
RAPORT VIZITĂ
Perioada: 
28 septembrie – 2 octombrie 2021



A. PARTICIPANȚI
3 persoane din echipa RAA și 3 colaboratori

Adelaide Katerine Tarpan- RAA
Camelia Raita – RAA
Oana Pasalan- RAA
Gabriela Mocanu – CSEI 2 colaborator
Simina Miko – RAA colaborator
Gabriel Mares -RAA colaborator

Vizita de studiu a fost organizată în cadrul proiectului Educație pentru
Sănătate pentru Persoanele cu Tulburări în spectrul autist (HEPAS), cod
2020-1-RO01-KA104-079102, finanțat de Erasmus plus în cadrul apelului KA
104, 2020, runda 1, Mobilități de învățare pentru adulți.

Fundația Romanian Angel Appeal - Apelul Îngerului Român a organizat pentru
3 membri ai echipei și 3 colaboratori o vizită de studiu tip Job shadowing cu
durata de 5 zile în Islanda. Partener în cadrul acestei activități de învățare a
fost Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins (State Diagnostic and Counselling
Center) Reykjavik, Islanda.

 Vizita de studiu a avut ca obiective:

- creșterea competențelor de evaluare a nevoilor legate de servicii de
educație pentru sănătate și programe de formare în educație pentru sănătate
în rândul participanților la mobilitatea de învățare tip job shadowing.

- creșterea capacității de a dezvolta conținut educațional de calitate adresat
persoanelor vulnerabile și în special persoanelor afectate de tulburări din
spectrul autist ca urmare a schimbului de experiență cu profesioniști din
instituții de învățământ și cercetare din Islanda.

Pe durata celor 5 zile, în cadrul unei agende dezvoltate împreună cu
partenerul SDCC și cu respectarea măsurilor de distanțare socială au fost
vizitate 8 instituții publice și private furnizoare de servicii sociale sau
educaționale

B. INSTITUȚII  VIZITATE
 Centru rezidențial Arland 10
 Arnarbakki – Centru de servicii pentru persoane cu autism 
 Einhverfusamtökin – Autism organisation
 State Diagnostic and Counseling Center
 Klettaskóli – Primary school
 Fjölbrautaskólinn í Garðabæ (Gardabaer Comprehensive Secondary School)
 Arnarskóli/special school 
 Reykjadalur - Sumarbúðir Styrktarfélags – Summer camp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



New Home – Centru rezidențial Arland 10

Centru rezidențial Arland 10 este un serviciu public al Municipalității orașului
Reykjavik, destinat persoanelor adulte cu tulburări în spectrul autist. 

Complexul rezidențial, unul din cele cca 63 complexe rezidențiale ale
municipalității, cuprinde 5-6 garsoniere cu intrare separată pentru rezidenți și
personal. Centrul se va fi deschis în decembrie 2021 –ianuarie 2022 și este
considerat un serviciu premium. Design-ul centrului este unul foarte
asemanator caselor din vecinătate pentru ca gradul de incluziune sa fie cât mai
mare la toate nivelurile. Specialiștii islandezi au ajuns la concluzia că spațiile
individualizate -tip apartament/studio sunt de preferat celor în care existau
zone comune (bucătarie, living), zone în care de obicei erau generate situații
tensionante pentru persoanele rezidente în acel tip de centru.

Serviciile sociale rezidențiale ale municipalității deservesc un număr de 463
persoane cu dizabilități. Lista de așteptare este de 142 persoane. 

Fiecare beneficiar (cu probleme comportamentale semnificative) aplică, trece
printr-un proces complex de selecție și are responsabilitatea mobilării și
achitării chiriei. Selecția beneficiarilor se face în funcție de servicii disponibile în
centru și pe care le poate accesa beneficiarul și nu în funcție de statusul social.
Nu sunt selectați beneficiari care au nevoi care nu pot fi satisfăcute de către
echipa/infrastructură. 

Echipa de angajați a serviciului pentru un astfel de complex este formată din
cca 30-50 persoane angajate de municipalitate. În principiu serviciile oferite
persoanelor cu dizabilități sunt remunerate și plătite de municipalitate, foarte
rar se apelează la sectorul privat sau la voluntari. Fiecare persoană asistată are
alocată o echipa pluridisciplinară de cca 10-15 persoane care se întâlnesc
săptămânal pentru a manageria eficient fiecare caz în parte.

