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Ce ne propunem?

formarea psihoterapeuţilor în Analiza Aplicată a Comportamentului 
(terapia ABA). Aceasta este știinţa care stă la baza recuperării copiilor cu 
autism și un liant pentru toate celelalte terapii complementare;

crearea unui serviciu multidisciplinar de terapie care cuprinde, pe lângă 
terapie ABA, ergoterapie, ludoterapie, terapie ocupaţională și ateliere de 
socializare pentru a crește șansele de recuperare a copiilor;

oferirea de terapie 1 la 1, psihoterapeut – copil, în cadrul centrelor înfiinţate;

dezvoltarea aplicaţiei IT “Eu învăţ despre lume prin imagini”, un mate
rial educaţional, conceput special ca sprijin pentru  psihoterapeuţi, care va 
permite stimularea copiilor în drumul spre  recuperare;

realizarea unei ample campanii adresate medicilor de familie, în mediul 
online, dar și prin întâlniri cu aceștia în cabinetele proprii, în vederea 
încurajării aplicării gratuite a chestionarului de screening, aprobat de 
Ministerul Sănătăţii, care permite identificarea primelor simptome ale 
tulburării de spectru autist. Medicii de familie au un rol fundamental în 
depistarea tulburării și îndrumarea părintelui către un medic specialist.

posibilitatea fiecăruia dintre noi de a ne implica activ în susţinerea terapiei 
copiilor cu autism prin modalităţi simple de donaţie, accesând platforma 
de strângere de fonduri 1leupezi.ro, devenind astfel un prieten al copiilor 
care au nevoie de sprijin.

Ce știm despre autism?

Autismul este o afecţiune considerată drept una dintre cele mai severe tulburări 
neuropsihiatrice ale copilăriei, mai frecventă decât cancerul, diabetul şi sindromul 
Down. Statisticile internaţionale ne arată că 1 din 68 de copii suferă de autism. 
În România numărul copiilor afectaţi de această tulburare este estimat la peste 
30.000 iar datele din ultimii ani indică o creştere continuă a copiilor diagnosticaţi. 

Serviciile pentru copiii cu autism sunt încă insuficiente, numărul specialiștilor este 
limitat, iar din cauza gradului redus de informare a populaţiei legat de semnele 
tulburării, diagnosticarea se face, în cele mai multe cazuri, târziu. Diagnosticarea 
la o vârstă cât mai fragedă și terapia personalizată, susţinută, reprezintă cele mai 
bune soluţii pentru creșterea, cu peste 50%, a șanselor de recuperare, integrare 
în societate şi a unei vieţi cât mai aproape de normalitate pentru copiii cu autism.  

Din luna martie 2016, Asociaţia Help Autism, împreună cu Asociaţia Autism 
Terapie, Sport și Arte Argeș continuă eforturile de a găsi soluţii privind 
recuperarea și integrarea copiilor cu autism prin:

înfiinţarea a 3 noi centre: Centrul Mălin din București, Centrul Mihai din 
Argeș și Centrul Help Autism din Suceava. În cadrul acestora, 75 de copii 
cu tulburări de spectru autist primesc gratuit terapie din partea specialiștilor; 

creșterea interesului comunităţii asupra nevoilor de recuperare și de 
integrare a copiilor cu autism în școală și în societate;

identificarea precoce, chiar de la 2 ani, a copiilor ce prezintă simptomele 
tulburării de spectru autist, cu sprijinul a 2000 de medici de familie și pediatri.



ASOCIAŢIA HELP AUTISM

La 6 ani de la înfiinţare, cu 80 de psihoterapeuţi, peste 380 de copii cu tulburări 
de spectru autist beneficiari ai serviciilor de terapie, 500 de părinţi implicaţi, 
1000 de cadre didactice instruite gratuit pentru integrarea copiilor în școlile de 
masă, 6 centre în Bucureşti şi o filială în Suceava, asociaţia se implică activ 
în derularea de programe de conștientizare a autismului, diagnostic precoce și 
intervenţie timpurie pentru copiii cu autism.

Este o organizaţie care vine în sprijinul copiilor cu tulburări de spectru autist, 
precum şi cu alte tulburări neuropsihomotorii şi a familiilor acestora. Asociaţia 
acţionează şi sprijină identificarea precoce şi ameliorarea calităţii vieţii precum 
și integrarea socială a copiilor.

Str. Episcop Chesarie, Nr. 6, Sector 4, București
Tel: 0371.184.067
Email: contact@helpautism.ro; 
www.helpautism.ro

Aleea Dobrogea, Nr. 8, Pitești, Argeș
Tel: 0722.535.022; 0774.432.811
Email: atsa.arges2016@yahoo.ro
asociatiaautismterapiesportsiartearges.info
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