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SCURT ISTORIC SI PREZENTAREA
ASOCIATIEI

Asociatia Cira Therapy este o asociatie non-profit care implementeaza principiile Analizei Aplicate a 

Comportamentului. In anul 2017 a luat fiinta Asociatia Cira din dragostea unor parinti al caror copil a 

fost diagnosticat cu autism.

Motto-ul “Din dragoste pentru copilul meu” exprima iubirea acestor parinti care au actionat in 

dezvoltarea unei asociatii pentru a face terapie constant , astfel evolutia lor sa dea roade pe zi ce

trece.

Beneficiul sa nu fie numai pentru copilul lor ci si pentru alti copii care sufera de autism si alte

probleme (ADHD , Sindrom Down , Tulburari de vorbire sau de comportament , Intarziere in 

dezvoltare , etc.).

Asociatia are 2 centre unde isi desfasoara activitatea acestea fiind situate in sectoarele 2 si 5 din 

Bucuresti.



VIZIUNE
Scopul Asociatiei Cira il constituie dezvoltarea de noi aptitudini si competente la copii si

adolescent , in vedea evolutiei personale , imbunatatirii vietii si integrarii in mediul social.

Asociatia Cira isi propune sa sprijine persoanele cu dificultati de dezolvtare si sa le faciliteze

accesul la servicii de specialitate adecvate.



MISIUNE

Misiunea noastra este una foarte grea , dar nu imposibila !

Luptam pentru recuperarea si integrarea in invatamant (scoli si gradinite) a unui numar cat mai

mare de copii afectati.

Luptam pentru a sparge bariere si limite !



OBIECTIVE
Pentru reealizarea scopului propus asociatia va avea urmatoarele
obiective: 

A) Infiintarea centrului pentru interventia comportamentala in 
vederea oferirii sprijinului si serviciilor sociale necesare persoanelor cu 
dificultati de dezvoltare (cognitiva,sociala,afectiva etc.) si a 
persoanelor cu probleme comportamentale , prin:

-servicii de interventie comportamentala aplicata in mediul
familial al persoanelor cu dificultati de dezvoltare ;

-identificarea comportamentelor inadecvate si/sau a aptitudinilor
deficitare ce impiedica integrarea sociala si stabilirea de interventii
personalizate;

-desfasurarea de activitati de educatie si invatare , precum si
diferite forme de teraapie , in vedea imbunatatirii ariei functionale a 
persoanelor care necesita acest lucru;

- organizarea de activitati logopedice atat pentru copii cat si
pentru adulti care prezinta intarziere verbala sau orice alta
disfunctionalitate a ariei verbale;

-evaluarea psihologica a persoanelor care solicita acest lucru;

-formarea de noi specialisti in interventie comportamentala , prin
organizarea de cursuri formative , teoretice si practice.



OBIECTIVE• B) Implicarea activă în mediul psihosocial și cel comunitar, prin: 

derularea de programe informative, educative și culturale adresate 

publicului larg și diferitelor instituții particulare sau de stat;

derularea de programe cu caracter relațional și științific destinate 

specialiștilor, dar și publicului larg;

• - derularea de campanii de responsabilizare socială, conștientizare 

și informare pe teme din domeniile de interes ale Asociației; 

• - implicarea în procesul de dezvoltare a științelor din sfera de 

activitate a asociației. 

• C) Desfășurarea de activități benefice dezvoltării armonioase a 

individului, cu ajutorul terapiilor complementare (logopedia, art-

terapia, kinetoterapia, meloterapia etc.) și a metodelor alternative 

de învățare nonformala.

• D) Derularea de programe ce vizează îmbunătățirea calității vieții 

individuale și evoluția să personală, ce pot lua forma unor 

workshop-uri, conferințe, cursuri, tabere de creație, festivaluri, 

târguri, evenimente culturale etc., prin atragerea și implicare 

profesioniștilor în domeniile prioritare ale Asociației.



P R E Z E N TA R E  S I  S E RV I C I I• In cadrul centrului nostru puteti gasi o multitudine de specialisti in 

domeniul tratarii si recuperarii celor afectati de autism , cum ar fi 

• logopezi , terapeuti , psihologi si voluntari al caror obiectiv este 

recuperarea

• si integrarea copiilor in activitatile zilnice.

• -Evaluare psiholigica complexa;

• -Terapie AVA (Applied Behavioral Analysis) cu terapueti acreditati;

• -Terapia limbajului;

• -Kinetoterapie;

• -Consiliere psihologica;

• -Terapie cognitiv-comportamnetala;

• -Hipoterapie

• -Interventie terapeutica prin muzica;

• -Consiliere familie si a cadrelor ce lucreaza cu copii cu TSA;

• -Campanii de constientizare in comunitate;

• -Program de desensibilizare.



TERAPIE
Scopul Asociatiei CIRA este imbunatatirea

clitatii vietii , apararea si promovarea
drepturilor si intereselor personale cu tulburari
pervasive de dezvoltare , tulburari de limbaj , 

retard motor , retard mintal si orice alte
tulburari de dezvoltare , precum si a familiilor

acestora.

