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Despre
Asociaţia Autism
Europa Bistriţa
Asociaţia Autism Europa Bistriţa este o
organizaţie non-guvernamentală înfiinţată
din anul 2007 de părinţi şi prieteni ai
copiiilor cu autism cu 33 de beneficiari
direcţi şi sute indirecţi. De la înfiinţare
oferim servicii de informare, conştientizare,
consiliere şi educare, organizăm cursuri
de instruire în beneficiul copiilor cu
tulburări din spectrul autist din judeţul

cu fonduri de la Primăria Bistriţa şi prin
contribuţie proprie, s-au desfăşurat
activităţi de informare, consiliere, grupuri
de suport pentru părinţi şi copii, precum
şi activităţi de coordonare a proiectelor
derulate în parteneriat cu instituţii publice
şi ONG-uri din ţară şi străinătate.
În scurt timp, activitatea Centrului a
devenit complexă şi recunoscută la

Asociaţia Autism Europa Bistriţa este
o organizaţie non-guvernamentală
înfiinţată din anul 2007 de părinţi şi
prieteni ai copiiilor cu autism cu 33 de
beneficiari direcţi şi sute indirecţi.
Bistriţa-Năsăud, al familiilor acestora,
al specialiştilor şi al comunităţii.
În cursul anului 2008, printr-un proiect
finanţat de Primăria Bistriţa s-a înfiinţat
Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism
„Micul Prinţ“, în incinta Spitalului Judeţean
Bistriţa, într-un spaţiu aflat într-o clădire
într-un stadiu avansat de degradare.
Aici, într-un spaţiu restrâns, amenajat

nivel naţional. De serviciile de informare,
educare a părinţilor şi terapie ale acestui
Centru beneficiază copiii cu TSA şi
familiile acestora din mai multe localităţi
din judeţ şi din ţară. Centrul a devenit un
model terapeutic de succes la iniţiativa
părinţilor în colaborare cu autorităţile
locale şi la nivel naţional. Asociaţia este
acreditată de către Ministerul Muncii,

Familiei şi Protecţiei Sociale, ca furnizor
de servicii sociale.

MISIUNE
Asociaţia Autism Europa derulează
numeroase proiecte educaţionale şi a
încheiat parteneriate cu toate instituţiile
publice locale relevante, oferind servicii
integrate de recuperare, consiliere şi
incluziune socială atât beneficiarilor
direcţi cât şi familiilor şi cercului social
în care aceştia trăiesc. Asociaţia Autism
Europa Bistriţa militează activ pentru
integrarea copiilor cu TSA în învăţământul
de masă. Azi, 33 de copii urmează terapii
de recuperare în cadrul Centrului. 90%
dintre ei sunt încadraţi în învăţământul
de masă. În anul 2012 a fost înfiinţată
prima revistă de specialitate în domeniul
autismului din România: 2 Elefanţi — o
revistă despre autism.
Este membră FEDRA — Federaţia pentru
Drepturi şi Resurse pentru Persoanele
cu Tulburări din Spectrul Autist din 2012.
De asemenea, derulează sistematic
proiectul Premiile Antidiscriminare “Învăţăm
împreună”, premiind cadrele didactice
care integrează copii cu tulburări din
spectrul autist în învăţământul de masă.
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Servicii

• Evaluare psihologică complexă
• Terapia ABA (Applied Behavioral Analysis)
cu terapeuţi acreditaţi internaţional
• Terapia limbajului
• Kinetoterapie
• Consiliere psihologică
• Terapie cognitiv comportamentală
• Aquaterapie
• Hipoterapie
• Terapie asistată de animale
• Consilierea familiei şi a cadrelor didactice
care lucrează cu copiii cu TSA
• Campanii de conştientizare în comunitate

• Evaluare psihologică complexă
• Terapia limbajului la copilul cu tulburări
de spectru autist
• Kinetoterapie
• Aquaterapie (sponsorizat de Casa
Ema)
• Hipoterapie (sponsorizat de Caii
Lupilor)
• Consilierea familiei şi a cadrelor didactice care lucrează cu copiii cu TSA
• Neurolimpics - concurs şcolar pe tema
neurodiversităţii
• 2 Elefanţi - o revistă despre autism
• Premiile Antidiscriminare

Programe
gratuite
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Evaluare psihologică complexă
Evaluarea trebuie privită ca un proces complex,
continuu dinamic, de cunoaştere şi estimare cantitativă
şi calitativă a particularităţilor dezvoltării şi a capacităţii
de învăţare a copilului. Aceasta presupune colectarea
de informaţii cât mai complete, interpretarea de date,
punerea şi rezolvarea de probleme în scopul orientării
deciziei şi intervenţiei.
Evaluarea este o parte dintr-un proces şi nu un
demers ulterior şi exterior diverselor tipuri de intervenţii
educaţionale de protecţie, de tratament şi recuperare.
Evaluarea stabileşte elemente pozitive din dezvoltarea
copilului, care vor constitui punctul de plecare în activitatea de recuperare. Evaluarea fără măsuri de intervenţie
este un nonsens. În cadrul Asociaţiei Autism Europa
încercăm să realizăm o evaluare dinamică, prin care
să estimăm potenţialul de învăţare în scopul folosirii lui

ca suport în formarea abilităţilor necesare dezvoltării
plenare a copilului.

De ce este necesară evaluarea copiilor?

Ne ajută să determinăm nivelul curent de performanţă,
să identificăm programe de interventie şi să monitorizăm
progresele elevilor.

Caracteristicile evaluării desfăşurate în cadrul
Asociaţiei Autism Europa Bistriţa:
•
•
•
•
•
•
•

Structurată şi standardizată, dar menţine un anumit
grad de flexibilitate
Dinamică şi continuă
Individuallizată
Bazată pe proces şi centrată pe produs
Testează cunoştinţele, abilităţile
Stabileşte deficitele şi punctele slabe
Măsoară progresul

Terapia ABA
Analiza comportamentală aplicată devine din ce în
ce mai cunoscută în România, atât de părinţii copiilor
cu autism cât şi de psihologi şi cei care lucrează în
domeniile conexe. Eficienţa sa este demonstrată şi
susţinută de numeroase studii (Odom et al., 2003;
McConnell, 2002; Horner et al., 2002). Prin tehnicile
utilizate se realizează o modificare benefică a comportamentelor copiilor cu autism. ABA este recomandată
de Association for Science in Autism ca singura metodă
educaţională eficientă.
Deşi ABA s-a răspândit în România în ultimii ani şi este
practicată în mai multe centre din ţară, informaţiile referitoare la cine şi cum implementează procedurile care
derivă din aceasta sunt limitate. În România, terapia ABA
nu este recunoscută şi acreditată de Colegiul Psihologilor
(COPSI), iar ONG-urile în care se implementează nu deţin
întotdeauna specialişti acreditaţi la nivel internaţional.
Singura organizaţie care acreditează specialişti în
analiză comportamentală aplicată este Behavior Analyst
Certification Board. Există o multitudine de posibilităţi
pentru obţinerea formării şi atestării necesare: cursuri
online (de la facultăţi din America dar nu numai, cursuri
aprobate de BACB derulate în diferite oraşe ale lumii,
mastere şi studii doctorale în domeniu).
Din acest motiv, există o serie de implementări eronate
ale procedurilor şi tehnicilor utilizate în ABA sau o întârziere în preluarea informaţiilor actuale şi implementării
celor mai noi şi eficiente metode. The Journal of Applied

