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Stimată doamnă/stimate domn, 
 
 
 

Buna ziua! Ne prezentăm ca fiind ASOCIAŢIA ZORI KIDS. Obiectivele echipei 
ZORI KIDS sunt să sprijinim, atât copiii cu nevoi speciale, cat și familiile lor, să ajutam la 
identificarea precoce a cazurilor care necesita terapie de specialitate, să urmărim progresul 
zilnic al copiilor, al personalului și al logisticii necesare ajutorării acestor copii. 

 
Integrarea acestor copii în societate este extrem de importantă pentru noi. Deși nu 

suntem la fel, acest lucru nu ne împiedică să avem aceleași vise, ţeluri, speranțe și dorințe.  
Fiecare merităm în mod egal să fim acceptați pentru ceea ce suntem, nu pentru ,,cum” suntem. 

 
Fiecare copil, cu nevoi speciale sau 
nu, își dorește, în sinea lui, să fie 
acceptat, iubit, înțeles. Iar acest 
lucru poate fi posibil cu ajutorul și 
sprijinul  dumneavoastră - un mic 
gest sprijină și încurajează crearea 
unui viitor pentru un copilaș special.  

Copiii cu nevoi speciale, 
indiferent de afecțiunea sau 
sindromul care le limitează 
abilitățile, sunt copii ca toți ceilalți. 
Doar copilăria lor este diferită, 

presărată cu multă muncă, alături de specialiștii care le sunt alături cu multă dăruire şi implicare. 
   
Acest lucru reprezintă singura lor șansă de a avea un viitor mai luminos, plin de speranță.  
 

 
Noi, Asociația Zori Kids, ştim că se poate ! 

 
Credem în fiecare copilaș, in fiecare persoana și în puterea fiecăruia de a lupta zi de zi în 

acest amplu proces pentru recuperare!   
 

Prin ochii lor putem vedea mai bine lumea în care trăim! Ei ne oferă iubire 
necondiționată și au, totodată, puterea să ne transforme în părinți, bunici, prieteni sau colegi 
mai buni. Datorită lor ne putem regăsi puterea de a face lumea aceasta cu adevărat mai 
frumoasa. 

 

“Singuri putem face atȃt de puţin,  
ÎMPREUNĂ  

putem face atȃt de multe”  Keller Helen 



  ASOCIATIA ZORI KIDS, REGHIN 
                                                                                       CUI 41695436  

POVESTEA ZORI KIDS 
 

ASOCIAŢIA ZORI KIDS a luat fiinţă în anul 2019, sub 
aripa coordonatorului psiholog-terpeut Alina Farkas. 
Scopul acestei ASOCIAŢII este de a crea un cadru de sprijin şi 
acceptare a copiilor cu nevoi speciale şi a părinţilor acestora. 
Dar….nu ne oprim aici. ZORI KIDS este mai mult decȃt 
atȃt…ZORI provine de la zorii zilei, primele raze de lumina ale 
unei zile. În acest context vrem ca ASOCIAŢIA ZORI KIDS să 
reprezinte speranţă, renaştere, un nou început, viitor. 

 
De asemenea, ZORI KIDS a venit să întȃmpine cu servicii 

specializate problemele care apar la nivel de dezvoltare a copiilor 
din ziua de astăzi. 

 
  Astfel, vorbim despre următoarele categorii de afecţiuni care se tratează prin terapii specifice, sub umbrela 
Zori Kids : 

- Tulburare din spectru autist (TSA)             
- Întȃrziere pervazivă de dezvoltare 
- Autism Infantil , Autism Atipic, Aspenger 
- Sindrom hyperkinetic cu deficit de atentie (ADHD) 
- Sindrom Down 
- Întȃrziere în limbaj 
- Întȃrziere în dezvoltare  
- Probleme comportamentale 

 
 
În cadrul Zori Kids, iubirea pluteşte în aer şi se simte 

de la uşa. Toate metodele de lucru sunt implementate cu iubire 
şi din iubire pentru aceşti copilaşi minunaţi. 
  