Totodata Asociatia urmareste prin
constituirea de programe , recupereaza prin

intermediul terapiilor(comportamentala
aplicata , ocupationala ,kinetoterapie si orice

alte terapii ajutatoare) a persoanelor cu 
tulburari pervasive de dezvoltare , tulburari de 
limbaj , comportament si orice alte tulburari de 

dezvoltare. Asociatia initiaza , promoveaza si
desfasoara activitati privind strangerea de 
fonduri pentru sustinerea si implementarea

programelor de terapie.

1. Terapie 1 la 1.

2.Programul terapeutic – Terapie individuala ABA , 

PECS , cu obiective specifice legate de comunicare si

limbaj , aspectul cognitiv , motricitate , autosevire , 

modificare comportamentala.

3. Terapie de grup mic – generalizare si invatare

incidentala , cu obiective specific legate de joc si

socializare , comunicare , generalizare , autoservire ( 

servirea gustarii , spalat , toaleta),  modificare

comportamentala , pregatire pentru gradinita / 

scoala.



TERAPIE ZILNICA

In cerintele asociatiei CIRA , copiii cu autism copiii cu 

autism si alte afectiuni (ADHD,Sindrom Down, Tulburari

de vorbire sau comportament, intarziere in dezvoltare , etc.) 

fac zilnic terapii pentru a-si atinge potentialul :  terapia

ABA de baza , kinetoterapie , logopedie , 

meloterapie(chitara) , totul sub coordonarea terapeutilor.

In 2020 in cele 2 centre pe care asociatia le detine se 

numara : 48 de copii si adolescenti cu varste intre 2-18 ani 

in sectorul 2 si 22 de copii cu varstele intre 2-14 ani in 

sectorul 5 din capitala cu autism si alte afectiuni au urmat

constant program de interventie terapeutica si coordonare

a programelor de interventie in centre.



TERAPIE ONLINE

Terapia online s-a desfasurat in perioada de lockdown total , imediat dupa

inchiderea centrelor la 2 saptamani ne-am apucat sa facem terapie online. 

Copii care ne treceau pragul centrelor au inceput terapia , de data aceasta din 

fata unui monitor. Tot online s-a transformat toata activitatea noastra : suport , 

informare si consiliere pentru familie , precum si asistenta sociala.



EVENIMENTE

HIPOTERAPIE

Incepand cu luna iunie 2020 , colaboram cu centrul de echitate de la Afumati

Judetul Ilfov , unde copiii din centrele CIRA au posibilitatea sa calareasca , sa

interactioneze cu caii si sa isi depaseasca anumite fobii.

Ziua internationala de Constientizare a Autismului – 2 aprilie 2020 , 

online.

Targ de Craciun – 8 decembrie – 19 decembrie 2020 

Targ MARTISOR – 1 martie 2020

Targ de Paste – mai 2020



ECHIPA CIRA THERAPY

Echipa noastră este formată din: 

• PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE CLINICĂ - 6 

• PSIHOLOG - 5 

• ASISTENT SOCIAL - 3 

• LOGOPED - 2 

• KINETOTERAPEUT - 2 

• LUCRĂTOR DE TINERET - 2 

• ANIMATOR SOCIOEDUCATIV - 1 

• ASISTENT ATRAGERE FONDURI - 2 

• PEDAGOG DE RECUPERARE - 1 

• PSIHOLOG ÎN SPECIALITATEA PSIHOLOGIE EDUCAȚIONALĂ CONSILIERE ȘCOLARĂ ȘI 
VOCAȚIONALĂ – 1 

• PERSONAL ADMINISTRATIV - 4



BENEIFCIARI PARTENERI

Beneficiarii asociatiei CIRA sunt 

copiii si parintii. Copiii beneficiaza de 

cele mai bune conditii pentru

devoltarea lor , urmat de un personal 

bine pregatit.

Formular 230 – digitalizare si support logistic

Noutatea Formularului 230 din acest an este ca 

distribuirea sumei reprezentand pana la 3,5%

din impozitul pe venitul datorat poate fi solicitata

prin cerere pentru aceeasi beneficiari pentru o 

perioada de cel mult 2 ani si va putea fi reinnoita

dupa expirarea perioadei respective.

Facilitatea fiscala care ofera speranta familiilor de 

a continua terapia atat de necesara s-a transformat

in 2020 intr-o sursa de neliniste : pandemia nu 

mai permite intalnirea parintilor cu prietenii care 

ofereau formularul 230.

Am asteptat pana s-a reluat activitatea in format 

fizic.



RAPORT FINANCIAR 2020

Total disponibilitati banesti la finele anului 2020 : 182.587 Lei

Venituri ( in conformitate cu bilantul contabil 2020 ): resurse obtinute de la bugetul de stat , local , donatii si

sponsorizari: 1.016.643 lei.

EXERCITIUL FINANCIAR 

31.12.2019                                            31.12.2020

Venituri din redirectionarea a 3,5% 

din impozitul pe venit , venituri din 

donatii , sume sau bunuri primite si

sponsorizare si ajutoare

403.804 lei 969.360 lei

Cheltuieli privind activitatile fara

scop patrimonial 

326.250 lei 800.841 lei

SALARII 40.335 lei 34.867 lei

VENITURI TOTALE 610.074 lei 1.016.634 lei

CHELTUIELI TOTALE 520.652 lei 834.047 lei

EXCEDENT FINELE ANULUI 89.422 lei 182.587 lei


