ANEXĂ
La H.C.L.S 6 nr. _______ / ______

„Şanse la integrare”

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Consiliul Local Sector 6 Bucureşti

Formular de cerere de finanţare

DGASPC Sector 6

Numele solicitantului:

Dosar Nr.

Ι. PROIECTUL
DESCRIERE
1.1 Titlul ŞANSE LA INTEGRARE

1.2 Localizare: Bucureşti, sector 6

1.3 Costul proiectului şi suma solicitată de la DGASPC Sector 6
Costul total al proiectului
RON 60.000

Suma solicitată de la
DGASPC Sector 6
RON 60.000

% din costul total al proiectului
100 %

1.4 Rezumat

Durata proiectului
Obiectivele proiectului

10 luni

identificarea copiilor cu autism din sectorul 6;
evaluarea
copiilor
identificaţi,
selectarea
şi
pregătirea
copiilor/părinţilor pentru procesul de integrare / incluziune în
învăţământul preşcolar şi şcolar
dezvoltarea serviciilor de reabilitare pentru comunitate, în scopul
includerii sociale a copiilor cu autism şi diminuarea marginalizării
sociale
crearea, pentru familiile copiilor cu autism, unui cadru securizant, de
încredere, fapt ce conduce la posibilitatea indenificării unor noi
resurse pentru depăşirea factorilor contextuali nefavorabili
specialiştii din cadrul compartimentului de consiliere şi asistenţă
specializată pentru copii cu autism vor fi formaţi/pregătiţi pentru a
oferi un suport şi intervenţie specifică copiilor cu dizabilităţi
supervizarea serviciilor de terapie pentru asigurara unei intervenţii
terapeutice de calitate, centrate pe particuparităţile şi nevoile fiecărui
copil pecum şi pentru evitarea instalarii Sindromului de Born-Out în
rândul specialiştilor
educarea şi instruirea specifică a părinţilor copiilor cu autism,
sprijinirea lor în implementarea unor reguli si metode specifice de
educatie pe care acestia trebuie sa le aplice copiilor pentru a-i ajuta sa
invete, sa se integreze in familie, societate
cadrele didactice şi voluntarii implicati în integrarea copiilor cu
autism vor fi instruiti de specialisti pentru a recunoaste, intelege, si
oferi suport şi intervenţie psiho-educativă specifică copiilor cu
autism, preşcolari şi şcolari din sectorul 6;

Grupul (grupurile) ţintă1

Ameliorarea calităţii vieţii copiilor cu autism şi a familiilor acestora
printr-un program de servicii de reabilitare, desfăşurat sub
supraveghere specializată
Părinţii copiilor cu autism participă la sesiunile de lucru, iar
specialiştii vor dezvolta împreună cu aceştia o serie de activităţi
terapeutice şi educaţionale
copiii cu autism înscrişi în învăţământul de masă în anii 2011, 2012 şi
2013 sunt monitorizaţi din punct de vedere al parcursului şcolar şi sprijiniţi
în vederea menţinerii integrării în şcoală
copiii diagnosticaţi cu autism cu domiciliul pe raza sectorului 6 (cu sau
fără certificat eliberat de către Serviciul de Evaluare Complexă - DGASPC
6)
specialişti, cadre didactice ( educatori, învăţători, consilieri şcolari şi
logopezi) din unităţile de învăţământ ale sectorului 6;
părinţii copiilor cu autism
specialiştii din cadrul compartimentului de consiliere şi asistenţă
specializată pentru copii cu autism
copiii cu autism integraţi în învăţământul de masă, beneficiari ai
proiectului în anii 2010-2013

Beneficiarii finali

Beneficiarii sunt copii cu o tulburare de spectru autist ce prezintă
documente ce atestă diagnosticul de autism sau tulburări asociate.
copiii diagnosticaţi cu autism (cu sau fără certificat eliberat de către
Serviciul de Evaluare Complexă - DGASPC 6)
copiii cu autism pentru care s-au identificat cerinţe educative speciale;
părinţii copiilor cu autism din comunitatea locală a sectorului 6;
specialişti, cadre didactice ( educatori, invatatori, consilieri şcolari şi
logopezi) din unităţile de învăţământ din sectorul 6;
copiii cu autism – beneficari ai proiectului în anii 2010, 2011, 2012,
2013 - integraţi în învăţământul de masă.
Rezultatele aşteptate