Behavioral Analysis este o sursă sigură pentru verificarea studiilor din domeniul analizei comportamentale
aplicate şi pentru a ne convinge care tehnici sunt mai
eficiente în anumite situaţii.
În cadrul Conferinţei Internaţionale ABA Bucureşti fost
prezentat un studiu care sugerează eficienţa utilizării
învăţării incidentale în cazul generalizării conceptelor
învăţate. Astfel, cei doi participanţi la studiu au demonstrat o generalizare mai bună a adjectivelor predate
anterior prin metodă incidentală (utilizare spontană a
acestora, în medii noi, cu alte persoane şi în legătură
cu alte aspecte).
Cele două metode, atât învăţarea incidentală, cât şi
instrucţia directă, utilizează motivaţia copilului pentru
un proces de predare-învăţare care decurge într-un ritm
rapid şi eficient. Astfel, copiii sunt motivaţi să participe la
sesiunile de învăţare utilizând materiale şi itemi preferaţi
de ei sau activităţi şi jocuri personalizate. Acestea sunt
verificate înaintea începerii sesiunilor de învăţare prin
testarea lor, utilizând Forced choice Preference Assessment (Derby et. al, 1995) sau alte tipuri de metode de
verificare a stimulilor preferaţi.
În acest fel, copilul este determinat să înveţe într-un
mediu pe care îl consideră plăcut, utilizând materialele
preferate, fiind motivat şi interesat de conceptele predate.
Procesul facilitează învăţarea într-un ritm propice pentru
copil, iar abilităţile dobândite sunt menţinute. Operaţia de
motivare (motivating operation) joacă un rol semnificativ

6 | RAPORT ANUAL 2016

în procesul de învăţare. Ea accentuează sau diminuează acest gen de stimuli, un copil cu autism poate învăţa,
efecienţa unei consecinţe (recompensă sau pedeapsă). într-un mediu agreabil, cum să folosească concepte
Spus mai simplu, procesul de motivare stabileşte dacă noi şi utile în viaţa de zi cu zi, iar numărul materialelor
un copil este interesat sau nu de anumiţi stimuli într-un utilizate în procesul de predare va fi extins treptat prin
anumit moment. Jack Michael este cunoscut pentru condiţionări repetate (prin asocierea materialelor neutre
studiile şi lucrările teoretice care abordează acest cu acele materiale motivante). Acest proces presupune
subiect.
un protocol standard
Un copil motivat va
ce trebuie stabilit
învăţa cu plăcere
Cele două metode, atât învăţarea
de specialist.
şi va parcurge
Este destul de
natural procesul
incidentală, cât şi instrucţia directă,
simplu să le punem
de învăţare,
la dispoziţie copiilor
fără a fi obligat
utilizează motivaţia copilului pentru
acei stimuli pe care
să participe la
îi doresc şi să ne
anumite activităţi,
un proces de predare-învăţare care
folosim de toate
fără a demonstra
lucrurile care îi pot
comportamente
decurge într-un ritm rapid şi eficient.
ajuta să înveţe mai
inadecvate şi fără
bine.
a relaţiona negativ
Renunţarea la
cu terapeutul. De
multele ore de
exemplu, un copil motivat de supereroi şi de trenul terapie realizate la masa de studiu, predarea şi în mediul
Thomas poate învaţa o serie largă de concepte (culori, natural şi a avea grijă ca orice copil să înveţe eficient,
numere, adjective, prepoziţii) utilizând doar materialele într-o atmosferă confortabilă, reprezintă schimbări
preferate. Prin dezvoltarea activităţilor ludice care utilizează necesare în desfăşurarea terapiei.

Intervenţia logopedică în autism
Lipsa abilităţilor de comunicare reprezintă una dintre cele
mai importante caracteristici ale copilului diagnosticat
cu autism sau o altă tulburare din spectrul tulburărilor
autiste. Această problemă este foarte dificil de remediat
deoarece absenţa limbajului nu reprezintă doar o întârziere în dezvoltarea acestuia, ci poate fi considerată o
tulburare de sine. Atunci când vorbim cuvintele parcă ne
zboară pe buze şi dispar în vreme ce copilul cu autism
are dificultăţi majore în a strânge în jurul său aceste
cuvinte. Tocmai de aceea, majoritatea metodelor de
lucru în terapia tulburărilor de limbaj la copii diagnosticaţi
cu tulburări din spectru autist se bazează pe asocierea
cuvintelor cu reprezentări non-lingvistice, imagini,
astfel încât copilul să aibă ceva de care să se agaţe în
încercările sale de a înţelege ce i se spune.
Orice relaţie a copiilor cu autism, fie că ne referim la
părinţi, la terapeuţi sau la partenerii de joacă, este
marcată de probleme de comunicare, extrem de uşor
depistate şi vizibile. Unii copii pot folosi cuvinte sau chiar
propoziţii, dar lipseşte intenţia de comunicare. Alţii pot
avea intenţia de a comunica, dar limbajul este bizar şi
mecanicist, nefiind deloc clară exact dorinţa copilului.
În condiţiile în care considerăm ca obiect al logopediei
îmbunătăţirea tuturor aspectelor comunicării: înţelegerea,
exprimarea, emiterea sunetelor şi folosirea limbajului

în contextual social, terapia tulburărilor de limbaj este
imperios necesară în ansamblul terapeutic ce trebuie
construit în jurul unui copil autist. Terapia poate include
şi limbajul semnelor sau folosirea pictogramelor.
Programul de intervenţie logopedică, adaptat nevoilor
şi posibilităţilor copilului va avea succes numai cu
respectarea următoarelor condiţii optime:
Terapia trebuie să înceapă cât mai devreme cu
putinţă şi să se desfăşoare frecvent, în mod regulat
Programul terapeutic trebuie să se bazeze pe
experienţele practice ale copilului
Terapia trebuie să încurajeze dezvoltarea
exprimării spontane
Orice abilitate de comunicare dezvoltată în
timpul terapiei trebuie generalizată în concordanţă cu
multiplele situaţii în care este angajat copilul
Pentru ca terapia să aibă succes este nevoie ca însoţitorii
să exerseze abilităţile de comunicare nou achiziţionate
în fiecare moment al zilei, pe parcursul activităţilor
obişnuite desfăşurate acasă, la grădiniţă sau chiar pe
stradă, logopedul având rolul de a demonstra modul
corect de realizare a exerciţiilor şi de a îndruma paşii
necesari pentru realizarea corectă a acestora, precum
şi de a identifica cea mai bună modalitate de a include
exerciţiile în viaţă de zi cu zi a copilului.
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Kinetoterapia în recuperarea copilului cu autism
Kinetoterapia sau terapia prin mişcare este un ”pansament”
excelent pentru copiii cu autism. Ea contribuie la îmbunătăţirea
abilităţilor motrice şi senzoriale, la îmbunătăţirea controlului
comportamental, la apariţia şi la dezvoltarea limbajului (pentru a
putea îmbunătăţi motricitatea fină implicată în limbaj, este nevoie
ca mai întâi să fie dezvoltată motricitatea grosieră).
De asemenea, exerciţiile fizice duc la diminuarea agresivităţii şi
autoagresivităţii, a autostimulării, a comportamentului hiperkinetic
şi a stereotipiilor. Reducând aceste elemente, copiii se vor putea
integra mai bine în mediul social înconjurător. În cazul copilului cu
autism, kinetoterapia are în vedere gimnastica sub forma jocului,
cu sarcini care sunt uşor de executat, exprimate simplu şi clar,
având caracter repetitiv. La început, exerciţiile sunt mai mult de
tip static, urmărindu-se cu timpul să devină cât mai dinamice,
desfăşurate pe distanţe din ce în ce mai mari – de la interacţiunea
într-un colţ al camerei către toată camera.
Prin exerciţiile de kinetoterapie se urmăreşte ca micuţii să-şi
dozeze energia, să înveţe cum să se relaxeze, cum să-şi crească
puterea de atenţie şi concentrare şi dorinţa de mişcare. Dezvoltarea
motricităţii are o importantă majoră, prin faptul că este implicată
în deprinderile motorii şi apoi în deprinderile de muncă, absolut
necesare unui copil cu autism, pentru a face faţă cerinţelor vieţii
sociale. De asemenea, se urmăreşte educarea echilibrului static
şi dinamic, educarea ritmului şi a coordonării mişcărilor, dezvoltarea dominanţei laterale, dezvoltarea capacităţii de percepţie,
orientare şi organizare spaţio-temporală şi formarea percepţiei corecte a schemei corporale.
În programele de kinetoterapie, abilităţile sociale, emoţionale, cognitive şi comunicarea sunt antrenate la fel ca
şi aptitudinile motrice.
Activităţile motrice sunt o componentă importantă a programelor educative, mişcarea ajutând copilul nu doar
din punct de vedere motric, ci şi emoţional şi social. Copiii cu tulburare din spectrul autist şi sindrom Asperger
pot avea deficienţe în ceea ce priveşte: forţa musculară, coordonarea, echilibrul, însuşirea deprinderilor motrice
de bază şi utilitare, funcţiile senzorio-motrice, motricitatea fină şi capacitatea de relaxare. Un program de
kinetoterapie complex îi ajută pe copii atât prin exerciţiile practicate cât şi prin atitudinea de relaţionare susţinută
de către kinoterapeut, să-şi cunoască mai bine propriul corp, să se integreze mai bine în mediul înconjurător
şi să relaţioneze mai bine cu ceilalţi oameni.

