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Despre
Asociaţia Autism
Europa Bistriţa
Asociaţia Autism Europa Bistriţa este
o organizaţie non-guvernamentală
înfiinţată în anul 2007 de părinţi şi
prieteni ai copiiilor cu autism cu 40
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
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 întrun stadiu avansat de degradare.
Aici, într-un spaţiu restrâns, amenajat
cu fonduri de la Primăria Bistriţa și
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
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.
Asociația Autism Europa figurează
în Registrul entităților / unităților
de cult cu nr. de înregistrare
99751661.

Asociaţia Autism Europa Bistriţa este
o organizaţie non-guvernamentală
înfiinţată din anul 2007 de părinţi şi
prieteni ai copiiilor cu autism cu 40 de
beneficiari direcţi şi sute indirecţi.

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.
La momentul actual, 40 de copii
urmează terapii de recuperare în
cadrul Centrului. Un procent de
97,5% 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.
Asociaţia Autism Europa Bistriţa 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.
Împreună cu FEDRA, Asociația de
Autism Europa este în grupul de
lucru pentru Planul național de
autism 2020-2022, din subordinea
Secretariatului
General
al
Guvernului.
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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
• Intervenţie terapeutică prin muzică
• Consilierea familiei şi a cadrelor didactice care
lucrează cu copiii cu TSA
• Campanii de conştientizare în comunitate

• Evaluare psihologică complexă
• Terapia limbajului (sponsorizat de Club
Lions Bistrița)
• Kinetoterapie Intervenţie terapeutică prin
muzică
• Program de desensibilizare
stomatologică (în parteneriat cu Colegiul
Medicilor Dentiști)
• Aquaterapie (sponsorizat de Casa
Ema)
• 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
cadrul Asociaţiei Autism Europa Bistriţa:
•

•
•
•
•
•
•

în

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
Behaviorsimul, Analiza Comportamentală Aplicată
(ABA-Applied Behavior Analysis) şi Analiza
Experimentală a Comportamentului (EBA –
Experimental Behavior Analysis) constituie cele trei
ramuri ale Analizei comportamentale (Behavior
Analysis).
Analiza Comportamentală are o abordare unică în ce
priveşte studiul şi procedurile de modificare a
comportamentului prin faptul că se concentreaza pe
comportamentul propriu-zis, măsurabil şi observabil,
fără să încerce să explice cauzele acestuia prin
modele mentaliste bazate pe cogniţiile ce ar sta la
baza acestuia. Asociatia Americană de Psihologie
(APA-American Psychological Association) alocă
Analizei Comportamentale Diviziunea 25, un capitol
distinct care promovează cercetarea fundamentată
pe Analiza Experimentală a Comportamentului şi
aplicarea rezultatelor cercetării în practică.
Behaviorismul reprezintă teoria ce stă la baza
Analizei Comportamentale şi cuprinde atât teoriile
behaviorismului clasic legate de răspunsurile reflexe
declanşate
de
stimuli
antecedenţi
cât
şi
behaviorismul radical al lui Skinner care include
răspunsurile operante influenţate de stimului ce
succed
comportamentul.Behaviorsmul
radical
conceptualizează şi evenimentele private cum ar fi

gândirea sau senzaţiile. Se consideră ca acestea
sunt sub controlul stimulilor la fel ca evenimentele
publice (mersul, mâncatul, ridicatul etc.)
ABA este o ştiinţă al cărei scop este îmbunătăţirea şi
înţelegerea comportamentului uman. Pentru a
îmbunătăţi comportamente semnificative social, ABA
aplică sistematic tactici bazate pe principiile
behavioriste ale comportamentului şi experimentează
pentru a identifica variabilele responsabile pentru
modificarea comportamentului. (Cooper, J.Heron, T.
& Heward, 2007). ABA se concentrează asupra
evenimentelor de mediu ce sunt critice pentru
înţelegerea şi pentru modificarea comportamentului,
şi anume acele evenimente ce constitue
antecedentele şi consecinţele acestuia. Eficacitatea
principiilor
behavioriste
în
modificarea
comportamentului a fost confirmată prin multe studii
experimentale, acestea putând şi aplicate într-o mare
varietate de siuaţii pe diferite de categorii de vârstă,
nu doar la copii.
Prin analiza relaţiilor ce se stabilesc între
antecedente
(ce
se
întâmpla
înainte
de
comportament), comportament şi consecinţă (ce se
întâmplă după ce comportamentul a avut loc) se
poate dezvolta un plan comprehensiv pentru
schimbarea comportamentului.
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O componentă esenţială a analizei comportamentale
(ABA)
presupune
determinarea
funcţiei
comportamentului – scopul acestuia, de ce
comportamentul are loc. Funcţia comportamentului
este în general de a obţine ceva sau de a scăpa de
ceva. Identificarea funcţiei comportamentului este
critică pentru realizarea unui plan efectiv de
schimbare sau eliminare a comportamentului ţintă.

Evaluarea comportamentală funcţională pentru a
determina funcţia comportamentului problemă la elevi
a devenit o procedură standard în şcolile americane.
De fapt, legea americană pentru persoanele cu
dizabilităţi –IDEA (Individual with Disabilities Act ) e
foarte specifică şi cere în mod expres folosirea
analizei funcţionale a comportamentului (FBA) pentru
elevii cu dizabilităţi cu vârste cuprinse între 3 şi 21 de
ani.

