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I. Consideraţii generale  
 
 
ASOCIATIA ZORI KIDS, CUI 41695436, cu sediul in REGHIN, STR. SALCIILOR, NR. 19, 

JUD MURES, telefon 0746096398, e-mail farkasalina94@gmail.com , reprezentata prin 
FARKAS ALINA CRISTINA, in calitate de PRESEDINTE, inaintam prezentul raport de 
activitate aferent anului 2021. 
 

A. Despre noi  
 

ASOCIATIA ZORI KIDS a fost infiintata in anul 2019 din dorinta de a crea un cadru de sprijin si acceptare a 
copiilor cu nevoi speciale, de a informa comunitatea despre tulburarile de neurodezvoltare, de a facilita accesul la 
programe complete de terapie si interventie, de a sustine familiile extinse si dascalii in contributia lor la o 
dezvoltare armonioasa. In cei 3 ani de activitate am sustinut peste 150 copii si adolescenti diagnosticati cu 
Tulburare de Spectru Autist (TSA), sindrom Down, sindrom Asperger, ADD, ADHD, si nu numai, in programe de 
terapii integrate, desfasurate in centrul nostru si/sau la domiciliu. Am hotarat sa facem acest lucru, atat la nivel 
micro – prin terapii specifice, sprijin pentru parinti, cat si la nivel macro – prin programe de integrare scolara, 
campanii de informare, campanii de strangere de fonduri, targuri si evenimente tematice..  

ASOCIATIA ZORI KIDS cauta constant parteneri institutii publice (primarii, scoli, licee) si private (cabinete de 
medicina de familie, societati comerciale) pentru a ajuta la cresterea calitatii serviciilor acordate de acestea. 
Punem la dispozitie gratuit sedinte de informare a cadrelor didactice, sedinte de consiliere cu parintii si ateliere. 
Organizam campanii de informare, targuri de profil (Targ de Craciun, Targ de Martisor, Targ de 1 iunie), campanii 
de strangeri de fonduri.  

 
B. Consideratii generale 
 
In anul 2021, activitatea derulata in cadrul ASOCIATIEI ZORI KIDS,  a avut in vedere obiectivele generale 

ale misiunii asociatiei, si anume reprezentarea intereselor persoanelor cu tulburari din spectrul TSA (autism, 
sindrom Asperger, sindrom Down, ADD, ADHD) si al celor cu alte tipologii de dizabilitati (tulburari de 
neurodezvoltare), integrarea educationala, economica si culturala a persoanelor cu nevoi speciale sau aflate in 
dificultate. Toate programele intreprinse sunt gandite sa deserveasca si comunitatea, familiile exptinse, 
apartinatorii si colectivitatile in care sunt integrate persoanele susnumite.  

 
C. Deviza ASOCIATIEI ZORI KIDS este TU ESTI PUTEREA! 

 
 
 

II. Prezentarea obiectivelor strategice ale Asociaţiei  
 
 
A. Misiunea 

 
 

Conform Statutului si Actului Constitutiv scopul ASOCIATIEI ZORI KIDS este unul umanitar, constand in 
reprezentarea intereselor persoanelor cu tulburari de neurodezvoltare (TSA, sindrom Asperger, sindrom Down, 
ADD, ADHD) si alte tipologii de dizabilitati, integrarea acestora pe toate palierele, imbunatatirea calitatii vietii, 
apararea si promovarea drepturilor si intereselor acestor persoane, care pot avea tulburari pervazive de 
dezvoltare, tulburari de limbaj, retard locomotor, precum si a familiilor acestora. Asociatia promoveaza 
alternativele educationale, cultura, schimburile sociale si culturale, formarea si perfectioarea de specialisti care 
sa sustina misiunea si obiectivele. 

 
 
B. Obiective 
 
 
In anul 2021, activitatea ASOCIATIEI ZORI KIDS s-a desfasurat in acord cu strategia pentru 2020-2025 care 

are ca obiective: 
- Reducerea varstei de diagnosticare si interventia timpurie 
- Diversificarea tipurilor de terapie, prin propunerea de solutii integrate  
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- Asigurarea continuitatii programelor de terapie, interventie, consiliere si suport 
- Organizarea de campanii de sensibilizare, informare si promovare a drepturilor persoanelor cu nevoi 

speciale 
- Cresterea numarului de copii integrati in scolile/liceele de masa, descoperirea abilitatilor si accentuarea 

lor pentru a face corect pasii in viata de adult 
- Promovarea voluntariatului si implicarea comunitatii in activitatile asociatiei 
- Asigurarea prezentei in mediul online prin dezvoltarea site-ului https://zorikids.ro/ si a paginii de 

