SCRISOARE DE SPRIJIN
din partea comunităţii părinţilor beneficiarilor de servicii ABA

ABA (Analiza Aplicată a Comportamentului) este momentan singura terapie cu dovezi solide științifice ca având rezultate în
recuperarea copiilor cu tulburări din spectrul autist.
Progresul beneficiarilor se bazează, printre altele, pe profesionalismul echipei (cât de corect sunt implementate tehnicile din ABA,
în funcție de particularitățile fiecărui caz), pe continuitatea procesului terapeutic și pe stabilitatea echipei.
Părinţii beneficiarilor fac eforturi uriaşe pentru a susţine costurile aferente procesului de recuperare, iar cererea de servicii ABA
depăşeşte cu mult numărul de specialişti disponibili în România.
În mod paradoxal, serviciile ABA şi profesioniştii care oferă aceste servicii nu există din punct de vedere legal, competenţele şi
calitatea serviciilor acestora nu sunt reglementate şi nu pot fi evaluate. Furnizorii acestor servicii îşi desfăşoară activitatea formal,
sub diverse denumiri de ocupaţii, certificatele şi autorizaţiile atestând exclusiv pregătirea în domeniile de activitate autorizate şi
nu în cele prestate în mod real.
Părinţii copiilor cu TSA nu au la dispoziţie mijloace de verificare a conformităţii serviciilor de terapie oferite sau criterii pentru
alegerea terapeutului, fiind în permanenţă expuşi riscului unor terapii care nu numai că nu aduc progresele asteptate, ba chiar
pot afecta ireversibil șansa de recuperare.
Singura soluţie pentru eliminarea “terapiilor fantomă”, a tehnicilor şi metodelor neconforme, dar şi a creşterii numărului de
profesionişti este reglementarea legală a ocupaţiilor specifice analizei comportamentale, standardizarea activităților și
intervențiilor de abilitare/reabilitare şi monitorizarea acestora.
În calitate de părinţi ai beneficiarilor serviciilor de analiză comportamentală susţinem demersul iniţiat de Institutul ABA
România, Asociaţia AUTISM VOICE şi Asociaţia HELP AUTISM, cu sprijinul RO TSA, apreciind ca fiind imperios necesară
introducerea în COR a două ocupaţii care să corespundă activităţii prestate în mod real de furnizorii serviciilor, respectiv
analistul comportamental (coordonatorul de program) şi instructorul comportamental (”terapeutul ABA”).

Nume și prenume

CNP

Adresa completă

Oraș

Adresă e-mail/ Telefon

Diagnosticul copilului

Semnătura

1

Consimțământul este dat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopul depunerii la Ministerul
Muncii (direct) a scrisorii, completat de subsemnatul în favoarea Institutului ABA România. Depunerea se va face de către Institut,
prin Persoanele Imputernicite de acesta (angajați, colaboratori).
o
o

sunt de acord
nu sunt de acord

Pentru realizarea scopului anterior menționat, Institutul ABA România prelucrează următoarele categorii de date
personale (în format fizic): numele și prenumele, adresa de domiciliu, cod numeric personal, diagnostic, telefon și adresa de email.
Institutul nu va stoca și prelucra datele cu caracter personal, scopul fiind depunerea lor la Ministerul Muncii.
Totodată, declar că mi-au fost aduse la cunoștință drepturile mele cu privire la datele cu caracter personal prelucrate
în baza prezentului consimțământ, respectiv:
Dreptul de a fi informat – reprezintă dreptul meu de a solicita Institutului să îmi trimită informații cu privire la
prelucrarea datelor mele cu caracter personal.
Dreptul de acces la date – reprezintă dreptul meu de a solicita Institutului să îmi confirme dacă datele mele cu caracter
personal sunt prelucrate sau nu, precum și modul în care sunt gestionate acestea. Solicitarea mea nu va fi taxată de către
asociație, iar răspunsul îmi va fi furnizat în termen de o luna de la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este nefondată
sau excesivă). Orice solicitari nefondate, excesive sau repetitive, vor putea fi taxate de către Institut.
Dreptul de rectificare – reprezintă dreptul meu de a informa Institutul cu privire la orice dată cu caracter personal pe
care voi dori să o rectific. Institutul va răspunde acestei solicitari în termen de cel mult o lună de la data solicitării și va transmite
modificările oricaror terțe părți care trebuie să le schimbe.
Dreptul de ștergere – reprezintă dreptul meu de a solicita ștergerea datelor mele personale într-un număr de situații
(de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care a fost creat sau în situația în care îmi voi retrage
acest consimțământ). Am fost informat că Institutul va da curs solicitării mele, acolo unde este posibil, deși pot exista cerințe
legale care să împiedice Institutul să facă acest lucru total / parțial.
Dreptul la restricționarea prelucrării – reprezintă dreptul meu de a informa Institutul că poate păstra datele mele cu
caracter personal, dar că trebuie să oprească prelucrarea pe o anumită perioadă de timp determinată. Pot solicita acest lucru în
situațiile în care, în mod întemeiat, doresc să verific corectitudinea datelor sau scopul procesării acestora.
Dreptul la portabilitatea datelor – reprezintă dreptul meu de a solicita Institutului portarea datelor mele cu caracter
personal pe care acesta le prelucreaza, către un alt operator. Deoarece datele mele se află înregistrate atât în format fizic, cât și
electronic, în baze de date prelucrate manual, am înteles că Institutul va face tot ce este posibil pentru a furniza informații întrun format portabil, dar este puțin probabil că va putea crea sisteme automate pentru a face acest lucru.
Dreptul de opoziție – reprezintă dreptul meu de a mă opune și de a solicita oprirea procesării datelor mele în situațiile
în care interesul meu legitim o impune sau dacă în situația mea personala apar situații care mă pot determina să îmi exercit acest
drept (inclusiv profilarea).
Exercitarea oricăruia dintre drepturile de mai sus se face printr-o solicitare adresată în scris Institutului ABA România
fie prin e-mail pe adresa contact@aba-romania.ro, fie prin poșta, cu confirmare de primire, pe adresa din București, str. Orzari,
nr. 92 A, sector 2.
Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopul de mai sus.
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea acestor date sunt
voluntare.
Am înțeles această declarație de consimțământ cu privire la procesarea datelor mele personale prin canalele de mai
sus, în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.

Nume, prenume, semnătura

Data
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