Nume proiect: Faces of Autism
David Stescu, un fotograf de 14 ani fotografiază copii și tineri cu autism.

Copiii cu autism trăiesc printre noi și trebuie să nu mai întoarcem capul sau să privim în
jos atunci când trecem pe lângă ei. Cine îi poate descoperi mai bine decât un adolescent
cu autism?
Proiectul își propune inițial fotografierea de către David a aproximativ 50 de copii și tineri
cu autism din România, iar ulterior extinderea lui peste hotare.
Fotografiile sunt publicate online pe rețelele social media dar și pe un website dedicat
(www.facesofautism.ro publicat pe 2 aprilie, de Ziua Internațională de Conștientizare
a

Autismului),

alături

de

povestea

fiecărui

copil.

Fotografiile vor fi făcute exclusiv de David, iar poveștile vor fi scrise de Mihai, tatăl lui
David. De la lansare am publicat 7 povești, urmând ca restul să fie publicate pe întreaga
durată a proiectului.
Fotografiile vor fi expuse în cadrul unor evenimente organizate în întreaga țară și ulterior
vor fi incluse alături de poveștile lor într-o carte.
La sfârșitul proiectului ne propunem să publicăm și un film documentar, care să conțină
interviuri cu cei fotografiați, organizatorii proiectului, personalități publice care iau poziție
împotriva discriminării persoanelor cu autism și ajută la o creștere a conștientizării
fenomenului și a integrării în societate a celor afectați.
Prin exemplul său personal, David își dorește să ajute la schimbarea percepției societății
cu privire la autism.

Fiecare copil cu autism are o pasiune care poate transforma dizabilitatea sa într-un
avantaj. Un copil recuperat, înarmat pentru viață cu o pasiune puternică, devine un
membru activ al societății, desprinzându-se de stigmatul asistatului social.
Și chiar dacă existența unora dintre ei nu este scoasă în evidență de vreo abilitate, simplul
lor mod de a fi îmbogățește viața noastră, a celorlalți, pentru care ei sunt doar diferiți.
Conceptul de diversitate trebuie profund adoptat de societatea românească și trebuie să
facă parte din normalitatea fiecărei zile.
Copiii, tinerii și adulții din proiect vor fi prezentați publicului, cu speranța că vor putea
fi atrași în inițiative private sau publice care să le ofere posibilitatea de a-și câștiga
existența sau după caz, de a fi susținuți pentru a primi educația și terapia necesare lor.
Faces of Autism prezintă în primă instanță portrete ale copiilor, tinerilor sau adulților cu
autism, dar urmărește și explorarea multiplelor fațete ale autismului, de la persoane
nonverbale

până

la

oameni

independenți,

cu

existență

aproape
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Ingrid

Tobias

Adina

Edy

Valeriu

Silviu

Ingrid

Radu

Ionuț

normală.

Tobias

Radu

Valeriu

Cine este David?

Când avea 2 ani, David a fost diagnosticat cu tulburări din spectru autist. David nu a
vorbit până la 5 ani, nu avea contact vizual și nu interacționa cu cei din jurul său. Anii care
au urmat au însemnat ore întregi de terapie zilnic (ABA, logopedie, terapie cu animale,
art-terapie, terapie ocupațională), timp în care David s-a deschis din ce în ce mai mult.
Acum David vorbește, citește, merge la o școală normală și este pasionat de geografie,
călătorii și fotografie. Aparatul de fotografiat este fereastra sa către lume. Imaginile pe
care le surprinde sunt spontane și David le publică pe blogul său https://david.stescu.ro
și pe rețelele sociale, împărtășindu-și pasiunile cu prietenii săi.
David a expus până acum în cinci expoziții personale, generate de Jurnal de Fotograf,
proiect inițiat de Dragoș Asaftei și Cristina Bazavan. Aceștia au fost alături de David și
l-au ghidat în activitatea lui fotografică și editorială.
David și-a expus fotografiile în cadrul Festivalului Dakino 2018 și la Festivalul
Internațional de Fotografie Photofest Bucharest 2019.

David a fost invitat să vorbească la TedX Eroilor, la Cluj Napoca, unde a militat în
discursul său pentru integrarea în societate a copiilor și adulților cu autism.
(https://youtu.be/r3quI1cptxA)
De ziua internațională de conștientizare a autismului, în 2019, a publicat un mesaj video
(https://www.facebook.com/david.stescu.33/videos/285053062444439/) prin care i-a
îndemnat pe oameni să nu mai discrimineze copiii care suferă de autism, mai ales în
mediul școlar.

