EXPLORĂM
LUMEA PRIN

SIMŢURI

Centru de servicii sociale pentru copii şi
tineri cu TSA şi tulburări asociate

Str. Panselelor nr. 23, Braşov
Coordonator psih. Ximena Bejan
T: +40 741 042 707

Centru de resurse psihoeducaţionale pentru
copiii şi tinerii cu TSA şi tulburări asociate

Str. Graurului nr. 7, Avangarden 2, Braşov
Coordonator psih. Silvia Damian
T: +40 724 990 762

Centrul 7Senseskids
Centru de integrare senzorială şi modelare
comportamentală

Str. Carpaţilor nr. 60, Braşov

(Incinta Parc Industrial Metrom - sediul administrativ)

Coordonator Psih. Anda Strugaru
T: +40 757 230 091

CINE
SUNTEM
7SensesKids este primul centru specializat în terapie de
integrare senzorială şi modelare comportamentală, din
Braşov. Suntem un centru acreditat de servicii sociale şi
respectăm toate normele impuse de legislaţia în vigoare.
Centrul nostru oferă răspuns şi soluţii pentru nevoile
copiilor şi adolescenţilor (0-18 ani) cu tulburare de
neurodezvoltare sau cu risc crescut de a avea întârziere în
dezvoltare.
Contăm pe o echipă terapeutică multidisciplinară,
calificată, cu experienţă şi în continuă formare.

În cadrul centrului, testăm, monitorizăm şi retestăm
copiii cu instrumente profesionale specifice (screening,
Sensory Profile 2 – pentru a determina profilul
senzorial al copilului şi modul în care îi influenţează
viaţa de acasă, grădiniţa/şcoala şi în comunitate şi
testul Denver – pentru nivelul dezvoltării).
Evaluarea copiilor se face individualizată, specifică
fiecărui copil, pentru a putea intervenii exact pe nevoile
acestuia, astfel putând atinge potenţialul maxim de
dezvoltare, independenţa şi integrare socială.

Vino să ne cunoaştem şi întreabă-ne ceea ce ai nevoie să ştii, pentru că intervenţia timpurie este esenţială
în procesul de recuperare!

ÎN CENTRUL 7SENSESKIDS LUCRĂM ÎNCONJURAŢI DE EROI MICI ŞI MARI:
COPII, ADOLESCENŢI ŞI FAMILIILE ACESTORA, CARE NE DEMONSTREAZĂ ÎN
FIECARE ZI CAPACITĂŢILE LOR DE A SE AUTO-DEPĂŞI.

COPILUL MEU ARE NEVOIE DE TERAPIE DE
INTEGRARE SENZORIALĂ ŞI MODELARE
COMPORTAMENTALĂ?
Are probleme de comportament?
Este lent în ceea ce face sau la teme?
Are probleme de alimentaţie?
Nu îi poţi controla impulsivitatea?
Are dificultăţi de integrare la grădiniţă/şcoală?
Îi este greu să stea liniştit sau să aştepte?
Are dificultăţi în a socializa?
Are probleme de limbaj?
Are dificultăţi în realizarea activităţilor de
rutină (spălat, pieptănat, tăiat unghii)?
Are probleme cu somnul?
Are sensibilităţi sau tabieturi neobişnuite?

AI NEVOIE DE PĂREREA UNUI SPECIALIST?
În central 7SensesKids te poţi informa, poţi realiza o evaluare
specializată şi poţi conta pe o echipă de profesionişti, gata să
răspundă la nevoile specific ale fiecărui copil şi ale familiei
acestuia.

SPECIALIZĂRI
Tulburare de spectru autist (TSA)
Tulburare de deficit de atenţie cu sau fără
hiperactivitate (ADHD)
Sindromul Asperger
Tulburare de comportament
Întârziere de limbaj
Întârziere mintală
Întârziere de dezvoltare generalizată
Tulburări de alimentaţie
Leziuni ale creierului
Stimulare timpurie

CE OFERIM?
PENTRU

BENEFICIARI

Evaluare iniţială;
Supervizare constantă;
Terapie intensivă de stabilizare senzorială;
Terapie intensivă de stabilizare comportamentală;
Terapie de integrare senzorială susţinută pe termen lung;
Stimulare cognitivă;
Desensibilizare alimentară;
Programe de deprindere a abilităţilor de viaţă şi
autonomie personală;
Sprijinirea procesului de evoluţie motrică;
Programe de recuperare motrică şi kinetoterapie;
Punem la dispoziţie facilitator grădiniţă/şcoală;
Programe de socializare şi recreere.

PENTRU

APARŢINĂTORI

Şcoala părinţilor;
Consilierea şi amenajarea camerei copilului în vederea
satisfacerii nevoilor senzoriale primare;
Terapie monitorizată on-line;
Consiliere individuală;
Grup suport.

7SensesKids este primul centru specializat în integrare senzorială şi
modelare comportamentală, din Braşov.

Bazele centrului nostru au fost puse în urma identificării nevoilor specifice ale copiilor şi în strânsă
legătură cu un specialist în integrare senzorială şi
ergoterapie, cu o vastă experienţă în psihiatria
copilului, adolescentului şi adultului.
Împreună am dezvoltat un model propriu de intervenţie
terapeutică, bazat pe nevoile copilului şi ale familiei
acestuia, având ca obiectiv general funcţionalitatea şi
integrarea socială a copilului şi a viitorului adult.

Procesul de recuperare al copilului se bazează pe
angrenarea tuturor profesioniştilor care lucrează
cu copilul (profesori, terapeuţi, bona etc.) dar şi
familia acestuia, pentru a putea lucra pe obiective
comune, cu o abordare unitară.
Ne preocupă mediul familial al copilului şi calitatea
vieţii în cadrul acesteia, iar pentru acest lucru,
părinţii beneficiază de consiliere, terapie suportivă,
terapie de cuplu şi familie, terapie de grup dar şi
formare specifică pentru a învăţa cum sa gestioneze
corect copilul, pentru a susţine procesul terapeutic
şi pentru a dobândi autonomie.

PACHETE OFERITE
ABONAMENT

16-20 ore/săptămână

50 lei/oră

8-16 ore/ săptămână

60 lei/oră

4-8 ore/ săptămână

70 lei/oră

mai puţin de 4 ore/ săptămână

80 lei/oră

Terapie fără abonament sau în afara orarului de muncă – 100 lei/oră.
Evaluare iniţială – 150 lei
Supervizare – 150 lei

SERVICII EXTRA

Înot
Masaj

400 lei/ 10 şedinţe (1 la 1)
60 lei/50min

Condiţii comerciale
În central 7SensesKids, terapia se face pe bază de abonament lunar, conform numărului de ore efectuate săptămânal. Plata se face cash
sau prin transfer bancar, în prima săptămână a lunii, pentru luna în curs. Şedinţele neefectuate din cauze imputabile centrului, se
recuperează sau se scad din abonamentul lunii următoare.

T: +40 757 230 091; +40 746 046 466
A: Str. Carpaţilor, Nr. 60, Braşov - România
(Incinta Parc Industrial Metrom - sediul administrativ)

W: www.razadesperantabrasov.ro
E: 7SensesKids@gmail.com

Raza De Speranta Brasov
7 Senses Kids - Raza de Speranta Brasov

