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POVESTEA NOASTRĂ

Asociația C.I.R.A (Centru de Intervenție și Recuperare în Autism) este o

asociație non-profit înființată în anul 2017 din dragostea unor părinti ai căror

copil a fost diagnosticat cu autism, ca soluție la recuperarea micuțului lor.

În cei 5 ani de la înființare, ni s-au alăturat alte 75 de familii cu propria poveste

și propriul traseu pentru recuperarea copiilor lor.



VIZIUNE
- Conectare, acceptare și toleranță pentru copiii cu TSA și alte tulburări;

- Șansa la normalitate pentru ei.



MISIUNE

Creșterea șanselor la recuperare și la integrare în societate a micuților cu TSA care urmează un program 
terapeutic de specialitate și suport pentru familiile lor ce se află într-o etapă dificilă. Prin ajutorul oferit 
fiecărui copil și fiecărui părinte, dorim să facem din accesul la programele de terapie, o formă de 
conectare, acceptare și toleranță a copiilor cu TSA. Împreună, specialiști, părinti, cadre didactice ne-am 
propus să cream un cadru optim pentru îmbunătățirea condiției socio-recuperatorie a micuților speciali.

Luptămpentru a sparge bariere și limite !



PROGRAME 

DE TERAPIE 

PENTRU 

COPII



TERAPIE

În cele două centre C.I.R.A, copiii 
cu TSA și alte tulburări asociate, 

beneficiază zilnic de un set de 
terapii adaptate nevoilor lor.

Interventia terapeutica 
(interdisciplinara, individualizata si 
in permanenta revizuire) se bazeaza 

pe oferirea serviciilor de terapie 
ABA (Aplicate Behavior Analyses), 
logopedie, PECS (Picture Exchange 

Communication System) și 
kinetoterapie.



GRUPURI DE SOCIALIZARE

Activitățile de terapie individuale sunt urmate 

de activități de generalizare și socializare, într-un 

proces firesc de integrarea a copilului în societate. 

Acestea îi ajută pe copiii noștri să aibă o tranziție 

mai ușoară între camera de terapie și 

învățământul de masă. Grupurile de socializare 

sunt organizate pe categorii de vârstă și prin 

intermediul lor sunt exersate abilități de 

autonomie personală și de limbaj expresiv. 



GRUPURI DE SOCIALIZARE

Activitățile care țin de grupurile de socializare se desfășoară atât în camerele de 

terapie (unde copiii învață și își consolidează comportamentele de baza necesare 

procesului de integrare într-un colectiv, își dezvoltă limbajul verbal si paraverbal, 

dar si spontaneitatea si creativitatea prin imitatie), cât și după porțile centrelor 

noastre întotdeauna însoțiți de terapeuții lor (prin simpla expunerea în 

societate, de exemplu mersul la magazin).



SUPORT PENTRU 
PĂRINȚI

Există o nevoie majoră a părinților de a fi îndrumați atât spre cel mai potrivit
parcurs terapeutic pentru copiii lor, cât și spre acceptarea condiției acestora.

- Consiliere: Părinții beneficiaza de suport pentru a înțelege mai bine nevoile 
copiilor lor, pentru a învăța cum să îi ajute în procesul de recuperare și 
pentru a implementa, împreună, cu succes un plan de intervenție la 
domiciliu.

- Grupuri de socializare: părinții au ocazia să-și împărtășească propria 
experiență, să nu se simtă singuri în lupta lor și să găsească, împreună cu 
terapeuții noștri soluții eficiente pentru dificultățile copiilor lor.



Anul 2021 a însemnat:

- 76 de copii sprijiniți în programe de terapie;

- 76 de familii consiliate;

- 2 centre în București;

- 28.800 de ore de terapie;

- 20 de terapeuți;

- 3000 de formulare colectate pentru susținerea terapiei zilnice a copiilor.



Venituri Asociația C.I.R.A 2021

Venituri din 3.5% 1.627.825 lei

Sponsorizări companii 104.438 lei

Fonduri proiecte publice 23.400 lei

TOTAL 1.755.663 lei



Cheltuieli Asociația C.I.R.A 2021

Servicii recuperare copii 892.937

Materiale dotare și chirii centre 189.733

Cheltuieli administrative 321.600

Workshopuri părinți 17.370

TOTAL 1.421.640 lei



Mulțumim partenerilor care 

ne-au susținut activitatea în 

tot acest timp!



CENTRELE ASOCIAȚIEI C.I.R.A THERAPY SE AFLĂ PE:

- Strada D-na Ghica , nr. 133 , Sector 2 , Bucuresti;

- Strada Sirenelor , nr. 52 , Sector 5 , Bucuresti.

Contact: 0741 319 016; https://ciratherapy.com/; implicare@ciratherapy.com.

CIRA THERAPY

https://ciratherapy.com/

