
Împreună 
pentru autism 



2 Aprilie 2013 

2 aprilie - Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului a fost marcată 

la Cluj-Napoca printr-o serie de evenimente organizate de AAT, adresate atât 

copiilor care frecventează centrul, cât şi publicului larg:  

- conferință de presă la sediul AAT 

- o prezentare despre importanţa incluziunii copiilor cu autism în 

învăţămîntul de masă, la sediul Transylvania College 





Elevi ai Liceului de Muzică „Sigismund Toduţă” şi ai Liceului Teoretic 

„Eugen Pora” au vizitat Centrul de zi al AAT, unde au vizionat un film 

tematic şi au aflat mai multe informatii despre comportamentul copiilor cu 

tulburări din spectrul autist, precum și despre incluziunea școlară a copiilor 

cu dizabilități. 



Copiii care frecventează centrul asociaţiei au avut ocazia să interacţioneze cu 

câini acreditaţi pentru terapie (Astor, Loki, Hundo, Hera şi Bes), cu 

măgăruşul Păcălici, şi cu specii de reptile şi insecte aduse de la Vivariul 

Universităţii „Babeş-Bolyai”.  





Clădirea Casinoului din Parcul Central a fost iluminată în albastru, cu 

sprijinul Energobit şi al Primăriei municipiului Cluj-Napoca, iar 

participanţii au lansat baloane albastre cu heliu. Susținători ai AAT 

împreună cu dansatorii de la Transilvania Dance Center au pregătit 

un flash mob pentru trecători. 





3 Aprilie 2013 

Reprezentanţi ai asociaţiei au participat la dezbaterea internațională 

„Modele de succes în abordarea integrată a serviciilor pentru 

diagnosticarea, intervenţia recuperării funcţionalităţii, integrarea 

socială, educaţională şi profesională a persoanelor cu tulburare de 

spectru autist”, organizată de Federaţia pentru Drepturi şi Resurse 

pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (FEDRA), la Palatul 

Parlamentului, Bucuresti. 





3-5 Aprilie 2013  

Curs de formare organizat la Cluj-Napoca, cu sprijinul cluburilor Rotary.  În 

cadrul Programului Districtual GSE “Să sprijinim copiii cu autism”, în 

parteneriat cu AAT, 20 de persoane au avut ocazia să participe gratuit la 

acest training. 



Aprilie 2013  

Printr-un proiect finantat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice, am reușit amenajarea și dotarea completă a centrului de zi 

al AAT, permițându-ne astfel să asigurăm accesul la serviciile noastre pentru un 

număr mai mare de copii cu autism, dar și să diversificăm aria de intervenție 

specializată. Astfel, Centrul de zi al AAT deține în acest  moment urmatoarele 

încăperi funcționale: 7 săli de clasă, 7 săli de terapie, 2 cabinete de logopedie, 2 

săli de kinetoterapie, 1 sală de joacă, 1 bucătărie didactică, 1 cabinet evaluare și 

consiliere părinți, 2 săli pentru integrare senzorială, 1 sală sistem OptiMusic. 





5 Aprilie 2014 

Mai mulți voluntari United Way, angajați ai companiei EXL Service, au participat la o 

acțiune de conștientizare a autismului, alături de copiii de la Asociația Autism Transilvania 

(AAT). „United Way România încearcă să atragă atenţia comunităţii spre această cauză atât 

de importantă a autismului şi să contribuie la promovarea şi rezolvarea problemelor 

provocate de această afecțiune”(…),  a declarat  Marina Boeriu, reprezentantul local Cluj 

al United Way România. 



29 Aprilie 2013 

Ziua Internațională a Dansului a fost  sărbătorită  la Iulius Mall Cluj prin 

evenimentul caritabil ”Dăruiește un zâmbet. Investește în copii!”, organizat în 

beneficiul Asociației AutismTransilvania (AAT), la initiativa  Ligiei Andrei și 

Alexandrei Chifor, studente ale Facultății de Științe Politice, Administrative și 

ale Comunicării din cadrul Universității ”Babeș-Bolyai”. Mulțumim cluburilor 

de dans: T Dance, Clubul de dans sportiv Quickstep, Diamond Dance Club, 

Crystal Top Dance și Clubul de dans sportiv Macarena. 