Următorul
exemplu
ilustreaza
relaţia
dintre
antecedente, comportamente, consecinţe şi funcţia Programele de intervenţie ABA presupun în general
comportamentului:
formarea unei echipe din care fac parte din membrii
familiei, terapeut, educatori şi alte persoane implicate
În timpul orei de matematică profesorul prezintă o în viaţa copilului sau a adultului a cărui comportament
nouă modalitate de rezolvare a unor probleme şi dă urmează să fie schimbat. Aceştia vor culege date
observabile
şi măsurabile privind
elevilor o problemă pe care aceştia trebuie să o specifice,
comportamentul
problemă.
Pentru a culege aceste
rezolve independent. Marian are dificultati cu
date,
echipa
trebuie
să
definească
întâi
rezolvarea problemei, aşa că se va angaja în
comportamentul
în
termeni
obiectivi.
Va
fi
greu,
de
următoarele comportamente:
exemplu, să se colecteze date valide pentru
a) întreabă profesorul dacă poate să meargă la toaletă
comportamente etichetate cum ar fi “leneş” sau
b) îi spune profesorului că nu se simte bine
“obosit”. Fiecare membru al echipei poate să aibă o
c) îl loveşte pe elevul de lângă el
percepţie diferită despre un comportament “leneş” sau
“obosit”. Pentru a fi observabil şi măsurabil
Profesorul răspunde la comportamentul lui Marian în comportamentul trebuie să aibă o definiţie specifică
cum ar fi “elevul îşi pune capul pe banca şi închide
următoarele moduri:
ochii”.
a) îl trimite pe Marian la toaletă
b) îl trimite pe Marian la dispensarul şcolii
În acest fel fiecare membru al echipei poate observa
c) îl trimite pe Marian la cancelarie
de câte ori elevul şi-a pus capul pe bancă şi poate
măsura intervalul de timp în care elevul a stat cu
Se poate formula ipoteza că funcţia comportamentului capul pe masă. Echipa va colecta informaţii
lui Marian este de a scăpa de o sarcină dificilă. Această observabile şi măsurabile despre antecedente,
ipoteză urmează să fie testată printr-o serie de comportament,
consecinţe
şi
funcţia
intervenţii
care
urmăresc
descreşterea comportamentului problemă.
comportamentului de evadare a lui Marian şi creşterea
angajamentului acestuia cu sarcina de rezolvat.
Programele de intervenţie ABA vor conţine în general o Programele de intervenţie furnizează strategii pentru:
evaluare functională a comportamentului (FBA- -managementul mediului înainte de producerea
Functional Behavior Assesment) ce va conduce la un comportamentului
plan de intervenţii pozitive (PBS-Positive Behavior – întărirea comportamentelor dezirabile şi reducerea
Support).
celor indezirabile
– însuşirea de noi deprinderi
Se va pune accentul pe prevenţie şi achiziţia de noi – adaptarea instrucţiei şi a sarcinii de rezolvat pentru
deprinderi şi nu pe pedeapsă. În cazul nostru Marian va ca elevul să aibă succes
fi învăţat o deprindere alternativă care să înlocuiască
evadarea din sarcină – Marian va fi încurajat să ceară Odată ce planul de intervenţie a fost implementat,
ajutor pentru rezolvarea problemei. Profesorul poate echipa va monitoriza comportamentul elevului şi va
adapta sarcina (va diviza problema în paşi mai uşor de colecta regulat date. Aceste date sunt înregistrate şi
înţeles) în aşa fel încât să-i permită lui Marian să o prezentate pe un grafic pentru a vedea dacă
rezolve. Marian va fi lăudat pentru efortul său cu scopul intervenţiile funcţionează (comportamentul elevului se
de a întări comportamentul său de a lucra la problema schimba in modul dorit ) sau dacă planul de
primită în clasă.
intervenţie necesită ajustari sau un alt tip de
intervenţii.
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Exista diferite tipuri de programe de intervenţie ABA :
– Intervenţii comportamentale intensive timpurii (EIBIEarly Intensive Behavioral Intervention) sau Terapia
Lovaas – metoda utilizată este Discrete Trial Teaching.
Fiecare comportament este divizat în componente de
bază, paşi simpli şi uşor de învăţat. Comportamentul
ţintă este obţinut prin promptare, întărire sistematică a
paşilor învăţaţi şi înlănţuire (chaining) – se combină
comportamentele simple pentru a forma un
comportament mai complex.
De exemplu, pentru a–l învata pe un copil periajul se
poate începe prin a-l învăţa pe acesta să ia capacul de
pe tubul de pastă de dinţi. Când copilul stăpâneşte
foarte bine acest pas, se trece la pasul următor. Paşii se
înlănţuiesc până la învăţarea comportamentuluui
complex.
– Comportamentul Verbal (Verbal Behavior ) – porneşte
de la ideea lui Skinner de a clasifica limbajul în «
operanţi » – fiecare cu o funcţie diferită. Astfel, avem
“mands” sau cerinţe .Se spune “prajitura“ şi se obţine o
prajitură. ”Tact“ este folosit pentru a eticheta un lucru sau
pentru a atrage atenţia .”Intraverbal“ este folosit pentru a
răspunde la o întrebare, iar ”Echoic” se referă la un
cuvant repetat.
Programele de intervenţie ABA sunt considerate “best
evidence practice” în evaluările de programe terapeutice
făcute de majoritatea centrelor naţionale americane în
cazul populaţiei de pe spectrul autist. Sintagma “Best
evidence practice” se referă la practicile terapeutice cele
mai bune, susţinute de un număr semnificativ de studii şi
articole de specialitate care converg înspre aceeaşi
concluzie, în contextul caracteristicilor individului şi a
expertizei terapeutice.

Deși ABA s-a răspândit în România în ultimii ani și este
practicată în mai multe centre din țară, informațiile
referitoare la cine și cum implementează procedurile
care derivă din aceasta sunt limitate. În România,
terapia ABA nu este recunoscută și acreditată de
Colegiul Psihologilor (COPSI), iar ONG-urile în care se
implementează nu dețin întotdeauna specialiști
acreditați la nivel internațional.
Singura organizație care acreditează specialiști în
analiza comportamentală aplicată este Behavior
Analyst Certification Board. Există o multitudine de
posibilități pentru obținerea formării și atestării
necesare: cursuri online (de la facultăți din America dar
nu numai, cursuri aprobate de BACB derulate în diferite
orașe ale lumii, mastere și studii doctorale în domeniu).
Toate aceste informații pot fi găsite pe website-ul
organizației.
În America sunt la momentul actual 17.000 de analiști
comportamentali BCBA (Board Certified Behavior
Analysts), iar în Europa numărul lor se ridică la 400. În
România sunt 15 analiști comportamentali, acreditați
BCBA sau BCaBA (Board Certified assistant Behavior
Analyst), numele acestora pot fi verificate accesând
site-ul. http://www.bacb.com/index.php?page=100155&by=country
The Journal of Applied Behavioral Analysis este o sursă
sigură pentru verificarea studiilor din domeniul analizei
comportamentale aplicate și pentru a ne convinge care
tehnici sunt mai eficiente în anumite situații. Revista
abordează o serie largă de teme și proceduri
comportamentale, printre care: eficiența recompenselor
și a pedepselor, efectele pozitive și negative ale
acestora, sistemele alternative de comunicare (PECS și
limbajul semnelor), intervenții comportamentale în cazul
agresivității sau autoagresivității, implementarea
tehnicilor ABA în școli sau grădinițe etc. Toate articolele
prezintă date autentice și utile în domeniul analizei
comportamentale aplicate.
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Intervenţia logopedică în autism
în parteneriat cu Clubul Lions Bistrița
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 limbajuluiîn 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 incurajeze 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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În data de 1 martie 2017 a fost lansat un program gratuit de logopedie pentru copiii cu tulburări de spectru
autist, cu sprijinul Clubului Lions Bistriţa.
Aceştia au beneficiat de şedinţe gratuite de logopedie în cadrul Centrului, susţinute de logopezi
specializaţi în terapia limbajului la copiii cu TSA.
Programul vizează dezvoltarea competențelor de comunicare și remedierea tulburărilor de limbaj pentru
20 de copii cu tulburari din spectrul autist din judeţul Bistriţa-Năsăud în vederea susținerii procesului de
integrare a acestora în învățamântul de masă.
Obiectivele programului sunt:
1. Stimularea comunicării verbale a beneficiarilor cu TSA din cadrul Asociației Autism Europa Bistrița –
Centrul de Resurse și Referință în Autism Micul Prinț.
2. Promovarea relațiilor armonioase în familiile copiilor cu TSA prin reducerea barierelor de limbaj și
devrevarea părinților de povara financiară a susținerii integrale a cheltuielilor legate de terapia de
recuperare.
3. Optimizarea comunicării orale în cadrul grupelor /claselor în care sunt integrați beneficiarii cu TSA.

Program de intervenție terapeutică
prin muzică
În luna martie 2017 a demarat un program gratuit de
intervenție terapeutică prin muzică, posibil graţie
profesoarei Roxana Costeanu, dar şi datorită lui
Eduard Sălăgean, un beneficiar cu autism, elev al
Liceului de Muzică „Tudor Jarda” care a pus la
dispoziţia CRRA Micul Prinţ pianina lui rusească,
pentru ca şi alţi copii să aibă oportunitatea de a-şi
dezvolta abilităţile muzicale.
Muzica are un rol special în dezvoltarea creierului şi
literatura consacrată autismului, fie ea de factură
subiectivă (autobiografii, mărturii ale părinților,
relatări despre cazuri de autism etc.) sau de factură
academică, menționează frecvent interesul și
receptivitatea persoanelor cu autism pentru stimulii
muzicali,
precum
și
aptitudinile
muzicale
excepționale pe care unele dintre acestea le arată
(ex. urechea muzicală perfectă).
Numeroase studii privind eficiența intervențiilor
terapeutice specifice pentru persoanele cu TSA au
demonstrat că tratamentul de primă elecție este
analiza
comportamentală
aplicată
(Applied
Behavioural Analysis), sistem de învățare care se
axează pe modificarea comportamentală prin
manipularea
antecedentelor
și
consecințelor
comportamentelor țintă. Livrată în diferite modele de
intervenție, analiza comportamentală aplicată este
validată experimental în numeroase studii.
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Rezultatele cercetărilor în urma aplicării ABA arată că
dacă terapia este începută destul de devreme, înainte
de vârsta de 4 ani, este suficient de intensivă, 2030, chiar 40 de ore de terapie pe săptămână și este
continuată până la doi ani, între 20 și 47% dintre copii
pot duce vieți mai productive și mai implinite din punct
de vedere social.

scăzut de autocontrol răspund pozitiv la influența
muzicii în ce privește modularea stării fiziologice și că
aceasta ar putea fi un instrument non-farmacologic util
pentru autoreglarea emoțională a reacțiilor la mediu, cu
atât mai mult cu cât studii anterioare au arătat că
muzica are capacitatea de a modula dispozițiile și
emoțiile individuale.

