CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII CU AUTISM
”BLUE LIFE”

CENTRUL DE ZI PENTRU COPIII CU AUTISM “BLUE LIFE”
VIZIUNE Avem o viziune despre o lume în care toate
persoanele, și în special cele din spectrul autismului,
participă pe deplin, contribuie și reușesc la maximul lor
potențial. Indiferent de neurodiversitate, abilități diferite,
etnie, naționalitate, rasă, religie, fiecare persoană merită să
fie tratată cu demnitate și respect.

MISIUNE Suntem o organizație nonprofit care
răspunde la criza autismului și a altor dizabilități de
dezvoltare în comunitățile defavorizate.

Apără și promovează drepturile
și interesele copiilor cu autism
și ale familiilor acestora.

Susține intervenția precoce
( timpurie ) la copiii cu autism și
integrarea acestora în sistemul
de învățământ, care să-i ajute la
incluziune și nu la izolare.

Promovează educația incluzivă
a tinerilor și adulților cu autism
și asigurarea unor posibilități
corespunzătoare de învățare
continuă prin organizarea de
cursuri, seminarii, formări și
testări de specialitate.

Informează familiile acestora,
prin sesiuni și dezbateri, cu
privire la folosirea unui spectru
larg de programe / terapii /
servicii adaptate la nevoile
fiecăruia.

Încurajează pe părinți în
aplicarea pentru copiii lor, a
unor programe / terapii
relevante, și-i îndrumă către
specialiștii, medicii, psihologii și
logopezii colaboratori ai
Asociației.

Militează pentru respectarea
legislației privind accesul la
terapie de specialitate și
educație incluzivă al copiilor,
tinerilor și adulților cu autism.

Dezvoltarea și păstrarea un mediu adecvat de
învățare și recuperare pentru copiii cu TSA.

OBIECTIVE

Oferirea de servicii terapeutice complete și de
evaluare neuropsihologică copiilor cu TSA și
familiilor acestora.
Facilitarea accesului la terapie și învățare a
copiilor cu autism respectând principiile de
egalitate de șanse și nondiscriminare.
Dezvoltarea de parteneriate solide în vederea
sustenabilității activităților centrului și
dezvoltarea acestuia în viitor.

VALORILE NOASTRE
Susține intervenția precoce
( timpurie ) la copiii cu autism
și integrarea acestora în
sistemul de învățământ, care săi ajute la incluziune și nu la
izolare.
Promovează educația incluzivă a
tinerilor și adulților cu autism și
asigurarea unor posibilități
corespunzătoare de învățare
continuă prin organizarea de
cursuri, seminarii, formări și
testări de specialitate.

Încurajează pe părinți în
aplicarea pentru copiii lor, a
unor programe / terapii
relevante, și-i îndrumă către
specialiștii, medicii, psihologii și
logopezii colaboratori ai
Asociației.

Profesionalism
Onestitate
Integritate
Respect
Respectarea demnității umane
Autonomie individuală
Participarea și integrarea completă și eficientă în societate,
nondiscriminare
Respectarea diferenței și a acceptării persoanelor cu dizabilități ca
parte a diversității umane
Respectarea capacităților în evoluție ale copiilor cu dizabilități și
respectarea dreptului copiilor cu dizabilități de a-și păstra
identitatea.

Obiectivele să fie
direcționate către nevoile
definite și specifice ale
beneficiarilor.

Dezvoltarea și menținerea
surselor multiple de
finanțare.

Implică mai multe
instituții/parteneri și oferă
un punct focal pentru
colaborarea cu
beneficiarii/comunitatea.

STRATEGIA NOASTRĂ
IMPERATIVĂ

Îndeplinirea obiectivelor
într-un mod EFICIENT și în
TIMP UTIL.

Dezvoltarea unui
leadership autist care să
antreneze și să
implementeze în
comunitate, politici și
practici privind
neurodiversitatea.

