
ASOCIAŢIA CASA FAENZA 
CENTRUL COMUNITAR PENTRU COPII AUTIŞTI 

 
 

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

1. COMPONENŢA ASOCIAŢIEI CASA FAENZA 
Număr de angajaţi: 18 din care 14 de specialitate, 3 administrativ şi 1 coordonare. 
Director: Cristina Piscuc 

 
Adresa 
Timişoara, Aleea Sănătăţii nr.15 
Telefon: 0356 101 410 sau 0256 487 202  
Fax: 0356 101 409  
E-mail: casafaenzatimisoara@yahoo.com

 
 

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 (denumită în continuare ACF) 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 2-18 
ani, prin abilitarea şi integrarea socială a copiilor cu sindrom autist, accentuându-se importanţa 
intervenţiei precoce. 

Începând din anul 2005 serviciile asociaţiei s-au adresat şi copiilor autişti cu vârsta între 2-
18 ani, prin crearea unui nou serviciu de asistare la domiciliu beneficiarilor. 

 
 

3. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2006 
I. Activităţi de specialitate destinate beneficiarilor ACF au fost oferite pe toată perioada 

anului, exceptând perioada vacanţelor: 
 

Serviciile destinate copiilor beneficiari ai centrului: 
− Evaluare de specialitate (efectuata în echipa multidisciplinară) 
− Programe individualizate de intervenţie, adaptate nevoilor şi posibilităţilor copilului 

autist; programele sunt stabilite de către echipa multidisciplinara după o perioada de cel puţin o lună 
de evaluare şi observare a copilului; 

− Integrare senzorială: 
− Proprioceptivă 
− Vestibulară 
− Tactilă 
− Vizuală 
− Auditivă 
− Olfactivă/Gustativă 

− Activităţi psihopedagogice pe ariile: 
− Percepţie 
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− Imitaţie 
− Cognitiv (verbal) 
− Cognitiv (performanţă) 
− Coordonare ocolo-motrică 
− Motricitate fina 

− Logopedie  
− Terapie comportamentală 
− Terapie prin dans 
− Kinetoterapie – stimulare vestibulară şi psihomotricitate 
− Înot şi Hidroterapie 
− Terapie Ocupaţională / Ergoterapie (educaţie muzicală, pictura-modelaj, desen) 
− Autonomie personală 
− Socializare în micro şi macro grup 

− interacţiune socială 
− autonomie stradală 
− autonomie socială 

− Monitorizare medicală / psihiatrică 
− Activităţi sportive şi recreative 
− Servirea zilnică a micului dejun şi a prânzului 
− Transport de la domiciliu la centru şi de la centru la domiciliu 

 
Servicii oferite familiilor copiilor autişti: 
Familia în care trăieşte un copil autist este o familie cu risc crescut; prin starea de 

suprasolicitare, uneori chiar de burnout. Întâlnim tot mai des cazuri de părinte-unic sau iminenţa 
divorţului. Centrul Comunitar Casa Faenza, pe lângă programele destinate copiilor cu tulburare 
persuasiva de dezvoltare, vine în sprijinul direct al familiilor acestora, prin: 

− Consiliere parentală 
− Grupuri educaţionale 
− Pregătirea specială a părinţilor, pentru a fi cooptaţi in procesul terapeutic (părinţii – co-

terapeuţi) 
− Formarea / extinderea reţelei de suport social pentru familii 
− Posibilitatea înscrierii într-o asociaţie a părinţilor copiilor cu sindrom autist – asociaţia 

Anca. 
 

Echipa centrului beneficiază de: 
− Participarea la cursuri de perfecţionare, seminarii, conferinţe şi traininguri – formare 

continuă 
− Schimburi de experienţa între diverse instituţii din ţară şi străinătate 

 
Activităţi în comunitate: 
− Screening în populaţia infantilă a municipiului Timişoara (prin cooptarea medicilor de 

familie) – în vederea identificării precoce a elementelor caracteristice tulburărilor persuasive de 
dezvoltare. 