Facebook https://www.facebook.com/AsociatiaZoriKids  
- Activitati diverse de tipul tabere de zi, spectacole cu copiii, excursii 
- Ateliere de mestesugit pentru copii, parinti, voluntari. Participari la targuri locale (Targ de Craciun, Targ 

de Martisor) cu produsele realizate, in scopul strangerilor de fonduri 
- Organizarea de campanii de strangere de fonduri – bazate pe facilitatile fiscale de directionare a 3.5% 

din impozitul pe salarii sau 20% din impozitul pe profit/venit in cadrul mediului privat. 
- Dezvoltarea de parteneriate eficiente public-private si cu alte ONG-uri, in vederea luarii de pozitii in 

interesul comunitatii si a categoriilor de persoane pe care le reprezinta. 
- Demersuri pentru construirea unui CENTRU MODERN DE TERAPIE SI ALTE ACTIVITATI INTEGRATE 

pentru Autism, sindrom DOWN, ADHD, TSA 
 
 

III. Proiecte implementate si activitati desfasurate 
 
 
 

1. Proiectul „Parinti informati” -  are ca misiune sustinerea familiilor/apartinatorilor in acceptarea 
diagnosticului, formarea si dezvoltarea abilitatilor parentale in gestionarea si imbunatatirea calitatii vietii, 
implicarea lor activa in programul de terapie.  
Lunar, se organizeaza in cadrul asociatiei, o intalnire cu parintii si/sau apartinatorii. Se discuta progresul, 
reconsiderarea planului de interventie, sfaturi si instrumente pentru situatii specifice.   
 
Buget – 300 lei/lunar 
Perioada de desfasurare - continuu 
Numar de beneficiari –  in functie de numarul de copii aflati in programe de terapie 
Finantare – proprie. 

 
2. Proiectul PROGRAM EDUCATIONAL „DA, Poti!”   - este de departe cel mai implementat program de  

educatie emotionala si sociala din Australia, el fiind utilizat si in gradinitele din Anglia, S.U.A., Franta si Italia. 
Programul are patru componente : o fisa de evaluare a dezvoltarii sociale si emotionale a copiilor, o programa 
educationala, practice educationale si o componenta de educatie a parintilor.  
 
Proiectul a avut 3 directii de implementare: 
A.Campanie de informare publica – au participat la discutii medici, profesori, terapeuti, psihologi, parintii, avand 
ca scop constientizarea TSA si a altor tulburari de neurodezvoltare si problemele cu care acestia se confrunta in 
educatie. - https://fb.me/e/48HWEvNIF  
B.Programul „DA, Poti!’ – au participat copii si parinti, in cadrul activitatilor desfasurate in perioada implementarii, 
avand ca scop dezvoltarea socio-emotionala a copiilor cu nevoi speciale, integrarea lor in grupuri mixte de lucru 
si reproducerea vietii sociale, educarea parintilor in vederea constientizarii nevoilor si importanta activitatilor 
impreuna cu copiii.  
C.Programul „Descopera-ti copilul!” – au participat parintii, in cadrul a 2 sesiuni de informare, avand ca scop 
consolidarea achizitiilor emotionale si sociale in familie, transpunerea activitatilor si acasa. 
 
Activitatile desfasurate au fost dupa cum urmeaza:  

- Campanie de informare – la nivel local – lansarea nr. 1 al revistei Tu esti puterea!, de Zori Kids 
- Activitatile educative au presupus activitati pe temele INCREDERE, PERSEVERENTA, ORGANIZARE, 

INTELEGERE si REZISTENTA EMOTIONALA. Acestea s-au desfasurat saptamanal, cu participarea 
intregii comunitati, in parcuri sau la sediu asociatiei. Fiecare activitate din seria celor 5 module a avut o 
prezentare a activitatii, teatru de papusi, jocuri de rol si activitati, jocuri si concursuri indoor si outdoor, 
atunci cand starea meteo a permis. In cadrul ultimului modul, in data de 23.10.2021, fiecare beneficiar a 
primit un cadou/premiu si o diploma de participare. 
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- Intalnirile cu parintii s-au desfasurat sub forma unor intalniri interactive. S-au folosit mape de lucru 
concepute special pentru evenimente 