TERAPIILE PENTRU COPIII CU TSA SUNT PERSONALIZATE ȘI APLICATE 1 LA 1

Despre AUTISM….
Tulburarea spectrului autist (ASD) și autismul sunt ambii termeni generali
pentru un grup de tulburări complexe ale dezvoltării creierului. Aceste tulburări
sunt caracterizate, în diferite grade, de dificultăți în interacțiunea socială,
comunicare verbală și nonverbală și comportamente repetitive. Odată cu
publicarea din mai 2013 a manualului de diagnostic DSM-5, toate tulburările
autismului au fost îmbinate într-un singur diagnostic umbrelă al TSA. Anterior,
acestea erau recunoscute ca subtipuri distincte, incluzând tulburarea autistă,
tulburarea dezintegrativă a copilăriei, tulburarea de dezvoltare omniprezentă –
nespecificată altfel (PDD-NOS) și sindromul Asperger.
Autismul este una dintre cele mai severe tulburari neuropsihiatrice, care
inregistreaza o crestere foarte mare. Este cea mai frecventa tulburare ale copilariei,
este o tulburare severa de dezvoltare, de natura neuro-biologica, mai frecventa
decat cancerul, diabetul sau sindromul Down.

Autismul este o BOALĂ

sau o TULBURARE?

• BOALA MINTALĂ este o stare anormală a funcționării noastre. Atunci când MINTEA nu funcționează în parametrii de
“NORMALITATE”, și apar schimbări evidente la nivelul gândirii, comportamentulu și de expresie, vorbim despre boala mintală. Ea
este mai puțin definită. Exemple de boli mintale: oligofrenie, psihoză, anxietate, depresie, ipohondrie, schizofrenie, piromanie. Boala
mintală are șanse de vindecare cu ajutorul medicamentelor. Potrivit Centrelor pentru Controlul Boliloor CDC “boala mintală se referă
la condiții care afectează gândirea, sentimentul, starea de spirit sau comportamentul.” Există 4 mari categorii de medicamentele
folosite: antidepresive, anxiolitice, antipsihotice, stabilizatoare de dispoziție.
• MINTEA este un set de facultăți cognitive ce include conștiința, gândirea, percepția, judecata limbajul și memoria. Are
puterea de imaginație, empatie, recunoaștere și apreciere.

• Conștiința cea mai evoluată formă a omului, de reflectare psihică a realității obiective prin intermediul senzațiilor, percepțiilor și
gândirii și rezultatul fiind judecata, raționamentul, procesele afective, voliționale. Ea poate fi morală, socială, profesională, de grup și
națională.
• TULBURAREA MINTALĂ este foarte bine definită de un set de simptome și cauze, iar schimbarea comportamentului poate fi
temporară, dar nu se cunosc mecanismele de producer și respective de “vindecare”.

„Principala activitate a creierului
este cea de a se schimba pe sine.”
– Marvin L. Minsky (Society of the
Mind, 1986)

TSA – TULBURĂRI DIN SPECTRUL AUTISMULUI

Toate criteriile de diagnostic, ale TSA, precum și cele ale bolilor psihice, sunt descrise în DSM 5 (ultima ediție)
Manualul de Diagnostic și Statistică al Tulburărilor Mintale și este un instrument de diagnosticare al APA Asociația
Americană de Psihiatrie.
Creierul are o mare calitate – PLASTICITATE, adică NEUROPLASTICITATE – modul în care se reorganizează căile
neuronale.
“Modificările funcţionale de lungă durată din creier apar atunci când învăţăm lucruri noi sau memorăm informaţii noi.
Pentru a ilustra plasticitatea într-un alt mod, imaginaţi-vă că faceţi ştanţa unei monede într-o bucată de lut. Pentru ca
imaginea monedei să apară în lut, trebuie să aibă loc schimbări în material – forma lutului se modifică în timp ce moneda
este presată în el. Tot astfel, circuitele neuronale din creier trebuie să se reorganizeze ca urmare a noilor cunoştinţe sau a
stimulării senzoriale.” Neuroplasticitatea acționează în 2 direcții: poate slăbi sau șterge vechile conexiuni și poate întări
sau crea conexiuni noi.
NEUROPLASTICITATEA este dependent de vârstă, îndeplinește 2 condiții importante – în timpul dezvoltării
normale a creierului și ca un mecanism ajustabil în cazul unor leziuni cerebrale, mediul este fundamental.

