
 

 1

ASOCIAŢIA CASA FAENZA - CENTRUL COMUNITAR  
PENTRU COPII AUTIŞTI - TIMIŞOARA 

 
 
 

Asociaţia Casa Faenza funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara, activitatea sa fiind coordonată de Viceprimarului Municipiului Timişoara, domnul 
Adrian Orza. 
 
 

1. COMPONENŢA ASOCIAŢIEI CASA FAENZA 
 

Director : Ioana Guţia 
- număr de angajaţi: 14 din care 10 de specialitate şi 4 personal administrativ. 

 
 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIAŢIEI CASA FAENZA 
 

Asociaţia "Casa Faenza", în cadrul căreia funcţionează Proiectul - Centrul Comunitar 
pentru Copii Autişti Timişoara, este o organizaţie neguvernamentală de protecţie specială a 
copiilor cu sindrom autist, fără scop patrimonial. 

Asociaţia Casa Faenza s-a înfiinţat, prin colaborarea dintre primăriile oraşelor înfrăţite 
Timişoara şi Faenza – Italia în luna mai, 2001. 

Scopul Asociaţiei este de a îmbunătăţii condiţiile de viaţă şi adaptabilitate socială a 
copiilor cu copiilor cu tulburare din spectrul autist din Municipiul Timişoara, cu vârsta cuprinsă 
între 3-15 ani, prin abilitarea şi integrarea socială a copiilor cu sindrom autist, accentuându-se 
importanţa intervenţiei precoce. 

În ultima perioadă (anul 2004) serviciile Asociaţiei s-au adresat şi copiilor autişti cu 
vârsta între 12-18 ani, prin intermediul noului proiect derulat cu sprijinul financiar al Autorităţii 
Naţionale pentru Persoanele cu Handicap până la finele lunii noiembrie 2004. 

Dacă în anul 2001 iniţiatorii asociaţiei îşi propuneau să crească calitatea vieţii copiilor 
autişti (din Timişoara) şi familiilor acestora, la începutul anului 2003 la acest scop s-a adăugat 
unul considerat în prezent primordial şi anume acela al integrării copilului autist (copil cu 
handicap grav) în propria familie (acolo unde este cazul), în şcoală şi în comunitate. 

Şi pentru că oferim servicii sociale, se intervine simultan pe ambele planuri: 
- cel al abilitării copilului autist  
- cel psiho-social, comunitar. 
S-a utilizat aceasta abordare ca urmare a înţelegerii faptului că 

funcţionalitatea/disfuncţionalitatea familiei reprezintă punctul de plecare şi de întoarcere al 
reuşitei noastre. 
 Centrul Comunitar pentru Copii Autişti "Casa Faenza" funcţionează ca un centru de zi, 
respectând programul de viaţă al familiei şi copilului. 
Beneficiarii asociaţiei sunt: 

- 15 copii cu sindrom autist cu vârsta cuprinsă între 3-15 ani, care provin din familii 
timişorene; 

- familiile acestor copii; 
- comunitatea timişoreană. 

 
De altfel, datorită presiunii sociale existente(sunt doar 3 centre în România) serviciile au 

fost extinse la nivel naţional: s-au adăugat familiile cu micuţii autişti proveniţi din diverse colţuri 
ale ţării ce vin doar pentru evaluare şi stabilirea unui program de intervenţie individualizat 
(copilul este evaluat pentru o săptămână). 
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S-a stabilit ca numărul de copiii cu sindrom autist ce vor fi asistaţi în Centrul Casa 
Faenza să fie de 15, cu vârste cuprinse între 3-15 ani. Motivaţia care a condus la alegerea acestui 
număr de copii beneficiari are la bază atât faptul că spaţiul şi încăperile de la nivelul centrului 
sunt mici cât şi dificultatea lucrului cu această categorie de copii (ei sunt copii cu handicap grav, 
ce necesită asistenţă permanentă). Cea mai eficientă terapie presupune munca de 1:1. 

Activităţile recuperatorii sunt de foarte lungă durată, necesitând abilităţi specifice ale 
personalului angajat, ce funcţionează într-o echipă interdisciplinară de lucru. Asistenţa de 
specialitate a acestei categorii de copii prevede programe de abilitare individualizate ce vor 
conţine metode specifice şi de actualitate in domeniul autismului infantil. 

