Abilități de viață pentru copii și tineri cu autism
DOMENIU: Educație
LOCALITATE: București
DURATA IMPLEMENTĂRII: 9 luni
INIȚIATOR: Andreea Sorescu
"Faptul că 60% din decizie aparţine unui juriu de evaluatori m-a făcut să particip pentru că ştiu că o
competiţie bazată doar pe voturi online are o mai mare cotă de subiectivitate. În plus am considerat
că programul Idei în Ţara lui Andrei a fost unul potrivit pentru ca ideile noastre să devină realitate."

DESPRE PROIECT
Copiii și tinerii cu autism au bariere reale de a se adapta mediilor sociale, de la școala la un loc de
munca și de a-și dobândi abilități de viață. Acest proiect este absolut necesar pentru nevoia lor de a fi
pregătiți pentru viață și de a dobândi abilități pentru integrarea lor profesională.
Activitățile practice, integrate natural de către echipa noastra de specialișți în programul centrului,
folosind materiale interesante și metode alternative de învățare reprezintă ocazii esențiale în
dobândirea de abilități de viață pentru beneficiari.
Proiectul de față vine în completarea activităților pe care le desfășuram și mai ales în întâmpinarea
nevoilor reale ale beneficiarilor, copii si tineri pe care dorim să îi sprijinim pentru a avea o viață cât
mai independentă și activă.

SUSTENABILITATE
Materialele achiziționate, dar și spațiile special dotate pentru implementarea proiectului (bucătăria,
mini-magazinul, atelierele de creație, experimente științifice, grădinărit) sunt niște dotări care asigură
sustenabilitate pe termen lung a acestui tip de activități pentru că toți viitori beneficiari ai asociației,
folosindu-le, vor putea să deprindă abilități vocațională și de viață independentă.
Totodată, produsele realizate de beneficiari în cadrul și după incheierea proiectului datorită
materialelor specifice vor putea asigura surse de sustenabilitate financiara pentru activități ale
centrului nostru. Astfel, cu ocazii specifice (1 si 8 Martie, Crăciun, Paște, 1 Iunie, piețe cu produse bio
s.a.) vom organiza sau participa la evenimente de fundraising.

CAUZĂ
Persoanele cu autism au bariere reale, determinate de tulburarea lor, de a se adapta mediilor sociale
și de a avea o viață independentă.
Actualele activități ale centrului nostru multidisciplinar de intervenie pentru autism sunt structurate
și implementate pentru a-i sprijini pe beneficiarii noștri, prin metode bazate pe analiza
comportamentală aplicată, logopedie, art-terapie s.a. să dobândească abilități de comunicare,
socializare, cognitive etc și de integrare socială și în învățamântul de masă.
În continuare însă, ne lipsesc resursele practice specifice pentru activități de viață independentă, iar
beneficiarii nostri sunt expuși prea puțin la experiențe reale pentru a dobândi abilități care să îi ajute
ulterior să aibă o ocupație și în general abilități de viață.

OBIECTIVE
1. Dezvoltarea abilităților funcționale de viață independentă a 30 copii si tineri cu autism, pe o
perioadă de 9 luni Săptămânal, prin metode alternative de învățare, beneficiarii vor învăța și exersa
comportamente de servire, preparare, dar și de achiziționare de produse (vom adapta astfel bucătaria
centrului și vom amenaja și simula un mini-magazin). La finalul proiectului, beneficiarii vor avea
deprinderi de viață independentă de autoservire, dar și de relaționare în situații specifice.
2. Exersarea și cultivarea aptitudinilor a 30 de copii si tineri cu autism pe o perioadă de 9 luni pentru
dezvoltarea de competențe vocaționale. Astfel, vom desfășura săptămânal activități nonformale în
ateliere de creație (obiecte decorative de sezon), experimente fizice și chimice și grădinărit.
La finalul proiectului, beneficiarii vor avea abilități de lucru independent în aceste domenii. Toate
aceste activități au un specific inedit in domeniul serviciilor pentru autism în România.

BENEFICIARI DIRECȚI
30 de copii și tineri cu tulburări din spectrul autismului, cu vârste între 5 si 16 ani.