Program de aquaterapie în parteneriat cu
Casa Ema Bistriţa
Acest program facilitează asigurarea de suport familiilor
asistate în găsirea unei metode optime de recuperare a
copilului afectat, cu aportul tuturor resurselor existente
în comunitatea în care îşi desfăşoară existenţa nucleul
familial, precum şi implicarea echilibrată a familiei
copilului cu autism în recuperarea acestuia. Acest
prim program vizează diminuarea situaţiilor de stres în
familiile asistate, prin oferirea de reduceri şi gratuităţi

în domeniul aquaterapiei, servicii de tip respiro pentru
familii, prevenirea izolării familiilor care au copii cu
autism, creşterea interesului comunităţii şi a populaţiei
pentru problematica autismului şi valorizarea importanţei
terapiilor care implică mişcare în recuperarea persoanelor
cu tulburări din spectrul autist.
„Prin acest program în urma căruia o parte din beneficiarii
noştri au acces gratuit la piscină însoţiţi de părinţi sau
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terapeuţi, în intervale orare convenite prin protocol, urmărim
diversificarea formelor de terapie la care copiii au acces”.
Persoanele cu autism au dificultăţi de percepţie senzorială pe
care cei mai mulţi dintre noi nu le cunoaştem sau înţelegem.
La suprasarcini se angajează în comportamente inadecvate menite să le distragă atenţia. În apă însă, cu toţii ne
bucurăm la fel, iar aquaterapia le oferă copiilor acces la
manifestarea liberă a comportamentelor autostimulative,
fără conotaţiile sociale negative asociate. Deschiderea
„Casa EMA” către nevoile comunităţii constituie un ajutor
semnificativ oferit copiilor cu autism şi familiilor cu venituri
reduse care fac deja eforturi semnificative pentru a le oferi
copiilor serviciile de recuperare necesare.

Beneficii ale
terapiei acvatice

În apă însă, cu toţii
ne bucurăm la fel, iar
aquaterapia le oferă copiilor
acces la manifestarea
liberă a comportamentelor
autostimulative, fără
conotaţiile sociale negative
asociate.

Experienţă senzorială

Forţa musculară

Stimularea vestibulară

Abilităţile motorii grosiere

Apa asigură o presiune de 30 de ori mai mare decât aerul
asupra corpului şi este o modalitate de contact unică şi totală
a acestuia. Mulţi dintre copii găsesc mediul subacvatic ca
fiind un loc foarte calm şi organizat.
Mişcarea prin apă creează stimulare vestibulară controlată
pe mai multe planuri. Toate aceste stimulări senzoriale
îmbunătăţite ajută la creşterea conştiinţei propriului corp
şi la învăţarea motorie. În plus, în afară de înot, copiii pot
merge sau face tumbe prin apă sau pot face pluta cu suport
din partea însoţitorului.

Abilităţi verbo-motorii

Apa este un mediu natural pentru a îmbunătăţi abilităţile
verbo-motorii ale copiilor. Ei pot sufla bule în apă printr-un
pai sau pot mişca bile pe tot întinsul piscinei, acestea fiind
modalităţi distractive de a-şi îmbunătăţi abilităţile de suflare.

Stimularea senzorială

Stimularea senzorială intensă din apă va creşte abilităţile de
limbaj ale copiilor, multe cântece sporind această posibilitate.
Jucăriile de piscină pot creşte creativitatea copiilor.

Apa poate ajuta sau opune rezistenţă la diferitele tipuri
de mişcări ducând la creştera forţei diferitelor grupe de
muşchi. Înotul şi mişcarea prin piscină pot fi încurajate prin
desfăşurarea unor jocuri specifice.
Mediul cu o forţă a gravitaţiei mai ridicată poate încuraja
copiii să exploreze şi să practice mişcări pe care nu le pot
face pe sol. Copiii care au dificultăţi în a sta într-un picior,
a sări sau ţopăi pe sol pot face asta în apă.

Mersul şi alte mişcări

Copiii care învaţă să meargă sunt asistaţi de apă pentru că
încetineşte mişcările şi oferă copilului mai mult timp pentru
a reacţiona.

Planificarea motorie

Abilităţile de planificare motorie pot fi îmbunătăţite prin
diferitele moduri de folosire a accesoriilor şi jucăriilor
gonflabile din piscină.
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Terapia asistată de animale la copiii cu TSA
Terapia asistată de animale (TAA) reprezintă un grup de
proceduri bazate pe caracteristicile comportamentale ale
unui animal (cele mai comune animale de terapie fiind câinii),
care, în funcţie de nevoi, se pot insera în tratamente standard,
cum ar fi terapia comportamentală, ludoterapia, meloterapia
şi multe altele. Câinii, caii, dar şi instrumentele muzicale au
un rol neaşteptat de important în dezvoltarea emoţională şi
socială a copiilor care suferă de tulburări de spectru autist
(TSA), dar şi în dezvoltarea abilităţilor acestora. În ultimii
ani se observă o trecere majoră de la utilizarea animalelor
pentru companie şi pentru asistenţă fizică înspre utilizarea
lor drept co-terapeuţi în procesul de terapie (psihoterapie,
kinetoterapie, logoterapie, psihopedagogie, etc.). În primul
rând în ceea ce priveşte intervenţiile psihologice, trebuie
făcută clar diferenţa între Terapie Asistată de Animale (TAA)
şi Activităţi Asistate de Animale (AAA). Cynthia Chandler,
unul dintre cei mai cunoscuţi specialişti mondiali în domeniu,
susţine că terapia asistată de animale şi activităţile asistate
de animale sunt două modalităţi distincte prin care animalele
pot să fie de ajutor oamenilor în procesul de îmbunătăţire
a calităţii vieţii (Chandler, 2005).
În alte ţări, cum ar fi Statele Unite ale Americii, Anglia, Austria,
acest domeniu are tradiţie, existând multă deschidere şi din
partea sistemelor educaţionale şi medicale pentru acesta.
În ceea ce priveşte abordarea ştiinţifică a interacţiunilor
asistate de animale în România, putem spune că această a
luat luat amploare în ultimii ani, cînd la Universitatea BabeşBolyai (Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)
s-a oferit în premieră naţională un curs postuniversitar
de terapie şi activităţi asistate de animale persoanelor cu
nevoi speciale, fiind oferit în colaborare cu Facultatea de
Medicină Veterinară (Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară, Cluj-Napoca).
TAA în cazul persoanelor cu TSA se referă, de fapt, la
terapia standard, terapia de tip ABA (Applied Behavior
Analysis), kinetoterapie, logoperapie, intervenţii educaţionale
de tipul TEACCH, integrare senzorială şi altele care se
aplică în cazul copilului care suferă de această tulburare,
în cadrul căreia este adusă şi o echipa conductor-animal.
Se defineşte prin conductorul animalului (cel mai adesea
proprietarul) şi animalul special antrenat pentru a fi apt să
participe în terapie.
Câinii sunt cele mai comune animale de terapie la nivel
mondial, fiind uşor de dresat şi de evaluat la nivel comportamental, având în vedere caracteristicile lor comportamentale
care facilitează comunicarea optimă cu oamenii, cum ar
fi predispoziţia spre joc şi iniţierea interacţiunilor sociale,
precum şi similarităţi ale posturilor corporale asociate cu
anumite emoţii.
Cu toate acestea un câine nu este o alegere potrivită pentru
orice copil cu autism, câinii sunt potriviţi pentru anumiţi copii
cu autism, această regulă nu poate fi generalizată. Pentru