În primii ani de viaţă, creierul creşte rapid. Pe
măsură ce fiecare neuron se maturizează, trimite
mai multe ramuri (axoni, care trimit informaţii şi
dendrite, care iau informaţii), crescând numărul
de contacte sinaptice şi stabilind conexiunile
specifice de la neuron la neuron. La naştere,
fiecare neuron din cortexul cerebral are
aproximativ 2.500 de sinapse. Când copilul are 2
sau 3 ani, numărul sinapselor este de aproximativ
15.000 pe neuroni (Gopnik şi colab., 1999). Pe
măsură ce îmbătrânim, conexiunile vechi sunt
şterse printr-un proces numit curăţare
sinaptică.
Curățarea sinaptică elimină contactele
sinaptice slabe, și le consolidează pe cele
puternice.

Afirmații ale unor persoane cu autism – recuperate și integrate
în mediul social
“Satisfacția mea cea mai
mare este atunci când îmi
folosesc
capacitatea
intelectuală” –

“Sunt o persoană cu o gândire vizuală, nu
cu o gândire bazată pe cuvinte. Creierul
meu lucrează precum imaginile de pe
Google”

“În unele zile chiar mi-e foarte greu să funcționez..., chestii precum
lumina fluorescentă pot să-mi prabușească starea de spirit, să mă
dezechilibreze”,
spune o tânără cu autism, în sensul că acest tip de lumină îi deprimă
alterează cu uşurință starea de spirit. http://edition.cnn.com/2013/04/30/
health/irpt-autism-in-the-workplace/

PROIECTELE NOASTRE
EVALUĂRILE NEUROPSIHOLOGICE INIȚIALE ȘI
LONGITUDINALE, ELABORAREA PLANURILOR DE
INTERVENȚIE PERSONALIZATE, TERAPIILE DE 1 LA 1
CAMPANIA DE CONȘTIENTIZARE A AUTISMULUI,
PRIN OFERIREA DE MINIM 500 DE EVALUĂRI
NEUROPSIHOLOGICE, CU SCOPUL DIAGNOSTICĂRII
PRECOCE.

SUSȚINEREA WORKSHOP—URILOR /TRAININGURILOR
DE
ÎNVĂȚARE A EDUCATORILOR ȘI
PĂRINȚILOR CUM SĂ EDUCE COPIII CU AUTISM.
FORMAREA DE NOI TERAPEUȚI.

CAUZELE AUTISMULUI
Puzzle-ul autismului este că nu este o
cauză.
Autismul poate apărea ca urmare:
- a unor modificări rare ale genelor sau
mutații genetice
- factori de risc de mediu în timpul sau
după sarcină

PREVALENȚA ÎN AUTISM ÎN 2022!!!!

REZULTATELE NOASTRE

REZULTATELE NOASTRE

• PESTE 52.000 DE
PĂRINȚI
INFORMAȚI ÎN
DIFERITE
CAMPANII
SUSȚINUTE DE
ASOCIAȚIE

• PESTE 2.000 DE
MEDICI DE
FAMILIE
INFORMAȚI ÎN
CAMPANIILE DE
CONȘTIENTIZAR
E A AUTISMULUI
1 CENTRU DE
ZI PENTRU
COPII CU
AUTISM
cu chirie

PESTE 1.200
DE PĂRINȚI
CONSILIAȚI
• 1.250 DE
EVALUĂRI
GRATUITE
PENTRU COPII
CU AUTISM ÎN
DIFERITE
CAMPANII

125 DE COPII
CU AUTISM
AU
BENFICIAT
GRATUIT DE
TERAPIE
PESTE 540 DE
PIP-uri
PENTRU
COPII CU
AUTISM
• 15 TERAPEUȚI
FORMAȚI ÎN
CENTRU

SERVICIILE NOASTRE

TERAPIA ABA
Terapia ABA este o terapie foarte
scumpă ( 2.500-3.000 EURO / lună) și
este recunoscută pe plan mondial ca
tratament sigur pentru copiii autiști.
Cercetătorii susțin că cca 47% dintre
copii pot scăpa de diagnosticul de
autism, devenind la fel ca și ceilalți
copii de vârsta lor, dacă terapia ABA
este începută înainte vârsta de 4 ani și
se fac 30-40 ore de terapie
săptămânal, timp de minim 12 luni.

Analiza aplicată a comportamentulul – ABA – este știința comportamentului uman.