 
Buget – 16208 lei 
Perioada de desfasurare – septembrie – octombrie 2021 , Reghin 
Rezultate – editare, tiparire nr. 1 al revistei ‚Tu esti puterea!’ , peste 100 de persoane participante la Campania 
de informare, 5 medici/psihologi/pedagogi invitati, 40 de copii participanti la activitati (unici, maxim 40 pe modul), 
36 de parinti participanti la intalnirile destinate, 14600 persoane – impact in mediul online 
Finantare - Primaria Reghin, prin CONTRACTUL DE FINANTARE NERAMBURSABILA NR. 45288/02.07.2021 
– 14272 lei, finantare proprie – 1936 lei 
https://fb.me/e/1xqPFa2tR  
 

3. Proiect „Targuri Tematice” – are ca misiune strangerea de fonduri pentru activitatile curente ale asociatiei 
in principal pentru excursii si activitati extra-terapeutice, dar si pentru subventionarea terapiilor acolo unde este 
necesar.. Anual s-a hotarat participarea la Targul de Martisor si la Targul de Craciun, organizate local de catre 
autoritati. In perioada de organizare, desfasuram activitati de pregatire (3-4 saptamani inainte) sub forma unor 
ateliere de mestesugarit la care participa copii, parinti, voluntari si terapeuti. Aceste intalniri au scopul de a 
implementa si dezvolta activitatea de voluntariat.  

In anul 2021 s-a participat la Targul de Martisor (Reghin -  27-28 februarie 2021) si la Targul de Craciun 
(Reghin – 17-24 decembrie 2021).  

Organizarea Targului de Martisor 2021 a avut un buget de 500 de lei. Donatiile cumulate au fost in valoare 
de 4000 de lei. - https://fb.me/e/1fvJTfdpi  

Organizarea Targului de Craciun 2021 a avut un buget de 1200 de lei. Donatiile cumulate au fost in valoare 
de 6400 de lei. - https://fb.me/e/1t1fahggv 

Finantare - proprie 
 
4. Proiectul „Cutia Zori Kids” – are ca misiune dezvoltarea si antrenarea memoriei la grupa de varsta 3-10 

ani. Continutul cutiei foloseste in organizarea de activitati si jocuri interactive. Cutia 2021 a cuprins o brosura cu 
activitati indoor – Provocarile Zori Kids, figurine si instrumente pentru pictat, 1 dulce tematic, primul volum din 
seria „AVENTURI IN LUMEA ZORI KIDS” -  https://fb.watch/b9ZWH24fS0/  
Realizat – 120 cutii 
Buget – 6000 lei  
Finantare - proprie 
 

5. Proiectul „Scoala dupa scoala” – are ca misiune folosirea metodelor de terapie si instruire in cadru 
organizat in sistem de scoala, pentru a putea face mai usoara atat trecerea catre diferite etape de scolarizare, cat 
si integrarea in scolile de masa. Activitatile sunt desfasurate in prezenta unui invatator angajat si in prezenta 
coordonatorului. In cadrul programului pilot sunt momentan cuprinsi 4 copii (clasele 0-2) integrati in scoli de 
masa. In programul de after-school se fac activitati precum luat masa impreuna, rezolvarea temelor, terapie prin 
joc, grup de socializare, grup de scris, jocuri, repetitii pentru spectacole. In mare masura, acest tip de activitate 
este un succes si deja se fac demersuri pentru cresterea numarului de copii beneficiari.  
Buget – 1000 lei/luna/copil 
Perioada de desfasurare – continuu, pe perioada programului scolar, intre orele 12-17 
Finantare – proprie 
 

6. Proiectul „Meritam mai mult” – desfasurat in parteneriat cu Asociatia Meritam mai mult. – a avut ca 
misiune dotarea centrului Zori Kids cu aparatura, echipamente si materiale necesare activitatilor zilnice. Astfel, cu 
banii donati s-au achizitionat : echipament si soft Neurofeedback, kit terapie Tomatis, materiale sportive si 
educative (cartonase, carti, jocuri), echipamente necesare in consolidarea mersului, soft logopedic, 2 kituri de 
echipamente necesare terapiei 3C, dotare camera senzoriala (hamace, cilindru de echilibru, balansoar disc, 
hamac tunel, covor, saltele),  
Buget donat – 51871 lei 
 

7. Proiect „Terapie asistata cu animale” – s-a achizitionat un caine de rasa Labrador si s-a inceput dresajul  
In acest sens. Consideram ca beneficiile vor fi extraordinare, intrucat exista persoane care reactioneaza mult mai 
bine in prezenta animalelor, acceptand comunicarea.  
 