TAA - „O intervenţie
direcţionată, deci cu un
scop bine definit, în care
un animal care întruneşte
anumite criterii devine parte
integrantă a unui proces de
tratament. Terapia asistată
de animale este realizată şi/
sau coordonată doar de către
personal instruit în domeniu.
Poate fi realizată într-o
varietate de medii şi poate
fi individuală sau de grup.
Procesul de realizare trebuie
să fie întotdeauna documentat
şi evaluat, necesitând
supervizarea de către un
profesionist.” (Delta Society,
2005).

unii copii cu autism sunt mai potrivite animalele precum
caii, iepurii sau pisicile, acestea îndeplinind mult mai bine
nevoiele copiilor respectivi. Animalele de companie au un rol
deosebit de important în îmbunătăţirea vieţii copiilor cu TSA,
iar când vine vorba de alegerea unui animal pentru familie,
cercetătorii şi profesioniştii din domeniul sănătăţii recomandă
prezenţa copilului. “Pet Dog Ownership Decisions for Parents
of Children With Autism Spectrum Disorder” este un studiu
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publicat recent în Journal of Pediatric Nursing (Jurnalul de
Îngrijire Pediatrică), în care cercetătorii recomandă părinţilor
să-şi implice copiii cu autism în alegerea unui câine, le-ar
putea fi mult mai uşor copiilor să aibă o experienţă pozitivă
cu animalul atunci când ajung acasă.
Gretchen Carlisle, un cercetător de la Research Center
for Human-Animal Interaction (centru de cercetare pentru
interacţiunea om-animal) din cadrul UM Colegiul de Medicină
Veterinară, a afirmat următoarele: “Copiii cu tulburări din
spectrul autismului au de multe ori dificultăţi în a interacţiona
cu alte persoane, fiindu-le astfel greu să lege prietenii
[…] În special copiii cu autism pot beneficia de pe urma
interacţiunii cu câinii, care pot oferi iubire necondiţionată
şi le oferă copiilor companie fără a-i judeca în niciun fel.”

Beneficiile terapiei asistate
de animale la persoanele
cu TSA
Studiile care au urmărit interacţiunea om-animal au demonstrat faptul că oamenii, în general, caută interacţiunea cu un
animal, datorită efectului de calmare pe care îl are animalul
şi datorită atitudinii lui non-evaluative (Kruger and Serpell
2010 apud Ohaire, 2013).
În cazul copiilor cu autism studiile de laborator au demonstrat că participanţii cu tulburare din spectrul autist aveau
tendinţa să prefere mai mult imaginile cu animale decât pe
cele cu persoane (Celani 2002; Prothmann et al. 2009 apud
O’Haire, 2013). În special dacă vorbim de izolare socială,
ceea ce la persoanele cu TSA apare, animalele au darul
de a oferi oportunităţi de interacţiune socială pozitivă. A
fost propusă ideea ca persoanele cu TSA au o anumită
recitenta faţă de oameni, dar nu şi faţă de animale. Astfel,
animalul poate fi folosit că un ajutor în crearea unei legături
între persoană cu TSA şi altă persoană.

Motivaţie şi participare

Factorul motivaţional este deosebit de important în cazul
copiilor, întrucât în cazul lor recompensa trebuie să fie cât
mai apropiată de sarcina pe care o realizează, sau ideal, să
fie cuprinsă în sarcină, astfel încât apoi va apărea motivaţia
intrinsecă de a realiza acea sarcină

Reglare emoţională şi abilităţile sociale
(comportamente pro-sociale)
Faptul că în timpul unei şedinţe de terapie comportamentul
animalului este controlat de către conductor astfel încât să
fie predictibil oferă copiilor un sentiment de siguranţă şi le
dă posibilitatea de a se regla emoţional mai uşor.
Având în vedere că persoanele cu TSA sunt mai interesate
de animale decât de alte persoane, terapeutul se poate

folosi de acest focus al copilului cu TSA pe animal şi îi
poate prezenta comportamentul animalului că un exemplu
de urmat. Astfel un câine dresat să aştepte în linişte când
i se cere, să se aşeze în rând, să strângă jucăriile, să
realizeze anumite sarcini la cerere, să stea în linişte etc.
poate reprezenta un model de conduită pentru copil.
Terapetul are rolul aici de a sublinia pentru copil comportamentele pozitive pe care le face câinele şi, mai ales, să
pună accent pe recompensele pe care le primeşte câinele
pentru aceste comportamente (joc, laudă sau mâncare),
recompense pe care le va primi şi el dacă realizează aceleaşi
comportamente constructive.

Reducerea problemelor de comportament

Agresivitate, auto-agresivitate, simptomele de ADHD şi
auto-stimularea sunt elemente care apar în majoritatea
cazurilor de tulburare din spectrul autist, astfel încât este
necesar ca orice intervenţie pentru TSA să includă şi metode
de abordare a acestor probleme. Unele studii demostrează
faptul că simplă prezenţa a animalului a redus semnificativ
comportamentele agresive la copiii cu TSA. Acest lucru s-ar
putea datora efectului de calmare pe care îl are prezenţa
unui animal.

Integrare senzorială

Este absolut necesar că orice proces terapeutic pentru copiii
cu TSA să abordeze şi problemele de integrare senzorială.
Prezenţa animalului oferă contextul perfect pentru a-l
desensibiliza pe copil, adică să devină mai puţin sensibil
şi mai puţin deranjat de anumiţi stimuli (ex. textura blănii,
lătratul câinelui, mirosul bobiţelor câinelui) - asta în măsura
în care copilul are o relaţie bună cu animalul, are încredere
în el şi poate suporta un timp limitat expunerea treptată la
acel stimul. De asemenea, la polul opus, copilului care are
nevoie de mai multă stimulare îi putem oferi acest lucru
printr-o sesiune de mângâiat.
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Obiective ale programelor de TSA
Domeniul

Domeniul

Domeniul

Domeniul

fizic

sănătăţii mentale

educaţional

motivaţional

îmbunătăţirea abilităţilor
motorii fine şi grosiere;

îmbunătăţirea comunicării
verbale;

îmbunătăţirea vocabularului;

valorificarea dorinţei de a
fi implicat într-o activitate
de grup;

îmbunătăţirea echilibrului
şi a posturii corporale.

îmbunătăţirea deprinderilor
atenţionale;

valorificarea memoriei de
lungă sau de scurtă durată;

valorificarea interacţiunilor
cu ceilalţi;

dezvoltarea deprinderilor
de relaxare şi recreere;

valorificarea cunoştinţelor
şi a diferitelor concepte
(număr, formă, mărime,
culoare etc.);

exersarea paşilor spre
atingerea unui scop proxim;

reducerea nivelului de
anxietate;

promovarea unei educaţii
ecologice adecvate, adică a
unei atitudini pozitive şi de
respect faţă de fiinţele vii şi
faţă de natură în general;

îmbunătăţirea abilităţilor de
organizare a unei activităţi.

diminuarea tendinţei de
izolare socială.

