•Este de a contribui la
recuperarea, dezvoltarea si
educatia tinerilor si copiilor
cu dizabilitati astfel incat sa
isi poata pune in evidenta
realul potential pe care-l
poseda, pentru a deveni
independenti si a se integra
in comunitate.

VALORILE
NOASTRE

• Responsabilitate,

• Spirit de echipa,
• Creativitate,
• Integritate,
• Obiectivitate.

MISIUNEA
NOASTRA

• Este ca tinerii si copii cu
dizabilitati din Romania
sa fie participanti activi
in societate si sa aiba o
educatie adecvata, atat
prin mijloace formale dar
mai ales non-formale,
care sa le asigure o viata
independenta,
corespunzatoare cu
potentialul lor!

VIZIUNEA
NOASTRA

Intotdeauna exista speranta!
•Scopul proiectului : cresterea accesului la sport al copiilor cu dizabilitati din
spectrul autist.
•Rezultate : 6 din copii cu TSA beneficiari ai ASPA beneficiaza de cursuri
intensive de inot pentru o perioada de 6 luni.

Cursuri pentru parinti
•Scopul proiectului: informarea si initierea in terapie ABA a parintilor cu copii
diagnosticati recent cu TSA.
•Rezultate: 60 de parinti informati si pregatiti sa devina coterapeuti ai propriilor
copii.

Campanie umanitara
•Scopul campaniei : furnizarea de alimente si rechizite pentru un centru social.
•Rezultate: donatie alimente si rechizite pentru 32 copii din centrul Sf Mihail si
Gavril – Jud.Giurgiu, in valoare de 3.500 RON.

Rezultate Financiare
VENITURI 2015

- campanii directionare
2 % si 20%
- granturi si proiecte

CHELTUIELI 2015

- terapii de recuperare (ABA)
- recuperare prin sport
- campanii si evenimente
- administrativ

315.000 RON

224.000 RON
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DONEAZA
Contributia ta, unica sau
recurenta este foarte
importanta pentru sustinerea
serviciilor de recuperare
oferite copiilor cu autism

REDIRECTIONEAZA 2%
Acest lucru nu presupune
niciun cost pentru tine insa
pentru un ONG inseamna
foarte mult

FII VOLUNTAR
Voluntarii sunt cei care fac
lucrurile sa se intample,
alaturi de care am obtinut
rezultatele de pana acum!

tim că oricine efectuează o donație, redirecționează 2%, sponsorizează sau acordă un grant î i
dore te ca sumele respective să se reflecte în ca tiguri reale pentru comunitate, pentru beneficiarii,
pentru educație.Fiecare leu pe care îl primim înseamnă pentru noi i o responsabilitate deosebită.

În cadrul Asociației Sprijin Pentru Autism facem tot posibilul pentru ca ace ti bani să aducă o
valoare cât mai mare i, împreună cu munca de voluntariat să producă o schimbare pozitivă de
durată in viata copiilor si tinerilor cu autism cat si a familiilor acestora.
Misiunea noastră nu se încheie însă aici, fiind necesar în continuare sprijinul tuturor celor care îl
pot oferi pentru ca împreună să construim o societate bazată pe educație incluziva!

Privind spre viitor, în 2016 vom continua împreună să construim punți către recuperare,
integrare si incluziune sociala pentru cât mai mulți copii cu dizabilitati dar si pentru
copii proveniti din medii defavorizate.
Ne concentram eforturile in vederea deschiderii unui Centru de Terapie si Afterschool
Integrativ pentru copii cu TSA alaturi de copii neurotipici, pentru a pune de timpuriu
bazele integrarii copiilor cu dizabilitati in invatamantul de masa.
Pentru a ne continua misiunea într-un mod eficient vă asteptam să ne fiți alături i în
2016 i împreună să ne aducem aportul la construirea unui sistem educational
integrativ, bazat pe acceptare, constientizare, toleranta si incluziune sociala.
Multumim!
echipa ASPA

