
Help
Campus

un loc în care învățăm să trăim împreună



În Help Autism ghidăm pașii
copiilor și tinerilor cu minți
aparte de la evaluare și
diagnostic la terapie, de la
integrare școlară la tranziția
spre viața de adult. Suntem
alături de familiile lor la fiecare
pas, cu fiecare nevoie. Visăm
pentru ei, luptăm pentru ei,
construim pentru noi o
Românie în care mințile diverse
să fie primite cu inimi deschise.

Misiunea 
noastră



Copii cu care nu se lucrează pe abilități de viață
independentă ajung adulți dependenți.

Dependență

Chiar dacă merg la școala de masă, copiii atipici
sunt adesea doar tolerați, nu integrați. 

Discriminare

Părintele nu are niciodată timp să respire, "e ca și
când ai un copil de 1 an tot timpul deși are 15 ani.
Este dependent de tine total." Ceilalți membrii ai
familiei, frații și surorile sunt neglijați, toate discuțiile
și eforturile se centrează pe copilul în nevoie.
Dezechilibrul este și financiar, de cele mai multe ori, 
 unul dintre părinți renunță la job pentru a fi însoțitor.

Familii dezechilibrate, comunități
dezbinate

Copiii și adulții cu minți
diverse trăiesc adesea în
izolare. Nu merg în tabere sau
excursii și, chiar dacă sunt
integrați în școli sau
comunități, integrarea nu este
reală. Cei din jur văd în ei mai
degrabă dizabilitățile. Familiile
lor duc o luptă continuă
pentru ei. 

Probleme



Într-un mediu controlat, sub vizorul unor oameni
care vor testa permanent dificultățile lor, copiii cu
minți aparte vor invăța să se descurce mai bine
singuri. Conform abilităților evaluate, părintele
primește un training de cum să-l ajute să
progreseze, apoi la tabăra a doua se evaluează
progresul. La fel pentru familie și frați. 

Descoperire abilități și provocări

Într-un mediu securizat, copiii vor învăța să devină
mai puțin dependenți de ajutorul adultului prin
abilități de autoservire, socializare, generalizare.

Abilități de viață independentă 

Taberele mixte sunt cadrul comun de interacțiune în
care pot dezvolta abilități de viață independentă.
Copiii tipici învață despre neurodiversitate, copiii
atipici învață apartanența la grup, Help Campus
devine locul de învățare peer-to-peer. 

Învățare & distracție împreună 

Help Campus este primul loc din
România în care copiii cu
neurodiversitate și familiile lor
merg în experiențe
educaționale, iar copiii tipici se
distrează și învață alături de ei. 

Soluții





Timeline
Help Campus este locul la care
visăm din 2018. Din cauza
pandemiei care a redefinit
prioritățile tuturor, am pus pe hold
dezvoltarea acestui loc de
învățare. Acum visăm ca în
primăvara lui 2024 să primim primii
copii și părinți la Câmpu lui Neag.

Următorii pași

Funding

Start construcție

Proiect
arhitectură

August 2022

Sept  22-Dec 23

Primavara 2023



Ce este Help Campus?

Bootcam
p

Facem detox emoțional,
psihologic și comportamental,
urmat de învățarea
comportamentelor potrivite.

Spațiul dinamic care simulează
comunitatea în care descoperim
ce frumos este să trăiești
împreună apreciind diversitatea.

Părinții și frații / surorile
copiilor cu neurodiversitate se
bucură de timp de respiro și
de dezvoltare personală. 

Sat incluziv Respiro



Participarea fiecărei
persoane este importantă
pentru comunitate (tu speli
cartofi, eu nu pot, dar aduc
cana de apă ca să spăl
cartofii). 

Lumea noastră este un întreg
la care contribuim și de care
ne bucurăm împreună.

Împreună



Câteva cifre care ne fac să
accelerăm.

Realitate

În România, trăiesc aprox 40 000 de persoane
cu autism.

10 558 copii cu TSA au vârsta școlară. Dintre ei,
45% merg la școli de masă, 30% la școli speciale
și 25% nu sunt încadrați în învățământ.

În fiecare an, 1000 de copii se diagnostichează
cu autism în România. Tulburarea de spectru
autist este cea mai răspândită tulburare a
copilăriei.

1 din 5 cupluri se despart după aflarea
diagnosticului copilului, familiile monoparentale
sunt într-o situație și mai precară acum.



Grupuri țintă
Activitatea este organizată sub forma
unor tabere dedicate și inclusive.

Campusul este locul în care vine toată familia
pentru a învăța să se bucure împreună mai
mult de viață.

Copiii atipici, frații / surorile și
părinții lor 

Taberele mixte sunt ocazia pentru copiii
tipici să descopere frumusețea minților
diverse, să le înțeleagă și aprecieze abilitățile.

Copiii și adolescenții tipici

Competiție directă

Providerii de tabere - acces
limitat pentru mințile aparte. 

Nu există un cadru similar.

Minitaberele exclusive
Școlile/ clasele incluzive 

Terapiile și serviciile convenționale

Competiție indirectă 



Alte soluții și limitările lor 

Minitaberele sunt experiențe tare
binevenite pentru socializare și
generalizare, dar nu sunt suficiente
pentru a scana întreaga paletă de
dificultăți pe care le au copiii cu autism.
 

Minitabere exclusive

Școlile din România se confruntă cu
lipsa personalului pregătit. Mălin era
ținut la grupe mai mici pentru că el
"nu putea să facă". 

Școala inclusivă

Înot, psihoterapie, cursuri de gătit
sau muzică, grupurile de socializare -
sunt ajutoare punctuale (servicii
convenționale) în care nu este
implicată toată familia. 

Terapii și grupuri



Avantajele noastre

Cadrul idilic, securizat în care se pot
exersa foarte multe abilități. 
Pentru fiecare copil va fi o adevărată
experiență de descoperire de spații
care simulează viața reală.

Cadrul
Psihologi, terapeuții și specialiștii în
activități sportive vor face echipă
bună pentru a transforma o tabară
într-o experiență totală de învățare.

Specialiștii

Help Campus va fi primul loc din
România în care vine în tabără toată
familia copilului cu autism.

Metoda
Primul loc în care copiii cu minți
diverse învață să trăiască împreună. 

Comunitate



Business
Model
Help Campus este un model de
antreprenoriat cu impact social.
Încă din primul an de
funcționare, campusul va fi
sustenabil, acoperirea costurilor
se va face prin: 

TABERE MIXTE ȘI ȘCOLARE 

CAZARE PENTRU TEAMBUILDINGURI

PRODUSE FLORA SPONTANĂ



Impact
În fiecare an, 150 de copii vor
pleca mai independenți, mai
autonomi și mai ales, mai
încrezători din taberele noastre.

Peste 50 de familii cu copii cu
autism vor avea parte de propria
experiență de creștere. 

LOC UNIC

PRIMA TABĂRĂ INCLUZIVĂ

CAMPUS AUTOSUSTENABIL



Contact 

0371.184.067

contact@helpautism.ro

www.helpautism.ro