Cei 15 copii autişti ce sunt asistaţi sunt repartizaţi în 3 grupe a câte 5 copii, în funcţie de 
vârsta cronologică, gradul de afectare psiho-motrică, abilităţile prezentate de copil la data venirii 
în centru. 
 Perioada de asistare a unui copil este de 1 an, cu posibilitate de prelungire în funcţie de 
evoluţia acestuia şi de posibilităţile de integrare în alte centre. 

Echipa Centrului Casa Faenza este o echipă multidisciplinară formată din: asistent social, 
psiholog, pedopsihiatru, kinetoterapeut, pedagogi de recuperare. 
 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2004 
 
 

A. În perioada august 2001- decembrie 2004 au fost evaluaţi şi s-au oferit servicii unui 
număr total de 87 de copii. Cei mai mulţi dintre ei au prezentat diagnosticele: autism sever, 
elemente autiste şi retard mental; tulburare Asperger; autism infantil cu retard mental mediu. 
 

În perioada ianuarie 2004 - decembrie 2004: 
 
- au fost oferite servicii permanente unui număr total de 47 de copii cu tulburare din 

spectrul autist; 
- s-au oferit servicii de evaluare unui număr de 12 copii proveniţi din Timişoara, 

Vâlcea, Sânicolau-Mare, Alba Iulia, Petroşani, Oradea, Gorj, Caransebeş, Calafat, Arad. 
- şi-au încheiat programul de abilitare al asociaţiei - 6 copii, dintre care 3 au fost 

integraţi în învăţământul preşcolar de masă şi respectiv special; 
- la aceştia s-au adăugat începând cu luna iunie 2004 alţi 18 copii din Timişoara cu 

vârsta între 12-18 ani – prin serviciile la domiciliu şi programul de după – amiază în centru, 
printr-un proiect finanţat de către Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap; 
 

B. În decursul anului 2004 Consiliul Director al Asociaţiei Casa Faenza s-a întrunit în 
şedinţe periodice la sediu (odată la 4 luni) unde au stabilit liniile directoare privind organizarea şi 
administrarea asociaţiei cât şi au dezbătut probleme curente apărute. La acestea s-au adăugat 
stabilirea strategiei de lucru privind acordarea serviciilor specializate acordate de către asociaţie 
copiilor autişti şi familiilor lor. 

Întâlnirile Consiliului Director s-au desfăşurat după cum urmează: 
În luna septembrie 2004, a avut loc Adunarea Generală a membrilor fondatori ai 

asociaţiei care s-a desfăşurat la Faenza – Italia. Aici au participat: domnul Gheorghe Ciuhandu – 
Primarul Municipiului Timişoara, domnul Orza Adrian –Preşedintele asociaţiei, domnul Claudio 
Casadio Primarul oraşului Faenza, domnul Vittorio Maggi –Preşedintele Comitetului de 
Prietenie Faenza-Timişoara, directorul asociaţiei – Ioana Guţia. 
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C. Activităţile zilnice din cadrul Asociaţiei în anul 2004 au inclus: 
 

I. Servicii oferite copiilor: 
 
- Evaluare de specialitate realizată de către o echipa multidisciplinară; 
- Întocmirea de Programe individualizate de intervenţie, adaptate nevoilor şi 

posibilităţilor copilului autist; programele sunt stabilite de către echipa multidisciplinară după o 
perioadă de cel puţin o săptămână de evaluare şi observare a copilului; 

- Stimulare psiho-senzorio-motorie a copilului; 
- Ergoterapie; 
- Meloterapie; 
- Kinetoterapie; 
- Logopedie; 
- Socializare; 
- Hidroterapie; 
- Farmacoterapie; 
- Activităţi sportive şi recreative; 
- Servirea zilnică a micului dejun şi a prânzului. 
- Transport de la domiciliu la centru şi de la centru la domiciliu. 
Prin activităţile desfăşurate în cele 3 grupe de copii, existente la nivelul centrului, se 

urmăreşte dezvoltarea la copilul autist a: 
- autonomiei personale, 
- autonomiei sociale, 
- limbajului, 
- psihomotricitatii, 
- cogniţiei, 
- abilităţilor de socializare. 
La încheierea programului de abilitare a unui copil, echipa multidisciplinară formează un 

protocol de evaluare şi recomandări privind continuarea activităţii la domiciliul copilului. 
 
