


Cine suntem?Cine suntem? -- suntem o organizaŃie suntem o organizaŃie 
neguvernamentală ce acŃionează în domeniul neguvernamentală ce acŃionează în domeniul 
protecŃiei copilului şi a persoanelor cu autism, protecŃiei copilului şi a persoanelor cu autism, 

înfiinŃată în luna mai  a anului 2003, la initiativa înfiinŃată în luna mai  a anului 2003, la initiativa 
Fundatiei STAR OF HOPE Romania. Fundatiei STAR OF HOPE Romania. 

MisiuneaMisiunea asociaŃiei este îmbunătăŃirea calităŃii asociaŃiei este îmbunătăŃirea calităŃii 
vieŃii persoanelor cu autism şi a familiilor vieŃii persoanelor cu autism şi a familiilor vieŃii persoanelor cu autism şi a familiilor vieŃii persoanelor cu autism şi a familiilor 

acestora.acestora.
Viziunea:Viziunea: O Românie în care drepturile O Românie în care drepturile 

fundamentale ale persoanelor cu autism să fie fundamentale ale persoanelor cu autism să fie 
respectate prin crearea şi susŃinerea tuturor respectate prin crearea şi susŃinerea tuturor 

punŃilor de acces la ele.punŃilor de acces la ele.



Scopul:Scopul: Abordarea multidisciplinară în indentificarea, Abordarea multidisciplinară în indentificarea, 
cunoaşterea şi satisfacerea necesităŃilor şi drepturilor cunoaşterea şi satisfacerea necesităŃilor şi drepturilor 

persoanelor cu autism.persoanelor cu autism.
BeneficiariBeneficiari: copiii, tinerii, adulŃii cu autism şi familiile : copiii, tinerii, adulŃii cu autism şi familiile 

acestora din judeŃul Iaşi.acestora din judeŃul Iaşi.
ServiciiServicii: informarea şi consilierea familiei, grupuri suport : informarea şi consilierea familiei, grupuri suport 
pentru părinŃi, întâlniri cu specialişti, activităŃi de recreere pentru părinŃi, întâlniri cu specialişti, activităŃi de recreere pentru părinŃi, întâlniri cu specialişti, activităŃi de recreere pentru părinŃi, întâlniri cu specialişti, activităŃi de recreere 

(serbări, zile de naştere, inot, club de week(serbări, zile de naştere, inot, club de week--end etc.), end etc.), 
participarea parintilor la cursuri si seminarii organizate pe participarea parintilor la cursuri si seminarii organizate pe 
diverse teme, schimburi de experienta, participare prin diverse teme, schimburi de experienta, participare prin 
scrierea de articole la redactarea revistei asociatiei scrierea de articole la redactarea revistei asociatiei ––

AutismAutism--Hazard Hazard 



PROIECTEPROIECTE
�� Piscina Piscina –– inot pentru copii inot pentru copii 

cu dizabilitaticu dizabilitati

Prin acest proiect intentionam Prin acest proiect intentionam 
sa oferim copiilor cu dizabilitati sa oferim copiilor cu dizabilitati 

( sindrom Down, autism, ( sindrom Down, autism, 
pareze/paralizii cerebrale, pareze/paralizii cerebrale, 

retard mental )retard mental ), , 
sanse de practicare a inotuluisanse de practicare a inotului..sanse de practicare a inotuluisanse de practicare a inotului..

Acest proiect isi propune si Acest proiect isi propune si 
socializarea copiilor cu socializarea copiilor cu 
dizabilitati si a familiilor dizabilitati si a familiilor 
acestora, prin aceasta acestora, prin aceasta 

activitate aducactivitate aducaand nd familiile familiile 
impreuna, intrimpreuna, intr--un spatiu placut un spatiu placut 
si pentrusi pentru oo activitate pe care activitate pe care 

nene--o dorim instructiva.o dorim instructiva.



Club de weekClub de week--endend
�� Fiecare copil este unic, are valoare inestimabila fiind creatia lui Dumnezeu. Fiecare Fiecare copil este unic, are valoare inestimabila fiind creatia lui Dumnezeu. Fiecare 

copil are capacitati diferite, posibilitati diferite de dezvoltare. Recunoastrea copil are capacitati diferite, posibilitati diferite de dezvoltare. Recunoastrea 
particularitatilor fiecaruia, respectanduparticularitatilor fiecaruia, respectandu--le unicitatea, ne obliga sa oferim oportunitati le unicitatea, ne obliga sa oferim oportunitati 
egale tuturor copiilor.egale tuturor copiilor.