− Cu ajutorul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Timiş şi a echipelor de voluntari 
(studenţi la facultăţile de Medicina, Asistenţa Socială şi Psihologie din Timişoara) medicii de 
familie sunt contactaţi periodic şi informaţi asupra problematicii copilului autist şi familiei acestuia, 
asupra necesitaţii recunoaşterii cât mai devreme a primelor simptome ale unei tulburări persuasive 
de dezvoltare (Scala - Screening: M-CHAT Baron-Cohen) şi rezultatelor intervenţiei precoce. Două 
campanii de contactare şi distribuire a materialelor informative au fost deja efectuate. 

− Colaborarea cu Clinica de Psihiatrie si Neurologie Copii şi Adolescenţi Timişoara – 
pentru diagnostic medical  
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− Training (formare) 
− "profesionalizarea" părinţilor, care sunt informaţi si instruiţi in desfăşurarea 

principalelor tehnici de lucru cu copilul / adolescentul autist (grupuri educaţionale lunare) 
− instruirea speciala a învăţătorilor din şcolile în care au fost integraţi copiii care au 

încheiat programul Centrului 
− Formarea şi supervizarea voluntarilor Voluntariatul este încurajat de Centrul Casa 

Faenza; până în prezent mai mult de 50 persoane din rândul studenţilor la Facultăţile de Asistenţă 
Socială, Medicina, Psihologie, cât şi alţi membri ai comunităţii timişorene activează ca voluntari în 
cadrul Centrului. 

− Informare şi mediatizare 
− Organizarea de seminarii şi mese rotunde  
− campanii de mediatizare şi sensibilizare a comunităţii – pliante, afişe, emisiuni 

radio-TV 
− publicarea unei reviste trimestriale intitulata "Casa Faenza"- revista copilului autist  
− editarea de ghiduri şi broşuri informative 

− Monitorizarea copiilor integraţi în şcolile de masă – atât cei care au încheiat programul 
Centrului, cât şi cei care frecventează şcoala de masa în paralel cu Centrul Casa Faenza. Asistentul 
social monitorizează relaţia copil-şcoală, familie-şcoală şi familie-comunitate. 

− Monitorizarea copiilor care au încheiat programul Centrului, fiind integraţi în familie – 
program dezvoltat în anul 2004 

− Entertainment – aniversările copiilor, sărbătorile creştine, serbările de Crăciun şi Paşte, 
toate "zilele speciale" pentru copii şi părinţii lor. 
 

II. Activităţi de dezvoltare strategică şi organizaţională a ACF 
 

a. Proiecte concepute şi implementate în decursul anului 2006 
− CAMPANIA "ZILELE EUROPENE ALE AUTISMULUI" 

 
La nivel european, în zilele de 2, 3, 4 iunie, Autism Europa marchează prin diverse 

manifestări "Zilele Europene ale Autismului". 
În spirit de solidaritate, Asociaţia Casa Faenza – Centrul Comunitar pentru Copii Autişti 

Timişoara, în parteneriat cu Primăria Municipiului Timişoara, Teatrul Naţional Timişoara şi 
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş organizează "Zilele europene ale autismului" în Timişoara. 

Perioada de desfăşurare: 2, 3, 4 iunie 2006  
Activităţi realizate şi rezultate: 
- 2 iunie 2006 – Conferinţă de presă - organizată la sediul Asociaţiei "Casa Faenza", 

expoziţie a lucrărilor copiilor autişti, organizată la sediul Asociaţiei "Casa Faenza" 
- 3 iunie 2006 – Expoziţie a lucrărilor copiilor autişti în Iulius Mall (3 iunie – 10 iunie 

2006). 
- Eveniment social cultural, piesa "Copilul din spatele ochilor", susţinută de Teatrul 

"G.A. Petculescu" din Reşiţa – la Sala Teatrului Naţional Timişoara 
- 4 iunie 2006 – Eveniment social cultural, piesă de teatru în premieră "Mărturisiri - 

Viaţa de copil autist" a cărei amfitrioană este actriţa Manuela Harabor – la Sala Teatrului Naţional 
Timişoara 

