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CONCEPT UNIC ÎN ROMÂNIA 

Centru integrat de dezvoltare personală, terapii senzoriale și
evenimente, dotat cu Grădină Senzorială

 

Ești la o senzație distanță de starea ta de bine!



Centrul SENZORIA este format din:

1 grădină senzorială cu 9 zone;
1 foișor acoperit;

1 cabinet senzorial în interior;
4 cabinete terapie;

1 sală de mese în interior și zonă servire
1 living pentru desfășurarea de ateliere.

Aleea Senzorială

Grădina Sunetelor

Grădina plantelor aromatice

Grădina Zen



Cortul Indian

Cortul Zen-Yoga

Cuiburi

Grădina aventuri Zonă relaxare



Într-o lume în care am devenit tot mai stresați, anxioși, mai îndepărtați de
lucrurile cu adevarat esențiale și acaparați de cotidianul nostru de zi cu zi în
mediul urban, e timpul să acordăm mai multă atenție nevoilor noastre pentru o
viață echilibrată, sănătoasă mintal și emoțional, cu repausuri de relaxare.

Toate lucrurile din înconjurul nostru s-au creat dintr-o nevoie!

În societatea modernă din care facem parte, stresul și anxietatea zilnică, ritmul
frenetic, exigentele constante ale mediului social, ne duc la o atenție excesivă
către exterior în care primează doar simțurile exteroceptive precum văzul și
auzul. Totul în detrimentul ascultării nevoii corpului nostru, fiind parcă proiectați
„în afara corpului”.

Astfel, putem afirma ca neintegrarea dintre minte și corp este una dintre cele mai
mari probleme ale timpurilor noastre și tocmai din această nevoie a noastră, a
tuturor, Asociația SENZORIA împreună cu psihoterapeuți experți în
consiliere și dezvoltare personală a creat un concept unic în România, prin
integrarea unei grădini senzoriale într-un centru de dezvoltare personală.

La 30 km de București, într-o locație prietenoasă și călduroasă, SENZORIA este
deschisă nevoilor tale esențiale, experimentării tuturor simțurilor prin terapii în
grădina senzorială, evenimentelor publice sau private pe măsură sau doar pentru
simpla ta escapadă din cotidian și relaxare.

De ce avem nevoie de Senzoria?



VIZIUNEA SOCIALĂ

VALORILE SENZORIA

MISIUNEA SOCIALĂ

NEVOIA SOCIALĂ

Nevoia socială cu care ne confruntăm toți este integrarea cu succes în viața familială,
socială și profesională, fie că prevenim apariția tulburărilor psihologice, fie că avem
nevoie de intervenție pentru patologii specifice.

Misiunea socială a Asociaţiei o reprezintă sănătatea mintală pentru copii şi adulţi, din
România, cu precădere aflaţi într-o categorie de vulnerabilitate/ defavorizaţi social şi
care au nevoie de servicii de psihologie, terapie, inclusiv senzorială, dezvoltare
personală şi alte servicii conexe, în vederea incluziunii sociale, dobândirii şi păstrării
stării de bine.

Viziunea socială a Asociației este de a fi un promotor al sănătăţii mintale şi al stării de
bine prin servicii de calitate (prevenţie şi remediale) oferite de personal cu mare
expertiză, o minte sănătoasă fiind favorabilă învăţării, muncii şi participării în societate,
precum și o resursă esențială în progresul economic.

Îmbunătăţirea sănătăţii mintale şi creşterea calităţii vieţii
Incluziune socială- dezvoltare personală- solidaritate şi responsabilitate colectivă;
Empatie- creativitate- integritate   
Creator al stării de bine 



Îmbunătăţim sănătatea mintală şi creştem calitatea vieţii persoanelor din
regiunea București-Ilfov și Sud-Muntenia prin accesul la servicii de psihologie,
terapie, consiliere şi dezvoltare personală. Oferim ore gratuite de terapie de grup
și individuală pentru persoane aflate într-o situaţie de vulnerabilitate.
Promovăm importanţa sănătăţii mintale, a consilierii, dezvoltării personale prin
Ziua porților deschise, campanii regionale anuale, ateliere și întâlniri cu copii,
adolescenți, părinți, profesori, grupuri vulnerabile.
Sprijinim depistarea precoce a afecţiunilor din spectrul sănătăţii mintale la copii şi
adolescenţi prin şedinţe de terapie individuală sau de grup și excursii tematice în
grădina senzorială.

