
 

 
 
 
 
 
 
Asociația Învingem Autismul este o organizație neguvernamentală, înființată în 2009 și care are ca misiune 
să îmbunătățească viața persoanelor afectate de tulburări din spectrul autismului. 
 

 
Obiectivele noastre 
 Facilitarea accesului la servicii personalizate de recuperare și integrare socială pentru persoanele cu 

tulburări din spectrul autismului (TSA) 

 Facilitarea integrării în învațământul de masă a copiilor cu TSA, de vârstă școlară 

 Asigurarea accesului persoanelor cu TSA și a familiilor lor la resurse informaționale corecte, complete și 
adaptate cu privire la diagnostic, servicii, recuperare și asistență specializată 

 Creșterea gradului de informare a părinților cu privire la parametrii de dezvoltare tipică a copiilor 
 
 

Proiecte în desfășurare 
 
-  Centrul Multidisciplinar de intervenție pe autism (dedicat învățării abilităților funcționale care să 
faciliteze copiilor, viitorilor adulți, independență la școală, acasă și în diverse medii sociale sau funcționale 
(teatru, magazin, autobuz, etc.).  
 
-  Proiectul „După-amieze vesele” s-a născut din nevoia reală de socializare a copiilor cu autism. Pentru că 
inițiază foarte rar jocul și apropierea de alți copii sau adulți în parc, la locul de joacă sau în vizite de familie. 
Ca atare, încercăm să le dezvoltăm abilitatea de a socializa, obligatorie și extrem de utilă mai ales în 
momentul în care ajung la grădiniță și la școală.  
 
- Diversitate în relaționare – ateliere de dans și arte creative ( scopul acestui atelier este includerea 
copiilor cu autism în viața socială folosind o modalitate artistică de interacțiune și manifestare. Metodele 
folosite sunt: art-terapie, terapii relaționale, dans contemporan.  
 
- Campanie de strângere de fonduri ( formulare 2%, metoda debit direct) și organizare de evenimente 
(Balul Albastru). 
 
 
 

Ce înseamnă să fii voluntar Învingem Autismul? 
 
Voluntarii care au dorit să se alăture echipei Învingem Autismul au avut întotdeauna un rol foarte 
important în cadrul proiectelor noastre. 

 
Perioada de voluntariat este de 3 luni, cu posibilitate de prelungire. La  cerere, voluntarii pot opta pentru 
echipa de strângere de fonduri sau pentru activitățile directe cu copiii. În cadrul internship-ului urmărim ca 
voluntarii să aibă o formare continuă. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
5 INTERNI pentru proiectul „ Activități de joacă și socializare pentru copiii cu autism” 
 
Oferim: 

 Training inițial (“Introducere în autism”)   

 Interacțiune directă cu copiii cu autism în cadrul activităților. 

 Prezența unui coordonator de voluntari care are rolul de a răspunde la întrebările voluntarilor şi de 

a oferi informații şi feedback când este necesar.  

 Orar flexibil 

 
 

5 INTERNI pentru departamentul Activități de strângere de fonduri, campanii și evenimente 
 

Oferim:  

 Training inițial în metode de strângere de fonduri 

 Participarea la activitîși de strângere de fonduri (formulare de 2%, metoda debit direct) 

 Implicarea în organizarea de evenimente ( 2 Aprilie, Balul Albastru) 

 Implicarea în organizarea de campanii de straângere de fonduri 

 Prezența unui coordonator de fundraising care să ofere informațiile necesare și să supervizeze 
activitățile 

 Experiență în activitatea de fundraising 

 Program flexibil 
 

 
Cum ne vei ajuta ca voluntar?  
 
Rolul voluntarilor în cadrul activităților cu copiii este acela de “shadow”. Shadow-ul este acea persoană care 
oferă copilului suportul necesar pentru a îndeplini o anumită sarcină. Voluntarii vor ajuta copiii să realizeze 
activitățile propuse de către coordinator (spre exemplu: la lipit sau pictat, la cântat, la dans, etc.) sau îl va 
însoți la locul de  joacă etc. 
 
În cadrul echipei de fundraising, voluntarii ne vor ajuta în strângerea de fonduri necesare susținerii 
intervenției pentru copiii cu autism din cadrul centrului.  

 
Ce calități urmărim la un voluntar? 
 

- Creativitate                                              - Responsabilitate 

- Activism                                                   - Flexibilitate 

- Implicare                                                  - Inițiativă  

 

 
Cum mă înscriu ca voluntar? 
Trimite-ne CV-ul tău și o scrisoare de intenție de 250 de cuvinte max. la adresa de mail: 
internshipiada@militiaspirituala.ro şi te vom contacta în cel mai scurt timp!  
Persoană contact: Raluca Bobia ( 0746. 14. 78 .86) 


