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Filiala Iași a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România (ANCAAR - Iași)
a obținut personalitate juridică prin încheierea nr.80/PJ/26.05.2003 a Judecătoriei Iași. Filiala are
caracter neguvernamental, nonprofit, și acționează în domeniul protecției copilului și a
persoanelor cu autism.
Scopul acesteia este sprijinirea copiilor, adulților cu autism din Iași și împrejurimile orașului,
precum și a familiilor lor, în vederea asigurării drepturilor fundamentale în ceea ce privește
asistența socială, și educația acestora.
ANCAAR Iași este membră FEDRA - Federaţia pentru Drepturi şi Resurse pentru Persoanele cu
Tulburări în Spectrul Autist, prima federaţie de acest tip din România, care are ca membri în
principal organizaţii de părinţi şi se doreşte a fi o voce puternică şi unitară a organizaţiilor de
profil din România, având ca scop crearea şi păstrarea unui mediu adecvat pentru stimularea şi
sprijinirea persoanelor cu TSA.
De asemenea, ANCAAR Iași este membră în Federația Organizațiilor Neguvernamentale
pentru Servicii Sociale și în Federația Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități.

ANCAAR
Filiala Iași

MISIUNE
Îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu autism și a familiilor acestora
VIZIUNE
O Românie în care drepturile fundamentale ale persoanelor cu autism să fie respectate prin
crearea și susținerea punților de acces către ele.
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DESPRE ACTIVITĂȚILE ANULUI 2020

CLUBUL TINERILOR DIAGNOSTICAȚI CU AUTISM
Scopul activităților desfășurate a fost acela de a menține nivelul abilităților cognitivcomportamentale şi de a asigura învățarea de noi abilități, de a-i sprijini pe tinerii cu autism,
incluşi în programele ANCAAR Iaşi în vederea dezvoltării deprinderile de viață independentă, de a
identifica nevoile familiilor acestora și de a le sprijini în depăşirea perioadelor dificile.
Astfel, un grup de 10 tineri diagnosticați cu autism au beneficiat de un program de terapie
ocupațională. Acesta s-a desfăşurat zilnic, în intervalul orar 8.00-14.00, activitățile fiind
structurate pe următoarele domenii:
 ateliere de gătit – în cadrul acestora s-a urmărit creşterea gradului de independenţă a
tinerilor cu autism, pe ariile de dezvoltare: autoservire şi autogospodărire, prepararea
hranei, comportamentul corect la masă, curăţenia spaţiului de gătit şi servit masa
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 ateliere confecționare obiecte hand-made: Arts&Crafts - în cadrul acestora tinerii şi-au
dezvoltat şi consolidat abilităţi precum: concentrare, atenţie, centrare pe sarcini,
motricitate, în vederea creşterii gradului de independenţă socială şi relaţională. Ȋn urma
activităţilor desfășurate tinerii cu autism au realizat obiecte unice, ca de exemplu: ceasuri,
vaze şi lumȃnări decorative, tăvițe pentru cafea, cutiuțe pentru bijuterii, rame foto
împodobite manual, suporturi pentru creioane, mici tablouri, etc. Cu ajutorul materialelor
de diverse culori şi structuri şi a instrumentelor şi uneletelor de lucru folosite, tinerii cu
autism şi-au dezvoltat şi consolidat abilităţile cognitive şi practice.

 ateliere de operare calculator – o parte din tinerii cu autism şi-au dezvoltat abilităţile
funcţionale de bază necesare pentru utilizarea tehnologiei digitale. Acest tip de activităţi
au urmărit dobȃndirea de cunoştinţe şi abilităţi digitale de bază, prin implicarea tinerilor
cu autism în acţiuni diverse, cum ar fi: tehnoredactare de texte simple, utilizarea
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internetului şi a diverselor aplicaţii de comunicare, utilizarea tehnologiei de copiere şi
multiplicare (imprimantă, scaner, etc).
 ateliere de dezvoltare personală – în cadrul cărora tinerii cu autism au fost implicaţi în
activităţi ce au avut ca scop învăţarea şi recunoaşterea emoţiilor, dezvoltarea abilităţilor
de relaţionare şi socializare, asimilarea şi consolidarea de reguli, prin implicarea în diverse
jocuri şi interacţiuni. Principala activitate prin care tinerii au învăţat şi consolidat reguli
sociale şi de conduită a constat în realizarea de excursii prin oraş, în cadrul cărora tinerii
au învățat cum să utilizeze mijloacele de transport în comun, care sunt regulile de
conduită adecvate.
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PROGRAM DE TERAPIE INDIVIDUALĂ PENTRU COPII DIAGNOSTICAȚI CU AUTISM
Programul de terapie individuală are ca scop dezvoltarea abilităţilor cognitive, de comunicare,
psihomotrice, sociale şi de autonomie personală în vederea facilitării procesului de incluziune
educațională a copiilor diagnosticați cu autism, în sistemul de învățământ, de masă sau incluziv.
Prin tehnici de intervenție specializată, copiii cu autism pot învăţa lucruri pe care copiii tipici le
învaţă în mod natural.
12 copii diagnosticați cu tulburări din spectru autist, care frecventează învățământul de masă
și nu numai, au beneficiat de activităţile din cadrul acestui program, care urmărește să
completeze cerințele curriculumului școlar prin derularea unor activități de terapie integrată
(logopedie, kinetoterapie, terapie cognitiv comportamentală) orientate spre diverse obiective de
învățare: de stăpânire a materiei, de exprimare, de dobândire a unor deprinderi intelectuale (a
identifica, a clasifica, a selecta, a distinge, a rezolva, etc.), a unor deprinderi psihomotorii (a
percepe, a executa mișcarea după un anumit model, a integra mișcarea în activitate) sau de
interacțiune cu alți copii.

