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DESPRE ASOCIAȚIA  
ȘI NOI SUNTEM COPIII VOȘTRI! 
 
Autismul este una dintre cele mai severe 
tulburări neuropsihiatrie ale copilăriei, cu debut 
înainte de vârsta de 3 ani, de etiologie 
necunoscută. Autismul este o dizabilitate globală 
care împiedică persoana să comunice obișnuit, să 
înțeleagă relațiile sociale și să învețe prin 
metodele clasice din învățământ.  

Sindromul autist se caracterizează prin joc 
stereotip, lipsa de răspunsuri la emoțiile altora, 
lipsa de abilități de comunicare, rezistența la 
schimbare. De multe ori anormalitățile 
comportamentale sunt observabile de la cele mai 
fragede vârste. Totuși, într-un mic număr de 
cazuri, există o perioadă de dezvoltare normală, 
urmată de o regresie și de manifestarea 
simptomelor autiste. Chiar dacă la această dată 
se consideră că autismul este o condiție pentru 
întreaga viață și nu poate fi vindecat, multe dintre 
persoanele afectate pot fi recuperate printr-un 
tratament specific și individualizat, început cât 
mai timpuriu.  

Asociația Și noi suntem copiii voștri! este 
persoană juridică română, de drept privat, 
neguvernamentală, fără scop lucrativ, care își 
desfășoară activitatea în conformitate cu statutul 
și legile României. Este o organizație apolitică, 
neconfesională, nonprofit, autonomă și 
independentă, al cărei scop principal este crearea 
și păstrarea unui mediu adecvat pentru 
stimularea și sprijinirea persoanelor cu tulburări 
din spectrul autist (TSA) și a familiilor acestora ce  
a luat naștere cu data de 09.09.2015 la inițiativa 
Aureliei Osmanaj, mama Adelinei diagnosticată 
cu autism.  

Important: Părinții copiilor noștri speciali nu 
plătesc si nu vor plăti niciodată către organizație 
niciun fel de comision material. 

Suntem aici să ajutam. Alătură-te nouă și 
împreună poate că nu vom schimba întreaga 
lume dar vom schimba destine! 

 
Misiunea noastră: 

Asociația Și noi suntem copiii voștri! își propune 
să militeze pentru drepturile copiilor autiști și ale 
familiilor lor. 

Scopul asociației este acela de a schimba 
mentalitatea societății de astăzi care 
marginalizează copiii defavorizați. 

 

Asociația Și noi suntem copiii voștri! derulează 
numeroase proiecte educaționale, sociale și de 
conștientizare oferind servicii atât beneficiarilor 
direcți, cât și familiilor și cercului social în care 
aceștia trăiesc.  

Asociația Și noi suntem copiii voștri! militează 
activ pentru integrarea copiilor cu TSA în 
învățământul de masă.  

La momentul actual, 35 de copii urmează 
activități terapeutice de recuperare și 
îmbunătațirii vieți în cadrul asociației.   

În noiembrie 2017, asociația a înființat centrul de 
socializare ”Căsuța din poveste” proiect în 
derulare susținut prin auto-finanțare. 

 

Asociația Și noi suntem copiii 
voștri! este o organizație         

non-guvernamentală înființată 
în anul 2015 de părinți și 

prieteni ai copiilor cu autism cu 
35 de beneficiari direcți și sute 

de beneficiari indirecți. 
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1. CĂSUȚA din POVESTE

Este un centru de creativitate și socializare 

pentru autism. Un altfel de centru dedicat 

copiilor cu autism și tipici deopotrivă.  

Un loc unde fiecare poate fi ceea ce este, un 
loc unde timpul petrecut se numește 

„acasă”, un loc unde există spațiu suficient 

pentru fiecare: tipic sau diferit.  

Încercăm să construim pentru copiii noștri 
pas cu pas integrarea, prietenia, copilăria 
adevărată.  

Considerăm că este ușor greșit să considerăm 
că un copil diagnosticat cu autism are de 
învățat de la ceilalți când, de fapt, cu 

certitudine și noi „ceilalți” avem multe de 

învățat de la un copil altfel. 

La căsuță ne jucăm, zâmbim, ne bucurăm, 
construim piesă cu piesă prietenii, amintiri. 

Facem asta ÎMPREUNĂ. 

2. MUSIC for AUTISM

„Music for AUTISM” înseamnă terapie 
ocupaționala prin muzică. Totul a fost posibil 
grație domnului Silviu Carlescu, care a pus la 
dispoziția Asociației Și noi suntem copiii 
voștri! pro bono 10 mandoline dar si 
cunoștințele sale muzicale, oferindu-ne astfel 
șansa de a descoperi copiii prin muzică.  