1

creşterea capacităţii compartimentului de consiliere şi asistenţă
specializată pentru copii cu autism de a oferi intervenţii de reabilitare
de calitate, în vederea întegrării sociale şi educaţionale a copiilor cu
autism
un număr mai mare de copii cu autism din sectorul 6 vor beneficia de
servicii de specialitate prin derularea unor programe de terapie cu
metodologii specifice şi de actualitate;
specialistii implicati in proiect vor beneficia de supervizare a
activitatii de terapie precum si de formare continua in scopul cresterii
calitatii serviciilor de recuperare oferite
părinţii copiilor cu autism devin coterapeuţi în procesul de recuperare
şi integrare a copilului cu autism în învăţământul de masă;
cadrele didactice vor fi mai pregătite să accepte copiii cu autism în
grădiniţe şi şcoli, vor deţine informaţii despre copilul cu autism şi vor
cunoaşte metode de lucru necesare includerii copiilor cu autism;
existenţa unui sistem funcţional privind consilierea, formarea şi
informarea părinţilor şi specialiştilor de orice fel care contribuie la
reabilitarea, dezvoltarea şi integrarea copilului cu autism;

“Grup ţintă” sunt grupurile / entităţile care sunt afectate în mod direct de rezultatele proiectului, la nivelul scopului proiectului.

la finalul proiectului educatorii şi consilierii şcolari specializaţi pe
problematica copilului cu autism devin o resursă importantă pentru
comunitatea sectorului 6 ce va susţine integrarea copiilor cu autism;
îmbunătăţirea imaginii sociale a copilului cu autism;
realizarea unui parteneriat între membrii echipei multidisciplinare,
cadrele didactice integratoare şi cadre didactice itinerante/de sprijin
implicate în procesul de reabilitare şi integrare a copilului cu autism.

Principalele activităţi

•

Consilierea părinţilor / reprezentanţilor legali după confirmarea
diagnosticului TSA;

•

Evaluare psihologică a copiilor cu TSA;

•

Elaborarea unui plan de intervenţie;

•

Intervenţii specifice individuale şi de grup pentru copii cu TSA în
Centru;

•

Consilierea familiei în vederea continuării demersurilor recuperatorii
acasă şi în vederea integrării sociale;

•

Lucrul pe probleme punctuale solicitate de părinţi / reprezentanţi
legali;

•

Evaluarea intervenţiilor terapeutice;

•

Organizări de grupuri de suport pentru părinţi;

•

Activitate sportiva pentru copii cu TSA

•

terapie asistata cu animale

•

Referirea către servicii complementare.

•
•
•
•

logopedie
artterapie - ”Să comunicăm prin artă”
Activitati de supervizare si formare continua a specialistilor
Informarea, formarea şi consilierea cadrelor didactice în domeniul
educaţiei incluzive
Monitorizarea copiilor cu autism – CES – în învăţământul de masă.
Activităţi de socializare pentru beneficiarii proiectului
Pregătirea voluntarilor pentru activităţile de socializare şi pentru
campaniile de sensibilizare

•
•
•

1.5 Obiective
Obiective generale:

susţinerea dezvoltării serviciilor de reabilitate pentru comunitate, în scopul includerii sociale a
copiilor cu autism şi diminuarea marginalizării sociale
identificarea copiilor cu dizabilităţi din sectorul 6;