�� In judetul Iasi se afla in evidenta Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului In judetul Iasi se afla in evidenta Directiei de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului 
un numar de peste un numar de peste 300300 de copii cu autism si elemente de autism. de copii cu autism si elemente de autism. Numarul acestora Numarul acestora 
este mult mai mare si foarte multi dintre acestia este mult mai mare si foarte multi dintre acestia nu urmeaza nici o forma de nu urmeaza nici o forma de 
invataminvatamaant sau terapie (speciala sau nu), fiind izolati in familiile lor. nt sau terapie (speciala sau nu), fiind izolati in familiile lor. 

�� In general, mamele acestor copii sunt si asistenti personali ai acestora, multe dintre In general, mamele acestor copii sunt si asistenti personali ai acestora, multe dintre 
ele renuntele renuntaand la servicii pentru a avea grija de copii lor. Acest fapt duce la nd la servicii pentru a avea grija de copii lor. Acest fapt duce la 
imposibilitatea de a mai avea timp liber pentru alte activitati strict necesare unei vieti imposibilitatea de a mai avea timp liber pentru alte activitati strict necesare unei vieti 
normale de familie.normale de familie.normale de familie.normale de familie.



Scopul proiectului :Scopul proiectului :

�� Sa oferim oportunitati egale copiilor cu Sa oferim oportunitati egale copiilor cu 
autism de aautism de a--si petrece timpul liber.si petrece timpul liber.

�� Oferirea unui timp liber si parintilor Oferirea unui timp liber si parintilor 
copiilor cu autism ce petrec 24 de ore cu copiilor cu autism ce petrec 24 de ore cu 
copilul lor. copilul lor. 

�� Antrenarea copiilor in activitati placute si Antrenarea copiilor in activitati placute si �� Antrenarea copiilor in activitati placute si Antrenarea copiilor in activitati placute si 
utile in acelasi timp.utile in acelasi timp.

�� Implicarea comunitatii in viata unei familii Implicarea comunitatii in viata unei familii 
care are in ingrijire un copil sau tanar cu care are in ingrijire un copil sau tanar cu 
autism prin atragerea voluntarilor care autism prin atragerea voluntarilor care 
doresc sa ajute prin desfasurarea unor doresc sa ajute prin desfasurarea unor 
activitati alaturi de specialistii nostriactivitati alaturi de specialistii nostri



Zile de nastereZile de nastere
�� La intLa intaalnirile de duminica lnirile de duminica din din 

cadrul clubului cadrul clubului sarbatorim si zilele sarbatorim si zilele 
de nastere ale copiilor. Acestia se de nastere ale copiilor. Acestia se 
bucura impreuna cu parintiibucura impreuna cu parintii alaturi alaturi 
de celelalte familii participantede celelalte familii participante si si 
primesc cadouri pentru care primesc cadouri pentru care 
multumimultumimm sponsorului nostru: sponsorului nostru: 
LOUISE.LOUISE.

�� AtingereaAtingerea cu succes a cu succes a obiectivelor obiectivelor �� AtingereaAtingerea cu succes a cu succes a obiectivelor obiectivelor 
si scopului si scopului proiectului va constitui proiectului va constitui 
un pas inainte in procesul un pas inainte in procesul 
indelungat de reabilitare a indelungat de reabilitare a 
copilului cu dizabilitati, va conduce copilului cu dizabilitati, va conduce 
la schimbarea mentalitatilor, a la schimbarea mentalitatilor, a 
constientizarii importantei constientizarii importantei 
implicarii comunitatii in viata implicarii comunitatii in viata 
acestor copii, contribuind din plin acestor copii, contribuind din plin 
la socializarea acestora si a la socializarea acestora si a 
familiilor lor. familiilor lor. 