Este un model de terapie pentru copii cu autism creat de Dr. Ivar Lovaas în anii 70, centrat pe ideea
că anumite comportamente ale copiilor apar sau nu în funcție de mediu. Bazată pe teoriile
comportamentale, ABA demonstrează că schimbând anumite condiții în mediu, comportamentele
copiilor se schimbă în consecință. Este un mediu de învățare, un program care își propune să modifice
comportamentul copilului în mod sistematic și intensiv. Sistemul are obiective clar formulate,
împărțite în sarcini mici, astfel încât evoluția copilului să poată fi măsurată permanent. Întărirea
comportamentului se face cu recompense, întreg sistemul funcționând pe baza acestor întăritori, fie
materiali, fie sociali.În recuperarea copiilor cu autism, terapia ABA are o proporție de 49% rată de
succes. Terapia ABA este o terapie foarte scumpă ( 1000-2500 EURO / lună) și este recunoscută pe
plan mondial ca tratament sigur pentru copiii autiști. Cercetătorii susțin că cca 47% dintre copii pot
scăpa de diagnosticul de autism, devenind la fel ca și ceilalți copii de vârsta lor, dacă terapia ABA este
începută înainte vârsta de 4 ani.Copiii autiști cu vârste cuprinse între 2 ani și jumătate – 4 ani au mari
șanse de recuperare dacă fac terapia ABA.

LOGOPEDIA
Logopedia, prin definitie, este o disciplina corectiv – terapeutica. Obiectul logopediei este cunoscut din cele mai vechi timpuri. O
victima celebra a dificultatilor de vorbire a fost legendarul Demostene. Acesta a ajuns prin eforturi proprii de terapie cvasi-empirica un
veritabil orator. Obiectul logopediei a existat din cele mai vechi timpuri, si cu toate acestea, noi vorbim despre logopedie ca fiind o stiinta
tanara.

In Romania, practica logopedica s-a legalizat in 1949 si s-a amplificat in 1957. Daca ar fi sa definim mai bine si mai pe intelesul tuturor
logopedia, am putea spune ca: este o disciplina a stiintelor psihopedagogice care studiaza problemele speciale de natura psihologica,
pedagogica, sociologica si medicala privind prevenirea si corectarea tulburarilor de limbaj.
Logopedia are ca obiect prevenirea si corectarea tulburarilor de limbaj precum si studierea evolutiei limbajului in contextul
dezvoltarii personalitatii.
Logopedia se ocupa de toate abaterile de la normal ale limbajului. Tulburarile de limbaj afecteaza comunicarea atat ca forma cat si
continut , relationare si cognitie.

TERAPII ALTERNATIVE

ARTTERAPIA terapia prin arte:pictură,modelare
MELOTERAPIA terapia prin muzică, sunete
LUDOTERAPIA (terapia prin joc)
TERAPIA OCUPAȚIONALĂ
Acestea sunt terapii alternative pe care asociația le pune la dispoziția copilor, venind în completarea terapiilor specializate.
În atelierul de terapie,prin arte combinate,copii învață să lucreze în echipă, să socializeze,să-şi dezvolte atenția, să copereze cu alți copii, să
respecte regulile,să aibă inițiativă şi să îşi dezvolte independența,să-şi consolideze abilitățile practice:tăiat,lipit,modelat, să-şi dezvolte imaginația şi
spiritul creativ.
Pentru toate acestea desfăşurăm o serie de activități, printre care enumerăm:
- jocuri de competiție şi de echipă
- jocuri de rol
- pictură şi modelaj

- gimnastică şi dans
- poveşti
- activități pentru dezvoltarea motricității fine, grosiere
- activități pentru stimularea limbajului verbal şi nonverbal
- jocuri de mimă, imitație, interpretare roluri.

TERAPIILE DE GRUP
ȘI DE SOCIALIZARE,
PENTRU TOATE
CATEGORIILE DE
COPII

CREATIVITATEA DEZVOLTĂ FOARTE MULT INTELIGENȚA ȘI ÎN
CADRUL CENTRUL PROMOVĂM ACTIVITĂȚI DE CREATIVITATE
CU/FĂRĂ PĂRINȚI ȘI PENTRU TOATE CATEGORIILE DE COPII.

TRAINIG-URI PENTRU PĂRINȚI.

SERBĂM COPII
ÎMPREUNĂ CU
PĂRINȚII:
- CRĂCIUN
- PAȘTI
- 1 IUNIE
- 2 APRILIE
- 8 MARTIE
- ZIELELE DE
NAȘTERE ALE
COPIILOR

CONSILIERE DE GRUP PENTRU PĂRINȚI

WORKSHOP-URI PENTRU PĂRINȚI.