Prin urmare Terapia asistată de animale, ca intervenție
terapeutică, nu constă într-o formă specifică de intervenție
în sine; ea este un adiacent sau un adjuvant al intervențiilor
terapeutice clasice. Astfel, specialistul se poate folosi de
prezența animalului ca instrument în intervenție.
Terapia asistată de animale promovează interacţiunea
pozitivă între om şi animal prin încorporarea trăsăturilor
psihologice, comportamentale şi fizice ale unui animal
într-un mediu terapeutic, cu scopul de a facilita procesul de
recuperare a unui beneficiar care necesită îngrijire medicală
fizică şi/ sau psihică (Chandler, 2005). TAA este considerată
un adjunct al unui tratament terapeutic de bază, nu un tratament în sine (Fine, 2000) Un profesionist (psihoterapeut,
terapeut ocupaţional, fizioterapeut, logoped etc.) poate să

încorporeze interacţiunile om-animal în orice stil profesional
pe care îl deţine. Sesiunile TAA pot fi integrate în terapii
individuale sau de grup şi pot fi utilizate pe diverse clase
de vârstă, diagnostic şi în diverse medii.
Persoanele implicate în coordonarea şi realizarea sesiunilor
TAA trebuie să fie antrenate corespunzător şi să aibă licenţe
acordate de organizaţii acreditate pentru instruirea TAA, iar
animalele de terapie sunt de obicei animalele de companie
ale persoanelor antrenate TAA, fiind parte a echipelor TAA.
Pentru a deveni membru al unei echipe TAA, un animal
trebuie să îndeplinească anumite criterii de sănătate şi
comportament, să primească un antrenament specific şi să
fie examinat de comitete de specialitate (Chandler, 2005
şi Fine, 2000).
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Program de hipoterapie în parteneriat cu
Caii Lupilor Şieu-Sfântu
Terapia ecvestră este recomandată în nenumărate afecţiuni,
cum ar fi: autism, probleme de limbaj, sechele de poliomielita,
encefalie, tulburări de comportament, epilepsie, paralizii,
scleroză multiplă, tulburări de vedere şi diverse altele.
Deşi nu este o terapie cu prea multe studii care să îi susţină
eficienţa, hipoterapia este îndeajuns de importantă în
dezvoltarea copilului cu TSA, fiind asimilată unui joc social.
Efectele pozitive ale călăriei terapeutice sunt de ordin fizic:
îmbunătăţirea echilibrului, reducerea spasticităţii, îmbunătăţirea
coordonării, reflexe mai rapide şi îmbunătăţirea planificării
motrice. Integrarea senzorială stimulează simţul tactil atât
prin atingere, cât şi prin stimuli de mediu. Proprioreceptorii
sunt activaţi, rezultând astfel îmbunătăţirea percepţiei de
sine. Călăria îmbunătăţeşte postura corpului şi dezvoltă
coordonarea ochi-mână.
În plan psihic se constată creşterea încrederii în sine (oferită
de controlul asupra calului), relaxarea musculaturii prin
mişcări repetate, dezvoltarea răbdării, creşterea capacităţii
de asumare a responsabilităţii, controlul emoţional şi
autodisciplină. Nici aspectul social nu este de neglijat, călăria
contribuind la dezvoltarea interacţiunii şi grijii faţă de animal

care vor avea ca efect independenţa, dezvoltarea relaţiei
(de prietenie) dintre două fiinţe, dezvoltarea dragostei, dar
şi a respectului faţă de animale.

Program de desensibilizare şi intervenţii
stomatologice în parteneriat cu dr. Doru Stere
Mersul la dentist poate fi o experienţă foarte stresantă
pentru orice copil şi chiar pentru unii adulţi. Pentru copiii
cu o tulburare din spectrul autist (TSA), această experienţă
poate fi încă şi mai traumatizantă. Noutatea mediului,
zgomotele noi, luminile puternice, atingerile fizice le pot
induce acestora o stare de nervozitate, apărând simultan
comportamente de nesupunere sau evitare.

Prima etapă a Programului Pilot de Desensibilizare şi
Intervenţii Stomatologice al Centrului de Resurse şi
Referinţă în Autism Micul Prinţ, derulat în parteneriat cu
medicul stomatolog Doru Stere, s-a încheiat cu succes.
Din cei 9 copii cu tulburare din spectrul autist implicaţi în
această etapă a programului, cinci au suferit intervenţii
stomatologice în urma unui program de desensibilizare
graduală de 9 luni, iar ceilalţi s-au obişnuit cu atmosfera
dintr-un cabinet stomatologic. Programul s-a derulat în
cabinetul medicului Doru Stere, unde copiii au avut alocată
săptămânal o oră gratuită în vederea desensibilizării.
Copiii cu nevoi speciale au nevoie de un tratament special.
Pentru ei o intervenţie stomatologică este foarte dificilă, iar
dentistul care se ocupă de astfel de cazuri are nevoie de
aparatură specială pentru acest tip de intervenţii. Pentru a
rezolva problema copiilor cu dizabilităţi şi autism, cei de la
Clubul Rotary Bistriţa Nosa au iniţiat un proiect prin care
au adunat donaţii pentru a cumpăra aparatura necesară
intervenţiilor stomatologice la copiii cu probleme.
Centrul “Micul Prinţ” Bistriţa este singurul centru din România
care derulează un program de desensibilizare şi intervenţii
stomatologice la persoanele cu tulburări din spectrul autist.
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Proiectul “ÎNVĂŢĂM ÎMPREUNĂ”
Inspectoratul Şcolar Bistriţa împreună cu Asociaţia
Autism Europa au reuşit să acceseze un grant norvegian de
aproape 900.000 de lei prin care s-a creat centrul educaţional
pentru copiii cu autism şi tulburări de dezvoltare în cadrul
Şcolii Generale nr.4 Bistriţa. De serviciile noului centru
educaţional au beneficiat 60 de copii cu autism şi tulburări
de dezvoltare din Bistriţa-Năsăud. Aceştia au beneficiat
de activităţi de evaluare şi terapie însumând peste 4000
de ore, pe parcursul a doi ani în mai multe şcoli din judeţ
Programul a urmărit integrarea lor în învăţământul de masă.
Scopul asumat al proiectului constă în creşterea gradului
de integrare a preşcolarilor şi elevilor provenind din grupuri
vulnerabile în învăţământul general, pentru asigurarea pe
termen lung a succesului şcolar şi personal, într-un cadru
coerent şi stabil din punct de vedere educaţional, social şi
instituţional în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Prin urmare, ne-am propus să:
• detaliem conceptul de Educaţie Incluzivă ca ţintă
strategică în Strategia judeţeană Orizont 2020, în planul
de dezvoltare instituţională a Inspectoratului Şcolar
şi a unităţilor de învăţământ cu copii cu dizabilităţi,
dificultăţi de învăţare sau număr mare de copii de
etnie roma, respectiv corelarea cu direcţiile de acţiune
complementare;
• amenajăm un Centru Educaţional pentru copii cu autism
şi tulburări de dezvoltare;
• formăm un număr de 105 cadre didactice în utilizarea
de metode de predare incluzive pentru integrarea unui
număr cât mai mare de copii cu dificultăţi de învăţare;

•

•

•

•
•
•
•
•

formăm un număr de 50 de specialişti (consilieri, psihologi,
logopezi) în vederea dobândirii de competenţe de lucru
cu copiii diagnosticaţi cu autism sau tulburări conexe,
precum şi a celor cu CES;
implementăm pe termen de 6 ani direcţiile unei viziuni
de ansamblu privind educaţia incluzivă, la nivelul a două
entităţi publice, ISJ şi Consiliul Judeţean, opt autorităţi
locale (primării) şi 14 unităţi de învăţământ din judeţul
Bistriţa-Năsăud;
creştem gradul de responsabilitate socială şi informare
privind drepturile copilului pentru 8 comunităţi educaţionale
în vederea reducerii inegalităţilor şi îmbunătăţirii măsurilor
de combatere a discriminării şi excluziunii sociale pe
termen de cel puţin 6 ani;
reducem nivelul de marginalizare şi discriminare a
persoanelor cu autism, cu CES sau de etnie roma;
schimbăm mentalitatea profesorilor, a elevilor din şcolile
de masă şi a părinţilor, printr-o mai bună înţelegere a
nevoilor particulare ale elevilor cu autism şi cu CES.
creştem nivelul de socializare a copiilor cu autism prin
expunerea directă la comportamentul colegilor neurotipici;
creştem toleranţa, acceptarea şi aprecierea diversităţii
pentru elevii din şcolile de masă, şansele de integrare
şcolară a copiilor cu tulburări din spectrul autist;
creăm medii adaptate pentru integrarea copiilor cu autism
sau alte tulburări de dezvoltare în învăţământul de masă,
respectând astfel normele şi prevederile europene cu
privire la drepturile şi nevoile persoanelor cu dizabilităţi.