II. Activităţile de specialitate oferite de către Asociaţia "Casa Faenza": 

 
- "Screening" pentru populaţia municipiului Timişoara, prin implicarea medicilor de 

familie – în vederea identificării precoce a elementelor de autism – M-CHAT (Baron – Cohen); 
- Observare clinică şi diagnostic pentru tulburări pervazive de dezvoltare – prin 

colaborarea cu Clinica de Neurologie şi Psihiatrie pentru Copil şi Adolescent Timişoara (sunt 
utilizate ICD-10, DSM-4, ADI-R, ADOS-G); 

-  Evaluarea comportamentală şi a abilităţilor în centrul nostru, de către echipa 
multidisciplinară: psihohog, pedopsihiatru, logoped, pedagogi de recuperare, kinetoterapeut, 
asistent social. 

- Programe individualizate de stimulare psiho-senzorio-motrica – în funcţie de 
simptome, vârsta, IQ, analiza funcţionala a comportamentului, abilităţile, limbajului verbal şi 
non-verbal al copilului, dificultăţile sociale, comportamentele stereotipe, implicarea părinţilor ca 
şi co-terapeuţi. 

Evaluarea copiilor presupune utilizarea unor teste specifice pentru autism. 
 
Scale/ teste de evaluare utilizate de către asociaţia noastră: 

 
1. PEP-R (Psychoeducational Profile Revised) 

 
În cursul anului 2003 asociaţia a achiziţionat din Belgia testul special pentru evaluarea 

copiilor autişti PEP-R: Psychoeducational Profile Revised (Profilul psihoeducaţional) în cadrul 
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unui Proiect Phare finanţat de către Uniunea Europeană, ceea ce a permis ca începând cu anul 
2004 să utilizăm cu precădere acest test in centrul nostru. Testul cuprinde 2 scale: o scala de 
dezvoltare şi o scală comportamentală. 

Manualele PEP-R cuprind modalităţile de aplicare, testul şi activităţile recomandate pe 
fiecare arie pentru îmbunătăţirea performantelor. Este un test specific pentru copiii cu tulburări 
din spectrul autist. Specificitatea testului se referă la faptul că abilităţile nu sunt testate prin 
intermediul limbajului expresiv care de obicei la copilul autist este mai puţin dezvoltat, ci 
cerinţele sunt formulate prin intermediul limbajului nonverbal. După aplicarea testului se face un 
profil psiho-educaţional care cuprinde nivelul de dezvoltare pe fiecare arie. 

Testul este folosit cu succes în toată lumea, iar avantajul principal constă în activităţile de 
stimulare care sunt recomandate in funcţie de profilul fiecărui copil. 
 

Serviciile oferite părinţilor copiilor autişti: 
 

- Grupuri educaţionale şi de suport; 
- Consiliere parentală; 
- Includerea părinţilor în procesul terapeutic; 
- Formarea/întărirea reţelei de suport social pentru familii; 
- Posibilitatea înscrierii într-o asociaţie a părinţilor copiilor cu sindrom autist – 

Asociaţia Anca; 
 

Pentru personalul de specialitate al centrului s-a oferit : 
 
- Creşterea competenţei profesionale a specialiştilor prin participarea la cursuri de 

perfecţionare. 
- Cursuri organizate de către asociaţia noastră sau de către alte instituţii/organizaţii. 
- Schimburi de experienţă între diverse instituţii din ţară şi străinătate. 

 
Evenimente şi acţiuni importante ale Asociaţiei Casa Faenza (ACF) în decursul anului 

2004 
 

19 -21 martie 2004 – Asociaţia noastră împreună cu Primaria Municipiului Timişoara, 
respectiv cu sprijinul Consulatului Italian la Timişoara, a organizat vizita doamnei Donata 
Vivanti - Preşedinta Autism-Europe. Scopul vizitei a fost de a cunoaşte asociaţiile care se ocupă 
de problematica autismului şi de a întâlni părinţii copiilor cu tulburare din spectrul autist din 
Timişoara cât şi întâlnirea organizată de noi cu reprezentanţii organizaţiilor pentru autism din 
România. 