ȘCOALA DE VARĂ
PENTRU PĂRINȚI.

TERAPII DE FAMILIE PENTRU PĂRINȚI.

EVALUĂRI NEUROPSIHLOGICE

In centrul de zi pentru copii cu TSA, oferim servicii de
evaluare neuropsihologica:
NEPSY – bateria de evaluare neuropsihologica la copii 3-12
ani, contine 27 de teste neuropsihologice, create pentru copii, pe
baza cercetarilor actuale. NEPSY permite:
- Evaluarea functiilor neuropsihologice din urmatoarele domenii:
atentie/functii executive, memorie si invatare, limbaj,
functionare senzorio-motorie, procesare vizuo-spatiala
- Diagnoza profilului normal si a celui atipic de dezvoltare
neuropsihologica a fiecarui copil
- Fundamentarea stiintifica a interventiei remediale precoce
- Analiza longitudinala a dezvoltarii neuropsihologice a
copilului.
Rezultatele evaluarii:
Se obține un raport de evaluare a dezvoltarii neuropsihologice
pentru cele 5 domenii functionale.
Se oferă cadrul de observare a diferitelor aspecte calitative din
timpul evaluarii.
Se oferă ghidaj in interpretarea rezultatelor si elaborarea PIP.

PEDa – platforma de evaluare a dezvoltarii copiilor cu virste intre
3-6/7 ani, este un soft de evaluare psihologica cu utilizare in
evaluarea dezvoltarii si a sanatatii mentale copiilor, a
EXCELENȚEI copiilor în egală măsură.
Acest sistem computerizat este un sistem offline (adica
se instaleaza pe calculatorul personal) de evaluare psihologica a
dezvoltarii, a gradului de pregatire pentru scoala, de evaluare
longitudinala a dezvoltarii competentelor, de evaluare a tulburarilor
psihiatrice si de remediere a problemelor de sanatate mentala la
prescolari.
PEDa contine peste 50 de scale / teste etalonate si
validate pe populatia din Romania, acre evalueaza toate
competentele copilului:
- Cognitive
- Emotionale si sociale
- Temperament
- Autonomie
- Nivelul pregatirii pentru scoala
De asemenea, PEDa contine si scale de screening psihiatric penrtu
tulburarile specifice copilariei.
PEDb – platforma de evaluare a dezvoltarii copiilor cu virste intre
6/7 – 19 ani este o aplicatie software ce integreaza 55 de teste
psihologice computerizate si resurse pentru promovarea sanatatii
mentale, deosebit de utile pentru:
Evaluarea, preventia si remedierea problemelor de sanatate mentala:

- Consilierea psihologica
- Orientarea scolara si profesionala la copii si adolescenti

Scalele ENDLER de evaluare multidimensionala a anxietatii
EMAS si EMAS-SAS – pentru evaluarea sanatatii mentale pentru
copii pina la virsta de 14 ani. Scalele EMAS reprezinta un set de 5
instrumente utile care evalueaza:
Anxietatea ca stare EMAS-S
Anxietatea ca trasatura EMAS-T si SAS-T
Perceptia individului asupra amenintarii dintr-o anumita situatie
EMAS-P si SAS-P
Sunt utilizate atit in scop diagnostic, pentru a evalua nivelul
anxietatii ca stare si ca trasatura, cat si in scop predictiv, pentru a
prezice nivelul starii de anxietate intr-o situatie perceputa ca
stresanta de catre individ. Scalele EMAS au la baza modelul
interactionist, conform caruia anxietatea ca stare este rezultatul unei
interactiuni dintre o situatie stresanta si o dimensiune congruenta a
anxietatii ca trasatura. Principala caracteristica a scalelor EMAS o
constituie multidimensionalitatea.

