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Dragos Vlasceanu, .

CUVÂNT

PREȘEDINTELE  ASOCIAȚ IE I  
START  PENTRU AUT ISM

De mici visăm să facem lucruri 
mărețe, să ajungem să schimbam 
lumea. Apoi, pe măsură ce 
creștem ne dăm seama că 
schimbarea nu este atât de 
ușoară, dar este totuși realizabilă. 
Acesta este lucrul care îl urmărim 
noi la centrul Start pentru autism, 
să schimbăm vieți. Poate nu 
reușim încă să schimbăm mii de 
vieți, dar putem să facem o 
diferență pentru 60 de copii cu 
nevoi speciale și familiile acestora.

2019 a fost un an în care ne-am 
dezvoltat și mai mult, în care am 
construit ușor, ușor și cu mult 
entuziasm un Centru care să ofere 
șansa la recuperare pentru si mai 
mulți copii la cele mai înalte 
standarde. Un an în care am 
dezvoltat noi proiecte și inițiative, 
în care am încercat multe lucruri 
noi și mai ales am învătat foarte 
multe.

Dincolo de toate acestea, a fost 
un an în care am reușit alături de 
voi și o echipa de nota 10 să 
schimbam vieți, să contribuim la 
îmbunătățirea unor destine.   
După mai bine de 3 ani de lucru 
intens, suntem și mai convinși că 
implicarea face cu adevărat o 
diferență. Implicarea cu trup și 
suflet în recuperarea acestor 
micuți și progresele care le 
vedem la fiecare dintre ei cred ca 
ne-a animat pe fiecare din noi în 
acest an. 

Intrăm acum într-un nou deceniu 
și, cu ajutorul lui Dumnezeu 
credem că vom putea să aducem 
și mai multă schimbare și 
speranță la zeci de familii și copiii 
acestora. Dar pentru a putea 
continua și a avea un impact cat 
mai mare, avem nevoie de 
susținerea voastră pe mai 
departe, pentru ca doar 
împreună schimbam vieți.
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IMPRESIILEparintilor
Ce apreciați în colaborarea cu noi, 
echipa din centrul Start?
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DE GRUPURI DE SOCIALIZARE

“Promptitudine, interes major acordat 
copiilor, blândețea echipei și o 
atmosferă caldă!”

“Implicare pentru tot ceea ce faceți. 
Devotament în lucrul cu copii.”

“Suntem foarte mulțumiți de 
rezultate și de terapeuții cu care 
lucrăm, de lucrurile minunate în care 
suntem și noi ca părinți implicați. Ce 
să mai, sunteți minunați și nu putem 
trăi unii fără ceilalți. Vă mulțumim 
mult și vă dorim sănătate, răbdare și 
putere de muncă.”

‘Apreciez foarte mult efortul, interesul 
și răbdarea pentru copiii noștri. 
Copilul meu a evoluat mult datorită 
Centrului Start.”

“Implicare, comunicare și foarte mult 
interes din partea echipei, pentru 
copiii noștri speciali. Vă mulțumim 
din suflet pentru tot.”

“Profesionalism, seriozitate, implicare 
și condiții de lucru impecabile.
Apreciez mult că terapeuții sunt 
foarte bine pregătiți și devotați. 
Mediul este foarte bine organizat și 
apreciez faptul că există o foarte bună  
comunicare între părinte și terapeut.”

“Servici de calitate cum ar fi: evaluări 
psihologice, recuperare și integrare a 
copiilor în societate”

“Corectitudinea, implicarea, dăruirea 
și sârguința de care dați dovadă în 
cazul fiecărui copilaș, ne ajută.”

“Muncă, seriozitate, colaborarea în 
permanență cu părinții, răbdarea și 
calmul terapeuților față de copii”

“Pentru mine cel mai mult a contat 
zâmbetul cu care suntem 
întâmpinați zi de zi de toți terapeuții. 
Răbdarea cu care ei lucrează și 
dorința lor de a ajuta cât pot de mult 
acești copii. Felicitări!! Sunteți 
minunați! Eu sunt foarte mulțumită 
de evoluția copilului meu.”

“Implicare, seriozitate, punctualitate 
și spirit de echipă. Într-un cuvânt, o 
adevărată familie”

“Acum doi ani am pășit pragul 
acestui Centru. De atunci viața 
noastră s-a schimbat radical: am 
înțeles ce înseamnă: autismul, 
terapia Aba, importanța grupului de 
socializare și de suport, implicarea 
părintelui în recuperarea copilului cu 
autism și multe altele. În prezent, 
viața copilului este total schimbată, 
rezultatele terapiei ABA se observă 
atât la grădiniță, cât și în mediul în 
care trăiește.”

“Apreciez că vă implicați trup și 
suflet în a ajuta toți copiii care ajung 
în centrul Start.”
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Ce ne recomandă să continuăm 
să schimbăm vieți?

“În primul rând aș recomanda Centrul 
datorită rezultatelor, mediului cald și 
sincer cu care sunt tratați atât copiii 
cât și părinții.”

“Că sunteți minunați și implicați 
100%. La David chiar se văd progrese.”

“Avem rezultate pozitive!”