2 aprilie - Ziua internaţională de
conştientizare a autismului
Cu ocazia Zilei Internaţionale de Conştientizare a Autismului, Asociaţia Autism Europa – Centrul de Resurse şi
Referinţă în Autism Micul Prinţ Bistriţa, organizează anual
în data de 2 aprilie o serie de manifestări social-culturale
care au ca scop promovarea drepturilor şi persoanelor cu
tulburări din spectrul autist, lupta împotriva discriminării
acestora şi cultivarea unui spirit comunitar al acceptării şi
susţinerii persoanelor cu o dezvoltare atipică.
Evenimentele, dedicate neurodiversităţii, au devenit deja o
tradiţie, fiind organizate la Bistriţa cu sprijinul partene-rilor
locali şi a numeroşi voluntari. Ca de obicei, în centrul evenimentelor noastre sunt copiii şi tinerii cu tulburări din spectrul
autist şi colegii lor tipici care sunt aşteptaţi la evenimentele
recreative dedicate prieteniei. Toţi artiştii şi voluntarii implicaţi
în spectacol participă gratuit la acţiuni, transformând prin
talentul şi devotamentul lor manifestările de la Bistriţa în
unele de mare amploare care aliniază oraşul, din punct

de vedere civic, la nivel internaţional, şi este marcată prin
numeroase acţiuni stradale şi de iluminare în albastru a
unor obiective importante.

1 4 | R A P O R T ����������
A N U A L �����
2016

Concert caritabil şi licitaţie de tablouri, în sprijinul
copiilor cu autism din Bistriţa
Circa 120 de bistriţeni au asistat sâmbătă, 2 aprilie 2016, la
Concertul Extraordinar susţinut de pianistul de top Eduard
Kunz în sprijinul beneficiarilor cu tulburări din spectrul autist
ai CRRA Micul Prinţ.
Prima acţiune de strângere de fonduri a Centrului de Resurse
şi Referinţă în Autism a adus Asociaţiei Autism Europa
Bistriţa 15000 de lei din biletele şi 3700 de euro câştigaţi
în urmă unei licitaţii de tablouri la care au participat mai
mulţi colecţionari de artă din Bistriţa. 33 de artişti plastici
contemporani au donat lucrări Centrului de Resurse şi
Referinţă în Autism Micul Prinţ. Pianistul Eduard Kunz a
electrizat spectatorii fiind rechemat pe scenă de cinci ori
după finalizarea programului iniţial, unde s-a şi reîntors
purtând o insignă de susţinere a persoanelor cu tulburări
din spectrul autist. Fondurile primite sunt utilizate pentru
dezvoltarea de programe de terapie gratuită pentru cei 90
de beneficiari ai Centrului de Resurse şi Referinţă în Autism
Micul Prinţ Bistriţa.
Acesta reprezintă primul eveniment de strângere de fonduri
amplu de la înfiinţarea centrului, în 2009, şi dorim să le
mulţumim celor care au venit în sprijinul nostru cu toată inima
şi încrederea. Evenimentul a fost organizat de Rotary Club
Bistriţa, Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud,
Societatea de Concerte şi Asociaţia Autism Europa Bistriţa.

NEUROLIMPICS - concurs şcolar pe tema
neurodiversităţii
În fiecare an, în data de 2 aprilie, se marchează la nivel
mondial ZIUA INTERNAŢIONALĂ DE CONŞTIENTIZARE
A AUTISMULUI. De ce? Dacă estimarea curentă a Center
for Disease Control (potrivit căreia 1 copil din 68 suferă de
afecţiuni din spectrul autist) este corectă, persoanele din
spectrul autist constituie una dintre cele mai mari minorităţi
din lume. Chiar dacă rata ar fi mai mică, pentru că din
unele ţări lipseşte statistica relevantă, tot ar fi important să
vorbim despre neurodiversitate şi acceptarea diferenţelor
dintre oameni.
Ştim cu toţii că suntem diferiţi, există între noi diferenţe de
gen, de rasă, de vârstă, de gusturi. Toate aceste diferenţe
aduc un plus de frumuseţe şi diversitate lumii, la fel cum
şi diferenţele de abilităţi ne ajută să ne completăm, să fim
mai buni, mai înţelegători, mai creativi.
Totuşi, realitatea ne arată că România are de parcurs un
drum lung până la a face copiii cu dizabilităţi în general şi
persoanele cu autism în special să se simtă acceptate şi
sprijinite.
Asociaţia Autism Europa în colaborare cu Inspectoratul

Şcolar Judeţean a lansat concursul NEUROLIMPICS dedicat
elevilor din şcolile judeţului Bistriţa-Năsăud, în care învăţătorii,
diriginţii şi profesorii sunt invitaţi să susţină minim o oră de
educaţie pe tema neurodiversităţii, iar copiii să reflecteze
creativ pe această temă. Asociaţia Autism Europa a pus la
dispoziţia cadrelor didactice interesate materiale special
concepute pe cicluri de şcolarizare: poveşti şi prezentări
pe tema neurodiversităţii în general şi a tulburărilor din
spectrul autist în special.

România are de parcurs un
drum lung până la a face
copiii cu dizabilităţi să se
simtă acceptaţi şi sprijiniţi.
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Premiile Antidiscriminare
Din 2008, obiectivul CRRA „Micul Prinţ” a fost sensibilizarea
societăţii civile şi a autorităţilor locale, reducerea discriminării
pe criterii de sănătate mintală, formarea de terapeuţi şi cadre
didactice specializate, astfel încât fiecare copil integrat să
constituie o victorie pentru Bistriţa-Năsăud ca şi comunitate,
oferindu-i acelui copil şansă la o viaţă normală.
Integrarea unui copil cu TSA sau alte nevoi speciale în
învăţământul de masă presupune un efort intens din partea
familiei şi a cadrelor didactice, alături de un demers terapeutic
susţinut, de lungă durată. Este absolut firesc ca meritele
cadrelor didactice implicate în lupta antidiscriminare să fie
recunoscute şi apreciate public.
În fiecare an Asociaţia Autism Europa Bistriţa şi Inspectoratul Şcolar Judeţean au nominalizat cadre didactice care
îndeplinesc, cumulativ, mai multe condiţii: au integrat în
grupa/ clasa/ unitatea de învăţământ un copil cu tulburare
din spectrul autist sau alte tulburări de natură să solicite
suplimentar cadrul didactic sau unitatea; copiii integraţi
sunt sau au fost încadraţi în grad de handicap; cadrele

didactice sau unităţile de învăţământ au colaborat în mod
direct cu ISJ, au participat la cursuri de formare sau au
solicitat sprijin punctual din partea CRRA Micul Prinţ cu
privire la tehnici de integrare. Fondurile pentru premiere
au fost strânse din sponsorizări prin eforturile părinţilor şi
ale prietenilor “CRRA Micului Prinţ”.

Prezentarea platformei de
screening autism pentru medicii de familie
Centrul de Resurse în Autism ‘’Micul Prinţ’’ şi DSP Bistriţa
Năsăud au prezentat platforma de screening Search Autism
medicilor de familie din Bistriţa Năsăud. Această platformă
a fost realizată de Autism Baia Mare în parteneriat cu
Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu
Tulburări din Spectrul Autist şi Fundaţia Vodafone. Aceasta
are ca scop facilitarea aplicării unui instrument de screening

pentru autism de către medicii de familie. Prezentarea a
constituit o primă acţiune din cadrul parteneriatului încheiat
de Asociaţia Autism Europa Bistriţa şi DSP Bistriţa-Năsăud.
Portalul www.searchtsa.ro oferă medicilor de familie opţiunea
aplicării online a unui screening pentru autism bebeluşilor
şi copiilor mici, screening decontat de CNAS sub forma
unei consultaţii obişnuite.

Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism
„Micul Prinţ” în casă nouă
Graţie Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, dar mai ales
prietenilor noştri, se ştiu ei singuri, în 2 august 2016 am
inaugurat noul spaţiu al Centrului de Resurse şi Referinţă în
Autism “Micul Prinţ”. Un spaţiu renovat 100% de proprietar
- Consiliul Judeţean - pe care l-am preluat pe o perioada de
20 de ani. Acest lucru demonstrează fără urmă de tăgadă
importanţa pe care autorităţile locale şi judeţene o acordă
copiilor şi tinerilor cu tulburări din spectrul autist, precum şi
respectul câştigat de organizaţia noastră în cei nouă ani de
la înfiinţare, care e de fapt, respectul faţă de părinţii care
lupta o viaţă întreagă alături de terapeuţi pentru recuperarea şi incluziunea copiilor lor. „Este rezultatul a 10 de ani
de advocacy şi lobby, de muncă neîntreruptă a părinţilor şi

voluntarilor din centru. Este un spaţiu minunat care ne va
permite să dezvoltăm activităţi noi pentru adolescenţi şi tineri,
vom putea să facem în condiţii mai bune terapie asistată
cu animale, terapie prin muzică, avem o mulţime de planuri
şi idei” (Ana Dragu, coordonatorul Centrului „Micul Prinţ”).

