C ă t r e : PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA
ANUNȚ DE LANSARE A PROIECTULUI
Asociaţia Autism Europa Bistrita anunţă lansarea proiectului
Servicii de terapie individuală și de grup pentru copii și tinerii cu
autism, care se va derula în perioada mai-septembrie 2020
Proiectul beneficiază de cofinanţare de la bugetul local al Municipiului
Bistriţa pentru domeniul social, în baza prevederilor Legii nr.350/2005
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi nonprofit de interes general.
Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea serviciilor
sociale specializate pentru grupuri de copii și tineri cu dizabilități
neuropsihice.
Obiective specifice:
 Funcționarea unui grup de terapie ocupațională pentru tinerii
cu dizabilități neuropsihice
 Terapie individuală și de grup pentru copii cu tulburări din
spectrul autist
 Terapie și consiliere individuală și de grup pentru părinți
Valoarea totală a proiectului este de 22.500 lei, din care:
o fonduri solicitate de la bugetul local al Municipiului Bistriţa
(cuantumul finanţării solicitate ) 15.000 lei;
o contribuţia solicitantului beneficiar al finanţării (de minimum 10%
din valoarea totală a proiectului) 7.500 lei;
o total buget proiect: 22.500 lei (finanţarea solicitată + contribuţia
solicitantului).

Principalele activităţi care se vor derula în vederea atingerii obiectivului
proiectului:

Nr.

Activitate

Formarea și
dezvoltarea unui grup
de terapie ocupațională
1. pentru tineri cu
dizabilități neuropsihice
Terapie de recuperare
individuală pentru copii
2. cu tulburări din spectrul
autist
Consiliere individuală și
3. de grup pentru părinții

Loc de
desfăşurare

Descrierea activităţii
Activitățile de grup vor avea ca
obiect dezvoltarea abilităților de
socializare,
autoservire,
dezvoltarea comportamentelor
de cooperare, realizarea de
materiale artizanale.
Terapie
de
recuperare
individuală în vederea integrării
în grup a copiilor cu tulburări din
spectrul autist
Consiliere individuală și de grup
pentru părinții copiilor cu TSA

Durata

CRRA
Micul Prinț
Bistrița

Mai-Oct
2020

CRRA
Micul Prinț
Bistrița

Mai-Oct
2020

CRRA
Micul Prinț
Bistrița

Mai-Oct
2020
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