Chiar dacă situaţia generată de pandemie a condus la suspendarea activităţilor din cadrul
ANCAAR- Iași, în perioada 31 martie 2020 – 15 iunie 2020, specialiştii au reuşit să creeze
contexte pentru atingerea obiectivelor şi interacţiunea directă cu tinerii şi copiii cu autism.
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ACŢIUNI DE INFORMARE, CONŞTIENTIZARE Ş SENSIBILIZARE A OPINIEI
PUBLICE

Ziua de 2 aprilie a fost declarată, pe 18 decembrie 2007, de către Națiunile Unite, Ziua
Internațională de Conștientizare a Autismului, cu scopul de a crește vizibilitatea problematicii
autismului, în rândul opiniei publice, de a informa și sensibiliza comunitatea pentru a facilita
participarea la viața socială a persoanelor care suferă de aceasta tulburare și a familiilor acestora
Dacă în alţi ani, sute de oameni participau la activităţile organizate în spaţiile publice (marşuri,
flash mob-uri, acţiuni stradale, spectacole), anul 2020 a fost anul în care „am stat acasă” pentru a
ne proteja şi am ales să aprindem simbolic lumina albastră pentru a ramȃne solidari cauzei
noastre.
Ȋn anul 2020, Ateneul Naţional din Iaşi și Universitatea Tehnică „Gh.Asachi” din Iași, s-a
alăturat marilor orașe ale lumii prin aderarea la campania internațională ”Light It-Up Blue”,
aceasta fiind o inițiativă a statelor lumii de a-și manifesta solidaritatea față de persoanele care
suferă de autism, prin folosirea culorii albastru, declarată culoare simbol, în încercarea de a
atrage atenția asupra autismului

7

SURSE DE FINANȚARE
FUNDRAISING
Finanțarea activităților ANCAAR, filiala Iaşi este asigurată din contribuții ale părinților,
donații/sponsorizări și fonduri obținute în urma campaniei de strângere a 3,5% din impozitul pe
salarii.

PROIECTE FINANȚATE
 Ȋn contextul pandemiei de Covid-19, Fundația Comunitară Iași a lansat “FONDUL DE URGENȚĂ
PENTRU COMUNITATE: APEL DE FINANȚARE PENTRU ORGANIZAȚIILE CARE LUCREAZĂ CU
GRUPURI VULNERABILE”. Asociaţia ANCAAR-Iași a accesat apelul în vederea dotării cu materiale
de protecție necesare, astfel încât activitatea să poată fi desfășurată în condiții optime, cu
respectarea condiţiilor de igienă impuse de autorităţi.