A fost organizat Seminarul Naţional cu tema "O abordare holistică a copilului autist" în 
perioada 25-27 martie 2004, seminar ce a abordat problematica copilului autist din punct de 
vedere psihologic, social şi al terapiei comportamentale. Acest seminar a avut ca şi scop 
informarea şi pregătirea psihologilor, educatorilor, cadrelor didactice, asistenţilor sociali şi a 
altor specialişti care activează în acest domeniu. 

A fost derulat în perioada decembrie 2003 – iulie 2004 Proiectul "Împreună pentru o 
viaţă mai bună" – cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos. Buget total 
proiect: 7115,5 Euro, din care 450 Euro – contribuţie ACF. 

În timpul verii – au fost realizate modificări la nivelul centrului – constând în schimbarea 
şi adaptarea mobilierului la nevoile copiilor şi dotarea sălii de kinetoterapie. 

Organizarea serbărilor de Paşte şi de Crăciun pentru copii. 
În luna mai 2004- s-a organizat o excursie de o zi la Buziaş cu părinţii şi copiii 

beneficiari ai asociaţiei. 
A fost reabilitat gardul centrului pentru o mai bună protecţie a copiilor. 
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În toată această perioadă au fost primiţi în practică studenţi de la Universitatea de Vest – 
Facultatea de Psihologie, Asistenţă Socială şi de la Universitatea de Medicină. 

Începând cu luna iunie 2004 s-a implementat pentru o perioada de cinci luni Proiectul 
"Alături de copiii noştri". Finanţator: Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap. 
Perioada de derulare a proiectului: 25 iunie -25 noiembrie 2004. Finanţarea a fost în sumă de 
200.000.000 lei. 

Participare la trei training–uri organizate de Centrul de abilitare Speranţa şi am devenit 
partener stabil în proiectul MATRA - "GOOD START" (formare de echipe de intervenţie 
timpurie), finanţat de către Guvernul Olandez. Scopul proiectului: training în intervenţia precoce 
la copilul mic. 

Am fost vizitaţi de o delegaţie din municipiul Iaşi, delegaţie formată din reprezentanţii 
Centrului pentru copii cu dizabilităţi Pennila Iaşi – în data de 14 iulie 2004; 

În perioada 10 - 24 iulie 2004 asociaţia a fost organizat o tabără pentru un grup de 30 
persoane la Băile Calacea: copii, părinţi, pedagogi. Tabăra a fost finanţată de către Fundaţia 
Tânăra Generaţie Timişoara (a fost încheiată o convenţie de colaborare în acest sens). 

În luna august a fost redactat şi tipărit noul material de specialitate al asociaţiei –"Ghid 
îndrumător pentru integrarea şcolară a copilului autist"; în decursul lunii august am editat acest 
ghid metodologic cu modele de tehnici care facilitează integrarea copiilor autişti în societate şi în 
scoală. Echipa de redacţie a ghidului a fost compusă din specialiştii care au pus în aplicare cele 
10 planuri individuale de intervenţie şi specialişti din ţară care au participat direct la integrarea 
copiilor autişti. 

În data de 28 iulie a fost organizat de către asociaţia noastră ultimul seminar Matra – din 
cadrul aceluiaşi proiect; invitată specială: prof. univ. psih. Oana Benga –Cluj Napoca. În cadrul 
acestei întâlniri s-au pus în discuţie progresele observate în comportamentul copiilor, obstacolele 
întâlnite, metodologia de lucru care a avut rezultatele cele mai eficiente, respectiv ineficiente şi 
posibile proiecte de viitor. 

