
Ajută un copil să înţeleagă
lumea noastră!

ACTIVITATEA HELP AUTISM ÎN CIFRE

care derulează programe 
de diagnoză precoce 
şi intervenţie timpurie
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pentru creşterea calităţii 
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instruite gratuit în cadrul cursului 
„Integrarea copiilor cu autism în 
grădiniţe şi şcoli de masă.”
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PESTE 1.250.000 DE ORE DE TERAPIE
www.helpautism.roTel.: 0371 184 067 Help Autism

 DE TERAPEUTI 

În România sunt peste 30 000 de copii 
afectaţi de tulburarea din spectrul autist - una 
dintre cele mai des întâlnite afecţiuni ale 
copilăriei.

Slaba informare, lipsa specialiştilor, 
influenţele prejudecăţilor, duc la întârzierea 
diagnosticării, respectiv la întârzierea 
intervenţiei terapeutice sau chiar lipsa ei din 
pricina lipsei fondurilor - costul terapiei unui 
copil cu TSA ridicându-se la peste 4.000 de 
lei lunar.

Pentru creşterea şanselor de recuperare, 
intervenţia terapeutică trebuie să fie zilnică şi 
în regim susţinut, iar principiile trebuie 
însuşite şi aplicate şi acasă, de către familie. 
Lipsa stimulării prin terapie a copilului cu TSA 
îl poate transforma într-un adult neintegrat şi 
de cele mai multe ori, instituţionalizat.

DESPRE HELP AUTISM

Povestea Help Autism începe în anul 
2010 în urma experienței personale a 
fondatorilor care au luptat pentru a-și ajuta 
copilul diagnosticat cu tulburare de spectru 
autist. Impulsionaţi de persoanele care i-au 
susţinut dar și de provocările întâmpinate în 
calitate de părinţi în încercarea de a găsi 
soluţii pentru recuperarea propriului copil, au 
demarat activitatea de conștientizare a 
autismului dar și programe de sprijin și 
consliere pentru cât mai mulți copii cu acest 
diagnostic și familiile acestora. În cei peste 6 
ani, li s-au alăturat peste 400 de familii, 
fiecare cu propria poveste și propriul drum în 
recuperarea copilului.

Asociația Help Autism se implică activ în 
derularea de programe de conștientizare a 
autismului, diagnostic precoce și intervenție 
timpurie pentru copiii cu autism. Pe lângă 
activitatea susținută în schimbarea statutului 
autismului în România, asociația oferă servicii 
de terapie în cadrul celor 6 centre, 6 
parteneriate public-private - cu Direcțiile de 
Asistență Socială și Protecția Copilului din 
București, Suceava, Drobeta Turnu-Severin, 
Dâmbovița - și la domiciliu,  defășoară cursuri 
de formare în terapie ABA, cursuri gratuite 
pentru informarea cadrelor didactice, 
workshop-uri și sedințe de consiliere pentru 
părinți și este co-organizator al Conferinței 
Internaționale ABA - știința care stă la baza 
terapiilor de recuperare în autism.

www.helpautism.roHelp Autism



7 ediţii Rocket Bike Fest 

Concurs de ciclism cross country, organizat bianual, 
care îşi propune să sprijine un stil de viaţă sănătos şi să 
promoveze ciclismul ca mod de petrecere a timpului liber. 
Evenimentul vine în întâmpinarea tuturor iubitorilor de 
natură şi a pasionaţilor de competiţii sportive, având ca 
obiectiv conştientizarea autismului şi susţinerea 
programelor de integrare a copiilor diagnosticaţi cu 
tulburări din spectrul autist.

4 ediţii "Suflet în culori" 

Concert caritabil organizat anual,  pe scena Sălii Radio 
din Bucureşti, de către Asociaţia pentru Muzică, Artă şi 
Cultură, în beneficiul Asociaţiei Help Autism. Prin 
organizarea acestui concert caritabil se urmăreşte 
strângerea de fonduri din vânzarea unui număr cât mai mare 
de bilete. Sumele colectate sunt menite să uşureze 
activitatea Asociaţiei Help Autism şi să ofere acces la 
terapie gratuită unui număr cât mai mare de copii 
diagnosticaţi cu autism.

PROIECTELE NOASTRE CENTRELE HELP AUTISM

4 ediţii TROFEUL GENEROZITĂŢII

Eveniment prin care Asociaţia Help Autism reuneşte, la 
sfârşit de an, sponsori, parteneri şi voluntari care au sprijinit 
cauza copiilor cu autism în România. Trofeul Generozităţii 
este darul pe care noi îl facem, în fiecare an, celor mai 
generoşi oameni şi celor mai implicate companii în 
schimbarea statutului autismului în România.