“Este cel mai bun centru cu terapeuți 
bine pregătiți, cu o sala de 
kinetoterapie foarte bine dotată cu 
aparatură”

“Cei mai buni profesioniști.”

“Seriozitate și rezultate vizibile în 
recuperarea copiilor”

“În cazul copilului meu se văd 
progrese imense și este un centru 
foarte bine organizat.”

“Să vină cât poate de repede și cu 
mare încredere. Pentru mine sunteți 
ca niște îngeri păzitori ai copiilor.”

“Terapeuții Cetrului sunt dedicați în 
ceea ce fac, iar rezultatele sunt pe 
măsura muncii lor.”

“Sunteți o echipă de profesioniști 
minunați.”

“Recomand Centru Start pentru 
autism pentru că este o rază de 
speranță pentru copiii noștri. 
Mulțumim pentru că existați!”

“Echipa specializată pe psihologia 
copilului și adolescentului, terapeuți 
profesioniști care se implică în 
recuperarea copiilor cu autism. 
Recomand tuturor copiilor să vină să 
facă o evaluare în acest Centru 
pentru că este mai bine mai târziu 
decât niciodată! Mulțumim pentru 
tot ce ne-ați învățat, atât pe noi cât și 
pe copiii noștri. Mulțumim pentru 
devotamentul de care ați dat dovadă. 
Mă rog cu copilul meu pentru toți 
copiii Centrului și în special pentru 
terapeuți să vă dea Dumnezeu 
sănătate să puteți schimba și viețile 
altor copii.”Scop

Asociația START PENTRU AUTISM este 
o Asociație Non-profit care are ca scop 
sprijinirea copiilor cu autism și a familiilor 
acestora, aducând speranță în viața lor și 
o schimbare în bine în societatea română.

misiunea noastră

OBIECTIVE

Sa schimbam vieti!.

..
Asociația START PENTRU AUTISM urmărește îndeplinirea 
scopului său, prin atingerea următoarelor obiective:

Să promoveze o tot mai bună înțelegere a 
tulburării de spectru autist în rândul părinților, 
al însoțitorilor, al societății în ansamblu, să 
colaboreze și să sprijine specialiști în domeniu.

Să faciliteze persoanelor în cauză accesul la 
diagnostic și evaluare corectă, cât mai timpuriu 
posibil.

Să promoveze o  paletă largă de servicii de 
sprijinire a familiilor cu persoane cu tulburări de 
spectru autist, pentru creșterea calității vieții 
acestora.

Să organizeze diferite evenimente, 
workshop-uri, tabere și conferințe.

Să strângă fonduri necesare pentru funcționarea 
și dezvoltarea asociației, în vederea îndeplinirii 
scopului acesteia.  

Să promoveze, în beneficiul persoanelor cu 
autism, toate tipurile de acțiuni, prin cooperarea 
dintre membrii asociației, părinți și specialiști, 
într-o viziune pluralistă și pluridisciplinară.

Să acționeze pentru educație, orientare, 
formare, integrare în comunitate și bunăstarea 
copiilor și adolescenților cu tulburări din spectru 
autist, pentru valorificarea și dezvoltarea 
maximă a potențialului acestora, astfel încât să 
trăiască cât mai independent posibil.
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VALORILEnoastre
Iubim și prețuim oamenii.
Tratăm fiecare persoană în mod egal, cu respect și arătând 
iubire. Credem cu tărie că Dumnezeu ne-a creat pe toți și copiii 
sunt generația de mâine și vrem să le oferim ajutor și iubire 
pentru o schimbare în bine a societății noastre.

Profesionalismul.
Toți oamenii care sunt parte din Centrul START, fie 
coordonatori, terapeuți, voluntari sunt caracterizați de 
profesionalism, dedicare și dezvoltare continuă.

încredere.
Credem în potențialul copiilor cu autism și avem încredere că 
ei vor putea, cu ajutorul intervenției timpurii și cu sprijinul 
familiei să înceapă să comunice și să se dezvolte. 
Avem încredere în echipa noastră și în fiecare membru sau 
voluntar al Centrului START că își va îndeplini sarcinile cu 
dedicare și profesionalism.

Colaborarea și parteneriatul.
Pentru a ajunge departe, nu putem reuși decât împreună cu 
alții, prin relații. Strânsa colaborare cu terapeuții, cu părinții, 
cu instituțiile statului, sponsori. etc. Parteneriatele și 
colaborarea sunt cele care ne ajută să facem cu adevărat o 
schimbare în viețile copiilor.
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DRAGOș VLăSCEANU 
Coordonator Centru, psiholog.

SORINA VLăSCEANU 
Psiholog clinician autonom și 
coordonator ABA, masterantă a cursului 
internațional de analiză comportamentală 
aplicată Clemson University.

HITICAS ALEXANDRA
Psiholog clinician, co-coordonator 
și terapeut ABA

ALEXANDRA IVAN
Psiholog și terapeut ABA

MARTA IZABELA
Psiholog și terapeut ABA

IZABELA DUCA
Terapeut ocupațional și terapeut ABA

ROXANA OLOGU
Terapeut ocupațional și terapeut ABA

ANDREEA SAIN
Terapeut ocupațional și terapeut ABA

ANCA PATELIMON
Terapeut ABA

AUREL STOICA
Kinetoterapeut

HITICAS CORNEL
Secretar

CATINCUT RALUCA
Asistent Social, co-coordonator și 
terapeut ABA
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despreautism
“Simți ce înseamnă AUTISMUL din 
primul moment în care ți se spune că 
este un diagnostic irecuperabil, că 
este o condamnare pe viață. Îți pierzi 
copilul, chiar dacă este lângă tine.”