În data de 30 iulie a fost realizată o vizită (2 pedagogi + director) la Şcoala Specială 
pentru copii cu nevoi speciale : Rază de soare - Arad; 

În cursul aceleaşi luni 3 pedagogi de recuperare s-au deplasat la Oradea la Centrul Casa 
Minunată - pentru copiii cu dizabilităţi severe pentru schimb de experienţă, în cadrul proiectului 
"Împreună pentru o viaţă mai buna" 

Luna august: S-a primit o donaţie – echivalentul a 5.000 de dolari de la Compania 
Farmaceutică Sindan: o mică parte din aceşti bani au fost utilizaţi pentru achiziţionarea mochetei 
în sala de kinetoterapie şi a unor materiale didactice; o alta parte pentru deplasarea psihologului 
asociaţiei în Olanda; de asemenea a fost reparat microbuzul asociaţiei–parţial; 

Luna august: S-a primit o donaţie constând în mobilier şi jucării de lemn pentru copii de 
la Firma Caraş – Silvanus Reşita; 

 
În perioada 1-30 septembrie 2004 – şi-a efectuat stagiul de practică - studenta Griet 

Pattyn (Etudiant des sciences pédagogics, Orthopedagogic, University of Ghent) din Belgia în 
centrul nostru; 

În perioada 9-18 septembrie 2004 psihologul centrului (Marinela Antal) a efectuat o 
vizită de lucru în Olanda. Vizita a presupus întâlniri şi schimburi de experienţă cu alte centre 
pentru copii autişti. 

În data de 14 septembrie ACF a organizat o masă rotundă cu presa şi beneficiarii 
proiectului A.N.P.H. (mai multe detalii despre acest proiect în raportul detaliat al proiectului). 

În perioada 4 - 9 octombrie a avut loc in centrul nostru, în colaborare cu Universitatea de 
Vest, trainingul de terapie ocupaţionala pentru copiii autişti – susţinut de profesor Paul 
Himschoot – Belgia. Acest curs a fost realizat în colaborare cu prof. univ. Dr. Ana Muntean. 

În perioada 12-14 octombrie directorul ACF a participat la Seminarul Naţional organizat 
de către Fundaţia Pentru Voi – cu tema "E bine să fi diferit" la Timişoara; 
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În săptămâna 25-29 octombrie 2004 ACF a primit vizita delegaţiei franceze din 
Moulhouse – Franţa şi a partenerilor olandezi – în cadrul programului de formare a specialiştilor 
români în intervenţie timpurie "Good Start". 

În data de 4 noiembrie asociaţia a primit vizita doamnei Susane Kasner – Vicepreşedinta 
Bunderstlandlui German. 

Luna noiembrie – am editat un nou material "Caiet practic pentru dezvoltarea unor 
abilităţi cognitive la copilul autist" – de exerciţii, care să faciliteze părinţilor munca cu proprii 
copii. 

 
Alte activităţi ale asociaţiei – derulate în anul 2004: 

 

În afara scopului primar al ajutorării copiilor cu sindrom autist, Centrul Comunitar de zi 
"Casa Faenza" vine în sprijinul direct al familiilor prin doua componente: "descărcarea" familiei 
prin oferirea programelor zilnice şi "profesionalizarea" familiilor, care sunt informate şi instruite 
în desfăşurarea principalelor tehnici de lucru cu copilul/adolescentul autist. Astfel sunt oferite 
părinţilor, grupuri educaţionale şi de suport, în fiecare lună. 

În cadrul programelor de promovare a includerii copiilor autişti în învăţământ, specialiştii 
centrului au asigurat un training al învăţătorilor din şcoala unde urma să fie acceptaţi copiii. 

Informare şi mediatizare. Activităţi de sensibilizare a comunităţii timişorene prin: 
organizarea de seminarii şi mese rotunde cu aceste teme, de campanii de mediatizare şi 
sensibilizare, publicarea unei reviste trimestriale intitulată "Casa Faenza" - revista copilului 
autist; editarea de ghiduri, broşuri, pliante şi afişe, cât şi participarea la diverse emisiuni TV. 

Monitorizarea copiilor integraţi în şcolile de masă. Pentru copiii care au părăsit Centrul şi 
au fost integraţi în şcolile de masă/ speciale, cât şi pentru cei care frecventează pentru 2-3 zile 
şcoală de masă în paralel cu frecventarea Centrului nostru, asistentul social monitorizează relaţia 
copil-şcoală, familie –şcoală şi familie-comunitate. 

Monitorizarea copiilor care şi-au încheiat programul de abilitare şi rămân la domiciliu. În 
ultimul an, echipa centrului Casa Faenza a dezvoltat un program de monitorizare a copiilor care 
şi-au încheiat programul de abilitare în centru şi au rămas la domiciliu. 