Nu exista camere video în garsoniere, dar un angajat este prezent constant cu
adultul pe toată durata zilei. Noaptea există o echipă de veghe de 8-9 pers.

Beneficiarii au deplină libertate și intimitate în garsonierele lor (pot găti, primi
musafiri, etc., dar beneficiază de suportul personalului în cazul în care acesta
este necesar - ex: pentru a merge la film/locul de muncă). 

D. DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR



Arnarbakki – Centru de servicii pentru persoane cu autism 

Pers de contact: Sigurbjörn Rúnar Björnsson, arhitect și  educator social

Centru de servicii pentru persoane cu autism Arnarbakki este spațiu destinat
adulților cu autism pentru activități de ergoterapie.

Centrul, susținut de municipalitate deservește cca 8-9 adulți din comunitate,
care vin însoțiți de personal al serviciilor sociale (2 persoane pentru fiecare
beneficiar) și folosesc echipamentele centrului o oră/zi pentru a confecționa
obiecte din lemn. Planificarea activităților o realizează serviciile sociale. 

Coordonatorul centrului pune la dispoziție utilajele, materialele (din donații) și
organizează traseul /circuitul beneficiarilor (model TEACCH). Tot el instruiește
echipa de asistenți sociali înainte de prima intrare a beneficiarului în centru.
Există 3 astfel de centre, 2 de servicii și unul de pregătire pentru angajare,
plus un centru de terapie prin muzică administrate de aceeași persoană.
Produsele realizate de beneficiarii serviciului sunt comercializate către
grădinițele locale în cadrul unor târguri.

Plecând de la nevoile beneficiarilor, sesizate de coordonatorul centrului, a
fost creată o cafenea în care persoanele cu nevoi speciale socializează într-un
mediu sigur.  Pentru diversificarea rutinei zilnice, coordonatorul a propus
activități recreative - în pădurea din apropiere. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064926133976.

Plata serviciului (salariu coordonator și utilități) este suportată de
municipalitate.  Nevoia creării acestui serviciu a fost ideea coordonatorului
care în 2009 a sesizat existența mai multor servicii de acest tip pentru femei și
niciun serviciu pentru bărbați.

Dificultățile în organizarea serviciului vin de cele mai multe ori din partea
personalului de sprijin, care poate refuza să participe la activitate și prin
urmare tânărul cu TSA nu poate veni neînsoțit. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064926133976


Einhverfusamtökin – Autism organisation

Pers de contact Sigrun Birgisdóttir

Organizație de părinți, implicate în derulare de campanii awareness și
advocacy la nivel național regional și European. Parte a coaliției
organizațiilor de autism din țările Baltice și a Autism Europe. 

Nu foarte mulțumiți de reprezentarea Autism Europe și de demersurile de
advocacy și vizibilitate
Una dintre persoanele cu autism angajată în cadrul asociației dezvoltă  un
material referitor la nevoile și percepțiile senzoriale ale persoanelor din
spectru. 

Au fost purtate discuții referitoare la suportul oferit de stat pentru
persoanele cu autism care se angajează. Subvenția de stat pentru
angajatori este in procent de 75% pentru primii doi ani, după care acest
suport se reduce progresiv. Persoanele cu autism angajate beneficiază
constant de suport și îndrumare din partea unui profesionist (job coaching)
plătit din resurse publice.

Klettaskóli – Primary school

Școala primară specială, având o capacitate de 82 de copii și o ocupare de
132 copii. Are 40 profesori angajați și cca 40 profesori asistenți – terapeuți
ABA sau studenți.

Școala are un program 8.00-14.00, iar între 14.00 și 16.00 în incinta școlii se
desfășoară un este program afterschool cu personal alocat de
municipalitate.

Se lucrează îndeaproape cu părinții: PIP-ul se agreează împreună în
septembrie și se evaluează și adaptează în ianuarie și mai.
Școala are personal angajat pentru Visual therapy, speech therapy, 3
fizioterapeuți, hidroterpie etc.

Există 2 bazine de înot cu facilități pentru persoane cu dizabilități – copii fac
înot de 2 ori pe săptămână, o sală de sport în interior și teren de joacă
modern renovat în 2015 afară.