În orice tip de terapie, însă, progresele diferă de la un
client la altul, factorul principal care duce la progres
este potențialul fiecărui individ în parte, iar copiii cu
autism au nevoie de o intervenție multimodală pentru a
se dezvolta armonios.

Studiul a investigat dacă ascultarea muzicii preferate la
alegere are un impact semnificativ asupra răspunsurilor
conductanței pielii, dar și din punct de vedere
psihologic, folosind cu un instrument de măsurare a
anxietății de tip self-report la persoane cu autism
raportat la un grup de control.

Muzica oferă ocazia unei comuniuni perfecte.
Într-un studiu recent „Increased physiological
responsiveness to preferred music among young
adults with autism spectrum disorders”, autorii Ashleigh
Hillier, Justin Kopecl, Nataliya Poto, Madalina Tivarus
și David Q. Beversdorf arată că persoanele cu autism
care experimentează adesea niveluri crescute de
anxietate, reglare emoțională deficitară și un nivel

Rezultatele au arătat că persoanele cu autism sunt mai
reponsive la muzică din punct de vedere al reacțiilor
fiziologice decât cele din grupul de control. În același
timp, că nu diferă de grupul de control în ce privește
răspunsurile la o bucată muzicală despre care s-a
demonstrat anterior că induce sentimente de relaxare
în rândul populației tipice.
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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.
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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 recuperareapersoanelor 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 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.

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.

Beneficii ale terapiei acvatice
Experienţă senzorială
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.

Stimularea vestibulară
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.
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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.

Forţa musculară

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.

Abilităţile motorii grosiere

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.

Echipă de intervenție stomatologică pentru
copiii cu tulburări de dezvoltare și persoanele
nedeplasabile
Spitalul Județean de Urgență Bistrița, Asociația Autism Europa Bistrița – Centrul de Resurse și Referință în
Autism Micul Prinț, Colegiul Medicilor Dentiști BN și Club Lions Bistrița au ținut o conferință în data de 26
Februarie în cadrul SJUB Bistrița.
Demersurile începute de Asoziația de Autim Europa
în urmă cu 6 ani au dat, în sfârșit, rezultate, astfel că
copiii cu autism și alte dizabilități psihice vor putea
beneficia de servicii stomatologice complexe, care
necesită anestezie sub supraveghere medicală, pe
plan local, în baza parteneriatului pe care îl vom
lansa marți.
Obiectivele de baza ale colaborarii sunt:
• Tratarea pe plan local a patologiei stomatologice
în cazul copiilor cu dizabilități. Creșterea
accesului la servicii stomagologice pentru copii
din categorii medicale defavorizate.
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•
•
•
•

•
•

•

Reducerea disconfortului și a cheltuielilor ridicate la care sunt supuși beneficiarii cu dizabilități psihice și
familiile acestora în cazul transportului în altă localitate pentru manevre stomatologice simple.
Dezvoltarea serviciilor comunitare de asistență socială și medicală pentru copiii cu dizabilități psihice și asociate
de pe raza județului Bistrița-Năsăud.
Profilaxie stomatologice pentru copiii cu dizabilități psihice și asociate de pe raza județului Bistrița-Năsăud.
Tratarea unor pacienti care nu se pot deplasa si nu
pot fi transportati ,din motive de invaliditate, la cel
mai aproiat cabinet stomatologic
Tratarea unor copii din zone defavorizate, izolate
care nu au acces la servicii stomatologice
Intervențiile echipei mixte vor avea loc de 1-2
ori/lună, în funcție de solicitări și de disponibilitatea
membrilor echipei și a sălilor de operație, dar nu mai
puțin de 12 intervenții/an.
În acest scop, se va achiziționa un unit dentar mobil
pentru care partenerii au strâns deja o parte din
suma necesară.

Program de desensibilizare şi intervenţii
stomatologice în parteneriat cu Colegiul
Medicilor Dentiști Bistrița
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.
Centrul de Resurse și Referință în Autism „Micul Prinț”
Bistrița derulează în parteneriat cu Colegiul Medicilor
Dentiști un program gratuit de desensibilizare
stomatologică care are scopul de a desensibiliza
beneficiarii cu tulburări din spectrul autist și a-i familiariza
cu manevrele specifice intervențiilor stomatologice.
Programul
se
bazează
pe
principiile
terapiei
comportamentale și este extrem de necesar dat fiind că
majoritatea copiilor cu dizabilități în general și autism în
special nu au acces la servicii stomatologice gratuite și
ajung deseori în situația de a li se extrage sub anestezie
totală, la vârste fragede, mulți dinți care ar fi putut fi salvați
dacă aceștia ar fi învățat să colaboreze la timp.
Programul derulat de AAE are la bază un curs de
intervenții la persoane cu dizabilități conceput de
psiholog Ana Dragu în 2015 pentru medicii stomatologi și
terapeuți.
Un număr de 17 beneficiari sunt înscriși în programul
demarat în 3 octombrie 2017, la Bistrița.
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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.

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.

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

Sașa și Maga, câini de
terapie
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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.);
Promovarea unei educaţii
ecologice adecvate, adică a
unei atitudini pozitive şi de
respect faţă de fiinţele vii şi
faţă de natură în general;

Exersarea paşilor spre
atingerea unui scop proxim;

Reducerea nivelului
de anxietate;

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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PETIŢIA „REVOLUȚIA COPIILOR – DREPTUL
LA TERAPIE ȘI SERVICII SOCIALE”
În luna Februarie, în contextul în care Revoluţia Fiscală riscă
să îngroape multe ONG, Asociația de Autim Europa, susținută
de FEDRA, a iniţiat o petiţie pentru susţinerea organizaţiilor
care oferă servicii de terapie copiilor și adulților cu tulburări de
neurodezvoltare. Intitulată simbolic "Revoluţia Copiilor", petiţia
nu se limitează doar la a trage un semnal de alarmă, ci vine cu
propuneri concrete pe care legiuitorii le-ar putea prelua şi
aplica, pentru a oferi celor cu tulburări de neurodezvoltare o
şansă la o viaţă decentă şi demnă.

Ce s-a schimbat fata de anul trecut?
Firmele cu cifra de afaceri sub 1 milion nu mai pot dona 20 %
din impozitul pe profit. Sumele stranse prin formularele 230 au
scazut si, in plus, nu exista o regula unitara de colectare a
acestor formulare. De asemenea, ONG-urile, ca și toți
angajatorii din România, sunt obligate să plătească taxe și
impozite la stat la nivelul salariului cu normă întreagă, deși au
angajați part time.
In urma aplicarii noului Cod Fiscal, ONG-urile care asigura
servicii sociale și terapii specifice pentru copiii și tinerii cu
tulburare din spectru autist, alte tulburari de dezvoltare, boli
genetice și neurologice se afla intr-o situatie grava si nu mai
pot oferi servicii de evaluare gratuita sau terapie gratuita
susținute până acum de părinți sau prin măsurile descrise mai
sus.