Formarea continuă a specialiştilor. Prin participarea la seminarii, conferinţe şi asigurarea 
de traininguri, echipa centrului "Casa Faenza" beneficiază de noi informaţii şi de pregătire 
continuă. 

 
Scriere şi implementare de noi proiecte. 
 
Formare şi supervizare voluntari. Centrul Casa Faenza acceptă şi promovează ideea de 

voluntariat. Sunt implicaţi ca şi voluntari peste 12 persoane care provin atât din rândul 
studenţilor la Facultăţile de Asistenţă Socială, Medicină, Psihologie, cât şi alţi membrii ai 
comunităţii timişorene. 
 
 

Colaborarea cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale 
 
 Asociaţia colaborează cu instituţiile de specialitate atât locale cât şi din ţară: 
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Proiecte derulate de către asociaţie în decursul anului 2004. 
 

A. Proiectul "Împreună pentru o viaţă mai bună" (pe scurt) 
 
 Proiectul "Împreună pentru o viaţă mai bună" a fost derulat cu sprijinul financiar al 
Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos în perioada decembrie 2003-iulie 2004. 
 Ideea de la care a luat naştere acest proiect este concluzia evidentă a existenţei unei 
carenţe foarte mari la nivelul populaţiei, privind informaţiile elementare despre ce este autismul. 
Acest fenomen determină o marginalizare a copilului cu tulburare din spectrul autist şi a familiei 
acestuia. În egală măsură influenţează direct şi integrarea în comunitate şi în învăţământul 
special sau de masă. Integrarea socială şi şcolară a copilului reprezintă piatra de temelie  a unei 
formări profesionale care îi acordă, mai târziu, tânărului cu autism şansa câştigării unei 
independenţe parţiale. 

Una din barierele cel mai greu de depăşit sunt cele care le ridică mentalitatea comunităţii 
în care trăieşte copilul autist şi familia acestuia. O informare profesională la nivelul judeţean, 
privind problematica autismului şi formarea a 40 de specialişti (cadre medicale, psihopedagogi, 
psihologi, asistenţi sociali, cadre didactice) implicaţi in abilitarea şi integrarea copilului autist 
sunt primii paşi care ne pot conduce spre procesul de "egalizare a şanselor". 

 
Activităţi majore derulate în cadrul proiectului: 

 
- Organizarea a 2 conferinţe de presă. 
- Editarea materialelor publicitare – reviste, pliante, broşuri, afişe. 
- 10 campanii de mediatizare cu privire la autism la nivel judeţean, în localităţile 

Periam, Liebling, Sânicolaul Mare, Lugoj, Gătaia, Buziaş, Giulvăz, Deta, Jimbolia (total un 
număr de aproximativ 441 072 de locuitori) şi Timişoara. 

- În cadrul campaniilor s-au stabilit întâlniri cu reprezentanţi ai serviciilor sociale din 
primării, ai şcolilor, grădiniţelor, cabinetelor medicale existente expunându-se ceea ce este 
autismul, importanţa intervenţiei precoce în cazul copilului cu tulburare din spectrul autist şi 
sensibilizarea comunităţii privind problematica copilului autist şi a familiei acestuia. 

- Organizarea Seminarului Naţional "O abordare holistică a copilului autist" – martie 
2004 - în cadrul căruia s-au prezentat metode specifice de lucru pentru copilul autist 

Asociatia 
"Casa Faenza" 

Centrul Comunitar 
pentru Copii 

Autisti 
Timisoara  

Copiii din familiile din 
Timişoara 

Clinica de Psihiatrie a 
Copilului şi 

Adolescentului 
diagnostic, evaluare, tratament 

Fundaţia Serviciilor 
Sociale Bethany 

Comisia de Protecţia 
Copilului Timiş 

Societatea Romanaă 
Speranţa Timişoara

Centrul de zi pentru 
copii  autişti Bucureşti 

Asociaţia Asistenţilor 
Sociali din Banat 

Şcoala Postliceală 
Sancta Maria Hilfe 
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fundamentate pe terapia comportamentala. Trainerii invitaţi au fost d-nul prof. dr. Miclea Mircea 
şi d-na Lector dr. Oana Benga, specializaţi in terapia cognitiv-comportamentală. 

