizare din partea opiniei publice, direcționare de resurse și deschidere socială în
fața acestor persoane.
Mesajele principale pe care organizatorii doresc să le trasmită prin intermediul campaniei sunt:
 CUNOAȘTE OMUL DIN SPATELE AUTISMULUI -> Omul din spatele autismului este unic. Are o voce, o personalitate, pasiuni
și aptitudini. Trebuie să le observăm capacitățile, nu deficiențele ca să aibă un viitor. În cadrul campaniei se vor prezenta
tineri și adulți cu TSA cu capacități și firi deosebite.
 AUTISMUL NU DISPARE CÂND COPILUL CREȘTE -> Cele mai multe acțiuni de conștientizare ale problematicii autismului sau axat pe incidența și manifestarea acestei tulburări la copii. Realitatea este că autismul nu se vindecă niciodată, iar
problemele sociale și comportamentale cu care se confruntă persoanele trecute de 18 ani sunt și mai greu de cuantificat.
 PERSOANELE ADULTE CU AUTISM AU DREPTURI -> Tinerii și adulții cu autism au dreptul la educație specială și la integrare
pe piața muncii, într-un mediu profesionist, în care să se țină cont de nevoile specifice acestei tulburări. De asemenea,
persoanele adulte cu autism au dreptul la servicii medicale specializate și la o locuință. Nu există în România în acest
moment un pachet de servicii speciale pentru persoanele cu autism, deși incidența tulburării a crescut de 1 la 38, în urma
unui studiu recent publicat de American Journal of Psychiatry.
 AUTIST TE NAȘTI, NU DEVII -> Autismul nu este o alegere. Discriminarea, da.
 AUTISMUL NU ESTE O BOALĂ PSIHICĂ ȘI NICI O BOALĂ CONTAGIOASĂ -> Autismul este o tulburare de dezvoltare, de
origine neurologică, o tulburare a creierului care interferă adesea cu abilitatea de a comunica și de a relaționa cu cei din jur.
Detalii despre campania “Omul din spatele autismului” și pe http://autismancaar.ro/campanie
Parteneri media ai campaniei: Click Sanatate, 121.ro, Garbo.ro, 9am.ro, Kudika.ro, Reader’s Digest, PaginaMedicala.ro,
Mami.ro, Parinti.com, Doctorbun.ro, Ele.ro, Medicpentrutine.ro, SanatateaTV.ro, Comunicatemedicale.ro, Qbebe.ro, Media
Kompass