„Este rezultatul a 10 de ani de
advocacy şi lobby, de muncă
neîntreruptă a părinţilor şi
voluntarilor din centru”
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Cea mai emoţionantă serbare de Crăciun din
Bistriţa - în căsuţa Micilor Prinţi
Căsuţa micilor prinţi a răsunat de veselie. Magia şi bucuria
Naşterii Domnului nu au ocolit a doua casă a copiilor cu autism
din Bistriţa-Năsăud, Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism
Micul Prinţ Bistriţa.
Cei mici au fost protagoniştii Crăciunului pentru o jumătate de
oră, timp în care au pus în scenă o serbare aşa cum doar ei
puteau să o facă: sinceri şi pregătiţi să facă faţă ochilor încântaţi
ai părinţilor şi ai terapeuţilor. Ana Dragu a scris o piesă special
pentru această serbare şi a intitulat-o „Renii Micului Prinţ”, iar
copilaşii au fost de acord ca Ana să fie gazda spectacolului
lor şi au ascultat fiecare indicaţie pe care aceasta le-a dat-o
în timpul programului.
Copiii au colindat, dar nu oricum, ci acompaniaţi la pian de
prof. Cristian Lepădatu (Liceul de Muzică „Tudor Jarda”
Bistriţa). Eduard Sălăgean, Dudu, aşa cum îl ştie toată lumea,
nu s-a lăsat mai prejos şi a interpretat şi el două colinde, fiind
recunoscut pentru talentul său în muzică.

Micii Prinţi au recitat, au dansat şi au pus în scenă diferite roluri,
iar la final au primit mult-aşteptata vizită a Moşului. Pe rând,
au fost strigaţi şi au primit câte un pacheţel, dar nu înainte de
a se aşeza în poala Moşului şi de a se fotografia cu el. Unul
dintre copii a promis solemn că va fi cuminte şi că va aştepta
să ajungă acasă pentru a deschide cadoul.
Nici părinţii şi terapeuţii Micilor Prinţi nu au fost uitaţi. Pentru
ei, Maria Coman (prezentatoare TV Antena 3) s-a mobilizat
şi a reuşit în doar câteva ore să strângă 45 de cărţi.
Efortul nu a fost unul mic, cărţile având preţuri destul de piperate,
însă grupul de donatori coordonaţi de către Maria Coman şi
Editura Frontiera s-au alăturat acestei acţiuni.
Cadourile pentru copii au fost sponsorizate de către BLYSHTWOOD România.
Ochii în lacrimi ai părinţilor, starea de veselie pe care copiii
au răspândit-o în aer şi prăjiturile de la final au făcut serbarea
Micilor Prinţi să fie una specială, aşa cum nu mai este în Bistriţa.
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Revista ‘’2 Elefanţi’’ - prima revistă despre autism
din România
Această revistă este cadoul Centrului de Resurse şi
Referinţă în Autism „Micul Prinţ“ Bistriţa, de 2 aprilie – Ziua
Internaţională de Conştientizare a Autismului – pentru părinţii
de pretutindeni. În 2 aprilie, la nivel mondial se sărbătoreşte
Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului. Vrem să
fie un ghid, dar şi o demonstraţie a faptului că diferit poate
însemna foarte, foarte frumos. Revista 2 Elefanţi poartă
benzi desenate de excepţie, realizate de Paul Mureşan, şi
conţine articole de specialitate, texte ştiinţifice, dar şi mărturii
ale părinţilor şi sfaturi legate de terapia, nevoile şi drepturile
copilului cu autism. Revista este editată de Centrul de Referinţă
în Autism „Micul Prinţ” Bistriţa, cu sprijinul Centrului Judeţean
pentru Cultură Bistriţa-Năsăud.
Coordonatori: Ana Dragu, Liviu Cotuţiu
Desene: Paul Mureşan
Site Admin: Victor Jalbă-Şoimaru (http://www.2elefanţi.ro/)

Campania 2%
Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism “Micul Prinţ” are în
pregătire foarte multe acţiuni, iar singurele surse de venituri
pentru ‘’Micul Prinţ’’ sunt sponsorizările părinţilor, donaţiile
unor prieteni fideli care ne cunosc activitatea şi declaraţiile
de impozit care permit tuturor categoriilor de contribuabili să
direcţioneze o parte din impozitul pe venit.
Fiecare gând contează şi fiecare formular completat se reflectă
în activitatea noastră de zi cu zi şi ne permite să ajutăm mai
mulţi copii. Orice firmă poate direcţiona 20% din impozitul de
profit aferent primelor trei trimestre, către un ONG în a cărui
activitate are încredere, cu fiecare contract de sponsorizare
cu o asociaţie deduceţi 20% din impozitul pe profit datorat
statului, în limita a 0,3% din cifra de afaceri a companiei.(art.31
alin.4 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal). Practic acest
lucru înseamnă că plătiţi impozitul diminuat cu contravaloarea
sponsorizărilor din anul respectiv.
Puteţi sprijini activitatea “Micului Prinţ’’ completând Formularul 230 - veţi dona astfel 2% din impozitul pe venit care, în
absenţa unei opţiuni de direcţionare ,ajunge la bugetul de stat.

Care este baza legală?

Sponsorizarea reprezintă actul juridic prin care două persoane
convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra
unor bunuri materiale sau mijloace financiare în vederea
susţinerii unor activităţi fără scop lucrativ desfăşurate de către
una dintre părţi, denumită beneficiarul sponsorizării.
Potrivit legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările
şi completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază
de contract încheiat în formă scrisă între sponsor şi benefi-

ciar, cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării,
precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor.
Viraţi suma în contul Asociaţiei şi specificaţi activitatea pe care
doriţi să o sprijiniţi. În urmă folosirii sumei donate, veţi primi
un raport asupra modului în care banii dumneavoastră au
fost cheltuiţi şi al impactului pe care l-au avut în viaţă noastră.
În cazul unei sponsorizări constând în bunuri materiale, acestea
vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală
în momentul predării către beneficiar.
Sponsorizarea trebuie să fie înregistrată în contabilitate
în anul pentru care se face plata impozitului (anul anterior
momentului plăţii efective). Prevederile articolului 25, alin. 4,
lit. i din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal sunt aplicabile
tuturor contribuabililor plătitori de impozite pe profit, indiferent
de sursele din care aceştia realizează veniturile, din România
sau din străinătate.
Această sponsorizare este un mijloc de motivare a angajaţilor
care pot astfel să simtă că societatea pentru care lucrează
este responsabilă din punct de vedere social şi se implică.
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Raport financiar pentru anul 2016
Sponsorizări
58650 lei
Total venituri
346741 lei

Proiect
121177 lei
Campanie 2%
166586 lei

Venituri

Sumă

Sponsorizări

58650 lei

Proiect

121177 lei

Campanie

166586 lei

Total venituri

346741 lei

R A P O R T ���������������
A N U A L ����������
2016 | 19

Proiectele noastre - cronologie
•
Seminar gratuit pentru părinţi şi specialiştii din unităţile
de învăţământ şi medicale din Bistriţa-Năsăud susţinut de
specialişti din Germania (2008)
•
Formarea de terapeuţi acreditaţi de Colegiul Psihologilor
din România (2009)
•
Editarea unei broşuri tematice (400 de exemplare),
distribuită medicilor de familie din Bistriţa-Năsăud, precum şi
în grădiniţe şi instituţii (2009)
•
Reabilitarea şi extinderea Centrului de Resurse
şi Referinţă în Autism Micul Prinţ Bistriţa (2009)
•
„Educaţie pentru Autism”, proiect co-finanţat de
Primăria Bistriţa (2009). În cadrul proiectului - o echipă de
specialişti din cadrul CRRA „Micul Prinţ” a susţinut seminarii
cu tema „Integrarea copilului autist în unităţile de învăţămînt
preşcolar de masă” în fiecare grădiniţă cu personalitate juridică
din municipiul Bistriţa.
•
Training: „Tulburări de percepţie senzorială la
persoanele cu autism şi tehnici de integrare senzorială
prin joc”, la care au participat 40 de terapeuţi şi părinţi din
municipiul Bistriţa (2010)

