
Un  an sub semnul  
prieteniei 



Ianuarie - Decembrie 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, frații copiilor 

cu autism au participat 

constant la activități de 

consiliere și au avut acces la 

un grup de suport și 

dezvoltare personală. 



Ianuarie - Decembrie 2014 

Cu sprijinul Direcţiei de 

Asistență Socială și 

Medicală/ Consiliul Local al 

Municipiului Cluj-Napoca,  

am oferit lunar servicii 

sociale pentru 60 de 

beneficiari: educare, 

consiliere și suport pentru 

copil și familie, socializare și 

petrecere a timpului liber, 

reintegrare comunitară, 

asistență și îngrijire, 

recuperare și reabilitare. 

 



Ianuarie - Decembrie 2014 

Printr-un proiect finanțat 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 următoarele 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. 





Start – de la Educație la Viață 
Cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, în parteneriat cu 
Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj 

An școlar 2015-2016 -  am continuat proiectul “START - de la Educatie la Viata”, derulat 
pentru 32 de copii  



1 June 2013 



Ianuarie - Decembrie 2014 

Cu sprijinul unui grup de 

voluntari din cadrul Facultății 

de Medicina “Iuliu Hațieganu", 

coordonați de domnul Robert 

Simon, copiii din cadrul AAT 

au participat bisăptămânal la 

sesiuni de recuperare prin 

Terapia 3C, care implică un 

complex de exerciții fizice 

specifice, metodă dezvoltată 

de Paul Cojocaru. 

 



18 martie 2014  

 
Training pentru cadre didactice - “Incluziunea școlară a copiilor cu autism”, 
în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Cluj.  
 
Traineri: Dr. Dorina Talas, profesor de sprijin la C.R.D.E.I.I cu experiență 

atât în țară cât și în USA și Mery Blaga, cadru didactic la Transylvania 
College, cu experiență în terapia și încluziunea copiilor cu autism, în țară și 
USA, în prezent înscrisă la Universitatea Kaplan din SUA cu specializare în 
analiza comportamentală aplicată 

 



2 Aprilie 2014 

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 centrul de zi al AAT 

Ziua porților deschise la Centrul de zi al AAT 

Activități de interacțiune cu animale (în colaborare cu Institutul de Cercetare 

a Interacțiunii Om-Animal (www.icioa.ro; consortiul UBB-USAMV CN-Zoo 

Turda), Asociația Dog Assist și Vivariul Universității “Babeș-Bolyai”) 

  

 





Clădirea Cazinoului din Parcul Central a fost iluminată în albastru, cu sprijinul 

Energobit şi al Primăriei Cluj-Napoca. În holul Casinoului au fost expuse lucrări în 

albastru realizate de grădinițele și școlile partenere. Un grup de copii de la AAT, 

Transylvania College și de la Palatul Copiilor au susținut momente artistice. Sub 

îndrumarea doamnei Mona Gheorghiu, participanții și trecătorii au fost invitați să 

participe la un flash mob organizat special pentru această ocazie.  



14-16 Aprilie 2014 

AAT participă la conferința FEDRA – “Împreună suntem o voce”, 

București, Palatul Parlamentului. 



10 Mai 2014  

Pentru a treia oară consecutiv, 
Premiul de Excelență al 
Concursului  Național de 
Compoziție, ediția a V-a (pentru 
clasele II-XII) i-a fost atribuit 
Marei Pruna (clasa a VII-a), 
unul dintre beneficiarii AAT. 



13 Mai 2014 

13 mai 2014 - training pentru 
cadre didactice - “Incluziunea 
școlară a copiilor cu autism”, în 
parteneriat cu Casa Corpului 
Didactic Cluj. 

Traineri: Dr. Dorina Talas, 
profesor de sprijin la C.R.D.E.I.I 
cu experiență atât în țară cât și în 
USA și Mery Blaga, cadru didactic 
la Transylvania College, cu 
experiență în terapia și încluziunea 
copiilor cu autism, în țară și USA, 
în prezent înscrisă la Universitatea 
Kaplan din SUA cu specializare în 
analiza comportamentală aplicată 

 



15 Mai 2014  

15 mai 2014 , Vizita CCM – o 
echipă de voluntari din Anglia au 
petrecut o săptămână la sediul 
AAT, derulând activități de 
socializare și interacțiune cu 
beneficiarii centrului de zi.  