Copiii cu autism sunt ajutaţi să se integreze în învăţământ
Părinţii devin coterapeuţi în procesul de reabilitare şi integrare a copilului cu autism
Cadre didactice, părinţi şi voluntari sunt formaţi/pregătiţi pentru a oferi un suport si intervenţie
instructiv-educativă specifică copiilor cu autism preşcolari şi şcolari din sectorul 6;
Copiii cu autism înscrişi în învăţământ sunt monitorizaţi din punct de vedere al parcursului şcolar
şi sprijiniţi în vederea menţinerii integrării în şcoală;
Realizarea unui parteneriat între membrii echipei multidisciplinare, cadrele didactice integratoare
şi cadre didactice itinerante/de sprijin implicate în procesul de reabilitare şi integrare a copilului cu
autism.
Creearea unei reţele de educatori şi consilieri resursă – specializaţi pe copilul cu autism, educatorii
şi consilierii şcolari vor beneficia de formare continuă asigurată de o echipa multidisciplinară;
Campanie de sensibilizare a membrilor comunităţii privind respectarea drepturilor copilului şi a
promovării educaţiei incluzive în comunitatea sectorului 6;
Îmbunataţirea calităţii serviciilor către beneficiari, şi evitarea instalarii Sindromului de Born-Out în
rândul specialiţtilor prin asigurarea supervizării
Obiective specifice:

evaluarea copiilor cu autism identificaţi,
selectarea şi pregătirea copiilor/părinţilor pentru procesul de integrare / incluziune
furnizarea de servicii de terapie care să răspundă în mod real nevoilor de reabilitare ale copiilor
crearea, pentru familiile copiilor cu autism, unui cadru securizant, de încredere, fapt ce conduce la
posibilitatea indenificării unor noi resurse pentru depăşirea factorilor contextuali nefavorabili
Specialiştii din cadrul compartimentului de servicii vor fi formaţi/pregătiţi pentru a oferi un suport
şi intervenţie specifică copiilor cu autism
Furnizarea de sesiuni de training şi pregătirea persoanelor sursă din instituţiile pentru
învăţământul preşcolar şi şcolar, informarea si formarea acestora despre cauzele, efectele pe
termen lung si scurt ale neglijarii copilului cu autism, metode si tehnici specifice de abordare,
educare a copiilor cu autism din sectoul 6.
Pregătirea părinţilor pentru a putea fi coterapeuti în procesul de recuperare şi includere în
învăţământ.

1.6 Justificare

Proiecul „Şanse la integrare” a copiilor cu autism - CES în învăţământul de masă, implementat la
nivelul sectorului 6, a debutat în anul 2010 şi s-a derulat şi în anii 2011, 2012 şi 2013. Evaluarea
proiectului a evidenţiat o serie de bariere şi dificultăţi în promovarea educaţiei incluzive dar şi factori
de succes întrucât a propus o abordare complexă a problematicii copilului cu autism respectiv cu
cerinţe educative speciale, îmbinând aspectele reabilitării şi de integrare socială cu cele de integrare
preşcolară şi şcolară. Pe parcursul derulării sale, proiectul a înregistrat un număr de 90 de beneficiari,
copii cu autism, cu vârste cuprinse între 2-10/11 ani.
Necesitatea derulării unui proiect pentru copiii cu autism răspunde la nevoia de reabilitare continuă
a copilului cu autism/CES dar şi la depăşirea şi rezolvarea anumitor bariere, probleme interconectate
sesizate de părinţii copiilor cu autism şi cadrele didactice din sectorul 6, ca de exemplu:
necesitatea evaluării şi intervenţiei timpurii pentru copiii cu autism, necesitatea de a începe
integrarea cu „începutul” – grădiniţa şi apoi şcoala;
necesitatea pregătirii părinţilor pentru a putea deveni coterapeuţi în procesul de reabilitare
şi integrare al copilului cu autism;