Autismul este o tulburare de 
dezvoltare de origine neurobiologică 
şi este considerată drept una dintre 
cele mai severe tulburări 
neuropsihiatrice ale copilăriei. 

În România, în 2012, erau declarate 
7.179 de persoane diagnosticate cu 
autism (conform Ministerului 
Sănătăţii) însă numărul real al 
acestora este mult mai mare, 
majoritatea nefigurând într-o 
evidenţă oficială.

Incidenţa autismului este de 1 la 59 
persoane, conform unui studiu 
publicat în 2012 de Centrul pentru 
Controlul Maladiilor din Atlanta, 
Statele Unite ale Americii, iar pentru 
ţara noastră specialiştii estimează că 
există cel puţin 15.000 de persoane 
cu autism. 

Această tulburare de dezvoltare se 
manifestă în mod evident în jurul 
vârstei de 2-3 ani, în primul rând 
datorită lipsei sau întârzierii 
dezvoltării limbajului vorbit şi apoi 
datorită celorlalte deficienţe cum ar 
fi stereotipiile, absenţa contactului 
vizual sau dificultăţi în stabilirea 
relaţiilor sociale.
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PRograme    servicii&
Evaluare și diagnosticare

În cadrul Centrului Start, oferim evaluări psihologice, ce presupun diagnosticarea 
corectă prin teste licențiate ADOS-2 , KID-SCID, pentru mai multe tulburări de 
dezvoltare (autism, ADHD, retard, întârzieri în dezvoltare, tulburări de învățare, 
tulburări ale limbajului etc). Pe lângă diagnosticarea corectă, prin evaluarea 
psihologică reușim să punem un coeficient de dezvoltare / coeficient de 
inteligență, prin teste precum Matricile progresive Raven, Nepsy, Wisc. Evaluăm 
devoltarea globală a abilităților cognitive, sociale, ale limbajului și motricității, pe 
baza cărora se realizează planul de intervenție personalizat pentru începerea 
intervenției terapeutice, prin teste precum Denver, Carolina for infants and 
toddler, Ablls-r.

Copilul va beneficia de evaluarea unui psiholog clinician specializat în analiză 
comportamentală aplicată, în urma căreia se va implementa un plan de 
intervenție personalizat atât pe dezvoltarea abilităților deficitare, cât și un plan 
de interventie pe comportamente problematice.

Va fi strict monitorizat și i se va pune la dispoziție o echipă de terapeuți formați 
în analiză comportamentală aplicată (ABA), ce va avea ca scop implementarea 
planului de interventie personalizat.

Analiza aplicată a comportamentului este o metodă de intervenție bazată pe 
teoriile comportamentale, pentru copiii cu tulburare de spectru autist.

Ideea principală de la care pornește este aceea că, comportamentele copiilor 
apar sau nu apar în funcție de mediu. Analiza aplicată a comportamentului arată 
că schimbând anumite condiții în mediu, comportamentele copiilor se schimbă 
în consecință. 

Această intervenție se poate desfășura în medii precum, locuința copilului, în 
copilăria mică, centre specializate pentru intervenție timpurie, și are ca obiectiv 
transferul în grădiniță și scoală, pe măsură ce copilul crește și dobândește 
anumite abilități. Este sistematică și consistentă, și pentru a fi eficientă este nevoie 
de un număr mare de ore pe săptămână (între 20 și 40), se monitorizează strict 
astfel încât, în fiecare moment, evoluția copilului, problemele și competențele să 
fie clare.

Modalitatea prin care copilul este învățat deprinderi, comportamente 
adecvate și cunoștințe, este prin organizarea în pași mici a sarcinilor, permanent 
monitorizați și puternic recompensați până se ajunge la învățarea unor conduite 
mai complexe adecvate vârstei și potențialului copilului.

În cadrul centrului START copilul va beneficia de o evaluare a unui psiholog 
clinician în aplicare acestei forme de terapii (ABA), precum și de un plan de 
intervenție specific pentru nevoile sale, ce va fi stric monitorizat. I se va pune la 
dispoziție o echipa de terapeuți instruiți în metoda ABA ce va avea ca scop 
implementarea programului de intervenție.

Kinetoterapie

Kinetoterapia este o terapie prin mișcare, 
benefică pentru copiii cu autism contribuind la 
îmbunătațirea abilităților motrice și senzoriale, și 
a controlului comportamental. 

 Sedințele de kinetoterapie se desfășoară în urma unei evaluări menite a 
identifica nevoile specifice fiecărui copil. Pentru menținerea motivației copilului, 
terapia prin mișcare se va desfășura într-un cadru de joc, cu exerciții și materiale 
specifice.