APEL – 7 MĂSURI ESENȚIALE pentru crearea unor condiții
suportive pentru dezvoltarea serviciilor sociale oferite
categoriilor vulnerabile de către ONG-urile acreditate și pentru
asigurarea accesului GRATUIT la terapii de recuperare pentru
persoanele cu tulburări de spectru autist și copiii cu tulburări
psihice din România.
1. DECONTARE REALĂ A SERVICIILOR PSIHOLOGICE
2. ONG-urile care prestează servicii sociale să fie exceptate
de la obligativitatea de a plăti cote la nivelul salariului minim cu
normă întreagă, deși au angajați part time.
3. ONG-urile care prestează servicii sociale să fie scutite de la
plata cotelor angajatorului.
4. Să simplifice procedura de depunere a formularelor 230, să
permită în continuare să fie depuse și cu borderou de ONGurile care le colectează.
5. Să permită microîntreprinderilor să direcționeze un procent
din impozitul pe venit către ONG-uri, cu deducerea aferentă
așa cum direcționau din impozitul pe profit înainte de revoluția
fiscală.
6. ONG-urile din social care sunt acreditate și licențiate pentru
oferirea de servicii sociale (centre de copii, adulți, vârstnici) să
primească automat statut de utilitate publică cu toate drepturile
aferente.
7. Consiliile județene să aibă un termen de 1 an de zile pentru
subcontractarea serviciilor sociale către ONG-urile licențiate.

2 Aprilie - Ziua internaţională de
conştientizare a autismului
În anii trecuți, în fiecare zi de 2 Aprilie ne-am gândit la cei din
jur, nu la copii cu autism și la părinții lor. Din dorința de a le
face cunoscute greutățile am organizat Orașul Albastru și tot
felul de spectacole, am umflat baloane și am decupat
decorațiuni. Doar că, chiar dacă la zece ani de la prima
iluminație în albastru a Bisericii Evanghelice stăm relativ în
regulă cu conștientizarea autismului, la capitolul înțelegere și
acceptare mai avem de muncit.
La fel de prost stăm și pe partea de respectare a drepturilor
conferite prin lege copiilor cu autism.
În 2018 Asociația de Autism Europa nu a mai făcut
conștientizare, ci revoluție, #revolutiacopiilor.
Asociația s-a concentrat asupra modului în care se poate
supraviețui în noile condiții, asupra unor activități de lobby și
advocacy pentru drepturi și strângerea de fonduri.
Zeci de părinți au făcut adrese la Consiliul Județean, primăriile
de domiciliu și Direcția Generală de Asistență Socială și
Protecția Drepturilor Copilului prin care cer sprijinul
autorităților. S-au primit următoarele răspunsuri, parcă trase la
xerox:
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De la Primăria Bistrița: Aplicați la finanțări nerambursabile
(care sunt atât de mici încât nu acoperă nici măcar un salariu
pentru un psiholog). Municipiul Bistrița NU are în 2018 un centru
de zi pentru copii cu dizabilități, un centru respiro pentru părinți
sau un centru pentru adulții cu dizabilități.
Nici nu oferă subvenții pentru organizațiile care oferă servicii
sociale, așa cum prevede legea. Nici nu externalizează serviciile
sociale pentru persoanele cu dizabilități organizațiilor private.
De la DGASPC BN: Trimiteți copiii la centrele noastre de
recuperare neuromotorie din Bistrița, Beclean și Năsăud unde
avem toate serviciile necesare. Nu le au. Nu au nici specialiști în
terapie comportamentală validată științific în autism, nici suficient
personal în general.(Centrul de recuperare neuromotorie Bistrița
al DGASPC are angajat un psiholog cu jumătate de normă, doi
logopezi și doi kinetoterapeuti.
Aceste centre ar trebui să deservească 877 de copii cu
handicap, din care 477 cu grad de handicap grav și 110 cu
autism. În total aceste centre au o capacitate acreditată de 130
de beneficiari și sunt deservite de 3 psihologi, 3 logopezi, 4
kinetoterapeuti și 2 psihopedagogi. La 877 de copii cu dizabilități.
În cursul anului 2017 au beneficiat de servicii în Centrul de
recuperare neuromotorie un număr de 112 copii. Centrul de
Recuperare neuromotorie Beclean a oferit servicii unui număr de
46 de copii, iar în Centrul de recuperare neuromotorie din Bistrița
au beneficiat de servicii 170 de copii.
Toți cei 328 de beneficiari ai serviciilor de stat au primit, conform
raportărilor oficiale ședințe bisăptămânale de o formă sau alta
de terapie. Ce s-a întâmplat cu ceilalți 549 de copii cu dizabiliăți
din Bistrița-Năsăud în 2017?
Nu au primit niciun serviciu de la instituția care oferă toate
serviciile necesare tuturor copiilor cu dizabilități în raport cu
diagnosticul și nevoile de recuperare?
De la Consiliul Județean: Trimiteți copiii la școli speciale și
adulții în centrul de la Beclean. În condițiile în care Consiliul
Județean a fost 2 ani partener în proiectul pe fonduri norvegiene
„Învățăm Împreună. Dezvoltare de strategii și politici pentru a
acorda șanse egale copiilor aparținând grupurilor vulnerabile”,
proiect care are ca scop exact incluziunea copiilor cu cerințe
educative speciale în învățământul de masă…
Datele furnizate, precum și tipurile de servicii oferite de
instituțiile de stat sunt publice, pe site-urile proprii. Capacitatea
acestora de a furniza servicii adecvate pentru toate tipurile de
dizabilități este sever insuficientă și inadecvată terapeutic
persoanelor cu autism.
În 2017, în Bistrița-Năsăud s-au decontat servicii psihologice în
valoare de 76 de lei, deși s-ar fi putut deconta servicii
psihologice în valoare de 180.000 de lei. În tot acest timp, sute,
mii de părinți bistrițeni au plătit evaluări psihologice, ședințe de
logopedie, kinetoterapie, consiliere psihologică și terapii
specifice pentru copiii lor în centre private și cabinete
psihologice.
În 2 Aprilie, ora 11, a avut loc Marșul Revoluția Copiilor pe
traseul: CRRA Micul Prinț (Str. Independenței nr. 79 - Bulevardul
Independenței - str. Gării - str. Crinilor - CJ BN).
La final, participanții la Marș au fost primiți in holul sediului
Consiliului Județean de către Vicepreședintele Consiliului și unii
părinți și terapeuți și-au expus doleanțele.
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Petrecere de 1 Iunie, ziua copilului!
De ziua copilului s-a organizat în centru o petrecere cu multe
surprize, cadouri și delicioase prăjituri de la Cofetăria Cristina.

Analiză de nevoi pentru persoanele cu tulburări
de spectru autist și tulburări de dezvoltare
Asociația Autism Europa a realizat o analiză de nevoi
pentru persoanele cu tulburări de spectru autist și tulburări
de dezvoltare, ca parte a proiectului ”Servicii psihosociale
pentru familiile copiilor cu autism”, cofinanțat de către
Primăria Bistrița prin linia de fonduri nerambursabile
aferente anului 2018 și implementat de către Asociația
Autism Europa Bistrița.
Scopul acestei analize este să informăm fundamentat
autoritățile publice cu privire la nevoile persoanelor cu
tulburari din spectrul autist, astfel încât acestea să țină
cont de ele în realizarea planurilor de servicii sociale.
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ATELIERE DE PICTURĂ CU SHEVALET
Începând cu luna Iulie au avut loc 3 sesiuni de pictură cu
Georgiana Vranceanu Cotuțiu și Shevalet - program
gratuit susținut de CRRA Micul Prinț și Centrul Județean
pentru Cultură Bistrița-Năsăud.

Fiecare copil are un talent, fiecare copil
cu autism are un talent!
Trebuie doar să îl descoperim și să îl
cultivăm!

