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Din 2013 suntem alaturi de copiii diagnosticati cu autism. Alaturi 
de ei si de parintii acestora urmarim  dezvoltarea abilitatilor de 
viata si integrarea sociala.  
 
Valorile si principiile pe care la promovam:  
 
 Respectarea drepturilor si interesului superior al copilului; 
 Deschiderea fata de membrii comunitatii ; 
 Respect fata de familie si copil ; 
 Abordarea integrala a copilului si familiei sale; 
 Servicii profesioniste; 
 Respectarea confidentialitatii; 
 Lucrul in echipe multidisciplinare; 



Misiunea noastră  In prezent, Centrului de 
Terapie Spontania are 21 de 
beneficiari: copii cu varste 
cuprinse intre 2 si 14 ani.  
Serviciile  oferite in cadrul 
Centrului Spontania sunt: 
• evaluare psihologica; 
• evaluare logopedica; 
• analiza comportamentala 

aplicata; 
• terapia tulburarilor de 

limbaj; 
• terapie ocupationala; 
• grupuri de suport pentru 

parinti; 
• grupuri de socializare 

pentru copii; 
• PECS (sistemul de 

comunicare prin imagini); 
• coordonarea si pregatirea 

echipelor pentru 
interventie terapeutica la 
domiciliu. 

 

 Scopul Asociatiei Spontania – 
Interventie In Autism este de a-i 
ajuta pe acesti copii sa intre in 
lumea noastra, caci societatea de 
azi nu ofera nici o sansa celor care 
raman in lumea lor. 

Nu pregati drumul pentru copil ci  
copilul pentru drum 



In anul 

Pandemiei 

Lumea se schimba mai repede decat 
realizam noi 

 Cu un an in urma nici 
nu ne-am fi putut imagini ca vom fi 
nevoiti sa oprim activitatea 
centrului, sa cautam solutii rapide si 
eficiente pentru ca beneficiarii 
nostri sa nu piarda nicio zi de 
terapie. Lupta este contra – 
cronometru. Pentru ei, oprirea 
procesului de recuperare poate 
insemna stagnare sau chiar mai rau, 
regres.  

 Ca toti ceilalti, am mutat 
activitatea in online. Am asigurat materialele 
si jucariile necesare desfasurarii terapiei si 
am fost alaturi de parinti, ajutandu-i, 
indrumandu-i si sustinandu-i sa conduca 
chiar ei sesiunile de terapie ale propriilor 
copii.  
Cum am reusit?  
 Parintii au luat parte la sesiunile conduse 

de terapeutii nostri. 
 Planurile de interventie au fost mereu la 

indemana lor. 

Centrul spontania  
Echipa  



Cand am reluat activitatea am fost placut surprinsi de numarul mare de firme care au dorit sa ne sustina 
oferindu-ne produse pentru igienizarea si dezinfectarea centrului, materiale educationale si jucarii.  

Covor dezinfectare 

Jucarii 

Nisip colorat 

Placa pentru 
echilibru 



Raport financiar – venituri  

23% 77% 

Donatii Directionari 

2%, 3.5% 

Venituri realizate din 
contractele de 

sponsorizare incheiate cu 
firme 

163,860 RON 
Venituri realizate prin 

colectarea formularelor de 
directionare a 2% sau 3.5 % 

din impozitul pe venitul 
realizat de catre 

persoanele fizice in anul 
2019 

48,790  RON 



Cheltuieli 

54 

2 

7 

29 

1 
7 

Servicii recuperare copii 

Materiale terapie 

Sponsorizari 

Cheltuieli salariale 

Formare continua 

Alte cheltuieli 