 
"Mărturisiri – Viaţa de copil autist" este o piesă de teatru, în premieră, al cărui scenariu a 

fost realizat având la bază confesiuni ale copiilor autişti şi ale familiilor acestora. Piesa pune în 
scenă contrastul dintre modul de percepţie al unei persoane autiste (senzaţiile din propriul corp şi 
stimulii din ambient, incluzând aici celelalte fiinţe din jurul sau) şi efectul strădaniilor adulţilor 
"normali" de a comunica în mod obişnuit cu o astfel de persoană. 
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De asemenea dorim să surprindem şi lupta familiei în această situaţie, conflictele prin care 
părinţii sunt nevoiţi să treacă, perseverenţă, forţat de a merge mai departe şi de a face faţă realităţii. 

Amfitrioana acestei piese este actriţa Manuela Hărăbor, mama a unui copil autist de 16 ani 
care a făcut faţă acestei provocări, acestui destin şi care se luptă în fiecare zi cu acest sindrom – 
autismul. 

 
VREAU ŞI EU LA ŞCOALĂ! 

 
"A fi altfel, dar împreună cu ceilalţi." 
A fi altfel: Educaţie structurată pe nevoile de predictibilitate şi rutină 
Împreună cu ceilalţi: Relaţionare cu copii de aceeaşi vârstă 
Scop: 
− Formarea cadrului organizatoric pentru integrarea şcolară a copilului cu tulburări din 

spectru autist 
Obiective specifice: 
a. Formarea reţelei de profesionişti care să susţină integrarea şcolară a copilului cu 

tulburări din spectrul autist 
b. Promovarea modelului de integrare şcolară a copilului autist 

 
Parteneriat public - privat: Şcoala Dumitru Ciumăgeanu – Inspectoratul Şcolar Timiş şi 

Asociaţia Casa Faenza – Centru comunitar pentru copii autişti: 
 

Echipa multidisciplinară a proiectului 
Casa Faenza 
− 1 director 
− 1 asistent social 
− 1 medic 
− 1 psiholog 
− 1 psihopedagog 
− 1 kinetoterapeut 

 
Şcoala Ciumageanu: 
− 1 director 
− 1 asistent social 
− 1 medic 
− 3 psihopedagogi 
− 3 diriginţi - profesori psihopedagogie specială 
− 3 profesori educatori 
− 1 kinetoterapeut 

 
Beneficiari ai proiectului: 
Beneficiari direcţi: 
- 9 copii cu tulburări din spectrul autist 
Fiecare clasă are câte 4 copii. 

 
Beneficiari indirecţi: 
- familiile copiilor şi comunitatea 
- copii cu alte deficienţe, integraţi în aceste clase 

 
Metodologie 
− Structurarea spaţiului şi timpului 
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− Orar pe bază de pictograme 
− Poveşti sociale 
− Comunicare alternativă: imagini, semne 
− Educaţie specifică însuşirii abilităţilor cognitive 

 
Rezultate preconizate: 
− Integrarea a 9 copii cu TSA în noul cadru şcolar adaptat nevoilor specifice 
− Reducerea nivelului de anxietate a copiilor 
− Creşterea duratei atenţiei împărtăşite a copiilor 
− Editarea de publicaţii pe tema integrării şcolare a copilului cu autism 
− Promovarea modificării cadrului legislativ 

 
Durata de implementare septembrie 2006 – iunie 2007 

 
"VREAU ŞI EU UN PRIETEN!" 

 
Scop: 
− Implementarea zooterapiei ca şi metodă alternativă de integrare a copiilor cu tulburări 

din spectrul autist. 
Pe parcursul a 3 luni am desfăşurat un program zooterapeutic pentru 2 copii autişti. 

Programul terapeutic a constat în 2 şedinţe săptămânale de zooterapie, pentru fiecare dintre cei 2 
copii, cu scopul de a observa evoluţia comportamentului şi a relaţiei copil autist – câine terapeutic. 