barierele de participare la clasă pe care le întâmpină copii cu autism acolo unde există
practici rigide, relaţionări şi atitudini negative faţă de aceştia. Deseori sunt lăsaţi izolaţi fără a se găsi
tehnici de a-i implica în grup;
cadrele didactice nu au o pregătire suficientă în domeniul copilului cu autism/
psihopedagogiei speciale şi prin urmare nu ştiu cum să răspundă la cerinţele familiei/copilului cu
autism;
colectivele de copii nu sunt pregătite din punct de vedere psihologic apărând fenomenul de
marginalizare a copiilor cu cerinţe educative speciale;
comunitatea nu este suficient informată, cu privire la o educaţie incluzivă a copiilor cu
autism din sectorul 6;
existenţa în continuare a unor surse de excludere - atitudinile şi prejudecăţile din societate.
inexistenţa unui cadru adecvat care se doreşte a fi un adaos educaţional de tip institutional,
dar nonşcolar, subsumat educaţiei nonformale, formă aflată în raport de complementaritate cu educaţia
formală. Impactul experienţelor educaţionale, indiferent de sursă, nu poate fi total dacă nu se asigură
continuitatea şi întărirea lor reciprocă.
Astfel prin acest proiect urmărim susţinerea şi dezvoltarea serviciilor de intervenţii de reabilitare a
copiilor cu TSA desfăşuarate în cadrul Compartimentului de cosiliere şi asistenţă specializată pentru copii
cu autism în vederea integrării lor sociale şi educaţionale într-un cadru incluziv, precum şi consilierea şi
asistenţa familiilor acestora.
Compartimentul funcţionează în stransă legătură cu alte servicii proprii furnizorului de servicii sau
oferite de alţi furnizori de servicii din domenii conexe, corespunzător nevoilor individuale ale
beneficiarilor.
Scopul intervenţiei oferite în cadrul Compartimetului este de a sprijini copiii diagnosticati cu
tulburare de spectru autist (TSA) să devină capabili să se integreze în societate şi ulterior pe piaţa
muncii.
Pentru aceasta, consilierea persoanelor diagnosticate cu tulburare de spectru autist (TSA) se
ghidează după următoarele obiective:
Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi relaţionare asertivă cu alţi copii şi cu adulţii;
Învăţarea unor abilităţi de adaptare pentru a face faţă cât mai bine la schimbările din mediul social.
Învăţarea unor strategii de autocontrol;
Dezvoltarea responsabilităţii pentru propriile acţiuni şi decizii;
Formarea de deprinderi de învăţare şi de dezvoltare personală.
Activităţile desfăşurate în cadrul Compartimetului se bazează pe principiul individualizării
(profesionistul lucrează pentru fiecare persoană) şi principiul personalizării (intervenţia este
adaptată problemelor specifice fiecărei persoane în parte), precum şi pe implicarea activă
(consultare şi participare) a persoanei şi familiei/ reprezentantului legal.
În centru serviciile sunt oferite de 5 psihologi.

1.7 Descrierea detaliată a activităţilor
• Achiziţionarea unor dotări constând în aparatură electronică şi materiale educaţionale
Asigurarea supervizării activiţăţilor şi implicit asigurarea calitaţii serviciilor
Asigurarea formării specialiştilor absolut obligatorie pentru intervenţii eficiente
Achiziţionarea lunară de consumabile
Consilierea părinţilor / reprezentanţilor legali după confirmarea diagnosticului TSA;
Evaluare psihologică a copiilor cu TSA;

Elaborarea unui plan de intervenţie;
Intervenţii specifice individuale şi de grup pentru copii cu TSA în Centru;
Consilierea familiei în vederea continuării demersurilor de reabilitare acasă şi în vederea integrării
sociale;
Lucrul pe probleme punctuale solicitate de părinţi / reprezentanţi legali;
Evaluarea intervenţiilor terapeutice;
Organizări de grupuri de suport pentru părinţi;
Însoţirea copiilor cu autism în mediile educaţionale pentru facilitarea incluziunii
Activitate sportiva pentru copii cu TSA
Terapie asistata cu animale
Referirea către servicii complementare.
Ghidarea familiei în accesarea resurselor existente în cadrul comunităţii
Perioada de acordare a serviciilor de reabilitare este variabilă, în funcţie de atingerea obiectivelor
stabilite în planul de intervenţie al copilului, cu posibilitatea prelungirii perioadei, în funcţie de
recomandarea specialiştilor.
1.8 Metodologia

