RAPORT DE ACTIVITATE 2018
EVENIMENTE din cadrul Campaniei Naționale Omul din Spatele
Autismului
*
Evenimentul cultural “Artistul din spatele autismului”, ediţia a șaptea:
Evenimentul a avut loc vineri, 23 noiembrie 2018, de la ora 18.00 la Biblioteca Centrală
Universitară „Carol I” (Calea Victoriei nr. 88, sector 1, București). Acesta a conținut
concerte de pian, chitară, expoziție de pictură, ceramică, produse handmade și quilling.
*
Conferinţa Naţională cu participare internaţională “Independență! Reușesc!” –
În perioada 8-9 iunie 2018, la București. Aceasta a fost organizată de Asociaţia Naţională
pentru Copii şi Adulţi cu Autism din România în parteneriat cu Consiliul Național al
Dizabilității (CNDR). Prima zi a conferinței a fost rezervată prelegerilor în plen într-o locație
de excepție – Sala Aula a Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I” (Calea Victoriei nr. 88,
sector 1, București). Au fost prezentate lucrări semnate de specialiști autohtoni și de peste
hotare. De asemenea, a fost anunțată începerea Proiectului ABIL, proiect finanțat de Velux
Foundations. Ziua de 9 iunie a fost rezervată workshop-urile tematice susținute de lectori
valoroși, în Centrul de Zi ANCAAR. La această conferință au participat lectori din România
și 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 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 „Pedagog de recuperare”, cod COR 333003,
autorizat de Autoritatea Naţională de Calificare. Cursul a fost defăşurat în perioadele:
● 15 februarie – 4 martie 2018, în București;
● 15 martie - 1 aprilie 2018, în București;
● 17 mai - 3 iunie 2018, în București;
● 11 octombrie - 4 noiembrie 2018, în București.
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 9 iunie, workshop-ul „Familia și
independența persoanei cu TSA”.
ANCAAR a găzduit și a susținut pe 16 ianuarie training-ul pentru specialiști
„Menținerea continuității tratamentului medicamentos prescris de medicul specialist al
persoanei cu TSA”.
ANCAAR a găzduit și a susținut pe 21 februarie training-ul pentru specialiști
„Training de Prim Ajutor”.
ANCAAR a găzduit și a susținut pe 3 aprilie training-ul pentru specialiști
„Managementul grupului”.
ANCAAR a găzduit și a susținut pe 13 iunie training-ul pentru specialiști „Unitate și
coerență în intervenția persoanelor cu TSA”.
ANCAAR a găzduit și a susținut pe 8 mai training-ul pentru specialiști „Creșterea
gradului de autonomie personală a persoanei cu TSA”.

Echipa ANCAAR a pregătit o campanie de formare cu numele “Managementul
furiei”, ce s-a desfășurat la Școala Gimnazială Specială numărul 4, din București, în perioada
octombrie-noiembrie 2018.
ANCAAR a găzduit și a susținut pe 13 noiembrie training-ul pentru specialiști
„Evaluarea persoanei cu TSA – punct de pornire al planului de Intervenție Personalizat”.
ANCAAR a organizat și desfășurat două campanii de sesiuni de dezvoltare
personală destinată aparținătorilor beneficiarilor ANCAAR în perioada noiembrie 2017martie 2018.

PARTICIPĂRI LA EVENIMENTE
*
Reprezentații ANCAAR au participat în data de 4 iulie la activitatea de diseminare a
rezultatului Proiectului „Nonformal activities for inclusive groups of students-NON4MAL 4
ALL”, finanțat prin programul Erasmus+ KA 2 al Uniunii Europene, în București.
*
Reprezentanți ai Echipei ANCAAR au participat la întâlniri cu reprezentanții SPOSA,
specialiști din Slovacia ce activează în domeniul autismului, în iulie 2018.
*
Reprezentații ANCAAR au participat în data de 19 septembrie la Conferința
Națională “Asociații de Pacienți” organizată la București prin Programul de Management
Modern al Asociațiilor de Pacienți.
*
Reprezentații ANCAAR au participat în data de 8 octombrie la „Campania de
conștientizare privind importanța educației”, din cadrul Proiectului ȘCOALA MEA„Sprijinirea Creativității și Organizarea Altfel a Lecțiilor prin Asigurarea de Măsuri
Educaționale Adecvate”, organizat de Școala Gimnazială Specială Sfântul Nicolae, în
parteneriat cu Școala Gimnazială numărul 108.
*
Lansarea a lucrării “Independență! Mă pregătesc… Ghidului abordării terapeutice la
persoana cu TSA” volumul II, semnată Georgeta Crișu și Andreea Ognean, în cadrul Târgului
Gaudeamus, miercuri, 11 noiembrie 2018.
*
Reprezentanții ANCAAR au participat la Congresul Autisme France, ce a avut loc pe
17 noiembrie 2018, la Nisa, Franța.