ADOS – Autism Disorder Observation Schedule, este recunoscut la
nivel international, alaturi de ADI-R, drept Golden Standard pentru
evaluarea autismului.
Autism Diagnostic Observation Schedule (ADOS, Programul de
Observație pentru Diagnosticul Autismului) este recunoscut la nivel
internațional, alături de ADI-R, drept Golden Standard pentru evaluarea
autismului.
ADOS este o evaluare semi-structurata care poate fi utilizata pentru a
evalua aproape orice persoana suspectata ca ar avea autism – de la copii
care nu vorbesc deloc la adulti care sunt fluenti verbal. ADOS are la baza
operationalizarea criteriilor diagnostice pentru autism si pentru tulburari
pervazive de dezvoltare din DSM-IV/ICD-10.
ADOS cuprinde diverse activitati care permit observarea
comportamentelor sociale si de comunicare asociate cu diagnosticul de
tulburare generalizata de dezvoltare. Aceste activitati asigura situatii
standard importante care pot fi întâlnite în sfera cotidiana si pot fi
reproduse astfel în practica diagnostica.

ADOS cuprinde patru module, fiecare dintre acestea necesitând 35-40
de minute pentru a fi administrat. Persoanei evaluate îi este administrat
doar un modul în functie de nivelul de dezvoltare al limbajului si de
vârsta sa cronologica. Pe baza ghidului din manual, se va alege modulul
potrivit pentru fiecare persoana. Modulul 1 este utilizat pentru copii care
nu au un limbaj frazal constant, Modulul 2 este pentru cei care au un
limbaj frazal dar nu sunt fluenti verbal, Modulul 3 este pentru copii cu
limbaj fluent si Modulul 4 pentru adolescentii si adultii cu limbaj fluent.
Singura categorie din spectrul autismului care nu este cuprinsa de ADOS
este aceea a adolescentilor si adultilor nonverbali.

ASRS Autism Spectrum Rating Scales este un ghid multiperspectiva in stabilirea si planificarea
tratamentului la copilul cu TSA.
ASRS ofera un ghid in stabilirea unui diagnostic, in deciziile care trebuie luate pentru planificarea
tratamentului, in monitorizarea raspunsului la interventie si in evaluarea programului personalizat de
interventie in care a fost inclusa persoana cu TSA.
ASRS sunt scale construite pentru a masura comportamente asociate TSA aparute in cazul copiilor
si tinerilor cu virste cuprinse intre 2-18 ani.
Din punctul de vedere al utilitatii, acestea ofera un ghid in stabilirea unui diagnostic, in deciziile
care trebuie luate pentru planificarea tratamentului, in monitorizarea raspunsului la interventie si in
evaluarea programului in care a fost inclusa persoana cu TSA.

PORTAGE
Portage este un test de evaluare a copiilor mici
(cu vârste de până la 6 ani).
Fiecare secțiune are un număr de itemi la care
trebuie răspuns, întrebările sunt împărțite pe
paliere de vârstă de la 0 – 1 an; 1 – 2 ani; 2 – 3
ani; 3 – 4 ani; 4 -5 ani; 5 – 6 ani. În grila de
evaluare trebuie răspuns începând cu întrebarea
numărul 1 de la fiecare secțiune (chiar și când
copilul are 4 ani și întrebarea 1 se referă la o
vârstă de 0 – 1 an). Răspunsul afirmativ se
traduce prin încercuirea numărului întrebării pe
grila de evaluare, iar răspunsul negativ se traduce
prin lăsarea neîncercuită a întrebării respective.
În condițiile în care nu există siguranța că
execută în mod uzual o sarcină, se face o probă cu
copilul și apoi se încercuiește sau nu răspunsul la
întrebarea respectivă. De asemenea, dacă o face
doar din când în când, atunci când vrea el și în
marea majoritate a timpului nu, corect este să se
dea un răspuns negativ la întrebarea respectivă.

SCOPUL INTERVENȚIEI TERAPEUTICE
• Intervenția terapeutică dezvoltă abilități – de comunicare, joc și interacțiune socială, cognitive și
de autonomie personală.
• Intervenția terapeutică modelează comportamentul – înlocuiește comportamentele neadecvate și
dezvoltă cooperarea.
• Intervenția terapeutică se desfășoară după un plan de predare bine structurat, cu cerințe simple și
scurte. Treptat, mediul de predare este modificat, pregătind trecerea la învățarea incidentală, orientată
spre nevoile și preferințele copilului, introducând obiecte de învățare din ce în ce mai variate și
complexe, acre conduc în mod natural spre adaptarea copilului la un mediu social nou – grădinița,
școală, grupuri de joacă, diverse comunități.
• Fiecare copil este diferit, iar procesul de învățare trebuie adaptat continuu, în funcție de nivelul de
dezvoltare a abilităților, de ritmul de învățare al fiecărui copil, de preferințele și motivațiile acestuia.