Pentru terapia de integrare senzorială, care necesită un mediu terapeutic
adecvat, au dezvoltat un spațiu de stimulare senzorială.

https://www.facebook.com/sigrun.birgisdottir


2 dintre copiii cu dizabilități
severe (inclusiv epilepsie) învață
într-un unit special cu paturi
accesibilizate, în scoală  pentru
a oferi posibilitatea acestor
copiii să interacționeze cu
profesorii și colegii lor. 

În toate spațiile școlii există
dispozitive pentru a facilita
transferul persoanelor cu
afectare motorie, băi și dușuri
adaptate etc. Un alt motiv pentru
care a fost adoptată această
măsură, a fost pendemia COVID. 

Profesorii sunt
încurajați să articole
reciclate ca
material didactic și
să fie creativi, dar
au acces și la un
spațiu dedicat
studiului și la
resurse
informaționale.



Indiferent de gradul de
afectare a funcționalității,
toți copiii merg după
programul educațional
acasă folosind mijloacele de
transport în comun ca parte
a pregătirii pentru viață
independentă, chiar dacă
distanța poate fi și de 30
km. 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ (Gardabaer Comprehensive

Secondary School)

Școala gimnazială de masă cu peste 700 de copii (50% din comunitatea
învecinată), 200 peste capacitatea reală de acomodare a școlii. Selecția
studenților se face în baza rezultatelor obținute. Școala acomodează copii
cu vârsta între 16-19 ani. Aprox 50% finalizează studiile în 3 ani.  Pentru
restul copiilor școala oferă suport pentru aprofundarea cunoștințelor și
perfecționarea deprinderilor pentru încă 1 an. 

Este o școală teoretică, cu 4 trunchiuri de bază și opționale, programul de
predare fiind flexibil.

Școala acomodează și 3 unituri (clase speciale) pentru 22 copii cu
dizabilități împărțiți în 3-4 grupe. Dintre cei 22 copii 10 au tulburări în
spectrul autist. Copiii cu dizabilități beneficiază de îndrumarea a 3 profesori
de bază și un asistent care lucrează împreună cu profesorii disciplinelor
opționale. Copiii sunt încurajați să participe la activități alături de copiii tipici
dar nu sunt foarte încântați. Există interes pentru participarea alături de
copiii tipici doar la orele de engleză, educație fizică, muzică. 

Există curriculum pentru abilități de viață si suport din partea SDCC pentru
ore de educație sexuală. În ceea ce privește educația sexuală, cadrele
didactice sunt pregătite să susțină ore. Problemele adolescenților sunt
adresate de profesori în funcție de nevoi. Se intervine cel mai adesea în
momente de criză.

Există multă flexibilitate din parte cadrelor didactice în abordarea copiilor
tipici și cu dizabilități pe toate palierele - educație, viață de familie, relațiile
sociale din școală. Interacțiunea cu părinții este destul de limitată și se
intervine punctual atunci când apare o situație specială. Părinții copiilor
tipici nu sunt consultați formal pe durata anului re PIP.



Programul este 8.00 -13.00 pentru copiii cu dizabilități și 8.00 – 15.00
pentru ceilalți.

În perioada de lockdown s-au adaptat fără training suplimentar, iar copiii cu
dizabilități nu au făcut prea mult în online. Înainte de pandemie, școala nu
folosea instrumente on-line pentru monitorizarea și evaluarea activității
copiilor. Prin urmare în perioada de lockdown au avut dificultăți în ceea ce
privește procesul educațional.

SDCC – Prezentare serviciu de evaluare si diagnoza

Serviciul de evaluare și diagnoză deservește întreaga țară realizând
activități de evaluare pentru persoanele cu nevoi speciale, cu focus pe
probleme de sănătate complexe. Există liste de așteptare, timpul de
așteptare putând fi de mai mult de 6 luni până la 2 ani. 

Durata procesului de evaluare complexă (medicală, psihologică, socială,
logopedică, kinetoterapeutică etc) este de aproximativ o săptămână.
Trebuie să menționăm că în echipă sunt incluși medici pediatrii specializați
în pediatria dezvoltării, dar și specialiști în boli rare. Sunt colectate alături
de datele obținute direct de la beneficiari, o serie de informații de la școală,
familie, mediul de viață prin intermediul analizei înregistrărilor video puse la
dispoziție de părinți.

