RAPORT DE ACTIVITATE 2016
EVENIMENTE DIN Campania Națională Omul din spatele Autismului.

*Artistul din spatele autismului, ediţia a cincea: Evenimentul a avut loc
vineri, 11 noiembrie 2016, de la ora 18.00 la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”
(Calea Victoriei nr. 88, sector 1, București). Acesta a conținut concerte de pian, expoziție de
pictură, ceramică, produse handmade și quilling.

*Conferinţa Naţională cu participare internaţională „Autismul
dincolo de copilărie”- 6-7 mai 2016, la sediul Centrului Național de Artă „Tinerimea
Româna”, Str. Gutenberg nr. 19, sector 5, 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.

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

CURSURI, TRAININGURI ȘI PRELEGERI
Asociaţia Națională pentru Copii şi adulţi cu Autism din România
a organizat programul de specializare pentru calificarea „Pedagog de recuperare”, cod
235205, autorizat de Autoritatea Naţională de Calificare (fostul CNFPA). El a avut loc în
perioadele:
● 2-19 iunie 2016 în București;
● 3-27 noiembrie 2016, în București.
* 12 ianuarie 2016 ANCAAR a organizat și susținut în București, Training-ul
formativ „Evaluarea și întocmirea PIP”, în Centrul Orșova, subordonat DGASPC (ca urmare
a parteneriatului ANCAAR-DGASPC Sector 6).
* 2 februarie 2016 ANCAAR a organizat și susținut în București, Training-ul formativ
„Practică evaluare”, în Centrul Orșova, subordonat DGASPC (ca urmare a parteneriatului
ANCAAR-DGASPC Sector 6).
* 9 martie 2016, ANCAAR a organizat și susținut în București Training-ul formativ
„Aplicație evaluare TSA”, în Centrul Orșova, subordonat DGASPC (ca urmare a
parteneriatului ANCAAR-DGASPC Sector 6).
* 13 aprilie 2016, ANCAAR a organizat și susținut în București, Evaluarea finală a
training-ului TSA, în Centrul Orșova, subordonat DGASPC (ca urmare a parteneriatului
ANCAAR-DGASPC Sector 6).
* 17 aprilie 2016., ANCAAR a organizat Workshop-ul de Neuropsihologie Clinică.
* 25 iunie 2016- ANCAAR a organizat și susținut workshop-ul “Autismul dincolo de
copilărie”, la Galați, la sediul Fundației „Inimă de Copil”
* 24 septembrie 2016 25 iunie 2016- ANCAAR a organizat și susținut workshop-ul
“Autismul dincolo de copilărie”, la Ploiești, la Școala Gimnazială Specială numărul 2.

PARTICIPĂRI LA EVENIMENTE
* ANCAAR a participat la Conferința de Managementul Medical Modern al asociațiilor de
pacienți 2016, ce a avut loc la București, în 26 aprilie 2016.

* 26 octombrie 2016- Echipa Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din
România a participat la Conferința CNDR „O Românie accesibilă într-o Europă fără
bariere. Consolidare Capacității Instituționale a Consiliului Național al Dizabilității din
România”, ce a avut loc în București.
* 26 mai 2016, echipa ANCAAR a participat la Activitatea de diseminarea a Proiectului
„Practici Europene pentru Elevii cu Dizabilități Severe„ finanțat prin Programul Erasmus+ al
Uniunii Europene.