Familiile copiilor cu TSA
au beneficiat de consiliere
psihologică gratuită
oferită de un psiholog
clinician, activităţi de
informare despre drepturi
şi obligaţii legate de relaţia
cu instituţiile publice
•
“Grup de suport social pentru persoanele cu
tulburări din spectrul autist şi tulburări conexe” (2011) proiect co-finanţat de Primăria Municipiului Bistriţa prin care
s-a urmărit:
1. identificarea şi circumscrierea clară a nevoilor de suport
social, de informare şi consiliere în rândul părinţilor copiilor
cu tulburări de spectru autist;
2. realizarea unei săli de documentare cu privire la tulburările
pervazive de dezvoltare şi metodele de intervenţie psihoeducaţională şi familială în cazul copiilor cu tulburări
pervazive de dezvoltare (TSA, tulburări conexe);
3. informarea părinţilor în ceea ce priveşte drepturile şi
obligaţiile în domeniul social, respectiv specificul tulburărilor
pervazive de dezvoltare: probleme de limbaj, comporta-

ment şi senzoriale, tipuri de intervenţii care şi-au dovedit
eficienţa în recuperarea copiilor cu TSA;
4. consilierea socială şi psihologică a părinţilor şi cadrelor
didactice ale copiilor cu tulburări de spectru autist din
cadrul CRRA în vederea reducerii stresului/ dificultăţilor
emoţionale legate de îngrijirea şi educarea unui copil cu
autism şi a promovării sănătăţii mentale (iunie 2013)
• 		
Curs „Primii paşi de intervenţie în autism“, organizat
în parteneriat cu Rotary Club Bistriţa, susţinut de terapeuţi
specializaţi în Statele Unite ale Americii.
•
Printr-un proiect co-finanţat de Consiliul Judeţean a
fost dotată sala de fizioterapie şi stimulare multisenzorială
şi s-au efectuat 300 de ore de kinetoterapie individuală gratuită
cu copiii din centru
•
Aderare la Federaţia pentru Drepturi şi Resurse
pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist –
F.E.D.R.A. Federaţia este constituită din asociaţii sau fundaţii
care activează în domeniul protecţiei sociale şi respectării
drepturilor persoanelor cu dizabilităţi din România. AAE este
membră în Consiliul Director.
•
Premiaţi în cadrul Galei Voluntariatului a Asociaţiei
Impact.
•
Nominalizaţi cu două proiecte la Gala Persoanelor cu
Dizabilităţi la categoriile: Şcoala tuturor abilităţilor şi Promovează
abilitatea. Organizatori: Active Watch şi Motivation România.
•
Participare la Conferinţă Internaţională „Acceptă-mă
aşa cum sunt – despre abilitate şi dizabilitate“ organizată
de către Asociaţia Autism Baia Mare în data de 3 octombrie
2013.
•
„Servicii gratuite de kinetoterapie şi stimulare
multisenzorială pentru copii cu tulburări din spectrul
autist“ – proiect de co-finanţare împreună cu Consiliul Judeţean
Bistriţa-Năsăud – se urmăreşte creşterea eficienţei terapiei
de recuperare a copiilor cu autism din judeţ prin facilitarea
accesului acestora la servicii de kinetoterapie şi integrare
multisenzorială gratuite, precum şi achiziţionarea de echipamente pentru dotarea sălii de kinetoterapie (300 de şedinţe
gratuite).
•
Terapie psihologică de recuperare şi consiliere
socio-şcolară pentru 50 de copii din judeţul Bistriţa Nasaud
şi judeţele învecinate..
•
Formarea tuturor terapeuţilor care lucrează cu
copii cu tulburări din spetrul autist în analiză comportamentală
aplicată nivel RBT (REGISTERED BEHAVIOUR TECHNICIAN),
standardul de aur în materie de intervenţie în autism, cu supervizarea Board Certified Behavior Analyst® (BCBA®))*(2015).
•
Primirea de contribuţii, subscripţii, donaţii,
sponsorizări şi alte forme de ajutor financiar pentru sprijinirea
cazurilor sociale din Asociaţie.
•
Proiecte ce au avut ca scop desensibilizarea faţă
de animale – Equine Learning Therapy (iunie-septembrie
2013)
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•
Proiectul „Copiii şi căţelul“ în colaborare cu Şcoală
de Dresaj Nechita (septembrie 2013).
•
Pe tot parcursul anului 2013 familiile copiilor cu TSA
au beneficiat de consiliere psihologică gratuită oferită de
un psiholog clinician, activităţi de informare despre drepturi
şi obligaţii legate de relaţia cu instituţiile publice: asistentul
personal, indemnizaţie pentru persoane cu handicap, dreptul la
educaţie adecvată, încadrarea în grad de handicap, precum şi
de programe de socializare şi petrecere a timpului liber – prin
activităţi constante şi curente organizate de către personal. Copiii
la rândul lor sunt incluşi în programe de recuperare şi reintegrare
comunitară, după cum urmează: terapie comportamentală,
logopedie, integrare senzorială, kinetoterapie.
•
Colaborări importante cu SFARI – Simons Foundation
Autism Research Iniţiative în vederea traducerii articolelor de
genetică şi publicarea lor în Revista 2 Elefanţi pentru a creşte
accesul părinţilor din România la informaţii ştiinţifice de ultimă
oră.
•
Colaborare ARI – Autisme Research Institute, prin
care s-a realizat versiunea română a scalei ATEC – Scala de
evaluare a tratamentelor în autism, dezvoltată de Bernard
Rimland şi Stephen M. Edelson, dedicată evaluării progreselor
terapeutice.

•
Învăţăm Împreună - Dezvoltare de strategii şi
politici pentru a acordă şanse egale copiilor aparţinând
grupurilor vulnerabile - Proiect finanţat de Granturile SEE
2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare
Socială. Aplicant principal ISJ Bistriţa Năsăud. Parteneri: CJ
Bistriţa-Năsăud,CCD BN, Şcoala Gimnazială nr. 4 Bistriţa.
(2015-2016)
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ECHIPA
•

Ana Dragu, preşedinte Asociaţia Autism Europa •

Liviu Cotuţiu, logoped

Bistriţa

•

Ana Toma, kinetoterapeut

•

Maria Câmpan, profesor psihopedagog

•

Ana Silasi, asistent medical

•

Anca Toader, psiholog

•

Timea Raus, asistent social

•

Andreea Sărmaş, psihopedagog

•

Ersilia Pop, voluntar

•

Ana Maria Onoe, psiholog

•

Simona Vermeşan, însoţitor şcolar

•

Dana Ofelia Oprea, psiholog

•

Georgiana Veronica Ilovan, însoţitor şcolar

PARTENERI ŞI SPONSORI
•
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Bistriţa-Năsăud
•
Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud
•
Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională
•
Primăria Bistriţa
•
Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud
•
Club Lions Bistriţa
•
Club Rotary Bistriţa Nosa
•
Societatea de Concerte Bistriţa
•
Casa Ema Bistriţa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caii Lupilor Şieu Sfantu
Liceul de Muzică Tudor Jarda
Colegiul Tehnic Infoel
Agenţia 215 Bistriţa
Bistriteanul.ro
Shevalet
Cristina Cofetărie
Universitatea Babeş Bolyai România
Asociatia Turist în Bistriţa-Năsaud
Brutăria Alces Bistriţa

Contact
Centrul de Resurse și Referință în Autism „Micul Prinț“ – Asociația Autism Europa Bistrița
Bd. Independenței nr. 79, Bistrița
Telefon: 0751917406
E-mail: autism.europa@gmail.com

