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NÃSCUTI A DOUA OARÃ Un copil cu autism poate avea 
sansa unei vieti normale dacã boala este diagnosticatã la 
timp, iar recuperarea se face cu ajutorul terapiei 
comportamentale ABA. Copiii cu autism sunt speciali, 
frumosi, unici, iar unii dintre ei pot avea abilitãti 
extraordinare si o inteligentã impresionantã. Cosmin si 
Bogdan sunt doi bãietei care urmeazã sã meargã la o scoalã 
normalã, doi copii care au sansa de a avea o viatã nouã.  

În cotidianul nostru de ieri vã prezentam fundatia Cristi’s 
Outreach Program, singura din România care oferã, gratuit 
terapie ABA pentru copii bolnavi de autism. Din 2001, de 
când fundatia a fost înfiintatã si la Bârlad, nouã copii au fost 
recuperati complet, fiind astfel integrati în societate. Aici 
fiecare copil inclus în programul fundatiei are propriul dosar, 
fiind în permanentã analizat de terapeutii fundatiei. Pasii 
terapiei ABA, dar si activitãtile de grup desfãsurarte aici fac 
parte din programe stabilite de cãtre cei din America, tara în 
care se aflã sediul central al fundatiei Cristi’s Outreach 
Program. “Când copiii sunt înscrisi în progamul nostru, 
începem mai întâi cu dezvoltarea abilitãtilor de bazã, precum 
statul pe scaun, privitul, ascultatul. Nu se trece la urmãtorul 
pas, cum ar fi conversatia, cititul, etc., pânã când copilul 
reuseste sã facã singur toate aceste lucruri“, a declarat 
Nicoleta  Ababi Caravelea, directorul fundatiei din Bârlad. 

POVESTI DE VIATÃ Sorin, Elvis, Mihaela, Mãlina, Gabriel, Andreea, Vali, Bogdan si Cosmin au învins 
autismul. Cosmin Ciornei, locuieste în Botosani si are acum sase ani. În iulie 2008, Cosmin a fost înscris 
în programul fundatiei Cristi’s Outreach Program, diagnosticat cu tulburare pervazivã de dezvoltare. În 
urma evaluãrii de început prezenta întârzieri severe în toate ariile de dezvoltare. Fiind din Botosani, 
Cosmin împreunã cu mama lui au stat în gazdã la Bârlad pentru a putea urma terapia ABA. Dupã multe 
luni de terapie si activitate de grup, bãietelul a înregistrat progrese majore, atât cognitive, social 
emotional, în dezvoltarea motorie, si în special în dezvoltarea limbajului. În martie 2009, Cosmin a fost 
scos din programul fundatiei, dar continuitatea existã, el fiind recuperat în urma terapiei ABA. Acum, 
bãietelul merge la o gradinitã normalã, unde este privit ca orice copil de vârsta lui. Bogdan Moruga din 
Bârlad este un alt caz reusit, el are sapte ani si de la toamnã va putea intra la o scoalã normalã. Din 
octombrie 2005 a început sã beneficieze de serviciile fundatiei, fiind diagnosticat cu elemente de autism si 
întârziere în limbaj. În 2006 a fost integrat într-o grãdinitã cu program normal, dezvoltarea limbajului 
luând amploare odatã cu sedintele de terapie. Acesti copii au arãtat cã se poate, au învins autismul si se 
pot bucura de copilãrie. 

 