8. Proiect Terapie cu cabaline (cai) – Asociatia Rotary Club Reghin a donat catre Zori Kids ore de terapie 
cu cai pentru un numar de 7 copii, de 2 ori pe saptamana timp de 3 luni. Terapia s-a desfasurat in locatia 
Asociatiei Sportive Zeki , in Reghin, si cu sprijinul direct al acestora. 
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9. Alte activitati desfasurate pe parcursul anului 2021 

 
9.1.  Campanie de constientizare a autismului – 2 Aprilie 2021. – 2 Aprilie este ziua in care, la nivel 

International, se marcheaza Ziua Internationala a Constientizarii Autismului. Cea mai mediatizata parte a acestei 
campanii este iluminarea cladirilor de reper in culoarea albastru. Asociatia Zori Kids a organizat in ziua de 2 
aprilie un mic eveniment in Parcul Central Reghin si a marcat actiunea prin impodobirea unui copac cu baloane 
albastre si impartirea de flyere continand mesaje de constientizare. De asemenea, in mediul online a avut impact 
prin distribuirea evenimentului in diverse grupuri locale.  
 

9.2.  Vanatoare de oua – Cu ocazia Sfintelor Sarbatori Pascale, s-a organizat la locatie un eveniment care i- 
avut ca protagonisti pe copii si parinti, si s-a desfasurat sub forma unor concursuri cu premii la final.  
 

9.3. Excursie de 1 Iunie – Borsec, pista de bob – 20 de copii, 25 insotitori, 2 terapeuti, 5 voluntari 
 

9.4. Excursie de 1 zi la Praid – 24 copii, 30 insotitori, 2 terapeuti, 5 voluntari 
 

9.5. Tabere de zi – in 2021 s-au organizat 2 astfel de perioade  
a) Tabara de zi „Scoala de vara!” – 2 saptamani in perioada 16 august – 30 august  
b) Tabara de zi „Minivacanta” – 2 saptamani in perioada 25 octombrie – 7 noiembrie 
 
9.6. Campanie de strangere de fonduri „TU ESTI PUTEREA!” – este o campanie care se desfasoara in mod  

Continuu, din buget propriu. Primul eveniment din serie s-a organizat la 25 septembrie, in Parcul Central Reghin 
si este motorul strangerilor de fonduri pentru construirea Centrului Modern de Terapii Integrate.  
 

9.7. Marcarea diferitelor zile importante precum Ziua Nationala a Romaniei, Ziua Mamei, Ziua Unirii, Ziua  
Lecturii, Haloween prin activitati dedicate integrate in planul de terapie. Copiii sunt foarte implicati si daruiti si ii 
ajuta in toate planurile – educativ, social, emotional. 
 

9.8. Craciun la Zori Kids – pe parcursul lunii decembrie, am desfasurat o serie de activitati marcante : 
a) Colindatul Traditional – copii au descoperit colindatul din casa in casa  
b) Spectacol de colinde – in biserica din satul Urisiu, copii au sustinut pentru localnici un spectacol de 

colinde, fiind astfel si protagonistii unui episod al emisiunii locale „Eveniment Ardelean” 
https://fb.watch/bnGGQvNy7J/ 

c) Serbare de Craciun – Copii su fost actorii principali intr-o piesa, au recitat, au cantat si au dansat. Locatia 
aleasa pentru eveniment a fost chiar o scena locala, sala de spectacole a Bibliotecii Reghin 

 
9.9. Aparitii in presa si la emisiuni locale, cu subiecte actuale de constientizare si informare.  

 
10. Campanii de colectare fonduri pentru persoane cu nevoi urgente – Campania Blaga Cristina – s-au  

Donat prin intermediul Asociatiei 32000 de lei, bani care au fost folositi pentru efectuarea operatiei cu celule 
STEM.  
 

11. Campanii de colectare a impozitului pe venit/profit redirectionat de salariati, pensionari, PFA, II, IF (3.5%)  
Si/sau societati (20%). Prin desfasurarea acestor tipuri de campanii, in anul 2021 bugetul majoritar al asociatiei a 
venit din aceste surse. 
 