După diagnosticare urmează o etapă de consiliere a părinților și apoi sunt
declanșate demersurile necesare managerierii cazului, și instituirea unor
planuri de monitorizare.



SDCC – prezentare curs educație sexuala

Pers de contact María Jónsdóttir

María Jónsdóttir, inițiatoarea
programului de educație sexuală
pentru tinerii cu dizabilități a făcut o
prezentarea a programului de la
începuturi (21 ani) până în prezent.
Maria alături de colega sa Thelma
Run oferă suport constant și
continuu școlilor de masă și
speciale  din Reykjavik, dar și ONG-
urilor și familiilor care au nevoie de
acest suport. Suportul constă în
formare (program de 6 ore) dar și
monitorizare continuă și răspuns
specific dacă cadrele didactice
întâmpină dificultăți. 

Același program de formare este
livrat separat și părinților interesați. 

Sesiunile de suport sunt oferite în funcție de nevoile beneficiarului direct
dar și de nevoile familiei. Materialele sunt adaptate și îmbunătățite
permanent plecând de la feed-back-ul colectat.

Serviciile sunt oferite cu precădere tinerilor cu dizabilități intelectuale
ușoare/medii, cu focus pe tinerii cu TSA. 

Pe vizitei de studiu Maria a oferit exemple practice de instrumente care pot
fi utilizate în sesiunile de educație sexuală și și-a manifestat interesul pentru
colaborări ulterioare. În prima etapă există un set de materiale care ar putea
fi traduse și adaptate contextului românesc. De asemenea, poate fi
organizat un program de formare sub forma unui TOT pentru profesioniști
interesați de subiect.

Arnarskóli/special school 

Arnaskoli este o scoala specială, privat, non-profit, dar susținută de
Municipalitate, acreditată de Ministerul Educației, dar înființată de părinți și
profesori după principii ABA.
 
Există o coplată din partea părinților pentru masă și program afterschool.
Școala are 35 de elevi i o capacitate de max 45 și a fost deschisă în 2017.
Fiecare copil are un program individual și cca 1.3 profesioniști alocați. Se
lucrează pe clase de cca 6 copii cu 4 profesioniști care se rotesc de la un
copil la altul. Curriculumul este adaptat și realizat îmepună cu experți de la
New England Center for Children din Boston. 



Obiectivele de învățare pentru
fiecare copil sunt stabilite de
echipă împreună cu părinții și
evaluate sistematic. Personalul
este format în descreet trial. 

10 dintre angajați sunt cadre
didactice, restul sunt absolvenți
de universitate si câțiva studenți.
Fiecare copil are un manager de
caz alocat. Scoala este evaluata
de doua ori pe an de echipe mixte
de la Universitatea din Reykjavik si
Virginia.

Există o platformă centralizată de
monitorizare a fiecărui copil, iar
evaluarea împreună cu părinții se
face de 4 ori pe an. 

Tabăra 

Tabăra de vară pentru copii cu dizabilități Reykjadalur  

În fiecare an, aproximativ 200 de copii și tineri cu dizabilități (cu vârste
cuprinse între 8 și 21 de ani) vin să petreacă vara la Reykjadalur, iar un
număr similar vin pentru weekend în timpul iernii.

Oaspeții sejurului de vară provin din localități din toată țara.

În fiecare vară, peste 70 de studenți din școlile secundare superioare și
universități sunt angajați să lucreze în timpul sejururilor de vară din
Reykjadalur. Există un training de baza pentru personal. 

Bucuria, pozitivitatea și aventura descriu activitățile din Reykjadalur. 
 Indiferent de tipul de dizabilitate al beneficiarilor scopul este acela ca aici
să fie cât mai fericiți.



Ferma 

Nu departe de tabără se află un o fermă (conceptul folosit de ei este de
ecco village)  unde locuiesc și lucrează și persoane adulte cu dizabilități.

Ferma este întinsă pe o suprafață mare. În afara căsuțelor destinate celor
care locuiesc aici, se pot caza și turiști. 

Există o pensiune cu piscină, o seară, o serie de ateliere unde este produsă
ceramica, sunt tesute covoare etc.,  o cafenea și un magazin unde sunt
comercializate produsele confecționate de locuitori.