Admiterea ca beneficiari ai Compartimentului se realizează la solicitarea părinţilor/reprezentanţilor
legali care se adresează direct centrului sau sunt referiţi de către alt serviciu – Serviciul de Eevaluare
Complexă a Copilului cu Dizabilităţi.
Evaluarea psihologică a copiilor cu TSA presupune evaluarea competenţelor din următoarele arii:
comunicare, interacţiune socială, imitaţie motorie, joacă independentă, interacţiune socială,
performanţa vizuală, structura lingvistică, abilităţi de grup şi abilităţi academice. Evaluarea se
realizează în primele şedinţe, ca urmare a solicitării de servicii din partea familiei/reprezentantului
legal sau a unei referiri din partea unei instituţii publice sau private. Obiectivul principal al evaluării
psihologice este stabilirea competenţelor curente ale copilului cu TSA şi stabilirea unui plan de
intervenţie terapeutic individualizat în vederea creşterii gradului de funcţionalitate a acestuia. Procesul
de evaluare este un proces complex, incluzând următoarele etape: interviul cu părintele şi/sau
persoana de îngrijire / reprezentantul legal); observaţia, aplicarea instrumentelor de evaluare, evaluarea
funcţională a comportamentelor disruptive, întocmirea raportului de evaluare iniţială, ataşat la dosarul
copilului.
Elaborarea planului de intervenţie Programul de intervenţie vizează satisfacerea ansamblului
cerinţelor copilului diagnosticat cu TSA, prin stabilirea obiectivelor pe termen lung şi scurt pe baza
evaluării psihologice, şi precizează modalităţile de intervenţie prin care se ating obiectivele vizate.
Intervenţii specifice individuale şi de grup pentru copiii cu TSA în cadrul Compartimentului.
Serviciile oferă o îmbinare optimă şi adaptată a intervenţiilor psiho-comportamentale individuale
şi/sau cele de grup.
Consilierea familiei în vederea continuării demersurilor recuperatorii acasă şi în vederea integrării
sociale . Părinţii/ reprezentanţii legali sunt implicaţi, sprijiniţi şi informaţi prin participare efectivă la
activităţile individuale şi de grup, prin întâlniri periodice cu psihologul, sau la cerere, ori de câte ori îşi
doresc, însă pe bază de programări. Părinţii primesc din partea terapeuţilor informaţii cu privire la
etapele parcurse, programele şi tehnicile folosite şi indicaţii cu privire la aplicarea anumitor metode
sau tehnici acasă sau în comunitate. De asemenea, în măsura în care acest lucru este necesar,
psihologul face recomandări şi referă copilul cu TSA pentru servicii complementare (ex. kinetoterapie,
logopedie, etc).

Organizări de grupuri de suport pentru părinţi. Pentru eficientizarea intervenţiei vor fi organizate
grupuri de suport pentru părinţi/reprezentanţi legali. În cadrul acestor grupuri se va merge pe două axe
importante: 1. normalizarea expectanţelor părinţilor şi consilierea acestora în ceea ce priveşte
problemele emoţionale pe care aceştia le pot dezvolta (de multe ori, acestea apărând în urma stabilirii
unui diagnostic de TSA în cazul copilului lor) şi 2. oferirea de informaţii în legătură cu tehnicile
utilizate în cadrul intervenţiilor şi exersarea acestora astfel încât părinţilor/ reprezentanţilor legali să le
fie mult mai clar şi mai uşor să aplice aceste tehnici şi acasă.
Pregătirea şi formarea cadrelor didactice şi a părinţilor astfel încât aceştia să devină coterapeuţi în
procesul de reabilitare. Pregătirea se realizează prin organizarea de sesiuni de informare şi pregătire
practică, utilizându-se ca tehnici principale: studiul de caz, experienţa personală, jocul de rol şi
prezentarea metodelor de lucru practic. Aceste tehnici au fost alese întrucât se consideră că învăţarea
experienţială aduce rezultate mult mai bune şi rapide pentru adulţi.
Pregătirea şi formare a specialiştilor.
Supervizarea activităţilor şi a specialiştilor care le efectueaza
Echipa multidisciplinară a proiectului este formată din:
1. coordonator proiect - DGASPC 6
2. psihologi
3. psihopedagogi

Voluntari implicaţi în proiect: selectaţi şi referiţi Compartimentului de către Compartimentul
de formare voluntariat din cadrul DPC sector6
.