Muzica are un rol special în dezvoltarea 
creierului şi literatura consacrată autismului, 
fie ea de factură subiectivă (autobiografii, 
mărturii ale părinților, relatări despre cazuri 
de autism etc) sau de factură academică, 
menționează frecvent interesul și 
receptivitatea persoanelor cu autism pentru 
stimulii muzicali, precum și aptitudinile 
muzicale excepționale pe care unele dintre 
acestea le arată (ex. urechea muzicală 
perfectă).  
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Numeroase studii privind eficiența 
intervențiilor terapeutice specifice pentru 
persoanele cu TSA au demonstrat că 
tratamentul de primă elecție este analiza 
comportamentală aplicată (Applied 
Behavioural Analysis), sistem de învățare care 

se axează pe modificarea comportamentală 
prin manipularea antecedentelor și 
consecințelor comportamentelor țintă.  

Livrată în diferite modele de intervenție, 
analiza comportamentală aplicată este 
validată experimental în numeroase studii. 

 
Proiectul a avut 18 beneficiari direcți și a fost 
susținut prin auto-finanțare. La dispoziția 
copiilor există încă și alte instrumente: pian, 
chitară, nai, fluiere, tobe africane, vioară.  

Copii au manifestat interes pentru toate 
instrumentele la modul individual. 
Observându-i timp de 6 luni prin ateliere de 
muzică de 2 ori pe saptămână, am descoperit 
copii interesați în mod special de tobe, copii 
interesați de pian, de fluiere, nai, vioară 
astfel că părinții au fost consiliați să continue 
și în privat cest gen de terapie pe mai departe.  

Ulterior părinții au fost susținuți în achiziționarea de instrumente, acolo unde a fost cazul, astfel 
încât copiii să le poată accesa și dincolo de porțile centrului, respectiv acasă. 

Practic, cu ajutorul instrumentelor există șansa să descoperim abilități care se pot valorifica cu 
brio în cazul autismului. O metodă lipsită de frustrare, plăcută de copii. 
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3. Dăruiește o CARTE!

Cu  ajutorul acestui proiect am reușit să avem 
propria bibliotecă. Campania a fost în 
parteneriat cu libraria Donaris din Galați dar 
și cu sprijinul oamenilor simpli, prieteni ai 
noștri deja.  

Toată lumea a dăruit cărți NOI pentru centrul 
„Căsuța din poveste”! 

 

Astfel că, la acest moment biblioteca noastră deține cca 400 de volume, o bună parte dedicate 
copiilor, dar și un colțișor special amenajat pentru părinți.  

Datorită acestei acțiuni am reușit să organizăm seri de lectură, seri de poveste pentru beneficiarii 
noștri! 
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4. ÎMBRĂȚIȘĂRI pentru AUTISM

Este un proiect de conștientizare pentru autism dar și 
pentru o lume mai bună în general.  

Proiectul s-a desfășurat in parteneriat cu Centrul 
Comercial Auchan (Galați). 30 de voluntari implicați, sute 
de beneficiari direcți și indirecți.  

Un mod de a ne apropia mai mult comunitatea și de a ne 

integra în mijlocul său.  

Un altfel de social, spunem noi. Cu iubire! 
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5. 2 aprilie  - ZIUA CONȘTIENTIZĂRII AUTISMULUI

 
La mulți ani nouă! 
 
Petrecerile organizate de ziua internațională 
a conștientizării autismului și nu numai, aduc 
un plus relevant de socializare reală. Bucurie, 
râsete, joacă.  
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6. SEMI – MARATON pentru autism – FORȚA 

ALBASTRĂ, ediția a II-a

Eveniment umanitar cu caracter sportiv aflat 
la ediția cu numărul 2 în anul 2018. Practic 
este unicul eveniment sportiv de Semi 
maraton dedicat în întregime autismului pe 
plan național. 

De regulă, există evenimente de Semi 
maraton mai mari unde autismul poate fi una 
dintre cauze. Am vrut să încercăm un astfel 
de eveniment care să producă conștientizare 
pe o unică cauză. Noi spunem că am reușit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am reușit să aducem la linia de START sute 
de alergători profesioniști si amatori din 
Galați dar și din alte orașe, 50 de voluntari, 
copii participanți și mulți părinți.  

Evenimentul a avut amploare și s-a vorbit 
mult despre „Forța albastră” și după. Încă se 
mai vorbește . 
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7. 5 mai – Alerg 24 h pentru autism  - FORȚA 

ALBASTRĂ – Marea Neagră

De data aceasta, am reușit să sprijinim la 

rândul nostru o altă asociație din Constanța 

în vederea obținerii de fonduri pentru plaja 

terapeutică din Mamaia.  

Asociația Și noi suntem copiii voștri! s-a 
implicat prin participarea și promovarea 
acestei cauze. O echipă de alergători ne-a 
reprezentat la Marea Neagră și suntem 
mândri de asta. 
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8. EXCURSIE în județul Argeș 

 

Excursia de 3 zile în județul Argeș a fost realizată în parteneriat cu Michellin.  

35 de beneficiari: copii si părinți. 
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9. Murdăriți-vă mâinile!

 
Ateliere de pictură, desen pentru 40 de beneficiari, copii cu CES – autism și sindrom Down copii 
tipici din Galați, Brăila și Craiova, împreună cu 10 voluntari, copii de la Școala de Arte și 1 pictor. 

Atelierele s-au desfășurat pe perioada întregului an 2018 cu continuitate constantă pentru 2019 cu 
o frecvență de minim 1 atelier pe lună. 