În viziunea noastra, indiferent de gradul de afectare, toţi au o şansă de recuperare şi se munceşte zilnic, 
cu seriozitate, iubire şi dăruire pentru a le oferi  o viata normală, independentă.  
 
Terapiile specifice demne de menţionat sunt următoarele : 

- Terapie senzorială  
- Terapie ABA ( Cognitiv comportamentală) 
- Terapie prin joc 
- Logopedie 
- Psihopedagogie specială 
- Terapie de grup (comunicare socială) 
- Grup Suport pentru părinţi 
- Terapie prin neurofeedback  

 
 
 
Ne mândrim cu o echipă de tineri profesionişti, frumoşi, 

implicaţi şi talentaţi, care zi de zi pun o cărămidă în crearea unui 
viitor mai bun în viaţa fiecărui copilaş care intră sub aripa Zori 
Kids. 

Laudam copiii aflaţi în programele noastre de terapie - au 
evoluţii spectaculoase, studiază în şcoli de masa, participă la 
activităţi independent. Proiectele noastre au mereu în vedere 
întreaga comunitate, deoarece, mereu am stiut  :  

„UNDE’S MULŢI, PUTEREA CREŞTE”! 
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INVITAŢIE LA SUSŢINERE 
 

Astfel, sub tutela ASOCIAŢIEI ZORI KIDS, cu motto-ul ‘TU EŞTI PUTEREA’ şi 
cu sprijinul comunităţii, vom construi un CENTRU MODERN DE TERAPIE SI ALTE 
ACTIVITATI INTEGRATE, în care toate lucrurile frumoase, toate programele de terapie şi 
activităţile noastre să se desfaşoare în conditii optime, pentru a realiza îmbunătăţirea nivelului 
de trai al copiilor cu nevoi speciale, pentru a realiza cu brio integrarea lor şi pentru a sprijini 
societatea să facă în mod corect şi suţinut paşii spre acceptare.  
 

Vă lansăm invitaţia de a da, ca întotdeauna, dovadă de solidaritate şi de a fi 
parteneri în realizarea acestor obiective. Sumele vor fi direcţionate către acţiunile ce ţin de 
construcţia centrului, către terapiile specifice, materiale de lucru, echipamente şi măsuri de 
igienă.  
 
Forma de organizare societate/microîntreprindere - Donează 20% din impozitul pe 
venit/profit folosind datele de mai jos :  
 
ASOCIATIA ZORI KIDS , CUI 41695436 
cont IBAN_Ron: RO48 BTRL RONV BSG5 1856 6001  
cont IBAN_Euro: RO32 BTRL EURC RT05 1856 6001 deschise la Banca Transilvania – Agenţia 
Reghin 
  

ASOCIAŢIA ZORI KIDS este înscrisă în Registrul entităţilor/unităţilor de cult. 
 
Forma de organizare PFA/II/IF – Doneaza 3.5% din impozitul pe venit trecand datele de 
mai jos in sectiunea I.8 a Declaratiei Unice :  
 
ASOCIATIA ZORI KIDS , CUI 41695436 
cont IBAN_Ron: RO48 BTRL RONV BSG5 1856 6001  
 
Angajat - donează prin formularul 230 procentul de 3,5% din impozitul pe venit! 
Donator persoana fizica – foloseste oricare din conturile de mai sus. 
Voluntar - poţi participa la programele noastre în care te vei implica în funcţie de abilităţile 
tale! 
 

Fă şi TU parte din ZORI KIDS! 
 
Dar din dar se face rai, iar noi toţi putem crea o lume mai bună, în care fiecare să se simtă 
acceptat şi integrat! Creeaza un viitor şi oferă şansa unui copilaş de a cȃştiga în această luptă! 
 

Vă mulţumim ! 
 
Pentru detalii suplimentare şi punerea la dispozitie a documentelor, vă rugăm să ne contactati : 
Farkas Alina – Presedinte – 0746096398, farkasalina94@gmail.com 
Bondrea Raluca – Parinte – 0721042191, bec.raluca.bondrea@gmail.com 