Principalele mijloace propuse pentru implementarea proiectului
Pentru derularea în condiţii optime a programelor de reabilitare se va achiziţiona consumabile
specifice pentru fiecare activitate descrisă în proiect respectiv: creioane, hârtie, pensule, acuarele, bloc
de desen, folie laminator, caiete de lucru pentru grădiniţă/şcoală, etc.

a. Durata şi planul de acţiune

Semestrul I
1
1. Amenajarea şi organizarea
spaţiului
2. Constituirea echipei
multidisciplinare pentru
fiecare copil
3. Identificarea şi acordarea
serviciilor de intervenţie
copiilor cu autism din
sectorul 6
4. Pregătirea voluntarilor
pentru activităţile de
socializare şi pentru
campaniile de
sensibilizare.
5. Specialiştii
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Comentarii
12

Compartientului de autism
vor participa la sedinte de
supervizare si cursuri de
perfecţionare
6. Promovarea şi prezentarea
proiectului.
7. Monitorizarea copiilor cu
autism – CES – în
învăţământul de masă
8. Însoţirea copiilor în
mediile educaţionale
9. Consiliere parinti/grup de
suport

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

///

III

III

III

III

III

III

III

III

III

III

2. REZULTATE AŞTEPTATE
2.1 Impactul aşteptat asupra grupurilor ţintă / beneficiarilor
îmbunătăţirea calitatii serviciilor de terapie care vin în sprijinul reabilitării şi integrării copiilor cu
autism
un cadru propice pentru desfăşurarea procesului de evaluare şi monitorizare a unui plan de
intervenţie specific fiecărui copil;
părinţii copiilor cu autism au devenit coterapeuţi în procesul de reabilitare şi integrare a copilului
cu autism în învăţământul de masă;
existenţa unui sistem funcţional privind consilierea, formarea şi informarea părinţilor şi
specialiştilor de orice fel care contribuie la reabilitarea, dezvoltarea şi integrarea copilului cu autism;
îmbunătăţirea imaginii sociale a copilului cu autism;
specialistii Compartimentului de autism beneficiaza de supervizare a activitatii dar si de sesiuni de
formare in vederea creşterii calităţii serviciilor de reabilitare oferite.

Buget "Şanse la integrare"
Tipul de cheltuieli

A.
A1
A2
B

C

D

Cantitate

COSTURI DE GESTIONARE A PROIECTULUI
ACTIVITĂŢI SPECIALIŞTI
Plată specialişti supervizare
Formare specialişti şi achiziţionare teste psihologice
TOTAL COSTURI A (Activitati specialişti)
ACTIVITĂŢI EDUCAŢIONALE
Plată specialişti pentru instruirea cadrelor didactice pentru integrarea
copiilor cu autism şi însoţirea copiilor în mediul educaţional (grădiniţă sau
şcoală)
TOTAL COSTURI B (Activităţi educaţionale)
DOTĂRI
Achiziţionarea unor echipamente electronice, materiale educaţionale
TOTAL COSTURI C (Dotări)
CONSUMABILE
Carioca, creioane, toner, plastelină, recompense pentru copii
TOTAL COSTURI D (Consumabile)
TOTAL COSTURI PROIECT
TOTAL COSTURI ALTE SURSE
TOTAL GESTIONAREA PROIECTULUI DGASPC

Lei/luna

Luni
proiect

Total
costuri

Sustinere
DGASPC

Alte
surse

10 şedinţe
4 şedinţe

2500
2500

10
4

25000
10000
35000

25000
10000
35000

0
0
0

10 şedinţe

1000

10

10000
10000

10000
10000

0
0

2

5000

2

10000
10000

10000
10000

0
0

10

500

10

5000
5000
60000

5000
5000
60000

0
0
0

60000

60000
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