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Scurtă descriere a organizației
FEDRA – Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în
Spectrul Autist este constituită din asociații sau fundații care activează în domeniul
protecției sociale a persoanelor cu dizabilități și ai căror membri au în familie persoane
cu dizabilități.
Federația este persoană juridica română, de drept privat, neguvernamentală, fără scop lucrativ,
care își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul statut și legile României. Este o
organizație apolitică, deschisă, neconfesională, nonprofit, autonomă și independentă.
Federația are drept scop crearea și păstrarea unui mediu adecvat pentru stimularea și
sprijinirea persoanelor cu Tulburări din Spectrul Autismului și a familiilor acestora.
FEDRA a fost înființată legal în 2010.
Componență FEDRA
Membrii fondatori ai Federației “FEDRA - Federația pentru Drepturi și Resurse pentru
Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist” sunt:
Asociația Autism Baia Mare http://www.autismbaiamare.ro
Asociația Copiii de Cristal Brașov http://www.copiiidecristal.ro
Asociația Autism Transilvania Cluj http://www.autismtransilvania.ro
Asociația Centrul Terapeutic Marea Neagră de Sprijin a Persoanelor cu Autism Constanța
http://www.psihologieconstanta.ro
Asociația de Sprijinire a Persoanelor cu Autism Suceava (A.S.P.A.) http://www.aspasv.ro
Fundația Univers Plus Piatra Neamț http://www.neamt-autism.ro
Ulterior acestora li s-a alaturat:
Asociația Învingem Autismul Bucuresți http://invingemautismul.ro
Filiala Iași a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România
http://www.ancaar-iasi.ro
Fundația Romanian Angel Appeal Bucuresți http://www.raa.ro
Autism Europa Bistrița - Centrul de Resurse şi Referinţă în Autism Micul Prinţ
http://www.crra.ro
Asociația Dincolo de Autism Craiova http://www.dincolodeautism.ro
Asociația Dincolo de Tăcere Galați
Filiala Craiova a Asociației Naționale pentru Copii și Adulti cu Autism din România
http://www.ancaar-craiova.ro
Asociația Help Mălin Bucuresți http://www.helpautism.ro
Filiala Argeș a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România
http://www.argesautism.ro
AUTISM ROMANIA-Asociația Părinților Copiilor cu Autism http://www.autismromania.ro

Asociația pentru
Ajutorarea
Copiilor cu Autism din România „Horia Moțoi” http://www.centrul-horiamotoi.ro
Asociația “Centrul de psihologie Delta Dunării”
Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual www.organizatia-suedeza.ro
Adunarea Generală FEDRA organizată în 2013 a avut loc la București și a reprezentat un
moment important deoarece au fost aduse îmbunătățiri Statutului și a coincis cu lărgirea
Federației. Astfel, încă 5 membrii noi
s-au alăturat echipei FEDRA.

Activități FEDRA
Demersuri legislative
În 2013, FEDRA a fost implicată activ în demersurile de modificare a Ordinul de încadrare în
grad de handicap prin care se reglementa faptul că tulburarea de spectru autist la copii se
menţine și la vârsta adultă.
De asemenea, reperzentanți ai FEDRA au făcut parte din echipa de lucru interministerială și
interinstituțională pentru realizarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010
privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu
tulburări de spectru autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate.