12. Scrierea si depunerea de proiecte care sa ajute in desfasurarea activitatilor de informare, terapie, impli 
Care comunitara. In momentul acesta, avem in evaluare 2 proiecte in valoare individuala de 50000 euro. 
Proiectele se depun la diferite granturi de acces pentru ONG, la institutii locale.  
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IV. Anul 2021 in cifre  

 
 
1. In cifre, pentru Zori Kids anul 2021 a insemnat: 

 
- 100 de copii evaluati psihologic 
- 58 de copii au beneficiat de interventii terapeutice, din care 15 noi integrati 
- 20 de copii majoritar neurotipici care participa la terapiile de grup 
- 12 adolescenti consiliati 
- 2 adulti diagnosticati cu autism cuprinsi in programele asociatiei 
- 5 terapii noi integrate cu brio in programele de recuperare – Terapie Neurofeedback, Terapie Tomatis, 

Terapie 3C, Terapie de grup, Terapie prin joc 
- 12 intalniri cu parintii, familiile si/sau apartinatorii – lunar in decursul anului 2021 
- 5 voluntari permananeti  
- 6300 de ore de terapie 
- 120 de intalniri de informare si consiliere pentru beneficiarii asociatiei 
- 4 campanii de strangere de fonduri 
- 40 de copii participanti la taberele de zi 
- 120 de cadouri de Craciun oferite copiiilor 
- 1 proiect finantat cu fonduri nerambursabile implementat cu succes 
- 50% din copii sunt elevi in scoli de masa, cu sau fara insotitori. 
 
 
2. Terapie  

 
Incepand cu anul 2021, Zori Kids are o gama larga de terapii specializate, care ajuta la formarea unui mix 

astfel incat sa alcatuiasca programe personalizate si integrate de recuperare. In colaborare directa avem analist 
comportamental si interventie in TSA (in formare), acesta fiind totodata si supervizorul si coordonatorul planurilor 
individuale de terapie. 

- Terapie 3C   - Terapie senzoriala    - Logopedie 
- Masaj logopedic  - Stimulare verbala    - Terapie VLM 
- Psihopedagogie speciala - Terapie prin joc   - Terapie ABA 
- Terapie comportamentala - Consiliere adolescenti   - Terapie de grup 
- Neurofeedback   - Terapie Soundsory    - Tomatis  

 
 
 

V. Educatie, formare, cursuri 
 
 

Ajutorul acordat comunitatii se manifesta prin pregatirea membrilor acesteia pentru schimbarea pe care noi 
ne-o dorim. Astfel, proiectam pe viitor un modul prin care sa pregatim cadrele didactice, sa invatam familia sa 
participe corect si activ la programul de terapie.  

Specialistii nostrii, la randul lor, au participat la cursuri de formare dupa cum urmeaza : 
- Curs de formare pentru terapia prin joc 
- Curs de formare terapie 3C 
- Curs de formare Logopedie 
- Curs de formare terapie Son Rise 
- Curs de formare terapie VLM 
- Curs de formare – metode de integrare a copilului cu CES 
- Curs Terapie ABA 
- Formare continua in Analiza comportamentala si inteventie in TSA 
- Cursuri de economie sociala 
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VI. Parteneri și colaboratori 

 
 

Primaria Reghin, ARDEAL TV, Asociatia Meritam mai mult!, Asociatia Zeki, Rotary Club, Pansab, Printotal,  
Doctor Neuropsihiatru Cotica Eugen, Cabinet Psiholog Farkas Alina, Cabinet Psihopedagog Anca Fagarasan, 
Cabinet Logoped Tantesan Garofita, Cabinet Medician de Familie Moldovan Alexandrina, Cabinet Kinetoterapie 
Andrada Butiulca, mici producatori locali, un numar de peste 60 de societati donatoare. 
 
 

VII.  Resurse umane  
 
 

In anul 2021 : 
Angajati: 
- 1 Psiholog 
- 1 Psihoterapeut 
- 1 Lucrator social pentru persoane cu dependenta 
- 1 Invatator 
 
Contracte de colaborare 
- 1 Coordonator plan individual de terapie, analist comportamental, psiholog clinician 
- 1 Logoped  
- 1 Psihopedgog special 
- 1 Responsabil financiar 

 
Voluntari 
- 5 voluntari – studenti 
- 2 voluntari – persoane adulte cu TSA 

 
Consiliul de administratie 
- 1 Presedinte – Alina Farkas – Coordonator si supervizor, analist comportamental, psiholog clinician 
- 2 Vicepresedinte – Fola Eugen – inginer 
- 3 Secretar – Farkas Tudor – Kinetoterapeut in formare 

 
 

VIII. Resurse financiare  
 
 
 
Anul 2021 a adus noi parteneriate si o foarte mare sustinere si vizibilitate.  
 