După această perioada de 3 luni am observat următoarele: 
Copilul D.I. are 5 ani şi este diagnosticat cu sindrom autist şi retard sever. Are fobie de 

câini. 
Copilul D.R, are 5 ani şi este diagnosticat cu sindrom autist şi retard sever. 
Concluzii şi rezultate: 
− s-a îmbunătăţit capacitatea de concentrare a atenţiei 
− s-a îmbunătăţit contactul copil - animal 
− s-a îmbunătăţit comunicarea copil – animal (verbal şi non verbal) 
− s-au redus stereotipiile 
− tonus general îmbunătăţit (stare generală de bine). 
Durata de implementare a proiectului: 3 de luni (mai – iulie 2006).  
Beneficiarul proiectului este Asociaţia Casa Faenza – Centrul comunitar pentru copii 

autişti. 
Parteneri proiectului: Asociaţia Ecovet Timişoara şi SC Top Dog K9 SRL 

 
− Good Start, proiect finanţat prin programul Matra - Olanda a continuat activităţile 

prevăzute pentru anul 2006. Astfel periodic echipe de specialişti olandezi au acordat traininguri în 
micro-analiza prin metoda video-training şi training on the job, echipei multidisciplinare a ACF şi 
partenerilor de proiect. 

În luna octombrie 2006 a avut loc conferinţa naţională intitulată " Abordări Moderne ale 
intervenţiei timpurii " care a marcat încheierea proiectului "Good star!". În cadrul acestei conferinţe 
Asociaţia Casa Faenza a prezentat după cum urmează: 

− "Video-microanaliza şi sistemul vizual la copii autişti " autori: dr. Anca Sabău şi 
psiholog Gergely Hoinal 

− "Consilierea psihologica a părinţilor cu copii autişti " autor psiholog Marinela Antal. 
 

b. Dezvoltarea şi implementarea noului serviciu la domiciliu beneficiarilor 
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Începând cu luna octombrie 2006 Asociaţia Casa Faenza are posibilitatea să ofere servicii 
multidisciplinare şi în cadrul serviciului la domiciliul beneficiarilor. 

Astfel echipa multidisciplinară oferă in prezent următoarele tipuri de servicii: 
− Evaluare şi intervenţie psihologică 
− Evaluare şi intervenţie psihiatrică 
− Evaluare şi intervenţie logopedică 
− Evaluare şi intervenţie psihopedagogică  
− Evaluare socială a familiei 

 
Beneficiari: copii autişti care  
− Au vârsta cuprinsa între 14-18 ani sau 
− Sunt integraţi intr-o forma de învăţământ. 
Număr beneficiari: 15 locuri pentru copii diagnosticaţi cu tulburări din spectrul autist  

 
c. Campanii de found – raising 

 
- 2 campanii de found-raising organizate cu ocazia sărbătorilor de Sf. Paşti şi respectiv 

de Sf. Crăciun. Scopul acestor campanii a fost colectarea de fonduri necesare pentru pachetele 
beneficiarilor noştri. 
 

III. Activităţi de promovare a serviciilor şi imaginii ACF 
 

- Simpozion Aniversar "Copii, părinţi, specialişti – împreună de 5 ani!" 
 

Agenda evenimentului a cuprins următoarele activităţi: 
Vineri 28 iulie, cuvântul de deschidere a fost oficiat de către prezenţa oficialităţilor Dl. 

Claudio Casadio – Primarul oraşului Faenza; Dl. Gheorghe Ciuhandu – Primarul Municipiului 
Timişoara; Dl. Adrian Orza – Preşedinte Casa Faenza; Dl. dr. Francesco Pasi – Vicepreşedinte Casa 
Faenza; Prof. dr. Tiberiu Mircea – coord. ştiinţific şi membru; Dl. Vittorio Maggi – membru; 

 
Au urmat sesiunea de lucrărilor de specialitate: 
− "Asociaţia Casa Faenza – echipă pluridisciplinară şi servicii complexe"- Cristina 

Piscuc, director; "Serviciul la domiciliu pentru copii autişti"- Marinela Antal, psiholog; 
− "Linii comunitare" - Anca Sabău, dr. specialist pedopsihiatru; 
− "Echipa Faenza: prima echipă multiprofesională din primul Centru Comunitar pentru 