 



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

al AAT, într-o atmosferă de sărbătoare. Mulțumim studenților voluntari de la 

Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării UBB. 

 





5 Iunie 2014  

"Activități de socializare" la AAT, cu 
sprijinul  Transylvania College, Dog 
Assist și Fundația pentru 
Comunitate.  

 



25 Iunie – 7 Iulie 2014 

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. 



12 Iunie 2014 

Mara Prună, unul 
dintre beneficiarii 
serviciilor oferite de 
AAT, este desemnată 
ambasador al 
talentului în cadrul 
Programului “MOL-
Pot ajuta?”, desfășurat 
de MOL România și 
Fundația pentru 
Comunitate. 

 



13-16 Iunie 2014 

13 iunie 2014, cu ocazia Zilei 
Internaționale a Copilului, 
micuții de la AAT au primit 
cadouri din partea elevilor 
generoși de la Colegiul Național 
“George Coșbuc” din Cluj-
Napoca. 

16 iunie 2014, ne-am bucurat 
de vizita copiilor de la Grădinița 
Malteză, însoțiți de profesorii 
lor. 

 

 



4 - 8 Iulie  2014 

Tabără în parteneriat cu Transylvania College  și Kids of Romania din 

Olanda– 7 copii cu autism au petrecut o săptămână antrenați în activități 

educative și de relaxare, alături de părinți, specialiști și animatori cu 

experiență. 



16 -19 Iulie 2014 

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. 

Nicoleta Niste a fost invitată în USA în 
perioada 19-27 iulie unde a avut un 
schimb de experiență la University of 
Arkansas for Medical Sciences 



Iulie - August 2014  

Cu sprijinul “The Clinical Science and Education Foundation” (CSEF), 
am reușit amenajarea parțială a etajului II al Centrului de zi al AAT.  



19 Septembrie 2014 

Activități de 
socializare și teatru 
de păpuși organizat 
de către voluntari 
pentru copiii din 
cadrul AAT, sub 
îndrumarea 
Loredanei Vălean. 

 



20 octombrie 2014 

“Tărâmul dintre 
valuri”, o aventură 
teatrală interactivă, o 
poveste pusă în scenă 
special pentru copiii cu 
autism, cu sprijinul 
Teatrului de păpuși 
“Puck”.  

Muzica: Mara Prună, 
beneficiar AAT 

Regia: Elena Butușină, 
voluntar AAT 



21-23 octombrie 2014 

Formare personal AAT - 
“Noile abordări în intervenția 
terapeutică la copilul cu 
autism”, trainer psiholog 
Ioana Corompaki 



25 octombrie 2014 

“Târgul de toamnă AAT”, 
organizat de părinți, în 
beneficiul copiilor cu autism 
din cadrul asociației noastre. 

 



6 – 7 noiembrie 2014 

Formare personal AAT –  

“Abordarea limbajului din 
perspectiva comportamentului 
verbal”, trainer Ioana Corompaki 

 

 



13 noiembrie 2014 

Copiii de la AAT au participat 
la activități de terapie 
ocupațională cu sprijinul 
Biroului pentru Studenți cu 
Dizabilități, la sediul acestora.  

 

https://www.facebook.com/pages/Biroul-pentru-Studen%C8%9Bi-cu-Dizabilit%C4%83%C8%9Bi/255420914659840
https://www.facebook.com/pages/Biroul-pentru-Studen%C8%9Bi-cu-Dizabilit%C4%83%C8%9Bi/255420914659840


3 Decembrie 2014 

Cu ocazia Zilei 
Internaționale a 
Persoanelor cu 
Dizabilități – un grup 
de copii din cadrul 
AAT, în parteneriat cu 
Biroul pentru Studenți 
cu Dizabilități din 
cadrul UBB, au 
prezentat un program 
artistic la Sala 
Polivalentă. 

 



5 Decembrie 2014 

Copiii de la AAT 
au avut 
posibilitatea să 
interacționeze și 
să se joace cu 
câini ai asociatiei 
"Dog Assist” în 
cadrul centrului 
nostru de zi. 