Spectacol caritabil cu sprijinul companiei Jidvei și
al artistei Ioana Maria Ardelean
Compania Jidvei a organizat, împreună cu Cuibul
Artiștilor, un spectacol caritabil pentru Centrul de Resurse
şi Referinţă în Autism Micul Prinţ Bistriţa. În program a
fost inclusă și o licitație de vinuri din vinoteca Jidvei, un
recital de folclor susținut de Ioana Maria Ardelean,
acompaniată de domnul profesor Aurel Mustețea, piesa
de teatru Nunzio, susținută de actorii de la Cuibul artiștilor
și un microrecital de pian susținut de Eduard Dragu
Sălăgean.

Seara specială a început cu Nunzio, un spectacol care
aduce în fața celui care privește universul unui tânăr care
suferă de o tulburare din spectrul autist. O poveste care
vorbește despre pasiune și compasiune, despre protecție
și acceptare, care ridică întrebări pragmatice și oferă
răspunsuri tăioase, care ne arată cât de diferiți suntem,
cât de mici și, în același timp, cât de norocoși că existăm
și respirăm împreună sub același cer.
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În aceeaşi notă, recitalurile susținute de Eduard Dragu
(pian), Ioana Maria Ardelean (voce) și prof. Aurel
Mustățea (pian) au venit în completarea acestui demers
caritabil, organizat pentru Centrul de Resurse și Referință
în Autism „Micul Prinț“ care, cu sprijinul și implicarea
noastră, va continua să schimbe și să îmbunătățească
viețile copiilor, tinerilor și adulților cu tulburări de spectru
autist, integrându-i în programe speciale de recuperare,
consiliere și educare.

Training gratuit pentru părinți ”Abordarea
comportamentală a tulburărilor de dezvoltare.
Terapia de acasă”
În perioada 7-8 August Asociația de Autism Europa a organizat un training gratuit cu tema ”Abordarea comportamentală a
tulburărilor de dezvoltare. Terapia de acasă”.
Trainingul este dedicat părinților copiilor cu tulburări de dezvoltare, dar tematica este atractivă și pentru bunici, cadre didactice,
voluntari, facilitatori școlari și terapeuți începători.
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“Bistrița – ONG Fest. Târgul ONG-urilor
bistrițene”, ediția a II-a
Asociația “Armonia” Bistrița a organizat în zilele de 21 – 22 septembrie 2018 “Bistrița – ONG Fest. Târgul ONG-urilor
bistrițene”, ediția a II-a, valorificând pentru activitatea expozițională spațiul oferit de porticurile Ansamblului “Sugălete”,
respectiv faleza râului Bistrița (în a doua zi a evenimentului).

Analiză de nevoi a persoanelor cu tulburări din
spectrul autist de pe raza municipiului
La nivelul municipiului Bistrița trăiesc 51 de copii cu tulburări din spectrul autist încadrați în grad de handicap, însă
municipiul Bistrița nu deține și nu finanțează nici un centru de zi pentru copiii cu dizabilități în care aceștia să beneficieze
de servicii sociale gratuite la care au dreptul prin legislația în vigoare. Nici un centru de intervenție timpurie pentru copiii
neîncadrați încă într-un grad de handicap.
De asemenea, municipiul Bistrița nu deține nici un centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în care acestea să
beneficieze de terapiile necesare în vederea integrării sociale și a menținerii calității vieții. În prezent, toate aceste servicii
sunt oferite de furnizori privați care nu pot suplini lipsa serviciilor pe care ar trebui să le ofere autoritățile publice
cetățenilor din aceste categorii vulnerabile.
Odată cu apariția Legii 98 din 2016, Legea achizitiilor publice, mecanismul contractării serviciilor sociale are acum cadrul
legal finalizat și complet și că reprezintă cea mai buna soluție pentru asigurarea funcționarii unor servicii sociale esențiale
pentru comunitate.
În prezent, în România se folosesc cu preponderență, două mecanisme de finanțare din fonduri publice a serviciilor
sociale prestate de către organizațiile neguvernamentale, cel al subvenționării, ce se efectuează în baza Legii 34 din
1998, dar care asigură doar co-finanțare, în condiții extrem de restrictive și finanțările nerambursabile, asigurate prin
Legea 350 din 2005, dar care asigură doar finanțări pe perioade scurte, pentru activități punctuale.
Asociația Autism Europa Bistrita este alături de alte ONG-uri licențiate, precum Fundația Inocenți, o organizație direct
interesată de utilizarea mecanismului contractarii serviciilor sociale pentru copii cu tulburări de spectru autist și alte
tulburări de dezvoltare, motiv pentru care s-a angajat să contribuie cu expertiza pe care o are la implementarea măsurilor
necesare. În acest scop, pe parcursul anului 2018, experții Centrului de Resurse și Referință în Autism Micul Prinț au
realizat, printr-un proiect de finanțare nerambursabilă al Primăriei Bistrița, o analiză de nevoi pentru această categorie de
beneficiari.
Rezultatele analizei, care constituie primul pas obligatoriu și necesar pentru a asigura acestei categorii vulnerabile șansa
la o viață decentă pot fi consultate în documentul de mai jos.
https://www.centruldeautism.ro/wp-content/uploads/2018/11/ANALIZA-DE-NEVOI-BISTRITA-2018.pdf
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Indicele de incluziune a copiilor cu cerințe
educative speciale
Pe parcursul anului 2018, Asociația Autism Europa Bistrița a
realizat un studiu privind indicele de incluziune în școlile din
Municipiul Bistrița în cadrul proiectului ”Creşterea nivelului
de incluziune al copiilor cu cerinţe educative speciale în
şcolile din Municipiul Bistriţa”, proiect co-finanțat de către
Primăria Bistrița și al cărui obiectiv principal a fost
prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.
Indicele de incluziune reprezintă un set de cercetări și
materiale care ghidează unitățile de învățământ spre un
proces de dezvoltare incluzivă a actului educațional și poate
fi folosit pentru a ajuta la construirea unor comunități mai
puternice și a valorifica la maximum potențialul elevilor dar
și al cadrelor didactice.
Punctul de pornire în calculul indicelui de incluziune a fost
raportul dintre numărul copiilor cu cerințe educative speciale
din fiecare școală a Municipiului Bistrița și numărul total de
elevi înscriși în respectiva școală, la care s-au adăugat
puncte pentru fiecare cadru didactic titular care muncește în
mod direct cu copiii cu CES: învățător/profesor de sprijin,
consilier școlar sau logoped.
Rezultatele cercetării arată că, deși în creștere accelerată,
procentul copiilor cu CES integrați în unitățile școlare din
Municipiul Bistrița este de 2,32% și nu se apropie de media
europeană de 4.44%. Chiar și în aceste condiții, numărul
cadrelor didactice care trebuie să lucreze cu acești elev
este insuficient.
Conform datelor primite de la Inspectoratul Școlar Județean
Bistrița-Năsăud și de la Centrul Județean de Resurse și
Asistență Educațională Bistrița-Năsăud, din punctul de
vedere al numărului de elevi cu CES integrați cei mai mulți
se află la Școala Gimnazială nr. 4 (46), Școala Gimnazială
nr. 1 (35) și Școala Gimnazială nr. 7 (22). Dacă privim
procentul de elevi cu CES integrați, rezultatele sunt
oarecum asemănătoare: Școala Gimnazială nr. 7 (10,67%),
Școala Gimnazială nr. 4 (7,75%) și Liceul de Arte ”Corneliu
Baba” (6,87%).