Kinetoterapia vine în ajutorul copilului cu autism în urmatoarele paliere: 
îmbunătățește interacțiunea cu partenterul, poate ajuta la diminuarea 
comportamentelor hiperkinetice, stereotipe și agresive, ajută la concentrare, 
coordonare și atenție, și poate oferi un context în care motivația copilului pentru 
mișcare să crească.

Kinetoterapia este necesară și are următoarele obiective: tonifierea 
musculaturii; îmbunătățirea mobilității articulare și a coordonării mișcărilor; 
dezvoltarea motricității generale, grosiere cât și a celei fine; educarea echilibrului 
static și dinamic; educarea ritmului și coordonării mișcărilor; orientarea și 
organizarea spațio-temporală; conștientizarea corectă a schemei corporale.

Terapie ABA și recuperare

Analiza aplicată a comportamentului este o metodă de intervenție bazată pe 
teoriile comportamentale, pentru copiii cu tulburare de spectru autist.

Ideea principală de la care pornește este aceea că, comportamentele copiilor 
apar sau nu apar în funcție de mediu. Analiza aplicată a comportamentului arată 
că schimbând anumite condiții în mediu, comportamentele copiilor se schimbă 
în consecință. 

Această intervenție se poate desfășura în medii precum, locuința copilului, în 
copilăria mică, centre specializate pentru intervenție timpurie, și are ca obiectiv 
transferul în grădiniță și scoală, pe măsură ce copilul crește și dobândește 
anumite abilități. Este sistematică și consistentă, și pentru a fi eficientă este nevoie 
de un număr mare de ore pe săptămână (între 20 și 40), se monitorizează strict 
astfel încât, în fiecare moment, evoluția copilului, problemele și competențele să 
fie clare.

Modalitatea prin care copilul este învățat deprinderi, comportamente 
adecvate și cunoștințe, este prin organizarea în pași mici a sarcinilor, permanent 
monitorizați și puternic recompensați până se ajunge la învățarea unor conduite 
mai complexe adecvate vârstei și potențialului copilului.

În cadrul centrului START copilul va beneficia de o evaluare a unui psiholog 
clinician în aplicare acestei forme de terapii (ABA), precum și de un plan de 
intervenție specific pentru nevoile sale, ce va fi stric monitorizat. I se va pune la 
dispoziție o echipa de terapeuți instruiți în metoda ABA ce va avea ca scop 
implementarea programului de intervenție.
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Asistență la școală/grădiniță | shadow

“Shadowing” presupune adaptarea și integrarea cunoștințelor, abilităților și 
comportamentelor dobândite pe parcursul terapiei atât în cadrul grădiniței sau 
școlii, cât și acasă.

Shadowing-ul presupune sprijinirea copilului în situațiile noi și formarea 
independenței și a adaptabilității transferului de informații, de la nivelul de lecție, 
la cel de context social. Însoțitorul cu rol de “shadow” trebuie să fie aproape 
permanent în programul de integrare socială, atât la gradiniță și la școală, cât și 
în activitățile libere ale copilului (parcuri de distracții, teatru, film, muzee, excursii, 
cumpărături etc.)

Formare și training

Pentru mulți copii, dragostea familiei este tot ce au nevoie. Pentru copiii cu 
autism, TERAPIA este unica lor șansă la o viață independentă în care ei pot 
ajunge să se integreze ușor, ușor în societate.

Centrul START pentru autism împlinește nevoile copiilor cu autism, ADHD și 
Sindorm Down din zona Câmpulungului, oferind servicii psihologice care produc 
schimbare, ajutând astfel la recuperarea lor.

Pentru o rată ridicată de succes în ce priveşte recuperarea, autismul necesită 
intervenţia unor specialişti bine pregătiţi, o intervenţie începută cât mai din timp, 
susţinută, cu o frecvenţă foarte ridicată şi pe termen îndelungat.

Oferim regulat formare și training pentru părintii și cadre didactice din 
dorința de a-i ajuta și a le oferi tot ce au nevoie pentru a vedea rezultate.

Grupuri de socializare
Socializarea presupune învățarea prin interacțiunea cu alții, a unor modele și 

reguli sociale. Scopul grupurilor de socializare este pregătirea pentru integrarea 
în grădinițe și școli.

Obiectivele pe care le urmărim sunt: 
exersarea regulilor sociale (precum salutul la 
venire și la plecare); înțelegerea, generalizarea și 
efectuarea intrucțiunilor (colective, individuale), 
implicarea și realizarea de activități împreună 
cu ceilalți copii; implicarea în jocuri interactive; 
inițierea comunicării și a jocului; dezvoltarea 
capacității de a-și aștepta rândul într-un joc; 
învățarea unor gesturi funcționale cu scopul de 
a comunica; încurajarea contactului vizual între 
copii și cu terapeuții; dezvoltarea abilităților de 
învățare prin imitare.

proiecteevenimente   &
2 aprilie 2019 
În a doua zi din luna aprilie, este marcată Ziua 
Internațională a Conștientizării Autismului. Cu acest 
prilej, la Centrul Start pentru Autism din Câmpulung a 
fost organizat un moment special, menit să sugereze 
încredere, optimism și forță de recuperare. Echipa 
întreagă și mulți alți părinți și copii, alături de domnul 
primar Liviu Taroiu au înălțat baloane albastre spre cer.