Bugetul asociatiei a fost de aproximativ 68000 euro si a fost sustinut de : 
 
- 60 de societati donatoare – care au redirectionat 20% din impozit pe profit/venit 
- 2 asociatii donatoare   
- 1500 de salariati – care au directionat 3.5% din impozitul pe venit 
- 4 campanii locale de strangere de fonduri „TU ESTI PUTEREA!” – donatii anonime 

 
 
 
IX. Oportunități și constrângeri  

 
 

Dorim sa reluam aici prezentarea punctului 9.6 din prezentul raport. Exista o mare nevoie de servicii de 
terapie, mai ales in mediul rural. Exista interes pentru ridicarea nivelului economic si social. Exista o competitie 
redusa, pe o raza de 25 de km in toate directiile, Zori Kids fiind singura structura cu acest specific. Institutiile 
publice cauta parteneri seriosi. Exista nevoie de specialisti. Incepe sa conteze calitatea.  
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Campaniile de strangeri de fonduri sub motto-ul „TU ESTI PUTEREA!” se desfasoara cu preponderenta in 
scopul construirii unui CENTRU MODERN DE TERAPII INTEGRATE si pentru subventionarea strategiei pentru 
urmatorii 5 ani.  

Aceasta strategie prevede pe langa construirea noii locatii, si achizitionarea unor terenuri adiacente, care vor 
permite realizarea unui proiect cu o valoare de aproximativ 500000 euro, dupa cum urmeaza: 

- Achizitie constructie si teren existent – 200000 euro 
- Achizitie teren alaturat – 40000 euro 
- Ridicare constructie pe teren existent (concesiune) – 260000 euro 
 
In urmatorii 7 ani, dorim sa ridicam valoarea complexului prin adaugarea de noi functionalitati cum ar fi spatii 

de cazare, locuri de joaca, bazine de inot. 
Numarul de persoane implicate, anagajati si voluntari, va fi de 30.  
Complexul va deservi un numar de peste 250 de copii, familii, apartinatori, voluntari, pe o raza de 20-25 de 

km.  
La momentul 2022, finantarea bancara este aproape inexistenta la nivel de ONG. Am luat legatura cu prima 

institutie non bancara care va finanta proiecte ONG, momentan este in stadiul de depunere aporturi asociati.  
Pentru a implementa strategia propusa, membrii asociatiei urmeaza cursuri de economie sociala, fiecare 

activitate care poate veni in sprijinul misiunii fiind benefica.  
 

Terenul pe care intenționam sa construim Centrul este situat in Comuna Solovastru, in imediata vecinatate a 
padurii Mociar. Viitoarea construcție se afla la o distanta de aproximativ 6 km fara de centrul orasului Reghin. 
Accesul la teren se face momentan de pe DJ153C, care leaga orasul Reghin de Comuna Solovastru. Constructia 
va fi amplasata cu fațada principala de acces spre Vest cu o retragere de 15.00 m fata de drumul de acces din 
Vestul terenului (drum de acces), pe limita de proprietate de la Sud (padure) 9.22 m fata de proprietatea din 
Sudul terenului, 3.00 m fata de limita din Nord (proprietate privata), pe limita de proprietate de la Est ( proprietate 
privata ) 67.95 m fata de Est. Accesul auto si pietonal pe teren se va face din Vestul terenului ( drum de acces). 

Avem urmatorul plan de situatie: 

 

 Suprafata terenului = 3000 mp  
 Suprafata construita totala = 288 mp  
 Suprafata desfasurata totala = 576 mp 

Parterul (schita de mai jos): 
Parterul este compus din: 
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 Receptie 
 Sala senzoriala 
 Camera tehnica  
 Vestiar pentru personal 
 Sala de mese (bucatarie ) pentru personal 
 Grup sanitar 
 Camera de linistire cu lumini (camera senzoriala cu lumini) 
 Depozit (spatiu unde vor fi depozitate materialelenecesare centrului).  
 Scara de acces la nivelul superior cu lift pentru persoanele cu handicap locomotor. 