La nivel de județ, școlile cu cei mai mulți copii cu cerințe
educative speciale integrați în învățământul de masă sunt:
Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”, Năsăud (69), Școala
Gimnazială Budacu de Sus (48), Școala Gimnazială nr. 4
Bistrița (46), Școala Gimnazială nr. 1 Bistrița (35) și Liceul
Tehnologic Florian Porcius Rodna (33).
Una din concluziile importante ale cercetării este aceea că
personalul de sprijin este insuficient și, în plus, alocat
disproporționat cu nevoile reale ale unităților de învățământ.
Astfel, unitățile de învățământ din județ, inclusiv grădinițele,
sunt deservite de numai 13 logopezi, 37 de consilieri
educaționali și 22 de profesori de sprijin.
Dată fiind creșterea accelerată din ultimii ani a numărului
copiilor cu CES integrați în școlile bistrițene s-a considerat
necesară sublinierea unor aspecte care ar putea aduce
beneficii procesului educațional:
– Schimbarea atitudinii cadrelor didactice și a conducerii
unităților de învățământ față de copiii cu CES trebuie să se
producă în paralel cu alocarea de resurse financiare sau
umane pentru sprijinirea acestora.
– Informarea părinților copiilor cu CES trebuie să fie
completă și corectă.
– Deși copiii cu CES au dreptul legal de a fi însoțiți la cursuri
de către un facilitator școlar, această ocupație nu este
recunoscută în România ceea ce face aproape imposibilă
aplicarea acestui drept al copiilor în practică.
– Atâta vreme cât fiecare copil cu CES nu beneficiază
conform legii de o programă școlară și un sistem de
evaluare adaptat, acel copil nu poate fi considerat în
întregime integrat.
– O societate incluzivă nu se oprește la integrarea elevilor
cu CES în învățământul de masă.
Analiza completă poate fi descărcată de aici:
https://www.centruldeautism.ro/download/903/

Donează un zâmbet, pentru copiii cu autism!
„Bună ziua! Nu vreți să vă facem o poză frumoasă, în timp ce zâmbiți?”, au abordat
plimbăreții prin parc câțiva tineri frumoși. Ioana Ilinca M., Ilinca V. și Emanuel I.,
sunt trei tineri frumoși și plini de dorința de a ajuta.
Timp de 2 zile, între orele 16:00 – 21:00, lângă câteva baloane albe și albastre
puse în foișorul din Parcul Municipal, ei au așteptat ca oamenii să doneze un
zâmbet. Totul a făcut parte din campania „Donează un zâmbet!”.
„Poza sau pozele costă minim doi lei și banii care îi donați vor ajunge la copiii de la
Micul Prinț”, au spus adolescenții, cu zâmbetul pe buze.
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Caietul Alexandrei
Alexandra, o fetiță de clasa a IV-a din Bistrița a creat un
caiet special cu fișe de lucru pentru colegul ei cu autism
Alexandra și Vlad sunt colegi în clasa a IV-a la Școala
Gimnazială nr. 4 din Bistrița de la începutul școlii. Deși
sunt în aceeași clasă, Alexandra și Vlad sunt foarte diferiți.
Băiatul a fost diagnosticat cu tulburări din spectrul autist la
vârsta de 2 ani și de atunci face intensiv terapie de
recuperare în cadrul Centrului de Resurse și Referință în
Autism Micul Prinț Bistrița. Cu sprijinul unui facilitator
școlar (shadow) Vlad a parcurs cursurile unei grădinițe de
masă și în prezent este elev în clasa a IV-a, la școala de
masă, unde a fost primit cu brațele deschise de
învățătoarea Bombonica Barteș și de colegi.
Deși la început Alexandra nu știa cum să se raporteze la
colegul ei atipic, în timp și-a dorit din răsputeri să se
conecteze la el și să îl ajute. Observând că însoțitorul
școlar al copilului îi face zilnic fișe de lucru diferențiate,
spre uimirea tuturor, Alexandra a venit într-o zi la școală
cu o fișă concepută special pentru Vlad, pe modelul
observat de fetiță la terapeutul însoțitor al copilului. Apoi a
doua fișă, apoi a treia fișă, astfel încât în timp, la inițiativa
facilitatorului școlar, psihopedagog Maria Câmpan, Șef
Centru în cadrul Asociației Autism Europa, colecția de fișe
de lucru diferențiate create de Alexandra s-a concretizat
înt-un un auxiliar școlar cu fișe de lucru pentru copii cu
cerințe educative speciale.
Deși extrem de util, un astfel de instrument era inexistent
și extrem de necesar oricărui dascăl care integrează copii
cu cerințe educative speciale în învățământul de masă.
Iată ce scrie pe prima pagină:
”Dragă Vlăduț, vreau să-ți spun ceva. Când te-am văzut
prima dată nu te-am plăcut deloc.

Dar, cu timpul, am început să te plac foarte mult. Acum, nu
vreau să pleci din clasă! Stai cu noi până la sfârșitul școlii!
Te iubesc, te iubim! Suntem prieteni buni și sunt
bucuroasă că îmi ești prieten. Sper că-ți place! Și pentru ați demonstra ce mult prețuiesc prietenia ta, o să îți dăruiesc
un cadou...o carte pentru tine. Cu mult drag, colega ta,
Alexandra!”
Caietul Alexandrei, Editura Școala Ardeleană 2018, a fost
publicat în 1000 de exemplare în cadrul proiectului
”Creșterea nivelului de incluziune al copiilor cu cerințe
educative speciale în școlile din Municipiul Bistrița”, proiect
cofinanțat din bugetul local al Municipiului Bistrița pe anul
2018. Auxiliarul pentru elevi cu cerințe educative speciale
poate fi descărcat începând cu 1 ianuarie 2019 de pe siteul www.centruldeautism.ro.

Broșura ”Kit de supraviețuire pentru familiile
persoanelor diagnosticate cu autism”
În luna Decembrie a fost tipărită broșura ”Kit de supraviețuire pentru familiile
persoanelor diagnosticate cu autism” în 1000 de exemplare.
Broșura a fost distribuită în format print tuturor medicilor de familie din Bistrița, în
cele 100 de școli și grădinițe care au integrat copii cu cerințe educative speciale și
conține informații esențiale de natură medicală precum și socială pentru familiile
persoanelor diagnosticate cu autism.
Broșura a fost realizată în regim de voluntariat cu scopul de a oferi cele mai actuale
informații esențiale, de la cum poți depista autismul la cum poți ajuta colegii copiilor
cu dezvoltare atipică să înțeleagă ce înseamnă ”a fi diferit”.
Broșura poate fi descărcată de pe linkul de mai jos.
https://www.centruldeautism.ro/27-12-2018-kit-de-supravietuire-pentru-familiilepersoanelor-diagnosticate-cu-autism/
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Donație de jucării de la Ara Toys
În 26 iulie, Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism Micul
Prinţ Bistriţa a primit o donație importantă de jucării de la
Ara Toys. Fiind un transport mare care va aduce bucurie
pe chipul multor copii cu tulburări de spectru autist și nu
numai, am beneficiat de sprijinul militarilor de la Brigada
81 Mecanizată "General Grigore Bălan"Bistrița la
descărcat.
O parte din jucăriile non nouțe și foarte frumoase au fost
donate grădinițelor și școlilor care integrează copii cu
diagnosticați cu TSA în învățământul de masă.

Nimic nu bucură mai mult un copil
decât o îmbrățișare și o bucurie!