OBIECTIVE SOCIALE



PRINCIPIILE SENZORIA

prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale faţă de creşterea
profitului;
solidaritate şi responsabilitate colectivă;
convergenţa dintre interesele membrilor asociaţi şi interesul general şi/sau
interesele unei colectivităţi;
control democratic al membrilor, exercitat asupra activităţilor desfăşurate;
caracter voluntar şi liber al asocierii în formele de organizare specifice
domeniului economiei sociale;
personalitate juridică distinctă, autonomie de gestiune şi independenţă faţă de
autorităţile publice;
alocarea celei mai mari părţi a profitului/excedentului financiar pentru
atingerea obiectivelor de interes general, ale unei colectivităţi sau în interesul
personal nepatrimonial al membrilor.



 FINANȚARE ȘI ACREDITĂRI

Înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor, sub nr. 10/23.03.2021
Atestat de întreprindere socială, obținut în data de 27.04.2021
Acreditare furnizor de informare și consiliere pe piața muncii - 16.08.2021

Asociația SENZORIA este o organizație nonguvernamentală, care a dobândit și
atestat de întreprindere socială (prioritate acordată individului şi obiectivelor sociale
faţă de creşterea profitului), înființată ca urmare a câștigării unui grant în cadrul
proiectului „SUS Social Start-up” cu id 127742, finantat prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020.

Acreditări:



SERVICIILE NOASTRE

Evenimente publice sau private
Evenimente SENZORIA: Tabere urbane, Concerte, Ateliere tematice
Evenimente private: Zile de naștere, Botezuri,   Seri festive, Concerte
Evenimente Corporate: Teambuilding, Coaching, Lansări de produs, Evenimente
cocktail, Networking, Concerte
Evenimente Școli / Grădinițe / Centre: Tabere de o zi, Ateliere tematice, Ateliere
dezvoltare personală, Serbări

Ateliere senzoriale 
Atelier Grădinărit, Atelier Olfactiv, Atelier cutiile misterioase, Atelier art& craft,
Atelier de reutilizare creativă a materialelor reciclabile, Atelier de pictură și creație,
Atelier Muzical, Atelier de gătit, Atelier senzații interoceptive, Atelier sunete din
natură, Atelier de lectură și muzică.



Excursii tematice pentru grupuri școlare 

Tur ghidat în Grădina Senzorială
Turul ghidat presupune interacțiunea prin activități specifice fiecărei zone în
vederea stimulării vizuale, tactile, auditive, gustative și olfactive. Integrarea
senzorială facilitează procesul de învățare, îi ajută pe copii, adolescenți și adulți să
înțeleagă și să asimileze emoții, comportamente și să se adapteze la diverse
situații de viață.

Vizitele beneficiază de Programul cele 8 simțuri, prin care copiii învață despre
simțurile corpului și participă la ateliere senzoriale, în funcție de oferta aleasă.
Programul include jocuri de cunoaștere a grupului (icebreakers), jocuri de grădină
și o activitate tematică despre emoții și simțuri, cu durata de 30 de minute fiecare.
Atelierele au durata de 30-60 de minute, în funcție de activitate și de numărul de
participanți



Workshopuri de dezvoltare
personală

Atelier Mindfulness și meditație în
Grădina Zen, Atelier Aritmetică
Mentală, Atelier de pictură și desen -
Art Terapie, Atelier Dezvoltare
Personală

Psihoterapie și consiliere:
terapii anti-stres, psihoterapie

logopedie, terapie cognitiv-
comportamentală, art-terapie,
terapie ocupațională, terapie
senzorială, terapie de grup, 

 consiliere psihologică și parentală,

Închiriere cabinete și zone din grădina senzorială
Punem la dispoziția viitorilor parteneri cabinete ce se pot folosi pentru terapie.
Cele 9 zone din grădină sunt disponibile pentru diverse evenimente
(workshopuri, tabere, petreceri, teambuilding, lansări de carte etc.)



REZULTATELE ANULUI 2021

Evenimente open doors pentru public si invitati- peste 150 de persoane
participante. 
Tabere urbane- 30 de persoane participante. 
Noaptea in care Fantomele nu există- 25 de persoane participante 
Picnic în Grădina Senzorială-  40 de persoane participante (părinți și copii). 
Weekend la Senzoria- ateliere de toamnă- 25 de persoane participante 
Vizite de la grădinițe, școli, centre educaționale. Peste 400 de persoane participante
(copii și însoțitori). 

Am facilitat următoarele activități:

În anul 2021, echipa SENZORIA s-a dedicat organizării și derulării de programe
educaționale, însoțite de campanii și ateliere de conștientizare în domeniul
sănătății mintale și stării de bine.

