
Un an sub semnul prieteniei! 



Proiecte 2015 - 2016 

   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. 

  





Start – de la Educație la Viață 

An școlar 2015-2016 -  am continuat proiectul “START - de la Educatie la Viata”, derulat 
pentru 33 de copii  



Cu sprijinul Consiliului Județean Cluj, în parteneriat cu Centrul Școlar 
pentru Educație Incluzivă Cluj, în perioada ianuarie –decembrie 
2015, am oferit servicii educaționale și de recuperare pentru 33 de 
copii cu autism.  
 
Proiectul se desfăşoară şi în anul  şcolar 2015-2016 
  





Proiecte 2015 -2016 

 
Sub coordonarea Conf. Dr. Alina S. Rusu in 
parteneriat cu UBB si D&D Research, derulăm 
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 sunt implicate echipe 
ale Școlii de Dresaj Canin Pet Joy și Asociatiei 
Descoperă Natura.  

https://aatforautism.wordpress.com/ 



1. Implementare si evaluare a programului de activitati asistate 
de animale centrat pe individ – Program de Para-Agilitate 
(activități asistate de câini de terapie) 
  
Perioada de desfășurare: Martie-Iulie 2015; loc de desfășurare: 
Centrul Autism Transilvania, Cluj-Napoca, cu participarea echipelor 
instructori-caini de terapie din cadrul Scolii de Dresaj Canin Pet Joy (Dog 
Place SRL). N = 13 copii. 
 
 



 
2. Implementare si evaluare a programului de activitati asistate de 
animale centrat pe individ – Program de Activitati Asistate de Cai 
  
Perioada de desfășurare: Aprilie-Septembrie 2015; loc de desfășurare: Ferma 
Descopera Natura, Cluj-Napoca, cu participarea instructorului ecvestru (si a 
asistentilor sai), Mugur Pop, din cadrul Asociatiei Descopera Natura, Cluj-Napoca. N 
= 10 copii. 
 
 

https://aatforautism.wordpress.com/ 



 
3. Implementare si evaluare a programului centrat pe familie – Program 
de optimizare a interactiunii copil-câine în cadrul familiei unui copil cu 
autism (Studiu de caz) 
  
Perioada de desfăşurare: Septembrie – Noiembrie 2015; Loc de desfăşurare: 
Domiciliul copilului şi Cabinetul  individual de psihologie Anca Zăgrian; Numărul de 
şedinţe : 5; Durata şedinţelor: 1 oră/sedinta. Instructor canin (acreditat in terapia si 
activitatile asistate de animale): Iulia Lazăr (director Școala de Dresaj Pet Joy, din 
cadrul Dog Place SRL). 
  





Proiect 2015-2016 

 

iulie -august 2015 – Cu sprijinul CSEF 
UK s-a reusit modernizarea și dotarea  
a încă 3 săli de terapie de la etajul I al 
Centrului de Zi.  





Proiecte 2016 

„Cântă cu mine!”  

Interacţiune prin muzică pentru copiii cu autism 

 

 

 

Desfăşurat cu sprijinul Fundaţiei pentru 
Comunitate  
şi Mol România, în cadrul Programului MOL 
pentru sănătatea copiilor, prin care se oferă 
gratuit, săptămânal, şedinţe de interacţiune prin 
muzică unui număr de 30 de copii cu autism, cu 
vârste între 3 si 14 ani.  
Interacţiunea prin muzică în abordarea copiilor 
cu autism este o metodă   ce presupune utilizarea 
muzicii şi a instrumentelor muzicale pentru 
dezvoltarea comunicării şi a abilităţilor sociale şi 
emoţionale.  
 



    Mai 2015, cu alte 2 redifuzări în octombrie 2015 şi februarie 2016  
 
     Prin filmările realizate de echipa emisiunii am reuşit să ajungem în casele 

a mii de români, iar cateva familii din Centrul AAT au primit sprijin 
substanţial în amenajarea locuinţelor. Toţi copiii au beneficiat de intrari 
gratuite la locul de joaca „Totto Space”, la teatrul „PUK” şi şedinţe de 
călărie la Wonderland.  

Conştientizare problematică autism la nivel naţional prin 

 emisiunea ‘Nea Mărin „Poftiţi pe la noi, Poftiţi şi dăruiţi” ANTENA 1  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proiecte 2016 -2017 

,,Educaţie pentru toţi -  program de incluziune şcolară pentru 

copiii cu autism''  

 

Proiectul este realizat cu sprijinul United Way Romania.  
Scopul acestuia este creşterea gradului de integrare în sistemul de învăţământ al 
copiilor cu autism din Cluj-Napoca , oferindu-le pe termen lung, şansa la o viaţă 
independentă.  
Prin acest proiect AAT îşi propune să susţină integrarea preşcolară şi şcolară, în 
învăţământul de masă sau special, cu sau fără însoţitor, a minim 30 de copii 
având o tulburare din spectrul autist. 
  



2016 
Eveniment 10 ani AAT! 



AAT continuă proiectele demarate de FEDRA prin proietul 

“Împreună suntem o voce!”  

Toate activiţăţile sunt menite să lupte pentru respectarea drepturilor 

persoanelor cu autism din România 

Lobby şi advocacy 
FEDRA – Federaţia pentru drepturi şi resurse în autism 



Luminează Albastru  pentru autism 1-5 aprilie 2016 



Luminează Albastru  pentru autism 1-5 aprilie 2016 



Vă mulțumim pentru atenție! 

  
 

Bucuria de pe faţa copilaşilor nu ar fi posibilă fără sprijinul părinților, 
voluntarilor, sponsorilor și instituțiilor publice implicate. 

  



Mulțumim pentru aprecierea proiectelor propuse de AAT, pentru recunoașterea 

eforturilor noastre, dar mai ales pentru încrederea acordată organizației noastre, 

prin susținerea activităților : 

 

Fiţi parte din povestea noastră! 

CCM UK 

Capital Group UK 

CSEF UK 

Rotary Internaţional 

EBS 

AFA 

Catwalk by Ramona Mîndru 

Lumea ca lumea 

EXL Service 

 

Iquest 

Fortech 

Verla 

Medsan 

TSE Development 

Compexit Trading 

Topcar 

PMA 

Trinity 

Scutul Negru, 

Sumimprof Rottaprint 

BebeBrands 

ARK 

Neosteq 

Endava 

Energobit 

InfocommSystems 


