
RAPORT DE ACTIVITATE 2017 
 

EVENIMENTE din cadrul Campaniei Naționale Omul din Spatele 

Autismului 

*Artistul din spatele autismului, ediţia a șasea: Evenimentul a avut loc vineri, 17 

noiembrie 2017, de la ora 18.00 la Biblioteca Centrală Universitară „Carol  I” (str. Boteanu 

nr. 1, sector 1, București). Acesta a conținut concerte de pian, chitară, expoziție de pictură, 

ceramică, produse handmade și quilling. La acest eveniment au fost alături de noi 

reprezentanți ai organizațiilor de profil din Marea Britanie.  

*Conferinţa Naţională cu participare internaţională “Independență! Mă 

pregătesc…” – În perioada 12-13 mai 2017, la Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” 

(str. Boteanu nr. 1, sector 1, București). 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 și Consiliul Național al Dizabilității (CNDR). La 

aceasta conferință a avut loc prezentarea Proiectului RESPIRO, la jumătate de drum, proiect 

finanțat de Velux Foundations. Ziua de 13 mai a fost rezervată workshop-urile tematice 

susținute de lectori valoroși în Centrul de Zi ANCAAR. La această conferință au participat 

lectori din Franța, specialiști din instituțiile de profil. 

*Multiple activităţi de strângere de fonduri în cadrul Târgurilor de 

sezon găzduite de Camera Deputaților, Camera Senatului, evenimente ale partenerilor (ex. 

Kid Food Fest), Palatul Copiilor şi cu prilejul unor evenimente la care ANCAAR a participat. 

 

CURSURI, TRAININGURI ȘI PRELEGERI 

 
Asociaţia Națională 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). Cursul a fost defăşurat în mai multe 

oraşe mari de pe teritoriul României. El a avut loc în perioadele: 

● 17 februarie-5 martie 2017, în Râmnicu Vâlcea; 

● 9 martie-2 aprilie 2017, în București; 

● 18 mai-4 iunie 2017, în București; 

● 16 iunie-2 iulie 2017, în Focșani; 

● 10 noiembrie-26 noiembrie 2017, în Pitești;. 

 ANCAAR a organizat și găzduit sesiuni de tip brainstorming pe teme diverse cu 

specialiști proprii și colaboratori implicați în activitatea asociației. 

 ANCAAR a organizat și susținut la București, pe 28 august, workshop-ul 

„Independență! Mă pregătesc…”. 

ANCAAR a organizat și susținut în Râmnicu Vâlcea, în 30 septembrie 2017, 

workshop-ul „Cu ușa închisă. Sexualitatea la persoana cu TSA”. 

 ANCAAR a găzduit și a susținut pe 25 octombrie training-ul pentru specialiști 

„Evaluarea clinică prin tehnici proiective de desen”. 

ANCAAR a găzduit și a susținut pe 14 noiembrie training-ul pentru specialiști 

„Norme de conduită ale terapeutului persoanei cu TSA”. 

ANCAAR a găzduit sesiuni de dezvoltare personală destinată aparținătorilor 

beneficiarilor asociației. 

ANCAAR a organizat și desfășurat primul curs de profesionalizare destinat 

persoanelor cu TSA în perioada noiembrie 2017-februarie 2018. 



  

PARTICIPĂRI LA EVENIMENTE 

 
* Echipa Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România a participat la 

Conferința Centrului de Recuperare și dezvoltare pentru copii Evelyne  „Intervenția 

terapeutică integrată în recuperarea copilului cu dizabilități”, ce a avut loc în perioada 

18-19 ianuarie, în București. 

* Echipa ANCAAR a găzduit lansarea a lucrării “Independență! Mă pregătesc… Ghidului 

abordării terapeutice la persoana cu TSA”, semnată Georgeta Crișu și Andreea Ognean, în 

cadrul Târgului Gaudeamus, miercuri, 22 noiembrie 2017. 

* Reprezentanții ANCAAR au participat la Congresul Autisme France, ce a avut loc pe 9 

decembrie 2017, la Paris, Franța. 