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.
* 2 aprilie 2016, ANCAAR a organizat
festivitate cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului.
* 1 iunie 2016, ANCAAR a organizat o festivitate cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.
* 9 iunie 2016, ANCAAR a organizat o festivitate cu ocazia Zilei de Înălțare.
* Evenimente culturale interne: aniversări, serbări destinate beneficiarilor ANCAAR.
* 23 decembrie 2016- Evenimentul „CRĂCIUN LA ANCAAR”, eveniment cu caracter
cultural, destinat beneficiarilor asociației.
* 6-14 februarie 2016- TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor şi adulţilor cu autism,
la Predeal, unde au participat şi beneficiari de la ANCAAR filiala Argeş, Feteşti și Focșani
(în cadrul taberei s-a organizat o excursii la Cabana Cioplea și Cabana Trei Brazi.).
* 2-9 iulie 2016- TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor şi adulţilor cu autism la
Cheile Dâmbovicioarei, unde au participat şi beneficiari de la ANCAAR filiala Argeş și
Feteşti.
* 9-16 iulie 2016- TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor şi adulţilor cu autism, la
Cheile Dâmbovicioarei, unde au participat beneficiari ANCAAR.
* 8-15 august 2016- TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor şi adulţilor cu autismMangalia.
PROIECTUL RESPIRO
ANCAAR desfășoară începând cu ianuarie 2015 PROIECTUL RESPIRO, proiect
finanțat de Velux Foundations, Danemarca.
Prin proiectul RESPIRO, a fost înființat și funcționează la capacitate totală, 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 11 al revistei Hazard Autism, ISSN 2501-7470, iunie 2016.

*Apariţia numărului 12 al revistei Hazard Autism, ISSN 2501-7470, decembrie 2016.
* Apariția lucrării „Autismul în ani: Reflexii” ISBN 978-973-0-21289-1 București, 2016.
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 2016.
* Program de informare si de consiliere în grădiniţe din sectorul 2.
* Colaborare cu DGASPC sector 6.
* 1 martie 2016- Echipa ANCAAR s-a deplasat la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Sfântul
Nicolae pentru sesiuni de consiliere în autism (pentru cadrele didactice).
* 15 martie 2016- Echipa ANCAAR s-a deplasat la sediul Școlii Gimnaziale Speciale Sfântul
Nicolae pentru sesiuni de consiliere în autism (pentru cadrele didactice).
* 10-20 septembrie 2016- Campania de informare a aparținătorilor beneficiarilor ANCAAR.
* 6-7 mai- Președintele ANCAAR, doamna Georgeta Crișu a participat la interviuri la TVHO
și TVR1.
* Revista săptămânală “Viața Medicală” a publicat în numărul din 20 mai (nr. 21, pagina 7),
un articol ce prezintă Conferința ANCAAR din 6-7 mai 2016 și Proiectul RESPIRO.
* Revista lunară „Amurg Sentimental” a publicat în numărul 7 din 2016 (anul XXII de
existență), o prezentare a lucrării „Autismul în ani: Reflexii”.
* Revista lunară „Amurg Sentimental” a publicat în numărul din 20 iulie 2016 cronica
lucrării „Autismul în ani: Reflexii”.
* Revista Readers Digest a publicat în august un interviu cu Președinta ANCAAR, d-na
Georgeta Crișu.
* Revista „Romania Mare” a publicat în numărul din 12 august 2016, o prezentare a lucrării
„Autismul în ani: Reflexii”.

* 18 februarie 2016-ANCAAR a participat la o dezbatere în urma unei invitații la o Întâlnire cu
Societatea Civilă organizată de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități.
* 1 martie 2016 ANCAAR a participat la o dezbatere privind stadiul derulării strategiilor și
programelor din domeniul TSA, în urma unei invitații la Ședința Comisiei pentru Drepturile
Omului, Culte și Problemele Minorităților Naționale.
* 8 martie 2016- ANCAAR a participat la lucrările Comisiei pentru Drepturile Omului, Culte și
Problemele Minorităților Naționale.
* 26 aprilie 2016- Reprezentanții ANCAAR au participat la o dezbatere din cadrul
programului Managementul Modern al Asociațiilor de Pacienți.
* 9 iunie 2016- Reprezentanții ANCAAR au participat la o dezbatere organizată de Avocatul
Poporului, cu privire la problemele cu care se confruntă sistemul național de sănătate.
* 28 iulie 2016- Președinta ANCAAR, d-na Georgeta Crișu a participat la o întâlnire cu
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități pentru finalizarea procedurilor pentru
copiii cu dizabilități.
* 8 noiembrie 2016- Președinta ANCAAR, d-na Georgeta Crișu a participat la un interviu la
Radio Vocea Speranței cu tematica persoanei cu autism.
* 11 noiembrie 2016- Președinta ANCAAR, d-na Georgeta Crișu a participat la un interviu la
Observatorul.ro.