Milena Prună, președintele Asociației Autism Transilvania: ”Ne dorim ca 

oamenii să înțeleagă ce sunt și cum se manifestă tulburările din spectrul 

autist, dar și să-i accepte pe cei care suferă de această condiție și să le dea o 

șansă să se integreze în comunitate”. 

http://www.stiridecluj.ro/tag-iulius%2520mall
http://www.stiridecluj.ro/tag-copii
http://www.stiridecluj.ro/tag-autism
http://www.stiridecluj.ro/tag-andrei
http://www.stiridecluj.ro/tag-bolyai
http://www.stiridecluj.ro/tag-bolyai
http://www.stiridecluj.ro/tag-club
http://www.stiridecluj.ro/tag-top
http://www.stiridecluj.ro/tag-autism
http://www.stiridecluj.ro/tag-autism




Aprilie-Decembrie 2013  

Dreptul la normalitate - Program 
integrat de recuperare pentru copii 
cu autism”, un proiect derulat cu 
sprijinul Primariei municipiului Cluj-
Napoca, a vizat prevenirea 
marginalizării copilului cu autism şi 
a familiei acestuia , sensibilizarea 
comunităţii cu privire la impactul 
individual, economic şi social al 
autismului. Prin acest proiect au fost 
acoperite cheltuieli parțiale  de 
întreținere a centrului de zi al AAT, 
cheltuieli cu transportul, 
consumabile, tipărituri. 



10 Mai 2013  

Pentru al doilea an consecutiv, 
Premiul de Excelență la 
Concursul Național de 
Compoziție, ediția a V-a (clasele 
II-XII) i-a fost acordat elevei 
Pruna Mara (clasa a VI-a), unul 
din beneficiarii AAT. 



23 Mai – 15 Iunie 2013 

În cadrul unui program SES 
(Serviciul de Experți Senior), 
doamna Nina Hoemberg a 
coordonat o sesiune de formare 
continuă a personalului AAT, în 
calitate de fost profesor în școli 
speciale și în școli incluzive timp 
de mai bine de 30 de ani. În 
toată această perioadă, a lucrat 
direct cu copii cu probleme de 
învățare, cu copii cu dizabilități, 
cu copii cu grade diferite de 
handicap și în special cu copii cu 
tulburări din spectrul autist. 



30 Mai 2013 

Milena Pruna, președinte AAT, a 
fost premiată de către Asociaţia 
Femeilor de Afaceri Cluj, în 
cadrul Galei Excelenţa la 
Feminin, pentru “Implicare in 
comunitate”.  

Evenimentul a fost organizat în 
parteneriat cu Primăria 
Municipiului Cluj-Napoca, sub 
egida Zilelor Clujului, şi a avut 
loc la Centrul de Cultură Urbană 
Casino. 



Copii, părinți, terapeuți, voluntari – au marcat Ziua Copilului la Centrul de zi 

al AAT, într-o atmosferă de sărbătoare.  Mulțumim pentru cadourile oferite 

de Christian Community Ministeries – UK. 



1 June 2013 



4-6 Iunie 2013 

“Curs practic pentru integrarea copiilor cu autism în grădinițe 

și școli de masă” organizat de Asociația Învingem Autismul 

din București, în parteneriat cu AAT. 

Pe durata a 3 zile, 30 de cadre didactice din învățământul de 

masă au avut ocazia să se informeze despre problematica 

autismului, să învețe concret despre metode de lucru 

specifice și au fost încurajațe să accepte în clasele lor copii 

cu autism, pentru a facilita incluziunea lor socială. 



11 -13 iunie 2013 

Clubul Rotary Maummelle Arkansas a 
acceptat implicarea într-un proiect 
care vizează dezvoltarea 
departamentului de evaluare complexă 
al AAT.  Astfel,  s-a reușit formarea 
unei echipe de 6 terapeuți, precum și 
achiziționarea a 7 scale de evaluare. 

De asemenea, ne-au sprijinit in 
amenajarea locului de joaca din curtea 
din fata, precum si in achizitionarea 
unor echipamente pentru locul de 
joaca. 



25-28 iunie 2013 

Tabără în parteneriat cu Transylvania College – 7 copii cu autism au 

petrecut o săptămână antrenați în activități educative și de relaxare, alături de 

părinți, specialiști și animatori cu experiență. 

 “Aș dori să încep prin a menţiona că faptul însuşi de a vă fi gândit la noi, la 

a ne face o bucurie, înseamnă deja foarte mult (…). Au fost la fel de 

importante pentru noi momentele de joc cu care începeam fiecare zi, 

drumeţiile prin apropiere, meciurile de fotbal şi jocul cu cercuri din curtea 

taberei, vizionarea împreună de filme, confecţionarea de desene, măşti şi 

cate şi mai cate alte activităţi.  

A fost o perioadă de bucurie şi beneficiu sufletesc pentru toţi cei care am 

participat la tabără.Cu speranţa să ne mai intalnim, vă mulţumim mult 

încă o dată.” Izabela B. 



27 iunie 2013 

“The Global Party”, un concept 
modern, gândit cu scopuri 
caritabile, a ajuns anul trecut 
pentru prima dată în România și 
la Cluj-Napoca, în organizarea 
Sun Garden Golf and Spa Resort 
și Dettra Events. Petrecerea 
exclusivistă s-a desfășurat în 
incinta Sun Garden Golf and Spa 
Resort, iar fondurile colectate au 
fost donate Asociației Autism 
Transilvania pentru sprijinirea 
proiectului START – de la 
Educație la Viață. 