* Reprezentanți ai Echipei ANCAAR au participat la întâlniri cu specialiști din străinătate și 

au vizitat mai multe centre din Franța (Centrul Asociației Autisme en Yvelines, Centrul IME 

Alphee) pentru a face schimburi de experiență și pentru a menține o comunicare de calitate 

între specialiști. 

 

 

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. 

* Evenimente culturale interne, aniversări, serbări, destinate beneficiarilor ANCAAR. 

* Evenimentul „Ziua internațională de conștientizare a autismului” (2 aprilie), eveniment 

cultural, destinat beneficiarilor asociației.  

* Evenimentul „Ziua internațională a copilului” (1 iunie), eveniment cultural, destinat 

beneficiarilor asociației.  

* Evenimentul „CRĂCIUN LA ANCAAR” (23 decembrie), eveniment cultural, destinat 

beneficiarilor asociației.  

*TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor şi adulţilor cu autism - 3-11 februarie 2017, 

la Cheile Dâmbovicioarei, unde au participat şi beneficiari de la ANCAAR filiala Argeş și 

Feteşti. 

*TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor şi adulţilor cu autism în perioada 17-24 iulie 

la Predeal, unde au participat beneficiari ANCAAR. 

*TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor şi adulţilor cu autism în perioada 24-31 iulie 

la Predeal, unde au participat şi beneficiari de la ANCAAR filiala Argeş și Feteşti. 

*TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor şi adulţilor cu autism- Jupiter, 1-9 

septembrie 2017. 

PROIECTUL RESPIRO 

 

ANCAAR desfășoară începând cu ianuarie 2015 PROIECTUL RESPIRO, proiect finanțat de 

Velux Foundations, Danemarca. 

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. 

* Reprezentanții Echipei ANCAAR au participat la întâlniri periodice cu filialele interesate 

pentru replicarea Proiectului. 



 

 

PUBLICAŢII 

 

 

*Apariţia numărului 13 al revistei Hazard Autism, iunie 2017. 

*Apariţia numărului 14 al revistei Hazard Autism, decembrie 2017. 

*Apariția Părții I a lucrării “Independență! Mă pregătesc… Ghidului abordării 

terapeutice la persoana cu TSA”, semnată Georgeta Crișu și Andreea Ognean. 

*Apariția lucrării „Omul din Spatele Autismului”, semnată Georgeta Crișu și Andreea 

Ognean. 

 
ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI LOBBY 

 

Program de informare şi practică în autism prin intermediul Centrului de Practică în 

Autism, al ANCAAR, în parteneriat cu Universitatea Spiru Haret, ianuarie-decembrie 2017. 

Programele de voluntariat oferite în cadrul Centrului de Zi ANCAAR. 

Program de informare si de consiliere în grădiniţele și școlile din sectorul 2. 

Colaborare cu diverse instituții și organizații din domeniul serviciilor sociale, învățământ, 

domeniul medical. 

Președinta ANCAAR, d-na Georgeta Crișu a participat pe data de 13 aprilie 2017 la o 

întâlnire cu reprezentanții societății civile, organizată de Consiliul de analiză al ANPD, la sediul 

ANPD. 

Pagina de Facebook Ateliere ANCAAR oglindește activitățile desfășurate, evenimentele 

organizate și comunicatele post eveniment pentru a crește caracterul de diseminare al informației 

corecte. Acesta oferă oportunitatea culegerii de informații vitale în intervenția terapeutică a 

persoanei cu TSA (structurarea atelierelor, organizarea activităților, materialele și metodele 

folosite) totul pentru a crește calitatea vieții persoanei cu TSA, oriunde ar fi aceasta și în orice 

program de intervenție ar fi integrată. Echipa ANCAAR menționează faptul că toate resursele 

sunt oferite public, tocmai pentru a aduce un salt calitativ în intervenția terapeutică și calitatea 

serviciilor oferite persoanelor cu TSA. 

 