Schimbăm viețile 
copiilor cu autism din zona 
Câmpulung Muscel”
Vara aceasta a fost lansat proiectul “Schimbăm viețile 
copiilor cu autism din zona Câmpulung Muscel” inițiat și 
implementat de Centrul Start pentru Autism în cadrul 
programului START ONG. Acesta este un program lansat 

Telus International
Alături de Telus International, am putut să oferim șansa 
la evaluare și diagnostic gratuită pentru 40 de copii, 15 
copii au fost susținuti și ajutați cu terapie ABA mai 300 
de ore, asta înseamnă 18000 de minute de pași pentru o 
viață mai bună.
De asemenea, am susținut workshopuri și training 
pentru cadrele didactice din școli și grădinițe unde 38 
de persoane au fost inspirate și echipate cu idei noi 
legate de abordarea copiilor cu nevoi speciale și 
integrarea lor la grădiniță și școală. Am putut achiziționa 
un videoproiector și alte materiale necesare activităților 
din centru. Iar în septembrie, am putut să ieșim 
împreună ca echipă la un teambuilding unde am 
crescut tot mai mult în unitate și direcție, pentru că doar 
împreună schimbăm vieți.
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de Kaufland România și implementat de Asociația Act 
for Tomorrow. 

În cadrul acestui program finanțat de Kaufland,  23 de 
copiii din Centrul Start pentru Autism au beneficiat de 
450 de ore de terapie gratuite în lunile de vară, evaluări 
și coordonari specializate și facilități moderne împreună 
cu un parc de joacă în exterior. 

Acestea au ajutat semnificativ la schimbarea și 
îmbunătățirea vieților acestor micuți. Toate acestea au 
fost posibile cu ajutorul și finanțarea din partea 
Kaufland România, în cadrul programului START ONG, 
implementat de Act for tomorrow.   

https://www.centrulstart.ro/startongschimbam-vietile-co
piilor-cu-autism-din-zona-campulung-muscel-proiect-fin
antat-de-kaufland-romania/

Proiect cu Primăria Câmpulung
împreuna schimbăm în bine 
viețile copiilor din Centrul 
Start pentru Autism.
A fost proiectul finanțat de Primăria Câmpulung prin 
care am reușit să susținem cu grupuri de socializare 
copiii din centrul nostru. Am susținut astfel 150 de 
grupuri prin care copiii beneficiari au început să facă 
progrese în interacțiunea socială și părinții sunt tare 
multumiți. Am oferit zeci de ore de terapie 
comportamentală aplicată – ABA pentru recuperarea 
copiilor cu nevoi speciale și cazuri sociale. Toate aceste 
ore înseamnă progres și vieți schimbate. Centrul START a 
fost dotat cu materiale necesare desfășurării activității 
(materiale educaționale, jocuri, 2 tablete, un laptop, o 
imprimantă CISS) benefice pentru recuperarea copiilor. 

Crosul caritabil RUN4Change.
De 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor, am reușit să 
facem cu adevărat o schimbare pentru niște copii care 
au nevoie de susținerea noastră. Mobilizarea 
impresionantă, în ciuda ploii, a dovedit că împreună 
putem face diferența.
 
200 de participanți, cu vârste de la 4 ani până la 67 de 
ani, s-au înscris să alerge pentru o schimbare în bine în 
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viața copiilor din Centrul Start pentru autism – 
beneficiarii acestui Cros Caritabil. Felicitări părinților care 
au venit cu copiii lor de mână, prin ploaie, copiilor, 
adolescenților și tuturor oamenilor plini de entuziasm și 
dorință de a ajuta. Mulțumim părinților, adulților, 
profesorilor, antrenorilor, cluburilor sportive care au 
participat și au setat un exemplu. Suma strânsă pentru 
copiii din Centrul Start pentru Autism în urma acestui 
eveniment este de 5680 lei. Aceasta va fi folosită pentru 
cei 50 de copii ai Centrului. Cu ajutorul fiecărui alergător, 
un copil cu autism sau sindorm down va putea să 
înceapă să comunice mai bine cu cei din jur, să învețe să 
ofere și sa primească dragoste. Toate acestea se vor 
transpune în zeci de ore de grupuri de socializare. Și 
toate acestea cu ajutorul echipei dedicate de psihologi 
și terapeuți a Centrului Start pentru Autism.
 
Am fost impresionați de mobilizarea masivă și de inima 
mare a tuturor celor care au contribuit ca acest 
eveniment să își atingă scopul – să schimbe vieți!

Mulțumiri speciale partenerilor noștri: Primăriei 
Câmpulung, Poliției locale, Serviciului de Ambulanță 
Câmpulung, Centrului Start pentru Autism. Mulțumim 
mass media locale: Muscel Tv, Clar TV, Ziarul Exclusiv 
info și Ziarul din Muscel. Mulțumim de asemenea și 
sponsorului principal al evenimentului: Holcim Romania 
și Tim Gym Câmpulung, care ne-au sprijit ca să putem 
organiza evenimentul. 

Apreciem tot efortul depus de echipa de voluntari a 
Crosului Run4change, de echipa de la Holcim și, peste 
toate, de fiecare participant care a alergat pentru 
schimbare.  Ne dorim ca acest fel de eveniment să 
continue și să scriem astfel o nouă fila de istorie și 
implicare comunitară în Muscel.