6 ediţii Conferinţa Internaţională ABA

Conferinţa Internaţională ABA este principalul eveniment, 
din România, dedicat cercetării şi teoriei în Analiză Aplicată 
a Comportamentului (principala metodă de intervenţie în 
tulburarea de spectru autist). Pe parcursul celor 3 zile de 
conferinţă şi workshopuri, evenimentul, organizat de 
Asociaţia Help Autism şi ATCA, strânge anual peste 500 de 
participanţi şi îşi propune să continue formarea în terapia 
ABA prin abordarea, în fiecare an, a noilor descoperiri 
ştiinţifice şi practicilor internaţionale, în domeniul terapiei 
copiilor cu TSA.  www.conferinta-aba.ro

www.rocketbike.ro

www.helpautism.ro/evenimente/trofeul-generozitatii

www.helpautism.ro/evenimente/suflet-in-culori

În anul 2015, beneficiind de oportunitatea unei finanţări europene, Asociaţia 
Help Autism a înfiinţat Structura de Economie Socială AHA PRINT. Această 
structură şi-a început activitatea pe piaţa liberă, profiturile urmând a fi 
direcţionate către facilitarea terapiei gratuite pentru cât mai mulţi copii cu TSA. 

De cele mai multe ori, din pricina lipsei de informare în ceea ce priveşte drumul de 
urmat de la identificarea primelor semne ale afecţiunii până la obţinerea unui 
diagnostic şi începerea terapiei, părinţii copiilor cu TSA întâmpină dificultăţi în 
identificarea celei mai bune soluţii pentru recuperarea copiilor lor. 

www.autismconnect.ro este singura platformă din România ce oferă imaginea 
completă a resurselor din sfera Tulburărilor din Spectrul Autist: terapeuţi, instituţii 
medicale, instituţii de învăţământ, organizaţii non-guvernamentale, direcţii de 
asistenţă socială şi protecţia copilului, legislaţie specifică la zi, ultimele ştiri din 
domeniu, calea de urmat, de la primele semne ale afecţiunii până la recuperarea 
completă a copiilor cu TSA.

    Echipa noastră de profesionişti, cu peste 20 de ani de experienţă în domeniul 
producţiei publicitare, ajutaţi de echipamente noi, de ultima generaţie, lucrează cu 
pasiune pentru ca fiecare material tipărit ieşit din atelierul nostru să mulţumească şi 
cei mai pretenţioşi clienţi.

Atelierul de producţie publicitară 
oferă servicii de produse tipărite, în 
tiraje mici şi medii într-o gama variată 
precum şi servicii de creaţie şi design 
grafic. Datorită dotărilor de top, 
oferim clienţilor produse care acoperă 
necesităţile oricărui tip de business, de 
la cărţi de vizită şi pliante la mesh-uri, 
bannere, colantări vitrine sau 
autoturisme, utilajele acoperind toate 
tipurile de finisări. www.ahaprint.ro

“Noi îţi colorăm calea către succes!”

După doar un an, într-o altă parte de oraș, în parteneriat cu DGASPC Sector 3, am 
deschis, în 2014, centrul Casa Soarelui - centru gratuit de diagnostic precoce, evaluare 
psihologică şi consiliere pentru copiii cu întârzieri în dezvoltare şi părinţii acestora. 
Pentru noi aici e locul în care Vlăduț a recuperat suficient încât să meargă la o școală 
de masă, Adelina a învățat prima poezie iar Claudia cum să împartă și să se joace. Ei 
și alți 32 de copii descoperă în continuare aici, oră cu oră, copilăria

Centrul
Casa

Soarelui

În 2015, am ajuns în nordul capitalei şi am deschis primul centru de terapie din această 
zonă, cu sprijinul Kaufland România. Astăzi, la doi ani de la inaugurare, 21 de prichidei 
au parte, în centrul Help Autism Nord, de îndrumarea unei frumoase echipa de 
psihoterapeuţi, pe drumul către copilăria pe care o merită.

Centrul
Nord

Primăvara anului 2016 a venit cu o nouă reuşită pentru echipa Help Autism şi cu şansa 
la recuperare pentru alţi 25 de copii diagnosticaţi cu TSA. Noul capitol al frumoasei 
noastre poveşti a primit numele lui Mălin, micuţul care a inspirat începutul aventurii 
Help Autism. Centrul Mălin este cel mai mare dintre centrele Help Autism, incluzând şi 
Centrul Titan, cu 49 de prichindei integraţi aici, în programe de terapie. 

Centrul
Mălin

La Suceava, în 2013, alături de un grup de oameni frumoşi, am înfiinţat prima filială 
Help Autism, cu 8 copii integraţi în terapie. Dar, cum poveştile ce încep frumos nu pot 
continua decât în acelaşi fel, în vara anului 2016, filiala Help Autism Suceava se 
transformă într-un centru în toată regula, oferind loc pentru programele de terapie a 
nu mai puţin de 32 de copilaşi din judeţ.

Centrul
Suceava

Deschiderea Centrului Help Autism Delea Nouă, în anul 2013, şi includerea în 
programul de terapie a 25 de copii, a reprezentat începutul poveştii de bine, Help 
Autism. În cei 4 ani de funcţionare au beneficiat de terapie în acest centru peste 70 de 
copii, pentru ca astăzi, 48 de copii să facă aici primii paşi către recuperare prin terapie 
ABA, kinetoterapie și terapie 3C.

Centrul
Delea
Nouă

1 leu pe zi
timp de un an

Ajută şi tu!
www.1leupezi.ro

ne ajută să oferim 
servicii gratuite

pentru orice copil cu 
autism din România.