Iunie 2013 

Cu sprijinul unui grup de voluntari 
din cadrul Facultatii de Medicina 
"dr.Iuliu Hatieganu", coordonati de 
domnul Robert Simon, copiii din 
cadrul AAT participa  bisăptămânal 
la sesiuni de recuperare prin 
Terapia 3C, care implica un 
complex de exercitii fizice specifice, 
metodă dezvoltata de Paul Cojocaru. 



26-28 iulie  2013 

În colaborare cu Asociaţia de 
Psihoterapii Cognitive si 
Comportamentale din România, 
Asociaţia Autism Transilvania a 
organizat cursul de 
formare continua „Interventii 
cognitive-comportamentale: 
aplicatii  la copiii cu tulburari 
din spectrul autist”. 



August 2013  

Cu sprijinul The Clinical Science 
and Education Foundation 
(CSEF), am reusit amenajarea 
partială a etajului II al Centrului 
de zi al AAT.  



Start - de la Educație la Viață 

Cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, în parteneriat cu 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj. 



1 June 2013 



Învățarea prin simțuri 

Gradina senzoriala pentru copiii cu autism 



1 June 2013 



Septembrie 2013  

AAT a castigat  doua din cele 12 
premii acordate  in cadrul 
concursului national „Actionam 
Responsabil! – competitia 
initiativelor de responsabilitate 
sociala. "Start - de la educatie la 
viata" si "Invatare prin simturi". 



Octombrie 2013  

Vizita CCM – o echipa de voluntari 
din Anglia au petrecut o saptamana 
la sediul AAT. 



Octombrie 2013 

AAT a participat la Proiectul de 
cercetare realizat în cadrul 
Şcolii Doctorale de 
Psihodiagnostic şi Intervenţii 
Psihologice Validate Ştiinţific 
(director Prof. Univ. Dr. Daniel 
David) prin Platforma de 
Roboterapie și Psihoterapie 
prin Realitate Virtuală, 
Departamentul de Psihologie 
Clinică și Psihoterapie, UBB, în 
colaborare cu Departamentele 
de Psihologie Clinică și cel de 
Robotică al Vrije Univesiteit 
Brussel. 



Noiembrie  2013 

Am demarat grupul de 
suport pentru frați, 
care se derulează 
săptămânal, cu 
sprijinul domnului 
profesor Jake Walters. 



2 Decembrie  2013 

“Gala Persoanelor 
cu Dizabilități”  - 
Mara Pruna, unul 
dintre beneficiarii 
AAT, a fost invitată 
sa cânte în cadrul 
celei de-a 4-a ediții, 
difuzată de TVR 1. 



3 Decembrie  2013 

Ziua Internațională 
a Persoanelor cu 
Dizabilități – un 
grup de 10 copii 
din cadrul AAT, în 
parteneriat cu 
CSEI, au prezentat 
un program artistic 
pe scena Casei de 
Cultură a 
Studenților Cluj. 



10 Decembrie  2013 

În colaborare cu 
Casa Corpului 
Didactic, am 
organizat cursul 
de formare 
continuă “Incluzi
unea școlară a 
copiilor cu 
autism în 
grădinițe și școli 
de masă”. 



Decembrie 2013  

Campania “Hai sa fim 
prieteni! – în parteneriat cu ISJ, 
cu sprijinul Primariei 
Municipiului Cluj-Napoca, al cărei 
scop principal a fost de 
conștientizare asupra autismului 
în școlile clujene. 

 



Decembrie 2013  

Cu sprijinul Colegiului Național 
“George Coșbuc”, al firmei Compexit, 
al Fundației Christian Community 
Ministries, copiii la de AAT au 
sărbătorit cu multă bucurie venirea 
lui Moș Crăciun. 



Ianuarie 2014 

Terapia copilului cu 
autism – condiție pentru 
o viață normală, proiect 
derulat cu sprijinul United 
Way, în cadrul căruia,pe 
parcursul anului 2014, 20 de 
copii cu autism beneficiază de 
ședințe gratuite de terapie 
comportamentală, logopedie, 
kinetoterapie. De asemenea, 
părinții vor participa la un 
training în vederea pregătirii  
lor pentru rolul de co-
terapeut, la ședinte de 
consiliere și vor avea acces la 
un grup de suport și 
dezvoltare personală. 



Mulțumim! 

Mulțumim pentru aprecierea proiectelor propuse de AAT, pentru 

recunoașterea eforturilor noastre, dar mai ales pentru încrederea 

acordată organizației noastre, prin susținerea activităților AAT: 

Mundia, IQuest, Forech, Verla, Medsan, Napotex, Luna Solai, 

Commodo , TSE Development,  Rosal, Selgros, Coral, Ursus, Scutul 

Negru, Carrefur, Rottaprint, BebeBrands, ARK, ProHidraulics, 

Neosteq, Belladonafarm, Belrao Group, Hygienix 



 