Workshopuri și traininguri 
Anul acesta am susținut 8 workshopuri și evenimente de 
formare și instruire pentru cadre didactice de la 
grădinițe, școli și părinți. În total peste 75 de cadre 
didactice și 50 de părinți au participat la evenimente de 
formare și sustinere în recuperarea copiilor cu nevoi 
speciale. 
Am avut un workshop special pe nutriție și alimentația 
la copii cu TSA, susținut de dr. Lăcrămioara Petre.

Mișcare și dezvoltare pentru 
copiii cu autism.
Cel mai amplu program al nostru, prin programul În 
stare de bine, prin care timp de 5 luni am reușit să 
aducem multă schimbare.

Să organizăm prima noastră tabară sportivă și educativă.

Să amenajăm o sală de kinetoterapie și să oferim astfel 
servicii de kinetoterapie gratuită.

Campanie de informare și conștientizare privind 
integrarea și aceptarea copiilor cu TSA în scoli și 
grădinițe.

Workshop pe nutriție și alimentație pentru copii cu 
nevoi speciale.

Achiziționarea mai multor teste de sănătate mintală 
(ADOS și WISC) împreună cu dotarea corespunzătoare a 
sălilor de terapie.

Oferirea de servicii terapeutice pentru sănătate mintală. 
Activități de readaptare psihică și fizică prin terapie 
comportamentală.

Și nu în ultimul rând dezvoltarea unor proceduri și 
metode de sustenabilitate financiară prin lansarea a 3 
campanii de promovare și două de fundraise. 

Tabăra sportivă hopa-hopa 
pentru copiii cu nevoi speciale 
din Centrul Start pentru autism 
Centrul Start pentru Autism a organizat, în primele trei 
zile din luna noiembrie, prima tabără sportivă cu tema 
Hopa-Hopa.  130 de persoane, din care  50 de copii cu 
nevoi speciale (autism, sindrom down, ADHD și alte 
tulburări de dezvoltare) înscriși în Centrul Start au avut 
parte de un timp extraordinar: mișcare, sport, socializare 
și acceptare. Am avut sesiuni organizate de profesori de 
sport, kinetoterapeuți, activități sportive în apă, cântecul 
taberei: hopa-hopa, ștafete și multe alte activități menite 
să îi ajute și dezvolte pe cei mici. De  asemenea, a fost 
un timp benefic și pentru părinții copiilor care au avut 
ocazia să se cunoască mai bine și să se încurajeze 
reciproc.
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Despre Programul În stare de bine
În stare de bine este un program de finanțare ce oferă anual granturi 
nerambursabile în valoare totală de 1 milion de euro organizațiilor 
neguvernamentale din România, susținut de Kaufland România și 
implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile. Obiectivul 
programului este creșterea calității vieții locuitorilor din comunitățile 
rurale și urbane, prin sprijinirea inițiativelor care au un impact pozitiv în 
domeniile cultură, sport sau viaţă sănătoasă şi care se adresează cu 
prioritate grupurilor vulnerabile. Pentru mai informații, accesați 
www.instaredebine.ro.

Despre Kaufland România 
Kaufland se numără printre cele mai mari companii de retail din Europa, 
cu peste 1.270 de magazine în 7 țări și o rețea de 126 de magazine în 
România. Asumarea responsabilității ecologice și sociale este un aspect 
esențial al politicii corporative Kaufland. Crezul companiei constă în 
ideea că lumea poate fi un loc mai bun prin implicarea fiecăruia, de 
aceea, în 2018, Kaufland a dezvoltat platforma „Implicarea face 
diferența”, sub umbrela căreia sunt comunicate toate acțiunile de 
responsabilitate socială. Cea mai mare parte a proiectelor CSR ale 
companiei sunt desfășurate în parteneriat cu asociații 
nonguvernamentale regionale sau naționale și urmăresc implementarea 
de programe sociale complexe ce se adresează unor grupuri mari de 
beneficiari. Pentru mai multe informații, vizitați www.kaufland.ro.

Despre Fundația pentru Dezvoltarea 
Societății Civile
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile (FDSC) este o organizație 
neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1994, la inițiativa 
Comisiei Europene. FDSC promovează o societate civilă puternică și 
sustenabilă, care contribuie la apărarea valorilor democratice, prin 
sprijinirea actorilor societății civile, mobilizarea de resurse, încurajarea 
unui mediu favorabil  și întărirea cooperării cu celelalte sectoare. Pentru 
mai multe informații, accesați www.fdsc.ro. 
https://www.centrulstart.ro/miscare-si-dezvoltare-pentru-copiii-cu-autism/

Toate acestea au fost posibile când, împreună cu câte un 
părinte și echipa de voluntari, copiii s-au bucurat de 
aerul de munte și de multe activități sportive. 

Câteva impresii din partea părinților:
”Copilul meu nu mai e la fel față de cum a venit. Sunt 
surprinsă cum în trei zile s-a schimbat și adaptat așa de 
mult. Nu mă așteptam să îi prindă așa de bine.”