Spectacolul Refracție
Spectacolul Refracție
a cuprins
confesiuni și dialoguri cu persoane
diagnosticate cu autism Cleo (7 ani),
Robert (18 ani), Dudu (11 ani), Cezar
(15 ani), Manu (6 ani), Jim Sinclair (56
ani) și nu doar că a pus în discuție
sentimentul de frică sau felul în care
poate fi depășit, dar a fost și o
invitație spre un prim pas către
Celălalt…
Surprinzător și emoționant până la lacrimi, pe alocuri,
spectacolul a fost pus la punct de Asociația UMA ED
ROMÂNIA în 2015, pornind de la volumul „Mâini cuminți.
Copilul meu autist”, semnat de Ana Dragu.
Echipa de documentare și creație a fost formată din
Nicoleta Lefter, Silvia Călin, Velica Panduru, Mihai
Păcurar, Ruxandra Bunea (psiholog), compoziția muzicală
aparținând lui George D. Stănciulescu.
Spectacolul a cuprins tulburătoare încercări de a intra în
vorbă cu copii care suferă de afecțiuni din spectrul autist,
conversații uneori greu de înțeles, viziuni răscolitoare ale
unei lumi în care ne este încă teamă să intrăm, dar care
este, la rândul ei, traversată de spaime – de cele mai
multe ori înzecit mai cumplite decât ale celorlalți…

„…mi-e frică de furtună, mi-e frică de
avioane, mi-e frică de îmbrățișări, mi-e
frică că nu știu cum mă simt, mi-e
frică să exist, mi-e frică să nu exist,
mi-e frică că sunt ciudat, mi-e frică că
o să-mi curgă degetele, mi-e frică că
tu ești ciudat, mi-e frică c-o să mă arzi
dacă mă privești în ochi… ție de ce ți-e
frică…?”
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Fiind adresat în special copiilor și părinților care se
confruntă cu asemenea provocări, i-am putut urmări pe
copiii integrându-se firesc în spectacol cu mici dansuri sau
uimitoare secvențe de performance – cum a fost și cazul
lui Edi Dragu Sălăgean, elev la Liceul „Tudor Jarda” din
Bistrița – sursă de inspirație și compozitor al unei piese
speciale pentru acest spectacol – povestind febril celor
prezenți momentul de mare spaimă și spectacol, totodată,
în care turnul Bisericii Evanghelice a fost mistuit de un
devastator incendiu – fapt care l-a făcut pe Edi să viseze
în șoaptă cum construiește „o biserică nostalgică…”
Spectacolul a fost urmat de o discuție și o dezbatere între
realizatorii, actorii implicați în spectacol și spectatorii care
au asitat – iar cei din sală au dorit să afle care sunt marile
provocări ale persoanelor care suferă de afecțiuni din
spectrul autist.

Jysk România în casa Micului Prinț
Sponsorii și prietenii noștri de la Jysk România ne-au
vizitat și pentru că absolut toată mobila noastră era veche
și provenită din donații au decis să schimbe tot mobilierul
pentru a crea o atmosferă minunată pentru copiii, părinții și
terapeuții care muncesc zi lumină în centrul de autism.
Când am început noi să punem bazele Micului Prinț sălile
aveau pământ pe jos, mobila era veche și degradată, cu ce
a adus fiecare de acasă. Ne-am adaptat la orice condiții și
alături de noi și copiii, cu speranța că într-o zi vom lucra în
condiții decente. Suntem foarte bucuroși că rezultatele sunt
de catalog. Mulțumim Iraida Paiuc, Alex Bratu și întregii
echipe JYSK Romania.
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Campania SMS 4 Euro “Am autism și sunt uimitor”
În perioada 08 August – 08 Noiembrie a avut loc campania
“Am autism si sunt uimitor”pentru strângerea fondurilor
pentru terapia copiilor diagnosticați de autism de la centrul
Micul Prinț prin trimiterea cuvântului TERAPIE la numărul
8847 și donarea a 4 Euro.
Scopul campaniei a constat în strângerea fondurilor pentru
oferirea de servicii de terapie de recuperare gratuită pentru
un număr cât mai mare de copii și tineri cu autism în
vederea creșterii gradului de integrare socio-școlară a
persoanelor diagnosticate cu tulburări de spectru autist.
La finalul campaniei s-au strans 1457 de SMS-uri in valoare
totala de 25.000 lei

Lui Dragoș Pătraru, realizatorul emisiunii Starea
Nației, care a salvat și în primăvară de la închidere
Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism Micul Prinţ
Bistriţa atrăgând atenția asupra riscului ca zeci de
copii să rămână fără terapie datorită modificărilor
Codului Fiscal, îi suntem foarte recunoscători pentru
că și-a folosit influența și impactul pentru a se
implica în sprijinirea cauzelor umanitare și sociale
(vezi și Revoluția Copiilor), pentru că e atent și la ce
se întâmplă în toată țara, nu doar în București,
pentru că face turnee și stă efectiv de vorbă cu
oamenii nu doar pentru a le cunoaște problemele ci
efectiv pentru a pune umărul la rezolvarea lor.

Campania SMS 2 Euro “Sunt prietenul unui copil
cu autism”
Începând cu luna Noiembrie a început campania “Sunt prietenul unui copil cu autism” prin trimiterea cuvântului TERAPIE la
numărul 8844 și donarea a 2 Euro.
Scopul acestei campanii constă în oferirea de servicii de terapie de recuperare gratuită pentru un număr cât mai mare de
copii și tineri cu autism, în vederea creșterii gradului de integrare a preşcolarilor şi elevilor diagnosticați cu tulburări de
spectru autist în învăţământul de masă.
Campania se va derula pe o perioada de 1 an și se va incheia atunci când rămân mai putin de 200 de donatori care nu sau dezabonat sau când campania a trecut de a doua lună de desfăsurare și are sub 200 de donatori.
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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.
Revista a ajuns la numarul .
Coordonatori: Ana Dragu, Liviu Cotuţiu
Desene: Paul Mureşan
Site Admin: Victor Jalbă-Şoimaru (http://www.2elefanţi.ro/)

Donează
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. 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.

Împuternicire-anaf-d230
https://www.centruldeautism.ro/wpcontent/uploads/2019/01/imputernicire-anaf-d230.docx

• 20% DIN IMPOZITUL PE PROFIT
Orice agent economic care are profit poate alege ca o parte
din impozitul pe profit datorat statului să fie direcţionat către
un ONG acreditat și licențiat în livrarea de servicii sociale.
Încheiaţi un contract de sponsorizare cu o asociatie şi vă
deduceţi 20% din impozitul pe profit datorat statului, în
limita a 3% din cifra de afaceri a companiei. (art. 25 alin. 4,
lit. i din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal)

Cum ne poți ajuta?

Care este baza legală?

pentru o donație recurentă în valoare de 2 € lunar

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 beneficiar,
cu specificarea obiectului, valorii şi duratei sponsorizării,
precum şi a drepturilor şi obligaţiilor părţilor. Virati suma în
contul Asociatiei şi specificaţi activitatea pe care doriţi să o
sprijiniţi. În urma 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 viaţa noastra.

• PRIN SMS LA 8844 - Trimite cuvântul TERAPIE Sponsorizarea reprezintă actul juridic prin care două persoane
• PRIN DONAȚII CU CARDUL
• DIRECȚIONÂND 2% DIN IMPOZITUL PE
VENIT

Puteți sprijini activitatea Asociației prin descărcarea și
completarea formularului 200 (pentru persoane juridice) sau
230 (pentru persoane fizice). Astfel direcționați 2% din
impozit către centru.
Formular_200
https://www.centruldeautism.ro/wpcontent/uploads/2019/01/FORMULAR_230_2018-2019-AAE.pdf

Formular_230
https://www.centruldeautism.ro/wpcontent/uploads/2019/01/FORMULAR_230_2018-2019-AAE.pdf
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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 Romania sau din
străinatate.
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.
SPONSORIZAREA CENTRELOR DE SERVICII SOCIALE
ACREDITATE ESTE PERMISĂ ȘI DUPĂ MODIFICĂRILE
SUFERITE DE CODUL FISCAL.
Modelul de contract de sponsorizare se poate descărca
accesând
linkul
https://www.centruldeautism.ro/wpcontent/uploads/2014/11/CONTRACT-SPONSORIZAREPRIMIRE-SUME.doc

• DONAŢIE PRIN TRANSFER BANCAR

Folosește butonul DONEAZĂ din stînga paginii
https://www.centruldeautism.ro/doneaza/ și donează în
contul nostru de PayPal.
https://www.paypal.com/donate/?token=t5fMTMVKIY5qbEV
d0_MDED0dlI60yZBALtdoPF4rF1HbySMrowLmYXETkEU
1bgq7l2UFaW&country.x=RO&locale.x=RO

• SPONSORIZARE ÎN PRODUSE
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.