 
 
Etaj (schita de mai jos) 
Etajul este compus din: 

 Birou administrativ 
 7 camere te terapie ABA (C1,C2, C3, C4, C5, C6, C7) 
 Grup sanitar 
 2 Sali de clasa pentru Afterschool ( fiecare sala pentru afterschool poate primii 12 copii) 
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Cladirea prezentata mai sus este in stadiu de avizare, fiind trimisa toata documentatia in vedera obtinerii 
avizelor pentru inceperea constructiei. 

In aceasta faza colaboram cu o companie din orasul Cluj Napoca, ce are o experienta de 30 de ani pe piata 
nationala in ceea ce priveste constructiile de cladiri. 

Compania Imostell SRL, sponsorizeaza cu suma de 50000 Euro, care cuprinde: 

 Intocmirea actelor si a avizelor necesare 
 Materialele necesare fundatiei si ridicarii constructie (pana in faza de „rosu”) 
 Logistica si forta de munca necesare pana in faza de „rosu” a constructiei. 

In viitor, pentru a veni in sprijinul copilasilor cu o diversitate de terapii in functie de nevoile fiecaruia, 
intentionam sa achizitionam si doua terenuri vecine, unul in suprafata de 2800mp si unul cu suprafata de 8500 
mp. 

 

 
Legenda: 
Teren pe care il deținem marcat cu verde 
Teren pe care dorim sa i-l achiziționam cu suprafața de 2800 mp 
Teren pe care dorim sa i-l achiziționăm cu suprafața de 8500 mp 

Aceste terenuri ne vor fi utile pentru a dezvolta pe ele următoarele: 
 

 Grădiniță de tip Waldorf 
 Scoală cu clasele 1 – 8 de tip Waldorf 
 Ateliere/ spațiu de producție pentru copii ce vor fi integrați in piața muncii 
 Ateliere de creație si dezvoltare personala pentru copilași 
 Atelier de creație si dezvoltare personala pentru părinți 
 Cabinet medical 
 Cabinet pentru Neurofeedback 
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 Sala de muzica si arte plastice 
 Capela/Biserica 
 Spațiu pentru călărie 
 Bazin de înot intern 
 Loc de joaca in interior 
 Loc de joaca exterior 
 Spatii de relaxare/ desfășurare a diferitelor activități 
 Spatii de cazare individuale pentru persoanele ce vor avea nevoie 
 Spatii de parcare 

Terenurile pe care intentionam sa le achizitionam in viitor si unde am dori sa dezvoltam activitatile mai sus 
metionate sunt situate in imediata vecinatate a terenului pe care i-l detinem deja. 

Acestea ne vor fi de folos atat pentru a dezvoltat toate cele mentionate mai sus, si ne-ar ajuta la facilitatarea 
unui mai bun accest la tot complexul, oferindu-ne o cale de acces de pe drumul DJ 154E, care face legatura 
orasului Reghin cu comuna Solovastru dinspre Cartierul Campului  spre Solovastru.  

 Grădiniță de tip Waldorf: 

Acest tip de educatie alternativa este cel mai potrivit si cu cele mai bune rezultate in cazul copiilor cu nevoi 
speciale. S-a luat legatura cu o structura Waldorf din Cluj Napoca si personalul nostru va particiap incepand cu 
luna martie la cursuri de initiere. 

 Scoală cu clasele 1 – 8 de tip Waldorf 

Optam pentru continuarea sistemului Waldorf si la gimnaziu, intrucat in Targu Mures si in Cluj Napoca se fac 
demersuri pentru continuitate la nivel de liceu. Iar noi ne dorim sa continuam cu ucenicie si invatamant tehnic si 
profesional. 

 Ateliere/ spațiu de producție pentru copii ce vor fi integrați in piața muncii 

Dorim sa integram copilașii care devin adulți in piața muncii, acest atelier ne va fi necesar pentru a putea 
putea crea o linie de producție a jucăriilor si materialelor didactice necesare in folosul terapiilor. Aceste materiale 
vor fi create si redactate de care o echipa de psihologi si vor fi produse de către persoanele cu nevoi speciale. 

 Ateliere de creație si dezvoltare personala pentru copilași 

Asa cum ii spune si numele, acest atelier va fi folosit pentru a-i ajuta sa-si dezvolte abilitățile necesare pe mai 
departe in viața de zi cu zi dar si pentru provocările viitoare. 
 

