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Despre noiDespre noi

Asociatia “Raza de Speranta” a fost
fondata in anul 2012 in urma experientei
personale a unor parinti, puternic
motivati in lupta pentru a-si salva copiii
din autism.
Impulsionati de perspectivele sumbre,
dar motivati de persoanele care ne-au
sustinut si de provocarile intampinate in
calitate de parinti in incercarea de a gasi
solutii pentru recuperarea si integrarea
propriilor copii, am demarat activitatea
in scopul apararii drepturilor si
intereselor copiilor cu tulburare din
spectrul autist si a familiilor acestora.



Viziunea noastraViziunea noastra

“Da-i o sansa!”
– copiii au si merita sansa la recuperare si integrare

sociala si parintii acestora merita sprijin in lupta lor.

Copilul cu TSA are dreptul la o viata normala:
• acces liber si egal la orice forma de educatie indiferent de
varsta,
•diagnosticarea precoce, corecta si responsabila;
•recuperare si integrare;
•accesul la servicii si programe disponibile necesare castigarii
independentei si autonomiei



Misiunea noastraMisiunea noastra

• de a sustine si facilita serviciile specializate integrate de sănătate,
educaţie şi sociale, care vizează identificarea precoce, tratamentul,
recuperarea, ameliorarea calităţii vieţii şi integrarea sociala a
persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist prin
serviciile oferite de furnizori de servicii medicale din unităţi sanitare
publice sau private (medici specialişti în psihiatrie pediatrică,
psihologi clinicieni, psihoterapeuţi, psihopedagogi, logopezi,
kinetoterapeuţi, educatori şi asistenţi sociali) in cadrul Asociatiei;

• de a sustine si facilita serviciile specializate de formare în psihoterapia
tulburarilor de spectru autist a specialistilor si voluntarilor (formare în
intervenţii specializate în tulburări din spectrul autist si de formare
continuă, de scurtă durată, de specializare în tulburări din spectrul
autist ) in conformitate cu normele legale;

• de a sustine si facilita procesul de integrare scolara si sociala a
persoanelor cu tulburare de spectru autist.



Obiectivele noastreObiectivele noastre

• Cresterea gradului de constientizare a autismului in randul populatiei
si Informarea cat mai clara atat despre ceea ce inseamna tulburarile
din spectrul autist cat si despre metodele de terapie adecvate si
aplicarea lor

• Facilitarea accesului la diagnostic si evaluare corecta si cat mai de
timpuriu posibil si sustinerea permanenta a programelor de
diagnostic precoce

• Asigurarea interventiei timpurii prin includerea copilului cu autism in
program terapeutic personalizat, singura sansa la integrare lor in
societate

• Sprijinirea integrarii adecvate in invatamant prin pregatirea
insotitorului/shadow si a cadrelor didactice, precum si sutinerea
actiunilor menite a creste vizibilitatea acestora



Obiectivele noastreObiectivele noastre

• Promovarea in beneficiul copiilor cu TSA a tuturor tipurilor de
actiuni, prin cooperarea dintre membrii asociatiei, parinti si
specialisti

• Acordarea suportului familiei copilului autist prin sustinerea de work-
shopuri si consiliere

• Strangerea de fonduri pentru sustinerea interventiei timpurii a
copiilor si pentru programele de dezvoltare vocationala a acestora.



Activitatea noastraActivitatea noastra

Activitatea Asociatiei s-a extins permanent, astfel ca echipa
Asociatiei este implicata in mai multe proiecte care au drept
scop sustinerea, evaluarea, diagnosticarea si recuperarea
copiilor care sufera de tulburari din spectrul autismului si a
familiilor acestora.



Implicare sociala

• Campania “Da-i o sansa!” -
Campanie de constientizare  si
informare   a tulburarilor din spectrul
autist si necesitaea diagnosticarii  la o
varsta precoce,

• In parteneriat cu Serviciul Public
Administrare Crese Brasov

• Ce-am vizat?
• identificarea si evaluarea precoce a

manifestarilor tulburarilor din spectru
autist,

• informare si constientizare parintilor
prin work-shopuri gratuite in
proiectul “Scoala Parintilor” derulat
de partenerul nostru,

• aplicarea testului CHAT*(18 luni)



Implicare sociala

• Campania “Da-i o
sansa!” – Integrarea
copilului cu TSA in
invatamantul prescolar

• In parteneriat cu
Asociatia Educatoarelor
din Romania

• Ce-am vizat?
• Integrarea copiilor cu

TSA in invatamantul
prescolar

• Formarea si in formarea
cadrelor didactice-
partener strategic



Implicare sociala

Am demarat campaniile media si
TV, vizand :

• campanii de constientizare si
informare – in vederea
depistarii manifestarilor precoce
si cresterea accesibilitatii
evaluarii acestor copii;

• sensibilizarea opiniei publice
pentru sprijinirea cazurilor
sociale a apartinatorilor copiilor
cu TSA

• Strangerea de fonduri pentru
sustinerea programelor de
interventie

Am demaract campaniile de
formare  a psihopedagogilor,
terapeutilor, voluntarilor



Centru pentru resurse educationale siCentru pentru resurse educationale si
terapeuticeterapeutice ““ Raza de SperantaRaza de Speranta””

• Demararea proiectului,