În cadrul proiectului era prevăzut un număr de 40 de specialişti participanţi la Seminar, 
dar din cauza solicitărilor primite au fost prezenţi 62 de specialişti din toata ţara. Feed-back-urile 
primite din partea celor prezenţi, precum şi colaborările stabilite pe termen lung sunt dovada 
concretă a consolidării reţelei de servicii specializate, destinate copilului autist, la nivel naţional. 

 
- S-au efectuat două deplasări la Bucureşti şi Oradea în vederea unui schimb de 

experienţă şi colaborări pe termen lung. 
- Ca urmare a participării la Seminarul Naţional amintit mai sus s-au pus în aplicare 

programe de intervenţie personalizate (P.I.P) pe baza tehnicilor comportamentale pentru 10 copii 
diagnosticaţi cu tulburare din spectrul autist. Cei 10 copii aveau un grad de dezvoltare diferit, cu 
vârste cuprinse între 3 – 14 ani si frecventau integral centru de zi, parţial centru de zi, parţial 
grădiniţă, integral şcoală. Cel 10 PIP – uri s-au pus în aplicare în colaborare directă cu 
specialiştii din cadrul Asociaţiei Casa Faenza şi cei din cadrul grădiniţelor şi şcolilor în care sunt 
integraţi respectivii copii. 

- În data de 28 august 2004 a avut loc "o masă rotundă" cu specialiştii implicaţi în 
aplicarea PIP – urilor. În cadrul acestei întâlniri s-au pus în discuţie progresele observate în 
comportamentul copiilor, obstacolele întâlnite, metodologia de lucru care a avut rezultatele cele 
mai eficiente, respectiv ineficiente şi posibile proiecte de viitor. 

- În luna august 2004 a fost editat un ghid metodologic cu modele de tehnici care 
facilitează integrarea copiilor autişti în societate şi în şcoală. 

- Buget total proiect: 7115,5 Euro, din care 450 Euro – contribuţie A.C.F. 
 
 

B. Proiectul "Alături de copiii noştri" 
 

Finanţator: Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Handicap 
 

Perioada de derulare a proiectului: 25 Iunie - 25 Noiembrie 2004 
 

Finanţarea a fost in sumă de 200.000.000 lei. 
 

Contribuţia "Asociaţiei Casa Faenza" a fost asigurata prin plata salariilor supervizorului 
de proiect, coordonatorului de proiect, asistentului social, contabilului şi şoferului. 

Proiectul s-a adresat unui număr de 24 de copii cu tulburare din spectrul autist care în 
momentul de faţă nu beneficiază de servicii de specialitate deoarece majoritatea au vârstă mare - 
cuprinsă intre 12-18 ani. 

Ei au un comportament în faţa căruia părinţii nu ştiu cum să reacţioneze şi nu există 
instituţii care să le ofere servicii de specialitate conform vârstei lor. 

 
Scopul proiectului: 
Creşterea gradului de adaptabilitate socială şi a calităţii vieţii copilului cu tulburare din 

spectrul autist şi a familiei acestuia, prin dezvoltarea de servicii la domiciliu. 
 

Serviciile specializate oferite la domiciliul copilului reprezintă pentru: 
- copilul cu tulburare din spectrul autist posibilitatea de a-şi menţine achiziţiile şi de a 

învăţa noi comportamente acceptate social, care să îl ajute în procesul de independenţă socială; 
- părinţii care au în îngrijire un copil autist - modalitatea prin care ei învaţă să facă faţă 

comportamentului copilului şi îl ajută în procesul de abilitare pe acesta; este mijlocul prin care 
părinţii relaţionează şi cu alte persoane specializate care le oferă ajutorul adecvat nevoilor lor. 
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Obiectivele proiectului au fost: 

 
- Dezvoltarea reţelei de servicii specializate prin crearea unui serviciu nou (la 

domiciliu) destinat copilului autist şi familiei acestuia; 
- Dezvoltarea reţelei de servicii pluridisciplinare de recuperare şi terapie; 
- Consolidarea reţelei sociale a familiei copilului cu handicap (copil autist) prin 

participarea la serviciul de consiliere familială şi la training-ul destinat părinţilor (care sunt şi 
asistenţii personali ai copilului); 

- Creşterea calităţii vieţii a copilului cu tulburare din spectrul autist şi a familiei 
acestuia prin scăderea riscului de abandon/abuz al copilului şi de divorţialitate al părinţilor. 