”Ne place foarte mult programul și organizarea. Sport, 
mișcare, voie bună și socializare - de acestea au mare 
nevoie copiii noștri, de socializare și de acceptare.”

”Lăudăm inițiativa organizării acestei tabere și 
mulțumim Kaufland România. Cazare ireproșabilă, 
activități super și multă mișcare. Pot să spun că mi-am 
adus și eu aminte de copilărie, că m-am jucat și eu” ne 
spunea o altă mămică în tabără.

”Pentru noi, organizarea acestei tabere pentru copiii și 
părinții centrului Start a fost un vis devenit realitate. O 
gură de aer pentru părinții supra-solicitați și un mod 
concret prin care sa îi putem implica în activități 
sportive și sa le arătăm dragoste și acceptare. A fost ceva 
magic în cele 3 zile de tabăra. Începand cu excursia la 
Dino Parc până la medaliile de campioni care le-au 
primit la finalul taberei. Implicarea chiar face diferența 
în viața oamenilor. Chiar schimbă vieți” ne spunea unul 
din organizatorii taberei.

”Mișcare și dezvoltare pentru copiii cu autism” este un 
proiect derulat de Asociația „Start pentru Autism” și 
finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de 
Kaufland România și implementat de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile. 

În cadrul acestui proiect o mare parte din copiii 
Centrului Start pentru Autism beneficiază de 
Kinetoterapie și terapie de recuperare. De asemenea, 
urmează un workshop special pentru nutriție și alte 
campanii în beneficiul copiilor din Centrul Start.

Mai multe detalii despre tabăra organizată și despre 
proiectul “Mișcare și dezvoltare pentru copiii cu autism” 
puteți găsi accesând:
www.centrulstart.ro/tabara-sportiva-hopa-hopa/, pe 
pagina de Fb  www.facebook.com/centrul.start/ și pe 
canalul de Instagram www.instagram.com/centrul.start/



Asociația Start pentru autism - Raport anual 2019 |   17

Toate acestea au fost posibile când, împreună cu câte un 
părinte și echipa de voluntari, copiii s-au bucurat de 
aerul de munte și de multe activități sportive. 

Câteva impresii din partea părinților:
”Copilul meu nu mai e la fel față de cum a venit. Sunt 
surprinsă cum în trei zile s-a schimbat și adaptat așa de 
mult. Nu mă așteptam să îi prindă așa de bine.”

”Ne place foarte mult programul și organizarea. Sport, 
mișcare, voie bună și socializare - de acestea au mare 
nevoie copiii noștri, de socializare și de acceptare.”

”Lăudăm inițiativa organizării acestei tabere și 
mulțumim Kaufland România. Cazare ireproșabilă, 
activități super și multă mișcare. Pot să spun că mi-am 
adus și eu aminte de copilărie, că m-am jucat și eu” ne 
spunea o altă mămică în tabără.

”Pentru noi, organizarea acestei tabere pentru copiii și 
părinții centrului Start a fost un vis devenit realitate. O 
gură de aer pentru părinții supra-solicitați și un mod 
concret prin care sa îi putem implica în activități 
sportive și sa le arătăm dragoste și acceptare. A fost ceva 
magic în cele 3 zile de tabăra. Începand cu excursia la 
Dino Parc până la medaliile de campioni care le-au 
primit la finalul taberei. Implicarea chiar face diferența 
în viața oamenilor. Chiar schimbă vieți” ne spunea unul 
din organizatorii taberei.

”Mișcare și dezvoltare pentru copiii cu autism” este un 
proiect derulat de Asociația „Start pentru Autism” și 
finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de 
Kaufland România și implementat de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile. 

În cadrul acestui proiect o mare parte din copiii 
Centrului Start pentru Autism beneficiază de 
Kinetoterapie și terapie de recuperare. De asemenea, 
urmează un workshop special pentru nutriție și alte 
campanii în beneficiul copiilor din Centrul Start.

Mai multe detalii despre tabăra organizată și despre 
proiectul “Mișcare și dezvoltare pentru copiii cu autism” 
puteți găsi accesând:
www.centrulstart.ro/tabara-sportiva-hopa-hopa/, pe 
pagina de Fb  www.facebook.com/centrul.start/ și pe 
canalul de Instagram www.instagram.com/centrul.start/



18  |   Asociația Start pentru autism - Raport anual 2019

Concert Caritabil: 
Aducem bucurie
Luni, 16 decembrie la Casa de Cultură a Sindicatelor a 
fost multă bucurie. Un concert caritabil cu artiști de 
renume. Bucurie primită și bucurie oferită la maxim.

Mai jos sunt cei care au contribuit din plin la a aduce 
bucurie copiilor cu nevoi speciale din Centrul Start și ne 
dorim să le mulțumim tare mult.

Mulțumim Centrul Cultural Județean Argeș si doamnei 
directoare Araxy Negoșanu împreună cu secția de 
divertisment formată din: Monica Anghel, ELENA NICIU, 
Musicals by Gina Pavel, Alexandru Anghel, Fabian 
Sanchez și @Jojo - Cătălina Grama. Ați făcut o treabă 
excelentă și ați adus multă bucurie. Vă mulțumim și 
pentru vizita făcuta la Centrul nostru și vă mai așteptăm. 

