


Misiunea noastră 

Misiunea Asociaţiei „A.B.C.D.” este sprijinirea financiară, 

materială şi psihologică a familiilor care au copiii cu nevoi 

speciale permanente sau temporare, în vederea creşterii 

şanselor de integrare în şcoală şi/sau comunitate, 

dezvoltarea dialogului social şi implementarea de măsuri 

privind incluziunea socială pentru reducerea disparităţilor 

din societate. 

Partener al Consiliului 

Naţional  pentru Combaterea 

Discriminării – C.N.C.D. 

O ABORDARE GLOBALĂ din perspectiva 

dezvoltării bio-psiho-sociale a copilului 

 Terapii moderne de 

compensare într-un 

spaţiu organizat.  
 Se oferă terapeuţilor 

ocazia să funcţioneze 

într-o  echipă 

interdisciplinară,  

menită să contribuie 

la realizarea unor 

programe de 

intervenţie 

personalizate. 



FIECARE COPIL ÎŞI 

POATE ATINGE 

POTENŢIALUL DE 

DEZVOLTARE. 

TERAPII: 

 

 Logopedie 

 Terapie Tomatis 

 Integrare senzorială 

 Terapie cognitiv - 

comportamentală 

 Ergoterapie / Terapie 

ocupaţională 

 Kinetoterapie 

 Psihopedagogie 

specială 

 Terapie florală Bach 

 Consiliere psihologică 

 

 

 



Proiectul „Colegul meu - prietenul meu special” 

Este unul dintre câștigătorii Programului de Granturi 

„Raiffeisen Comunitati” 2016, program susținut de Raiffeisen 

Bank. 
 
Scopul proiectului 

Integrarea educațională și socială a copiilor cu nevoi speciale în 

comunitățile școlare; dezvoltarea de atitudini sociale de acceptare 

la elevi, părinți și cadre didactice prin informare, interacţiune, 

colaborare şi învăţare reciprocă, astfel încât modul de viață și de 

relaționare în comunitate al copiilor cu nevoi speciale să se 

îmbunătățească. Totodată, activitățile proiectului pot conduce la 

îmbunătățiri ale procesului educațional instituțional, precum și de 

natură legislativă. 
 
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE: 

 

CĂSUŢA MEA 

 



MOŞ CRĂCIUN 

ATELIERUL LUI MOS CRACIUN 



DE SF. ANDREI 

GHID DE BUNE PRACTICI 



Aspecte financiare 

Nr  

 crt 
 Denumire in icatori

 Total

  lei 

 I VENITURI - TOTA  , din care         

     onaţii şi sponsori ări        

    roiecte cu  inanţare nerambursabilă, din 

care  

-  ai  eisen  an  

-  lt  inanţator 

       

 

       

      

 II C E TUIE I – TOTA  , din care        

     lte c eltuieli materiale       

      eltuieli cu personalul 25.230 

     eltuieli cu terapiile   spri in  inanciar 

  amilii membre

53.901 

      eltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 4.278 

     lte c eltuieli cu serviciile e ecutate de terţi 7.688 

 III RE U TATU  E ERCIŢIU UI 

   rofit  ier ere 

       

 



Cum ne puteţi susţine 

a) Redirecţionarea a 20% din impozitul pe profit:  

Acest tip de sponsorizare nu presupune cheltuieli 

suplimentare şi nu a ectea ă profitul net al companiei. 

Principalele avantaje ale implicării sunt:  

- repre entanţii companiilor au libertatea de a alege 

destinaţia unei sume, care în alte condiţii ar ajunge oricum la 

stat;  

- contribuie la o cau ă nobilă,  ără niciun fel de c eltuială;  

- contribuţia  iecărei companii ar putea determina un progres 

semnificativ în recuperarea unui copil.  

 

b) Direcţionarea a 2% din impozitul pe venit:  

Prin depunerea declaraţiilor speciale de venit, sau a 

declaraţiei de venituri din salarii, sistemul fiscal românesc 

permite contribuabililor persoane fizice să direcţione e 2% 

din impozitul lor pe venit către o organi aţie 

neguvernamentală.  onând cei 2% puteţi susţine activitatea 

 sociaţiei „ .B.C.D.” –  sociaţia în Beneficiul Copiilor cu 

 i abilităţi.  

 

c) Donaţii individuale şi proiecte  

 

d) Voluntariat 



Mulţumim tuturor voluntarilor, terapeuţilor, sponsorilor, partenerilor şi 

susţinătorilor noştri, pentru că au făcut posibil să se întâmple atât de 

multe lucruri pozitive, pentru că au facilitat o serie de activităţi menite să 

crească şansele copiilor cu dizabilităţi să se apropie de ceea ce numim 

normalitate şi au adus multe zâmbete pe feţele părinţilor. 

Mulţumiri 

Vă mulţumim! 



Un e ne găsiţi? 

Date de contact: 
 Asociaţia „A.B.C.D.” – Asociaţia în Beneficiul  
 Copiilor cu Dizabilităţi 
Str. Aleea Măgura Vulturului nr. 9, Bl.435, sc. A, parter, 
ap.2, sector 2, Bucureşti 
Telefon: 0769.607.667 
E-mail: office@asociatiaabcd.ro 
Website: www.asociatiaabcd.ro  
CUI: 31933263 
Cont IBAN: RO67BRDE441SV76898934410 
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