 În perioada 15 septembrie – 15 decembrie 2020, a fost implementat proiectul “Privind
autismul prin ochi de mozaic”. Proiectul co-finanțat de către Primăria Municipiului Iași, și-a
propus ca scop, furnizarea de servicii sociale specializate inovative, pentru 10 tineri
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afectați de Tulburări din Spectrul Autist (TSA) și familiile acestora din Iași. Prin acest
proiect s-a urmărit înființarea unui atelier de de mozaic în cadrul programului de terapie
ocupațională, în special pentru tineri beneficiari diagnosticați cu autism, dar și includerea
familiile lor în aceste activități. În cadrul acestor ateliere de creație au fost confecţionate
obiecte atât practice cât și estetice, toate acestea fiind finisate în mozaic. Atelierele de
creație s-au desfășurat folosind tehnica mozaicului și au pus accent atȃt pe dezvoltarea
abilităților necesare îndeplinirii sarcinilor, astfel le-a oferit beneficiarilor o nouă activitate
plăcută, cȃt şi pe dezvoltarea personală (dezvoltarea motricității fine, obișnuirea cu
activitățile noi, dezvoltarea creativității). Implicarea părinţior în organizarea şi defasurarea
activităţilor proiectului a avut ca scop implicarea activă a familiei în activitățile
beneficiarilor, dezvoltarea de abilități și strategii de rezolvare a conflictelor apărute în
familie, armonizarea comunicării și a relațiilor familiale. Implementarea proiectului a
contribuit și la dezvoltarea organizațională, prin diversificarea paletei de lucru. Prin
expunerea rezultatelor muncii tinerilor cu autism, am creat contextul creşterii vizibilităţii
în ceea ce privește problematica autismului și a persoanelor cu dizabilități, în rândul
opiniei publice, am facilitat implicarea comunității în problematica tulburărilor de spectru
autist şi am subliniat potenţialul artistic şi practic al tinerilor cu dizabilităţi.
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EVENIMENTE CARITABILE

 Pe data de 12 decembrie 2020 a avut loc evenimentul caritabil desfăşurat la Ateneul
Național din Iași. Corul de Copii al Municipiului Iași, coordonat de doamna profesor Raluca
Zaharia a susţinut un concert înregistrat şi difuzat pe postul de televiziune Iaşi TVLife.
Scopul evenimentului a fost strângerea de fonduri necesare continuării terapiilor pentru
25 de copii și tineri cu autism, beneficiari ai asociaţiei. Valoarea donațiilor strânse în
cadrul acestui eveniment a fost de: 6.260 de lei.

 Bucuria Sărbătorilor de iarnă a venit din partea Selgros Romȃnia, care a oferit cadouri
copiilor şi tinerilor beneficiari ai programelor ANCAAR, filiala Iaşi.
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ACŢIUNI DE ADVOACY
C
Asociația ANCAAR Iași este implicată în acțiuni de advocacy prin intermediul activității
federațiilor în cadrul cărora este membră, luptând astfel pentru schimbarea sau îmbunătățirea
legislației de protecție a drepturilor persoanelor cu autism în particular și a persoanelor cu
dizabilități în general.

ANCAAR este de asemenea, membră Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru
Servicii Sociale, federație care își propune să susțină prin campanii de advocacy schimbări
esențiale în ceea ce privește serviciile sociale și finanțarea lor şi membră Federația Organizațiilor
de Părinți care au Copii cu Dizabilități (FOPCD), federaţie care își propune sa răspundă nevoilor
comune ale organizaţiilor fondate şi coordonate de părinţi care au copii cu dizabilităţi din
Regiunea de Nord-Est a României.

ECHIPA ANCAAR IAȘI
Președinte - Carmen GHERCĂ
Asistent social – Geanina HUJEI
Psiholog – Iuliana AVARVAREI
Psiholog – Simona NASTASĂ
Psiholog – Gabriel-Alexandru ZAROJANU
Terapeut ocupaţional – Cristina GHICIUC
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DATE FINANCIARE

 Surse de finanţare
Fundaţia Comunitară Iaşi: 3.325 lei
Consiliul Local Iaşi: 512.17 lei
Şi altele daca mai sunt –somaj tehnic AJOFM: 14.757 lei
 Total cheltuieli: 137.923,39 lei
Resurse umane: 103.667 lei
Echipamente: 899,64 lei
Consumabile: 12.484,04 lei
Cheltuieli administrative: 20.872,71 lei
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PARTENERI

Rezultatele obţinute în anul 2020 se datorează şi sprijinului partenerilor privaţi, instituţii publice,
persoane fizice care ne-au fost alături şi ne-au susţinut în continuarea activităţilor.
PARTENERI PRIVAŢI
 TERRA MOLD
 ANGELA INTERNATIONAL
 RUFIND
 IZO CONSTRUCT
 UNION CARS
 DESIGN GROUP

PARTENERI INSTITUŢONALI
 Primăria Iași
 Ateneu Iaşi
 Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” Iaşi
PARTENERI MEDIA
 Ziarul de Iași
 TVR Iași
 Iași TV Life
 Radio HIT
 Radio Iași

13

Web: www.ancaar-iasi.ro
Facebook.com/ancaariasi
E-mail: contact@ancaar-iasi.ro
Tel. 0332 408826
Strada Apelor, nr. 6 (zona Podul de Fier, Punctul Termic)
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