De asemenea mulțumim și partenerilor noștri: Primăria 
Câmpulung și domnului primar Liviu Taroiu, Casa De 
Cultură a Sindicatelor C.D.Aricescu Câmpulung, 
MuscelTv Campulung, CLAR TV - Muscel, John Musicals, 
Echipei de organizare și echipei centrului Start pentru 
Autism. Fotografului evenimentului @Mihail Oprescu de 
la Argeșul de Poveste, Ioan Neacsu DelaFun și Kaufland 
Romania împreună cu FDSC. Care fac o diferență și aduc 
o mare bucurie copiilor din Centrul Start.

“Mișcare și dezvoltare pentru copiii cu autism” este un 
proiect derulat de Asociația „Start pentru Autism” și 
finanțat prin programul „În stare de bine”, susținut de 
Kaufland România și implementat de Fundația pentru 
Dezvoltarea Societății Civile.

Toate fondurile strânse în cadrul acestui eveniment vor 
aduce multă bucurie copiilor din centrul Start pentru 
Autism și ne vor ajuta să putem schimba vieți pe mai 
departe. S-a strâns suma de 5631 RON iar banii care s-au 
strâns ne vor ajută să putem susține cu 70 de ore de 
terapie copii cu autism și 80 de ore de kinetoterapie. 
Cei care doresc sa ne susțină în continuare, o pot face și 
online https://www.centrulstart.ro/doneaza/

A fost primul nostru concert caritabil și a adus multă 
bucurie. Am fost încântați să vedem oameni cu inimă 
mare, care au fost dispuși să se implice în viața 
comunității și să arate generozitate. 
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Credem cu tărie că ușor, ușor, prin solidaritate vom 
putea face și mai multe lucruri bune și astfel să putem 
schimba cât mai multe vieți.  Vă mulțumim și vă dorim 
Sărbători Fericite. 

Din partea echipei Centrului Start pentru autism, 
Dragoș Vlăsceanu.

#schimbamVieti
#ImplicareaFaceDiferenta
#FDSC, #Kaufland, #CentrulStart
#CentrulCulturalJudeteanArges
#AducemBucurie

eveniment de Crăciun:
înapoi la poveste
Am încheiat anul în familie, cu peste 130 de persoane în 
sala de conferințe a primăriei unde ne-am întors din nou 
la poveste. Povestea Crăciunului și a Mântuitorului care a 
venit în lume să ne aducă speranță. 

Cadouri multe, bucurie, atmosferă de sărbătoare și 
multe zâmbete alături de colindători au făcut această 
seară tare specială.

Schimbam vieti!.

.



raportfinanciar

intrări

cheltuieli

+

-
96991
INTRĂRI DIN 
REDIRECȚIONARE 2%

SPONSORIZARE 
FIRME 20%

36302

PROIECTE FINANȚĂRI
NERAMBURSABILE

219725

DONAȚII 
70412

EVENIMENTE CARITABILE
12811

SALARII ANGAJAȚI
232493

SERVICII
49395

EVENIMENTE
69649

MATERIALE
44288

COMISIOANE BANCARE, 
ALTELE

1235

SEDIU ȘI CONSUMABILE
35151

50%

8%

22%

16%

54%

10% 16%

11%

8%



22  |   Asociația Start pentru autism - Raport anual 2019

MULȚUMIRI

Parteneri:
Primăria Câmpulung
Inspectoratul școlar Județean Argeș
Grădinița sf. Marina din Visoi 
Consiliul Cultural Județean Argeș

Cabinet individual de psihologie 
Vlăsceanu Sorina Elena

Cabinet medical individual psihiatrie 
pediatrică Stan Cristina Mărioara 

Cabinet medical individual 
dr. Chivu Anca

Casa de cultură a sindicatelor C.D 
Aricescu Câmpulung.

Sponsori
Kaufland România
FDSC
Telus International
Daco
Adaconi
Holcim România
Gravolab
Fun Courier - Câmpulung

Casa Ethos 
FYK 
International work finder
Green Enviro Solutions

Colaboratori:
Restaurant Ciobănașu
Cofetăria Un baiat și o fată
SALF
Kings Kids – loc de joacă
Mădălina
TIM Gym 

Media:
Muscel TV
Muscel FM
Clar TV
Evenimentul Muscelean
Stiri.ong
Ziarul exclusiv
Ziarul profit
Obiectiv de Argeș
Ziare.com
Mihail Oprescu – fotograf 
Alin Zoe – fotograf

Multumiri speciale partenerilor si
 sponsorilor nostri care ne-au fost alaturi 

sa putem schimba vieti si in 2019

..

.

. .

,

,



ASOCIAȚIA START PENTRU AUTISM
Str. Dumitru Alimanisteanu, nr. 1A, Câmpulung, Argeș
Tel. 0732 731 671, 0721 242 394
Email: centrul.start@gmail.com
http://www.centrulstart.ro
https://www.facebook.com/centrul.start/

CF. 36747229, Nr.Reg. Asoc/Fundațiilor 11/05.09.2016
Cont bancar Banca Transilvania – Agenția Câmpulung Muscel
RO 80 BTRLRONCRT 03531 53101

ne vedem și în 2020 să

Schimbam vieti!.
.
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