Copii Autişti din România"Otilia Secară dr. Pedopsihiatru; 
− "Evaluarea psihologică a cuplului autist" Hoinal Gergely, psiholog; 
− "Părinţi şi specialişti în intervenţia logopedică" - Nicolae Iordache, logoped; 
− "Importanţa structurii în procesul de recuperare a copiilor cu sindrom autist" - Mihaela 

Vanjurec şi Daciana Bărbuţi, pedagogi de recuperare; 
− "Terapie ocupaţională şi terapie comportamentală"-Ileana Klepa şi Ciprian Olteanu, 

pedagogi de recuperare; 
− "Integrare senzorială: proces şi terapie" Cristina Muntean şi Nicoleta Zvanciuc Datcu, 

pedagogi de recuperare; 
− "Integrarea senzorială în kinetoterapia tulburărilor persuasive de dezvoltare: stimularea 

vestibulară", Andreea Dogea, kinetoterapeut. 
  

Seara primei zile de simpozion aniversar s-a încheiat cu cocktail si licitaţie - opera de arta 
cu scop umanitar. Organizarea acestei licitaţii a fost posibilă prin generozitatea pictorului Marius 
Mateaş. Acesta a pus la dispoziţie 15 tablouri creaţie personală spre a fi licitate. Dintre acestea 9 
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bucăţi au fost adjudecate şi 50% din suma alocată acestora a fost donată ACF pentru a achiziţiona 
aparatură de specialitate destinată copiilor autişti. 

Ziua de sâmbătă, 29 iulie a fost marcată prin activitatea de socializare, in comunitate 
alături de beneficiarii noştri, copii autişti şi familiile acestora. 

Concluziile celor doi diplomaţi primarul Municipiului Timişoara Gheorghe Ciuhandu şi 
Primarul oraşului Faenza au fost: "Când a fost conceput acest proiect era un pionierat care acum s-a 
demonstrat a fi forte util oferind perspective spre o viaţă mai bună copiilor autişti şi părinţilor lor." 
"Acum 5 ani am lăsat în Timişoara doar o clădire, acum am găsit o clădire plină de viaţă şi cu 
perspective". 
 

Articole în presa locală, naţională a şi internaţională: 
În această perioadă au apărut un număr de cel puţin 26 de articole în presa scrisă, de 

asemenea acestea au fost postate şi pe internet la paginile corespunzătoare ziarelor. 
 

Emisiuni Radio: 
− Spot publicitar difuzat în perioada 30.05 - 04.06.2006 pe posturile de radio Kiss FM şi 

Radio Timişoara 
− Ştiri 

− West City Radio – 2 iunie 2006 
− Radio Timişoara – 2 iunie 2006 
− KISS FM – 2 iunie 2006 
− Radio Timişoara – 28 iulie 2006 

− Emisiunea "Castana din foc" difuzat pe postul de radio West City Radio – cu Marian 
Odangiu – 1 iunie ora 13:30-14:00, invitaţi Cristina Piscuc, Hoinal Gergely şi Anca Sabau. 

− Emisiunea "În rând cu lumea" pe postul Radio Timişoara, în data 18 mai 2006– invitaţi 
dr. Otilia Păduraru; 

− Emisiuni TV: 
− Emisiunea "A cincea roată" difuzată pe postul Analog TV – moderator Robert 

Şerban – 3 iunie ora 20:30, invitat principal Manuela Hărăbor 
− Emisiunea "Omul zilei" difuzată pe postul TVR Timişoara – moderator Ana Maria 

Vasile - 5 iunie 2006, ora 18:20, invitat Cristina Piscuc 
− Emisiunea "De la om la om" difuzată pe postul TVR Timişoara – moderator C-tin 

Mărăscu – 6 iunie ora 17:30, invitaţi prof. dr. Mircea Tiberiu si dir. Cristina Piscuc. 
− Emisiunea "Reţeta compensată" difuzată pe postul Analog TV: în data de 14 iunie, 

ora 18:00, invitat prof. dr. Mircea Tiberiu. 
− Reportaj documentar difuzat prezentat în data de 30 mai, pe TVR Timişoara. 
− Ştiri regionale 