Activitati la clubActivitati la club
�� Colaborari cu teatrul Colaborari cu teatrul 

Luceafarul  Luceafarul  -- vizionari gratuite vizionari gratuite 
la spectacole, serbarea de la spectacole, serbarea de 

CraciunCraciun

�� Vizite in natura: Gradina Vizite in natura: Gradina 
Botanica Botanica -- expozitia de expozitia de 

crizanteme, parcuri de joaca, crizanteme, parcuri de joaca, 
etc.etc.etc.etc.

�� Petrecere de HalloweenPetrecere de Halloween



Pentru pregatirea petrecerii, copiii au cofectionat si ornatPentru pregatirea petrecerii, copiii au cofectionat si ornat masti, au facut masti, au facut 
felinare din bostanei,felinare din bostanei, specifice acestei sarbatori si, conform traditiei,  au fost specifice acestei sarbatori si, conform traditiei,  au fost 

recompensati cu dulciuri.recompensati cu dulciuri.
Pentru a colecta materiale din natura necesare realizarii lucrarilor, copii au Pentru a colecta materiale din natura necesare realizarii lucrarilor, copii au 

iesit in parc.iesit in parc.



2 Aprilie 2 Aprilie –– Ziua Internationala pentru Ziua Internationala pentru 
Constientizarea AutismuluiConstientizarea Autismului



1 iunie1 iunie



Ce ne dorim?Ce ne dorim? Un centru de zi pentru persoane cu autism cu scop Un centru de zi pentru persoane cu autism cu scop 
şcolar, educativ, de recuperare şi integrare sociala, unde aceştia sa şcolar, educativ, de recuperare şi integrare sociala, unde aceştia sa 

poata beneficia de terapii specifice, individualizate, cu ateliere poata beneficia de terapii specifice, individualizate, cu ateliere 
ocupaŃionale pentru tineri şi adulŃi.ocupaŃionale pentru tineri şi adulŃi.

Proiect in colaborare cu Fundatia “Ancora Salvarii”Proiect in colaborare cu Fundatia “Ancora Salvarii”



Date contact:Date contact:

�� Str. Sf.Andrei 67 IasiStr. Sf.Andrei 67 Iasi

�� Tel.,Fax: 0232 235598Tel.,Fax: 0232 235598�� Tel.,Fax: 0232 235598Tel.,Fax: 0232 235598

�� Carmen GhercCarmen Ghercăă –– presedintepresedinte

�� carmen_gherca@yahoo.co.ukcarmen_gherca@yahoo.co.uk

�� CristinaCristina-- Elena GiuElena Giuşşccă ă -- asistent socialasistent social

�� www.ancaarwww.ancaar--iasi.roiasi.ro



Va multumim!Va multumim!

�� Sa fii autist nu inseamna sa fii Sa fii autist nu inseamna sa fii 
neuman. Insa inseamna sa fii un neuman. Insa inseamna sa fii un 
strain. Inseamna ca ceea ce este strain. Inseamna ca ceea ce este 
normal pentru mine, nu este normal normal pentru mine, nu este normal 
pentru alti oameni. Sub anumite pentru alti oameni. Sub anumite 
aspecte, eu sunt foarte prost echipat aspecte, eu sunt foarte prost echipat 
pentru a putea supravietui in aceasta pentru a putea supravietui in aceasta 
lume, precum un extraterestru esuat lume, precum un extraterestru esuat 
fara un manual de orientare... fara un manual de orientare... 
AcordatiAcordati--mi demnitatea de a ma mi demnitatea de a ma AcordatiAcordati--mi demnitatea de a ma mi demnitatea de a ma 
cunoaste in termenii meicunoaste in termenii mei-- recunoasteti recunoasteti 
faptul ca suntem in mod egal straini faptul ca suntem in mod egal straini 
unii fata de ceilalti, ca felul meu de a fi unii fata de ceilalti, ca felul meu de a fi 
nu este doar o versiune defecta a nu este doar o versiune defecta a 
felului vostru de a fi. Suspendati felului vostru de a fi. Suspendati 
pentru o clipa propriile voastre pentru o clipa propriile voastre 
prezumtii. Definitiprezumtii. Definiti--va proprii termeni. va proprii termeni. 
Lucrati cu mine pentru a construi punti Lucrati cu mine pentru a construi punti 
intre noi.”intre noi.”

�� Jim Sinclair (1992) Jim Sinclair (1992) -- persoana cu persoana cu 
autismautism