Evenimente
publice
Cu ocazia Zilei Internaționale de Conștientizare a Autismului, pe 2 aprilie 2013, au fost
organizate evenimente publice in 12 județe din țară constând în marșuri de solidaritate,
lansări de baloane, conferințe
de presă, deschideri de centre, cursuri de formare, concerte caritabile, iluminarea în albastru a
diferitelor clădiri semnificative din diferite orașe, flash mob-uri și altele.
Dezvoltare instituțională
Începând cu luna august 2013, FEDRA în parteneriat cu RAA desfășoară Proiectul „Împreună
suntem o voce!”. Proiectul are o durată de 3 ani și principalul obiectiv este integrarea unor
intervenții și metodologii aplicate (IMA) inovative și eficiente, propuse de organizații
neguvernamentale, în politicile publice formulate pentru perioada 2015 – 2020, cu privire la
serviciile sociale pentru persoanele cu tulburare de spectru autist (TSA) din România. Proiectul
este co-finanţat printr-un grant din partea Elveției, prin intermediul Contribuției Elvețiene
pentru Uniunea Europeană extinsă
O componentă importantă a proiectului o constituie și dezvoltarea instituțională a Federației.
Această secțiune a fost inclusă în proiect ținându-se cont de deciziile luate în cadrul Adunarii
Generale. În acest sens, în 2013 a fost organizat un curs pe teme de advocacy și o întâlnire de
elaborare a Strategiei. Prima întâlnire de elaborare a strategiei a vut loc la Iași și a avut ca
principal scop crearea unei strategii organizaționale și a planului de acțune. Membrii FEDRA,
au avut posibilitatea să stabilească care vor fi direcțiile de acțiune pentru următorul an. În
lunile viitoare de implementare vor avea loc întălniri pentru îmbunătățirea Strategiei și a
planului de acțiune, activiăți de lobby și advocacy dar și activități de creștere a vizibilității. În
acest sens, va fi îmbunătățită pagina de web a Federației.

Rețele
În calitate de membră a Autism Europe FEDRA a avut mai mulți reprezentanți (Asociația
Autism Baia Mare, Asociația Autism Transilvania, Fundația Romanian Angel Appeal) al X-lea

Congres Internațional organizat de Autism Europe, denumit “New Dimensions for Autism”.
FEDRA a participat la eveniment, fiind una dintre cele 80 de asociații membre ale Autism
Europe, din 30 de țări europene.
La eveniment au fost susținute prezentări de către specialiști, acoperind diverse domenii de
interes (cercetări, demersuri de lobby și advocacy, intervenții specializate pentru copii si tineri,
servicii de suport pentru familii). Foarte apreciate au fost și prezentările susținute de persoane
afectate de autism, ca de exemplu Ros Blackburn din UK sau Michael McManmon din SUA, care
au punctat atât nevoile, cât și provocările la care trebuie să facă față o persoană cu autism.
Totodată la solicitarea Autism Speaks USA, FEDRA a solicitat Ministerului Sănătății să
nominalizeze un reprezentant (coordonator național) al României pentru Rețeaua Sud –Est
Europeana de Autism (SEAN). Coordonatorul a fost desemnat dar acordul la nivel de Guvern nu
a fost semnat ca urmare a unor conflicte diplomatice.
Altele
În 2013, FEDRA prin intermediul domnului Cristian Ungurianu (președintele Fundației Univers
Plus) a fost parte a procesului de elaborare a Raportului Alternativ de țară, privind respectarea
Drepturilor Copilului în România.
Raportul alternativ reprezinta un rezultat al procesului de monitorizare a
respectarii/aplicarii Conventiei ONU a Drepturilor Copilului. Acesta se vrea a fi vocea societatii
civile care isi poate exprima in mod public, deschis, opiniile privind decalajele aparute intre
teorie si practica realitatii. Conventia acorda o importanta deosebita ONG active in domeniul
protectiei copilului, in ceea ce priveste monitorizarea acestei Conventii, atat la nivel national,
cat si la nivel international (Raportul alternativ si sustinerea lui).
Sfârșitul anului a reprezentat o victorie pentru Federație prin rămânerea în vigoare a deciziei
CNCD privind Campania „Urăște” a firmei SECOM. Firma fost sacționată de CNCD și deși
SECOM a contestat decizia, aceasta a rămas definitivă. În 2012, CNCD a amendat compania
SECOM pentru Campania „Urăște”.
Buget venituri și cheltuieli 2013
În anul 2013 veniturile FEDRA au constat în cotizații, o donație din partea Fundației Vodafone
și fonduri din Proiectul „Împreună suntem o voce!”.
Bugetul total aferent anului 2013 a fost in valoare de 44.120 RON
Venituri din cotizații 2013: 11.950 RON
Donație Fundația Vodafone: 9.277 RON
Fonduri în cadrul Proiectului „Împreună suntem o voce!” : 22.092,97 RON
Cheltuieli: 35.411 ron
Date de contact
E-mail: contact@autismfedra.ro