„Murdăriți-vă mâinile” înseamnă terapie ocupațională prin artă dar și o invitație mereu deschisă 
pentru comunitate la voluntariat, socializare, integrare, conștientizare pentru autism. 
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10. Banca prieteniei 

Experiment social. Banca prieteniei înseamnă conștientizare de la om la om pentru autism. 

Voluntari din comunitate au ridicat mâinile sus în urma provocării noastre pentru a experimenta 
timp de 20 de minute fiecare: singurătatea. 20 de minute de copilărie fără prieteni sau pur și 
simplu 20 de minute de așteptare pe o bancă fără ca nimeni să vină. Senzația de „neînțeles” 
urmată în mod automat de golul din piept, senzație pe care copiii cu autism o simt adesea, 
marginalizați fiind în diverse situații. 

20 de minute de tăcere pe o bancă, fără acces la tehnologie, urmate de alte 20 de minute imediat 
urmatoare, în care persoanele au fost invitate să exprime în scris într-un jurnal comun senzația 
trăită și poate un gând pentru persoanele ce trăiesc adesea aceste stări. 

Considerăm că proiectul/experimentul social a fost un succes și a dus la o trezire mai profundă a 
conștiinței colective. Îl vom continua cu certitudine. 

 

 
1 IUNIE 
Tot în cadrul acestui proiect am organizat evenimentul de porți deschise pentru Căsuța din 
poveste, eveniment ce a culminat totodată cu petrecerea de ziua copiilor. 
35 beneficiari direcți și sute indirecți, pentru acest proiect și experient social totodată, alături de 
70 voluntari. 
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11. Tabără de vară pentru autism – Tg. Neamț

Din seria taberelor de vară care devin posibile datorită susținătorilor noștri.    

Beneficiari: 20 copii și părinți. Perioada: 16 – 22 iulie 2018.  

 
 

12. Atelier de model în lut 

Atelier de modelaj în lut derulat în 17 iulie cu Ionela Lungu.  
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13. Forță albastră într-un ghiozdănel 

Pregătiri de școală. Campanie pentru rechizite derulată în 10 august.  

Beneficiari: 30 de copii. 
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14. FUGI! - Eveniment sportiv umanitar organizat pe 

echipe pentru companii și instituții ale statului, ediția I

Eveniment sportiv umanitar organizat pe echipe pentru companii și instituții ale statului derulat în 
26 august 2018. 

10 companii/instituții partenere. 150 de participanți. 
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15. Fluturi  

Campanie derulată din 12 octombrie 2018. 

Campania are ca și obiectiv achiziționarea centrului în care ne desfăsurăm activitățile. 
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16. Moș Crăciun, unul dintre noi  

Campanie de Crăciun derulată în 1 decembrie. 

Petrecere, cadouri, petrecere pentru copii si părinți, 
socializare, integrare.  

Beneficiari 30 de familii, copii cu dizabilități și cazuri sociale. 
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17. Vino cu noi! Educam fiecare copil. Împreună 

suntem o comunitate - Seminar de educație incluzivă

Asociația Și noi suntem copiii voștri! în 
parteneriat cu Centrul European pentru 
Drepturile Copiilor cu Dizabilități (CEDCD) și 
în parteneriat cu CJRAE Galați a organizat pe 
7 decembrie 2018, Seminarul de Educației 
Incluzivă – ”Educăm fiecare copil. Împreună 
suntem o comunitate”, la Sala Amfiteatru a 
Liceului de Marină Galați. 

Seminarul s-a adresat deopotrivă părinților 
de copii cu dizabilități, profesorilor și 
profesioniștilor în domeniu și a fost susținut 
de Maria Mădălina Turza.  

Seminarul a urmărit promovarea unor 
competențe de bază în ceea ce privește 
educația incluzivă (tranziția de la școala 
tradițională la școala incluzivă, 
managementul clasei incluzive, elemente de 
psiho-pedagogie incluzivă), o serie de aspecte 
juridice privind dreptul la educație incluzivă 
al copiilor cu dizabilități si rolul părinților, al 
profesorilor si al comunității în crearea unui  
mediu primitor de dezvoltare a copiilor. 
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18. Îmbrățișări în ajun de Crăciun

Îmbrățișări în ajun de Crăciun este un eveniment care a fost derulat în 22 decembrie 2018, în 
parteneriat cu Auchan. 

Au participat 30 de voluntari. 
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DATE FINANCIARE

 
Venituri realizate în 2018:  271.987,88 lei  

 
 
Cheltuieli efectuate în 2018:  244.071,93 lei  

 

162.90

26,405.69

2,238.39

32,914.70

5,482.96

51,187.00

10,030.90

5,696.65

2,078.80

40.26

43,106.79

64,726.89

Combustibil

Alte materiale consumabile

Obiecte de inventar

Materiale nestocate

Energie și apă

Chirii

Transport de bunuri și personal

Deplasări, detăașări și transferări

Cheltuieli poștale și de telecomunicații

Servicii bancare și asimilate

Servici executate de terți 

Donații și subvenții acordate
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