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SIMPOZIONUL “TRĂIESC ÎN LUMEA TA...”  

5 APRILIE 2012 
la Facultatea de Sociologie-Psihologie, Universitatea Spiru Haret 

Bd. Basarabia nr.256, București 

 

 

 

 
 

un eveniment în cadrul campaniei naţionale  

dedicată adolescenţilor și adulţilor cu autism din România 

organizată de ANCAAR 

 

 

 

 

Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România – ANCAAR și 

Facultatea de Sociologie-Psihologie a Universității Spiru Haret din București 

 

organizează Simpozionului “Trăiesc în lumea ta!” cu ocazia Zilei Internaționale a Conștientizării 

Autismului din 2 aprilie 2012. Evenimentul va avea loc pe data de 5 aprilie 2012, între orele 9-18, la sediul 

Facultății de Sociologie-Psihologie a Universității Spiru Haret din București, și are ca obiectiv informarea 

opiniei publice cu privire la tulburările din spectrul autist în cazul copiilor, al adolescenților și al adulților, 

aducerea în prim plan şi dezbaterea aspectelor legate de traseul persoanelor cu autism în sistemul educaţional, 

profesionalizarea lor și accederea pe piaţa muncii.  

Georgeta Crișu, președinte ANCAAR, declară: “Evenimentul marchează o colaborare semnificativă între 

o unitate de învăţămant universitar care pregăteşte viitori profesioninişti şi o organizaţie reprezentativă a 

aparţinătorilor care luptă împotriva excluziunii sociale a persoanelor cu TSA”.  

Laura Goran, prodecan al Facultății de Sociologie-Psihologie, declară: „Avem deosebita plăcere de a vă 

invita la Simpozionul Trăiesc în lumea ta, organizat cu ocazia zilei de 2 aprilie, Ziua Internaţională de 

Conştientizare a Autismului. Ne dorim ca prin acest demers să ne alăturăm eforturilor tuturor specialiştilor şi 

aparţinătorilor care lucrează pentru cauza conştientizării, integrării şi recuperării copiiilor şi adulţilor cu 

autism.” 

În cadrul simpozionului, prof. dr. Iuliana Dobrescu, neuropsihiatru psihiatrie infantilă la Spitalul Obregia, 

va susține o prelegere în plen despre Diagnosticarea Tulburărilor din Spectrul Autismului, urmată de  proiecția 

documentarul Omul din spatele autismului, realizat de ANCAAR în 2011. Filmul susține campania națională și 

prezintă situația reală a câtorva adolescenți și adulți cu autism, cazuri tipice pentru categoriile care există in 

România: este vorba despre persoane care au un parcurs educațional, care și-au dezvoltat abilități și și-au 

cultivat talentele, dar care nu sunt integrate în colectivități specifice de muncă, fiind marginalizate pe plan 

social. În continuare vor fi organizate două workshopuri tematice: Integrarea copilului cu autism în 

învățământul normal. Când, unde, cum? – Daniela Martinescu, președinte AITA și Profesionalizarea tinerilor 

și adulților cu autism – Georgeta Crișu, președinte ANCAAR. De asemenea, va fi lansată o expoziție de pictură   



șii un stand cu produse hand-made, realizate de persoane cu autism în cadrul ședințelor de terapie prin artă și 

terapie ocupațională. Produsele pot fi achiziţionate prin donaţii făcute către ANCAAR. 

Sunt invitați să participe specialiști care activează în domeniul autismului, studenți, aparținători, public 

larg și presă. 

Simpozionul este în curs de creditare la Colegiul Psihologilor din România. 

Participarea este gratuită, dar este nevoie de înscriere la adresa de e-mail office@autismancaar.com. 

Informații despre eveniment se pot obține la următoarele numere de telefon 0725 482 621, 0726 207 808. 

 

Pagina oficială a evenimentului este http://autismancaar.ro/campanie/evenimentele-campaniei/simpozion-

traiesc-in-lumea-ta/. 

 

Partener media oficial al evenimentului: TVH2.0. 

 

Colaborarea dintre ANCAAR și Facultatea de Sociologie-Psihologie a Universității Spiru Haret a început 

în octombrie 2011 prin crearea Centrului de Practică în Autism, primul centru din România unde studenții asistă 

și participă la ședințele de terapie pentru persoanele cu TSA, fiind consiliați și susținuți să înceapă o carieră în 

acest domeniu. La Centrul de Practică în Autism au loc  atât seminarii teoretice cu privire la TSA, cât și ședințe 

de terapie şi terapie  ocupațională cu toate categoriile de vârstă, individuale și de grup.  

Simpozionul Trăiesc în lumea ta! face parte din campania națională Omul din spatele autismului inițiată 

de ANCAAR în iulie 2011, având ca scop principal informarea opiniei publice cu privire la Tulburările din 

Spectrul Autist în cazul adolescenților și adulților, dar și strângerea de fonduri necesare pentru construirea unui 

Centru Rezidenţial şi de lucru pentru Tineri și Adulți cu Autism.  

 
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 s-au 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,la 

pregătire profesională 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. 

  

Acum aveți oportunitatea de a participa activ la construirea Centrului Rezidenţial şi de lucru pentru Tineri și Adulți cu 

Autism. Cunoașteți Oamenii din spatele autismului și oferiți-le o șansă pentru un viitor mai bun.  

Donații se pot face în contul ANCAAR: Cod fiscal 13342650.  

IBAN CONT LEI:RO16RNCB0072049714260001 BCR sucursala sector 1 

IBAN CONT EURO: RO86RNCB0072049714260002 BCR sucursala sector 1 

 

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 
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