− TVR Timişoara din data de 2 iunie, 28 iulie 2006, 18:00. 
− Analog TV – 2 iunie ora 18:30 

 
Editarea Revistei copilului autist 

− au fost editate două numere ale revistei intr-un tiraj de 2 X 300 bucăţi, fondurile 
alocate de către PMT; 

− au fost editaţi 1000 de fluturaşi alarmă din fondurile alocate de Primaria Faenza; 
 
 

Colaborarea cu instituţii guvernamentale si nonguvernamentale 
Asociaţia colaborează cu instituţiile de specialitate atât locale cât şi din ţară: 
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Asociatia 
“Casa Faenza » 

Centrul 
Comunitar pentru 

Copii Autisti 
Timisoara  

Primaria Municipiului 
Timisoara 

Clinica de Psihiatrie a 
Copilului si 

Adolescentului

Scoala nr. 30 Societatea Romana 
Speranta Timisoara 

Centrul de zi pentru 
copii  autisti Craiova 

Asociatia Asistentilor 
Sociali din Banat 

Scoala Postliceala 
Sancta Maria Hilfe

Inspectoratul Scolar 
Timis 

Universitatea de Vest – 
Facultatea de Asistenta 

Sociala 

Fundatia Pentru voi Centrul de abilitare Speranta Centrul de zi Podul cel lung 

SCOP – Societatea 
pentru Copii si Parinti

Scoala generala nr.25 

Gradinita PP nr.6  

Scoala generala nr.7, 
“Sf, Maria ”

Fundatia Serviciilor 
Sociale Bethany 

 
 
 

Strategie de dezvoltare a serviciilor ACF - 2007 
Scop: adaptarea la standarde Europene prin crearea şi dezvoltarea unor condiţii socio-

profesionale optime funcţionarii serviciilor Asociaţiei Casa Faenza (ACF)– Centrul Comunitar 
pentru Copii Autişti. 
 

Obiectiv 1: consolidarea cadrului legal de funcţionare al Serviciilor ACF conform 
specificului de activitate. 

Plan de acţiune: 
− Obţinerea licenţierii pentru serviciile ACF. 
− Înregistrarea siglei ACF la OSIM. 

 
Obiectiv 2: creşterea gradului organizare şi dezvoltare a serviciilor ACF prin 

implementarea de noi servicii şi mărirea organigramei ACF cu 1-3 posturi. 
 
Obiectiv 3: creşterea gradului de dezvoltare profesionala continuă a personalului de 

specialitate ACF prin implementarea unui sau mai multe proiecte cu acest obiectiv. 
Plan de acţiune: 
− Realizarea unui schimb de experienţă cu servicii de specialitate complementare de la 

Szeged - Ungaria. 
− Discutarea propunerii de proiect cu partenerii olandezi. Proiect care se va desfăşura pe 

o perioada minim de 2 ani şi va urmări formarea specialiştilor ACF în terapii specifice de abilitare 
pentru copii autişti 

− Dezvoltarea şi implementarea de noi proiecte in vederea respectării obiectivului 3. 
 

Obiectiv 4: îmbunătăţirea continuă a imaginii ACF la nivel naţional şi internaţional 
Plan de acţiune: 
− Contactarea unor instituţii omoloage din Italia, Ungaria, Franţa, Olanda, UK, etc. In 

vederea încheierii unor colaborări pe termen mediu şi lung. 
− Organizarea unei campanii/proiect de informare şi sensibilizare a comunităţii 

timişorene (vizând anumite grupuri ţintă medici de familie, învăţători, profesori) privind 
problematica copilul autist. 
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− Editarea unor publicaţii de specialitate (cărţi, ghiduri etc.). 
− Crearea unei pagini de internet specifice activităţii ACF. 
− Participarea la evenimentele importante la nivel naţional şi internaţional a angajaţilor 

ACF.(în limita bugetului ACF). 
− Crearea unor evenimente cu caracter socio-profesional prin care se urmăreşte 

determinarea comunităţii româno-italiene să respecte şi să implementeze principiul "corporate 
giving". 
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