Proiect: Faces of Autism
Tip proiect: CSR, awareness, non-profit
Realizator proiect: David Stescu, sprijinit de Teodora și Mihai Stescu
Consultanți proiect:
Dragoș Asaftei pentru fotografie,
Cristina Bazavan pentru storytelling și PR
Laszlo Bodor: funding / NGO
Matthew Preston: English proficiency
Răzvan Ioniță pentru producție video

Parteneri confirmați:
Zitec: realizare website și identitate virtuală
Kooperativa 2.0: social media
Canon: partener tehnic pentru fotografie
Artklub, Photosetup: parteneri tehnici echipamente studio și accesorii

Parteneri media confirmați:
Europa FM: partener exclusiv radio, urmărire proiect în emisiuni de știri și specializate
(Drum cu prioritate, Lumea Europa FM), sustinere proiect pe website-ul europafm.ro
(inclusiv cu linkuri active pentru sponsori).
Perioadă desfășurare proiect: 2 - 5 ani
Sesiuni foto: 40 - 50, din care 10 în București și restul în celelalte orașe din țară
Bugetul pentru care avem nevoie de parteneri conține:
- Cheltuieli de deplasare și cazare pentru cele 40 sesiuni foto organizate în
toată țara
- Costuri completare trusă fotografică de bază David
- Costuri de închiriere echipamente fotografice / video
- Cheltuieli de promovare a proiectului, prin social media, materiale tipărite,
cărți și albume foto
- Cheltuieli pentru organizarea de expoziții
- Cheltuieli pentru asigurarea echipamentelor

Contact:

Mihai Stescu 0731 128 658 mihai.stescu@gmail.com
Teodora Stescu 0722 151 916 teodora.stescu@gmail.com

Mențiuni în presă și televiziune despre proiect sau despre David:

Octombrie 2020, proiectul Faces of Autism a fost nominalizat la Webstock Awards, în
categoria Best Social Good Campaign
https://webstockawards.ro/best-social-good-campaigns/ - up

Apariții în media
Radio Romania Cultural
https://radioromaniacultural.ro/nascut-in-romania-duminica-1-noiembrie-2020-ora-16invitati-david-teodora-mihaela-si-mihai-stescu-proiectul-faces-of-autism/
PressOne
https://pressone.ro/faces-of-autism-povestea-terapeutica-a-unui-proiect-fotografic-cu-si-despre-autism

National Geographic Romania
https://www.natgeo.ro/articole/romania/locuri-si-oameni-ro/34614-david-stescu-fotografiaza-copii-si-tineri-cu-autism

Apariții video

TVR
http://stiri.tvr.ro/fotografiile-nefacute-expozi-ie-inedita-la-muzeul-de-arta-din-clujnapoca_872197_video.html#view

Înregistrare emisiune Alternative Culture, 27 Mai 2020
https://youtu.be/GVUJ_-QiWxE
Discurs David lansare proiect, 2 aprilie 2020:
https://youtu.be/KqM3O1WzkC4
reclama la reteua Blitz TV de la metrou 2 aprilie 2020
https://youtu.be/JMvZfw_ggu8
Înregistrare discurs David TedX Eroilor Mai 2019
https://youtu.be/r3quI1cptxA
Mesaj David 2 aprilie 2019
https://www.facebook.com/100028192426539/videos/285053062444439/
Emisiune Speranța TV 2018
https://www.facebook.com/watch/?v=371168703727862
Jurnal pentru copii DIGI TV Octombrie 2018
https://www.facebook.com/100009016451416/videos/2116117312032130/
Observator Antena 1
https://www.facebook.com/100009016451416/videos/1784035305240334/
Jurnal pentru copii DigiTV Octombrie 2017
https://youtu.be/TMMbk8Ofg1M
Oameni de milioane, Europa FM, Octombrie 2016
https://youtu.be/V57vy98DFMA
Apariții în presa electronica
PressOne
https://pressone.ro/faces-of-autism-povestea-terapeutica-a-unui-proiect-fotografic-cu-si-despre-autism

National Geographic Romania
https://www.natgeo.ro/articole/romania/locuri-si-oameni-ro/34614-david-stescu-fotografiaza-copii-si-tineri-cu-autism
Europa FM
https://www.europafm.ro/faces-of-autism-un-proiect-foto-realizat-de-un-adolescent-cu-autism/
Ziare.com
http://www.ziare.com/viata-sanatoasa/viata/un-fotograf-de-14-ani-fotografiaza-copii-tineri-si-adulti-cu-tulburari-dinspectrul-autist-afla-povestea-lui-1604757
Blogroll
https://cristianchinabirta.ro/2020/04/02/cum-sa-cresti-frumos-un-copil-cu-autism

http://www.agentiadecarte.ro/2020/04/david-stescu-un-fotograf-de-14-ani-fotografiaza-copii-tineri-si-adulti-cutulburari-din-spectrul-autist/
https://cristianflorea.ro/faces-of-autism/amp/
http://bazavan.ro/tag/david-stescu/
http://www.dragosasaftei.ro/jurnalautism-david-pustiul-care-fotografiaza-cu-inima
https://www.mariusmatache.ro/david/
http://www.radupaltineanu.com/tag/david-stescu/
https://cristianchinabirta.ro/2018/02/22/povestea-lui-david-baietelul-cu-autism-cu-doua-expozitii-foto-personale/
https://cristianchinabirta.ro/2016/05/18/david/
https://irinamanole.ro/fotografie-jurnaldefotograf
https://www.celmaibuntata.ro/cum-am-redescoperit-viata-prin-ochii-copilului-meu-autist-de-mihai-stescu/