Vizita AJOFM DB
Vizita DAS Niculesti
Intalnire Liceul Romano-Finlandez
Fundatia Filantropica Metropolis
Parteneriat Ken Academy
Parteneriate CSEI Peris, Scoli speciale din jud Prahova

Asociația SENZORIA a realizat parteneriate și întâlniri cu organizații publice și private
pentru susținerea cauzelor sociale comune:



REZULTATELE ANULUI 2021

Evenimente publice

Peste 150 de participanți

Peste 150 de participanți

30 de participanți

30 de participanți

25 de participanți

25 de participanți

40 de participanți



REZULTATELE ANULUI 2021

25 de participanți

25 de participanți25 de participanți

25 de participanți 37 de participanți

30 de participanți 90 de participanți



SENZORIA ÎN MEDIA

SOCIAL MEDIA

FACEBOOK - https://www.facebook.com/asociatiasenzoria/

INSTAGRAM - https://instagram.com/senzoria_ro

Page likes: 2,658
Followers: 2,896
Post impact mediu lunar (reach):

Posts: 197
Followers: 1,621
Post impact mediu lunar (reach):

COMUNICATE DE PRESĂ/ APARIȚII ÎN MEDIA

https://senzoria.ro/blog/comunicat-de-presa-senzoria-experiente-senzoriale-
si-stare-de-bine-in-prima-gradina-senzoriala-integrata-intr-un-centru-de-
dezvoltare-personala/
https://moderndads.ro/experiente-senzoriale-pentru-intreaga-familie-ai-aflat-
de-senzoria/
https://centruldepresa.ro/comunicate-de-presa/senzoria-experiente-
senzoriale-si-stare-de-bine-in-prima-gradina-senzoriala-integrata-intr-un-
centru-de-dezvoltare-personala
https://centruldepresa.ro/comunicate-de-presa/evenimentele-verii-la-
senzoria-in-gradina-senzoriala
https://www.comunicatedeafaceri.ro/evenimente/evenimentele-verii-la-
senzoria-in-gradina-senzoriala



 ABILITĂȚI DOBĂNDITE PRIN ȘCOALĂ DATE FINANCIARE

Venituri totale 2021: 107,264.30 lei
Sumă încasată din contracte de sponsorizare: 25,505 lei

Date bancare- Asociația SENZORIA
CUI: 43883010
IBAN: RO80BTRLRONCRT0596070201 deschis la Banca Transilvania



ACȚIUNI PLANIFICATE ÎN ANUL 2022

Construirea unei campanii ”Împreună facem fapte mărețe” care oferă
ore gratuite de terapie copiilor din comunitatea Niculești;
Facilitarea de sesiuni online de tip webinar, prin care sa oferim
informatii despre beneficiile terapiei;
Cresterea numărului de beneficiari ai serviciilor de terapie și dezvoltare
personală oferite la centrul Senzoria;
Realizarea unui tur ghidat, virtual, care va fi disponibil gratuit pe site-ul
asociatiei;
Organizarea unui eveniment public care sa promoveze diverși
facilitatori ai starii de bine (terapeuti, profesori de yoga, dans etc.);
Dezvoltarea retelei de parteneri;
Oferirea pe site a unor materiale promotionale care sa ajute
comunitatea sa se conecteze la starea de bine (materiale de tip:
inregistrari audio cu meditatii ghidate, material audio-video cu exercitii
de yoga etc.);

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.



DONEAZĂ ORE DE TERAPIE

DONAȚIE DIRECTĂ accesând linkul:
 

DONAȚIE prin Transfer Bancar către contul asociației: 
RO80BTRLRONCRT0596070201

Banca Transilvania, Asociatia SENZORIA
 

Direcționezi 3,5% din impozitul pe venit (SALARIAȚII complează
FORMULARUL 230

 

PERSOANE FIZICE

COMPANII

DIRECȚIONEAZĂ 20% din impozitul pe profit
FINANȚEAZĂ UN PROIECT SENZORIA

SUSȚINE UNUL DIN EVENIMENTELE NOASTRE

SPONSORIZARE

Dacă sunteți reprezentantul unei companii și doriți să sponsorizați
unul din programele noastre sau să deveniți parteneri ai Asociației, vă

rugăm să ne contactați pe email la contact@senzoria.ro

VOLUNTARIAT

Implicați-vă ca voluntari în proiectele SENZORIA!
Scrieți-ne la adresa contact@senzoria.ro sau contactați-ne
telefonic la numărul 0755 366 117 pentru a stabili o primă

întâlnire.



https://www.facebook.com/asociatiasenzoria

https://instagram.com/senzoria_ro

Asociația Senzoria

Adresa: Sat MOVILA 163 C,
 Com. Niculești, jud. Dâmbovița 

Email: contact@senzoria.ro
Telefon: 0755 366 117

www.senzoria.ro
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