 



5 Decembrie 2014 

Un grup de copii 
din cadrul centrului 
de zi ai AAT au 
colindat la 
compania Fortech, 
unul dintre 
sponsorii constanți 
ai AAT.  



13 Decembrie 2014 

Acțiune de strângere de 
fonduri  pentru copiii 
de la AAT si de 
conștientizare asupra 
problematicii 
autismului, cu ocazia 
meciului de baschet 
dintre U-Banca 
Transilvania și Energia 
Targu-Jiu.  



15 Decembrie 2014 

Cu sprijinul Colegiului 
Național “George Coșbuc”, al 
Colegiului de Muzică 
“Sigismund Toduță”, al firmei 
Compexit, al Fundației 
Christian Community 
Ministries și al școlii Stratford 
upon Avon, copiii de la AAT au 
sărbătorit cu multă bucurie 
venirea lui Moș Crăciun. 



18 Decembrie 2014 

Am organizat  Spectacolul 
concurs caritabil “Prieteni de 
nota 10!”, pentru susținerea 
Departamentului de 
Incluziune Școlară din 
cadrul AAT. 



Proiecte 2015 

AUTISM ROUNDTABLE 

Bucuresti, găzduită de doamna 
Jane Thompson – soția 
însărcinatului cu afaceri al 
SUA  

 



Proiecte 2015 

Continuă seria trainingurilor 
pentru cadre didactice - 
“Incluziunea școlară a copiilor cu 
autism”, și “Managementul 
comportamentului copiilor cu 
autism” în parteneriat cu Casa 
Corpului Didactic Cluj. 

Traineri: Dr. Dorina Talas, 
profesor de sprijin la C.R.D.E.I.I cu 
experiență atât în țară cât și în USA 
și Mery Blaga, cadru didactic la 
Transylvania College, cu 
experiență în terapia și încluziunea 
copiilor cu autism, în țară și USA, 
în prezent înscrisă la Universitatea 
Kaplan din SUA cu specializare în 
analiza comportamentală aplicată 

 



Proiecte 2015 

Cu sprijinul Capital Group din 
UK vom organiza în luna 
octombrie o formare de personal 
în metoda TEACCH. 

Trainingul va fi susținut de 2 
traineri din USA, Universitatea 
North Carolina TEACCH Autism 
Program 



Proiecte 2015 

Cu sprijinul CSEF UK vom 
realiza modernizarea și dotarea 
sălilor de terapie de la nivelul I al 
Centrului de zi al AAT. 



Proiecte 2015 

Proiectul DREAM, coordonat de Prof.Univ.Dr. 
Daniel David, urmăreşte dezvoltarea inovativă 
a unor roboţi inteligenţi autonomi utilizabili în 
psihoterapie. Construirea noii generaţii de 
roboţi inteligenţi autonomi şi de a-i testa apoi, 
pentru diverse condiţii clinice (cu accent pe 
tulburări de spectru autist, vizând abilități 
precum imitația, atenția împărtășită și 
așteptarea rândului), în protocoale clinice 
validate ştiinţific (ex. de tip cognitiv-
comportamental). 



Proiecte 2015 

Sub coordonarea Conf. Dr. Alina S. Rusu in 
parteneriat cu UBB si D&D Research , vom derula 
proiectul "Platforma de screening psihopedagogic 
și intervenții interdisciplinare (terapie 
ocupațională asistată de animale) pentru 
îmbogățirea socio-emoțională a copiilor cu autism 
și a familiilor lor". Acest proiect își propune să 
investigheze activități asistate de animale (cu 
câini de terapie și cai), care ar putea fi 
recomandate în viitor pentru a fi incluse în 
programele de dezvoltare a abilităților socio-
emoționale și de integrare senzorială ale copiilor 
diagnosticați cu autism. În programele cu animale 
vor fi implicate echipe ale Școlii de Dresaj Canin 
Pet Joy și Descoperă Natura.  



Toate realizările noastre nu ar fi posibile 

fără implicarea părinților, voluntarilor, 

sponsorilor și instituțiilor publice implicate   

 

Vă mulțumim! 