Conturi deschise la MARFIN BANK:
cont lei: RO61 EGNA 1010 0000 0062 0572
cont euro: RO23 EGNA 1010 0000 0074 1148

Serbarea de Crăciun
În acest an, copii au repetat împreună pentru a învăța
cântecele și la final, Micii Prinţi au primit mult-aşteptata vizită
a Moşului şi au primit câte un cadou, dar nu înainte de a se
spune o poezie sau un cântecel.
Părinții au avut și ei parte de surprize, participând la o
tombolă unde toată lumea a primit câte un cadou.
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Raport financiar pentru anul 2018
2018

2019
(preconizate)

VENITURI
1

Venituri din donații

120.000

126.000

2

Venituri din sponsorizări

561.847

589.939

3

Venituri din diferențe de curs valutar

100

105

4

Venituri din dobânzi

100

120

682.047

716.164

Total venituri
CHELTUIELI
1

Cheltuieli privind combustibilul

8.000

8.400

2

Cheltuieli privind piesele de schimb

2.000

2.100

3

Cheltuieli privind alte materiale consumabile

8.500

8.925

4

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de
inventar

4.000

4.200

5

Cheltuieli privind materialele nestocate

6.800

7.140

6

Cheltuieli privind energia si apa

11.000

11.550

7

Cheltuieli de protocol

2.000

2.100

8

Cheltuieli cu deplasarile

3.000

3.150

9

Cheltuieli postale si de telecomunicatii

28.000

29.400

10

Cheltuieli cu servicii bancare

5.000

5.250

11

Cheltuieli cu servicii executate de terti

15.000

15.750

12

Cheltuieli cu salariile

350.000

367.500

13

Cheltuieli cu contributia la asigurarile sociale

111.000

116.550

14

Contributia unitatii la ajutorul de somaj

6.383

6.702

15

Contributia angajatorului pentru aigurarile de sanatate

40.000

42.000

16

Alte cheltuieli de exploatare

1.000

1.050

17

Cheltuieli privind amortizarea

4.000

4.200

605.683

635.967

TOTAL CHELTUIELI
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Proiectele noastre
•

•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Editarea şi lansarea revistei naţionale ”2 Elefanţi – o
revistă
despre
autism”
şi
a
site-ului
www.revistadeautism.ro (2 aprilie 2013) – cu ocazia
Zilei Internaţionale de Conştientizare a Autismului, în
parteneriat cu Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud şi
Centrul Judeţean pentru Cultură. Revista a fost
distribuită gratuit în 2000 de exemplare şi este un
instrument util pentru părinţii şi cadrele didactice
implicate în procesul educativ, vizând ansamblul
tulburărilor de dezvoltare ale copiilor. În prezent revista
are 6 numere publicate.
Proiectul “Servicii gratuite de kinetoterapie şi stimulare
multisenzorială pentru copii cu tulburări din spectrul
autist” (2013 -prezent), prin care au fost dotate cu
materialele necesare sălile de kinetoterapie şi stimulare
senzorială din cadrul Centrului “Micul Prinţ” iar 60 de
copii cu tulburări de spectru autist au beneficiat de peste
300 de sesiuni de kinetoterapie şi stimulare
multisenzorială. Programul este susţinut în prezent din
resurse proprii.
Proiect aquaterapie in parteneriat cu Casa Ema – 2015prezent
Proiect de terapie ecvestra in parteneriat cu Caii Lupilor
Sieu Sfantu. 2015-2017
Terapie psihologica de recuperare si consiliere socioscolara pentru 90 de copii din judetul Bistrita-Nasaud si
judetele conexe.
Program gratuit de desensibilizare stomatologică 2015prezent – parteneriat Colegiul Medicilor Dentiști Bistrița,
SJUB
NEUROLIMPICS – concurs școlar pe tema
neurodiversității (2 ediții)
2015–2017 – Dezvoltare de strategii si politici pentru a
acorda sanse egale copiilor apartinând grupurilor
vulnerabile –Proiect finanțat cu sprijinul financiar al
Programului RO10-CORAI, program finanțat de
Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul
Român de Dezvoltare Socială și derulat în parteneriat
cu ISJ BN, CJ BN, Casa Corpului Didactic BN și Școala
Gimnazială nr. 4 Bistrița – 312 beneficiari, elevi,
profesori, specialiști.
2017 – Program gratuit de logopedie – Sponsorizat de
Club Lions Bistrița
2017 – Program gratuit de terapie prin muzică
2017 – Curs gratuit pentru facilitatorii școlari ai copiilor
cu tulburări din spectrul autist din învățământul de masă
2017 – Curs gratuit de Management comportamental și
programe antibullying în școală

•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

2018 – Și eu vreau la dentist! – în parteneriat cu Colegiul
Medicilor Dentiști și Spitalul Județean de Urgență Bistrița
2018 – ”Revoluția copiilor” – dreptul la terapie și servicii
sociale
2018 – Curs gratuit de terapie comportamentală pentru
părinți ”Terapia de acasă”
2018 – Grup gratuit de terapie prin artă, în parteneriat cu
Shevalet
2018 – Caietul Alexandrei - auxiliar școlar cu fișe de lucru
pentru copii cu cerințe educative speciale. - proiect
cofinantat de Primaria Bistrita
2018 – Analiză de nevoi pentru persoanele cu tulburări
din spectrul autist din județul Bistrița-Năsăud – proiect
cofinantat de Primaria Bistrita
2018 – Indicele incluziunii școlare în Municipiul Bistrița Studiu privind promovarea educării și a participării tuturor
copiilor la învățământul de masă. - proiect cofinantat de
Primaria Bistrita
2018 –Brosura – Kit de supravietuire pentru familiile
persoanelor diagnosticate cu autism - proiect cofinantat
de Primaria Bistrita
Asociaţia Autism Europa Bistriţa militează activ pentru
integrarea copiilor cu TSA în învăţământul de masă. La
momentul actual, 40 de copii urmează terapii de
recuperare în cadrul Centrului. Un procent de 97,5%
dintre ei sunt încadraţi în învăţământul de masă
Pe tot parcursul anului, 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.
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ECHIPA
Coordonare & Administrare

Liviu Cotuţiu,
logoped

Ana Dragu,
preşedinte AAE

Sorin Cot,
Director economic

Maria Câmpan,
șef centru

Ionela Urs,
personal auxiliar

Terapie

Andreea Sărmaş

Ana Silasi

Ana Toma

Ana Maria Onoe

Ioana Cordovan
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Evaluare psihologică

Anca Toader,
psiholog

Kinetoterapie

Ioana Nemeș

Dana Ofelia Oprea,
psiholog

Asistenți sociali

Muzica
• Roxana Costeanu
• Dragu Ana

• Silviu Costea

Facilitatori școlari

Alexandra Stupinean

Voluntari

Agafiței Irina

Ersilia Pop

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
Centrul Judeșean pentru Cultură Bistrița-Năsăud
Club Lions Bistriţa
Club Rotary Bistriţa Nosa
Societatea de Concerte Bistriţa
Casa Ema Bistriţa

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JYSK
Agenţia 215 Bistriţa
Bistriteanul.ro
Cofetăria Cristina
Asociatia Turist în Bistriţa-Năsaud
Brutăria Alces Bistriţa
AVANT Proprietăți
Pyronova Cluj-Napoca
Jidvei SRL
Scott Air Ventilation System
Yate BTS
SMB Industrial
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Contact
Centrul de Resurse și Referință în Autism „Micul Prinț“ – Asociația Autism Europa Bistrița
B-dul Independenței nr. 79, Bistrița
Telefon: 0751.917.406
E-mail: autism.europa@gmail.com