 Atelier de creație si dezvoltare personala pentru părinți 

Este util in sustinerea psihica si morala a parintilor, in socializare, in organizarea sedintelor. Daca parintii vin 
din alte localitati la terapie si dispun sau e nevoie sa ramana in locatie pentru 1-2-3 ore, acest spatiu poate fi 
folosit pentru a ajuta si activitatile asociatiei. Va fi dotat cu materiale diverse – bricolaj, pictat, produse proprii. 

 Cabinet medical 
Vom avea nevoie de acest cabinet pentru a supraveghea sanatatea beneficiarilor si a personalului. 
 

 Cabinet pentru Neurofeedback 

Intentionam sa aducem in cadrul complexului si acest aparat de ultima generatie, acesta are rolul de a ajuta 
creierul de a invata si a se autocorecta prin masurarea activitatii electrice a creierului ( prin plasarea a 3-4 
electrozi pe cap putem sa citim activitatea cerebrala) si prezentarea acesteia aceluiasi creier, folosind semnale 
audio, video si tactile, in scopul corectarii activitatii cerebrale. Creierul „se vede” pe sine si se auto-regleaza. 
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Neurofeedbackul ajuta la imbunatatirea efectelor terapiei ABA in autism. Sau a reducerii semnificative a durerii 
cronice in paraplegie. Momentan avem o varianta a acestui tip de echipament cu rezultate foarte bune. 

Totodata acest „instrument ne ajuta sa studiem mai in adancimea creierului. 
 
 
 

 Spațiu pentru călărie 

Aspectul extraordinar al echitației este că fiecare pas al calului stimulează echilibrul și sistemul senzorial al 
copilului. În timpul mersului la pas al calului, mișcarea pe care o transmite este identică cu schema motrică de 
mișcare a omului. Este aceeași mișcare pe care ființa umană o face în mod natural, atunci când merge. 

Prin simplul fapt că un copil stă călare și calul pășește, din punct de vedere motric, se transmit o serie 
de impulsuri care stimulează echilibrul și sistemul senzorial al copilului. 

 Bazin de înot intern 

Acest sport îi ajută enorm să-și dezvolte capacitățile senzoriale, motricitatea, abilitățile de comunicare și 
socializare. 

Mișcările coordonate in apă imbunătățesc tonusul muscular, rezistența, echilibrul, percepția corpului în 
tridimensional, abilitățile motorii fine, calitatea somnului, capacitatea de atenție și concentrare. 

Hidrokinetoterapia reduce manifestările de hipersensibilitate senzorială, stres și anxietate, hiperactivitatea, 
agresivitatea, auto-stimularea, comportamentul obsesiv și compulsiv sau inadecvat. 

 Loc de joaca in interior 

Acest loc de joaca va fi sub forma unui parc de trambuline care va ajuta copilasii sa-si dezvolte partea 
senzoriala. 

 Loc de joaca exterior 

Locul de joaca exterior va fi include, cutii cu nisip, leagan, foisoare, topogane, etc care vor servi la buna 
desfasurare a diferitelor activitati  cat si la relaxarea si recreerea copilasilor din cadrul complexului. 

 Spatii de cazare individuale pentru persoanele ce vor avea nevoie 

Vedem nevoia de a crea locuri de cazare deaoarece unii copilasi vin de la distante destul de mari si dorim sa 
venim in sustinerea lor pentru a-i ajuta cu un loc unde ar putea sa stea pe perioada cat ei sunt in terapii. Acest 
lucru este benefic atat pentru copilasi cat si pentru parinti. 

 Spatii de parcare 
 
 

X. Concluzii 

Performantele noastre schimba calitatea vietii tuturor celor care se implica activ si corect in programele 
noastre. Dorim sa avem atentia si participarea intregii comunitati – persoanele cu diverse dizabilitati si nevoi 
speciale au nevoie de un mediu stabil, cald, organizat, in care fiecre sa stie cat si cum poate face pentru a-i ajuta. 

Suntem o echipa tanara, motivata, cu idei bune si cu metode clare de pus in practica. In tot ceea ce facem 
primeaza binele celuilalt, iubirea, cinstea, optimismul, curajul, implicarea, profesionalismul si speranta.  

Ne dorim ca dizabilitatea sa nu mai fie privita cu mila, cu neputinta, ci cu speranta si cu ajutor.  

TU ESTI PUTEREA! FII CEA MAI BUNA VERSIUNE A TA! 