INTERVENȚIE TERAPEUTICĂ
•
Intervenție terapeutică vizează intervalul de timp cuprins între naștere până la 6-7 ani,
vârsta intrării la grădiniță. Intervenția adulților asupra copilului în această perioadă este
fundamentală, deoarece educația timpurie se realizează atât în mediul familial, cât și în cadrul
serviciilor specializate, de exemplu creșa sau grădinița.
• Atât Intervenția terapeutică cât și educația TIMPURIE este o importantă
INVESTIȚIE!!!
• Argumente din neuroștiințe - creierul nu este cel cu care te-ai născut, creierul se
construiește.
• Până la vârsta de 4 ani, creierul unui copil se dezvoltă foarte mult, cel mai mult,
ajungând la aproximativ 90% din mărimea sa.
• SINAPSELE creierului (denumirea de„sinapsă” a fost dată de SHERRINGTON în 1987
și se referea la locul de contact dintre 2 neuroni) se formează pe diferite intervale de timp:
• Între 0 – 1,6 ani se formează sinapsele pentru dezvoltarea relațiilor de tip cauză-efect.
• Între 0 – 2 ani se dezvoltă sinapsele pentru limbaj.
• Între 1,6 – 4 ani se formează sinapsele speciale pentru „rezolvarea de probleme” și
„controlul impulsurilor”.

Densitatea sinapselor din perioada prenatală la 6 ani
60% din conexiunile neuronale se formează în primii 3 ani de viață
85% din conexiunile neuronale se formează până la 5 ani

Sarcină.
săpt. 36.

Nounăscut

3
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6
luni

FORMAREA SINAPSELOR

2
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4
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6
ani

DECONECTAREA SINAPSELOR

ÎMPREUNĂ putem schimba
DESTINELE unor copii! Fără terapie,
ei nu au nici-o șansă la o viață
NORMALĂ și INCLUZIVĂ!

TOȚI copiii zâmbesc în
aceeai limbă!

TOȚI copiii zâmbesc în
aceeși limbă!

TRIMITE REDAU LA
8845

ȘI DONEAZĂ 2 EURO
LUNAR PRIN SMS

AMBASADORII Centrului “Blue Life”

OMUL DE AFACERI DOMNUL IONUȚ NEGOIȚĂ

DR. ȘI FEMEIE DE AFACERI DOAMNA ADINA NEGOIȚĂ

Familia NEGOIȚĂ, susține terapiile personalizate pentru 10 copii! Distinse mulțumiri!

PARTENERII NOȘTRI / PRIETENII COPIILOR
“BLUE LIFE”
DNATA

PALLADIUM

DESTINE

BRITISH EMBASSY

NUCLEARELECTRICA

TRANSGAZ

ROMGAZ

TRANSELECTRICA

DEPOGAZ

S.I.F. TRANSILVANIA

S.I.F. MOLDOVA

DEDEMAN

BANCA
TRANSILVANIA

ROMPETROL

A.E.F.

HESPER

D.C.N.EU

MEGA IMAGE

LEROY MERLIN

AUTOKLASS

PARTENERII MEDIA
KANAL D

METROPOLA
TV

TVR

Q BEBE

PRO TV

CUM poți AJUTA copiii “BLUE LIFE”?

Trimite REDAU la 8845
și DONEAZĂ lunar 2
euro fără taxe. Poți
trimite oricâte sms-uri
dorești.

Cont: RO96 INGB 0000 9999 0980 9084
ING BANK, Sucursala Aviației
COD SWIFT INGBROBU

PERSOANELE FIZICE

Completează FORMULARUL 230 și redirecționează
3,5% către copiii “BLUE LIFE”

PERSOANELE JURIDICE

20% din IMPOZIT

REDIRECȚIONEAZĂ PÂNĂ LA 20%
din IMPOZITUL PE PROFIT.

Într-o lume, în care TOTUL
are VALOARE
FINANCIARĂ, NOI,
“BLUE LIFE”, oferim
servicii profesionale
GRATUITE!!!!

Copiii au NEVOIE de TINE!

UNDE NE GĂSEȘTI?

EROU IANCU
NICOLAE, 38 I

WWW.LIFEBLUE.RO

OFFICE@LIFEBLUE.RO