 
Proiectul presupunea dezvoltarea reţelei de servicii specializate oferite de către Asociaţia 

"Casa Faenza" din Timişoara. Intervenţia terapeutică asupra copiilor - 24 de copii, care nu 
beneficiază, în prezent de servicii de specialitate - ar deveni mai eficientă şi mai puţin 
costisitoare în momentul implicării familiei ca şi co - terapeuţi şi a cadrului familial ca mediu de 
abilitare al copilului autist. Astfel s-au creat serviciile de stimulare psiho-senzorio-motrică la 
domiciliul copilului autist. De asemenea, pentru beneficiari s-au organizat complementar şi 
activităţi în Centrul Comunitar pentru copii autişti Timişoara – program de după-amiază. 

Aici ei au avut acces la sala de kinetoterapie, grupele educaţionale(cu toate materialele 
didactice existente), sala de observare cu oglinda unidirecţională, sala de mese, bucătăria, spaţiul 
de joacă existente in centru, teste de evaluare specifice autismului, calculatoare, camera video, 
aparat foto digital, flip-chart şi microbuzul asociaţiei. 

Echipa de lucru a  proiectului a fost constituită din: supervizorul proiectului: Ioana Guţia 
– director, Coordonatorul de proiect – Psiholog Marinela Antal, Asistent social: Cristina Piscuc 
şi noii angajati: Psiholog – 1, Kinetoterapeut -1, Psihopedagogi – 2. 
 

Serviciile specializate la domiciliul copilului reprezintă şansa menţinerii achiziţiilor 
copilului la un nivel de dezvoltare ridicat în raport cu potenţialul său şi oferirea unei alternative 
pozitive la situaţiile actuale ale copiilor (adică la a sta acasă fără să aibă nici un program 
structurat pe care să îl urmeze). 
 
 

Structurarea activităţilor serviciului: 
 

1. Săptămânal supervizarea pedagogilor şi kinetoterapeutului de către psiholog. (luni 
după-amiaza). 

 
2. Deplasarea la domiciliul fiecărui copil a pedagogilor de recuperare şi a 

kinetoterapeutului. Timp de lucru 1 h si 30 min/ 1 copil/1 săptămână/1 pedagog si 1 h si 30 min/ 
1 copil/1 săptămână/ 1 kinetoterapeut. Zilele: luni, marţi, miercuri. 

 
3. Săptămânal: Joi şi vineri: program de după-amiaza în Centrul Casa Faenza pentru toţi 

copiii beneficiari. 
 
4. Program de socializare: 
- cumpărături la supermarket 
- plimbări în diverse parcuri din Timişoara 
- utilizarea mijloacelor de transport în comun 
- excursii în afara oraşului: Buziaş 
- mers la Mc Donald’s 
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Concluzii 
Idealul fiecărui specialist din cadrul serviciilor destinate persoanelor cu nevoi speciale 

este ca fiecare client al serviciului să devină la un moment dat autonom şi independent. Dar 
realitatea vieţii ne-a învăţat de-a lungul timpului că există persoane care se pot integra total în 
viaţa socială şi profesională, persoane care se pot integra parţial şi persoane care în permanenţă 
vor avea nevoie de specialişti şi servicii de sprijin. 

Scopul principal este acela de a crea servicii specializate care să vină în întâmpinarea 
nevoilor fiecărei fiinţe astfel încât aceasta să deţină un grad de satisfacţie cât mai înalt pe scala 
calităţii vieţii. 

Dacă scopul asociaţiei este de a îmbunătăţii condiţiile de viaţă şi adaptabilitate socială a 
copiilor cu copiilor cu tulburare din spectrul autist din Municipiul Timişoara, putem spune că la 
finele anului 2004 au fost atinse multe dintre obiectivele stabilite de către asociaţia noastră 
privind promovarea drepturilor acestor copii de a face parte din societatea/comunitatea noastră. 

 