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.
*
Ateliere de socializare, incluzive, organizate cu regularitate, pe diferite tematici.
*
Evenimente culturale interne, aniversări, serbări, destinate beneficiarilor ANCAAR.
*
Evenimentul „Ziua internațională a mamei” (8 martie), eveniment cultural, destinat
beneficiarilor asociației.
*
Evenimentul „Ziua internațională de conștientizare a autismului” (2 aprilie),
eveniment cultural, destinat beneficiarilor asociației.
*
Atelierul de bucătărie „Ziua de înălțare” (17 mai), exercițiu de socializare cu
activițăți tematice, destinat beneficiarilor asociației.
*
Evenimentul „Ziua internațională a copilului” (1 iunie), eveniment cultural, destinat
beneficiarilor asociației.
*
Evenimentul „CRĂCIUN LA ANCAAR” (20 decembrie), eveniment cultural,
destinat beneficiarilor asociației.

*
TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor, adolescenților şi adulţilor cu autism 3-10 februarie 2018, la Piatra Craiului, unde au participat şi beneficiari de la ANCAAR filiala
Feteşti.
*
TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor, adolescenților şi adulţilor cu autism
în perioada 17-24 iulie la Piatra Craiului, unde au participat beneficiari ANCAAR și
ANCAAR Fetești.
*
TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor şi adulţilor cu autism în perioada 2431 iulie la Piatra Craiului, unde au participat şi beneficiari de la ANCAAR și de la ANCAAR
filiala Focșani.
*
TABĂRA TERAPEUTICĂ destinată copiilor şi adulţilor cu autism- Jupiter, 1-8
septembrie 2018.

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.

PROIECTUL ABIL
ANCAAR desfășoară începând cu septembrie 2017 PROIECTUL ABIL, proiect
finanțat de Velux Foundations, Danemarca.
Acest proiect vine în continuarea Proiectului RESPIRO, și conduce persoana cu
autism din atelierul de terapii specifice, atunci când momentul este propice, în procesul de
formare profesională, către ocuparea unui loc de muncă și un stil de viață sănătos. Tânărului
cu autism i se oferă oportunități de afirmare și integrare socială reală, iar specialiștii
ANCAAR asigură o informare corectă către membrii societății și activează ca facilitator
pentru acesta.
Conceptul unic al ANCAAR ce presupune testarea vocațională a oricărei persoane cu
autism, prin proceduri proprii, ca proces antemergator aceluia de formare profesională,
reprezintă baza structurii Proiectului ABIL și întărește credința asociației, mereu adusă în
primplan prin toate activitățile și proiectele acesteia, conform căreia orice persoană poate fi
valorizată și poate progresa, în ritmul ei, spre propria performanță, devenind un pion valoros
în societate.
*
Reprezentanții Echipei ANCAAR au participat la întâlniri periodice cu toate
organizațiile interesate pentru replicarea Proiectului, atât din România, cât și de peste hotare.

PUBLICAŢII
*

Apariţia numărului 15 al revistei Hazard Autism, iunie 2018.

*
Apariţia numărului 16 al revistei Hazard Autism, decembrie 2018.
*
Apariția Părții a II-a a lucrării “Independență! Mă pregătesc… Ghidului abordării
terapeutice la persoana cu TSA”, 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, 2018.
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 la o serie de lucrări (4 aprilie,
16 aprilie 2018) cu alți reprezentanți ai furnizorilor de servicii sociale, organizate de
deputatulul Gabriela Podașcă, la Palatul Parlamentului.
Președinta ANCAAR, d-na Georgeta Crișu a participat la „Reglementarea executării
măsurilor de siguranță cu caracter medical - o necesitate pentru România”, masă rotundă
organizată la Palatul Parlamentului, în data de 22 mai 2018.
Președinta ANCAAR, d-na Georgeta Crișu a participat la elaborarea și formularea
propunerii de modificare și completare a Legii 151/2010, ca urmare a lucrărilor efectuate cu
reprezentați ai organizațiilor active în zona furnizărilor de servicii sociale, împreună cu
deputatul neafiliat Gabriela Podașcă, în ziua de 28 iunie 2018. Pe acestă temă, d-na Georgeta
Crișu a oferit un interviu în data de 2 iulie.
Reprezentații ANCAAR au participat în data de 19 octombrie la dezbaterea
profesională „Managementul Modern în industria farmaceutică”.
Pagina de Facebook Ateliere ANCAAR oglindește activitățile desfășurate,
evenimentele organizate și comunicatele evenimentelor propuse 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, spre
mediatizare, replicare de tehnici și abordări, tocmai pentru a aduce un salt calitativ în
intervenția terapeutică și calitatea serviciilor oferite persoanelor cu TSA de pretutindeni.
Întocmit,
Psiholog Andreea Ognean

