
MIFNE România
ASOCIAȚIA PUNCT DE COTITURĂ

ÎN AUTISM TIMPURIU

Campania Sensory Play Book & Blanket, 

sprijină proiectul MIFNE România, patronat de Nicolae al României

Sensory Play Book & Blanket 

MIFNE promovează recunoașterea semnelor precoce în autism și oferă 

tratament intensiv pentru bebeluși (0-2 ani) identificați la risc  de a 

dezvolta autism, abordând familia ca întreg .

www.mifne.ro
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“Centrul Mifne (”Mifne” înseamnă ”punct de cotitură” în ebraică) a fost înființat în anul 

1987 în Israel. A fost primul program de intervenție din lume, pentru copii mici cu autism 

și care a inclus întreaga familie nucleară.

Importanța metodei Mifne derivă din vârsta foarte fragedă a detectării sugarilor cu risc 

de autism și din intervenția foarte timpurie, care are loc în primii doi ani de viață, 

când creierul este încă foarte flexibil și poate schimba conexiunea neuronală într-o 

direcție adecvată.

Nu toţi părinţii sunt atât de norocoşi să primească o privire sau 

un zâmbet de la copilul lor! 

Acest lucru poate schimba viitorul unui copil. Produce schimbarea vieţii, atât a familiei, 

cât și a întregii comunități.” Dr. Hanna Alonim

www.mifne.ro



Sensory 
Play Book 

Age 0-2 years 

www.mifne.ro



Sensory 
Play Book 

Age 3-7 years 
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MIFNE promovează recunoașterea semnelor precoce în autism și oferă tratament intensiv 

pentru bebeluși (0-2 ani) identificați la risc de a dezvolta autism, abordând familia ca 

întreg. Metoda se concentrează pe întreg spectrul de componente ale dezvoltării 

copilului: aspectele fizice – senzoriale – motorii – emoționale – cognitive, prin utilizarea 

Terapiei prin Joc Reciproc.                                       . 

Timpul este esenţial! “Identificarea semnelor precoce ale autismului în primul an de 

viată al bebelușului oferă TIMP familiei să intervină până în vârsta de doi ani, când 

creierul bebeluşului se află la apogeul plasticității, creșterea și conexiunile dintre 

celulele nervoase putând fi influențate. Acest lucru contribuie la reducerea 

semnificativă a gravității simptomelor în autism. Mifne este speranţă pentru reducerea 

prevalenţei autismului în lume.”

“Early detection can save your child!“Dr. Hanna Alonim

Proiectul Mifne România, derulat prin ASOCIAȚIA PUNCT DE COTITURĂ ÎN AUTISM TIMPURIU, 

are ca misiune socială îmbunătățirea calității vieții familiilor care au copii cu autism.

În planul comun al parteneriatului româno-israelian se are în vedere deschiderea în orașul

Piatra-Neamț al unui centru MIFNE. Fondatorul asociației si inițiatorul proiectului este 

Sînziana Burcea - psiholog clinician și psihoterapeut, format în metoda MIFNE din Israel.       .

www.mifne.ro

Dr. Hanna Alonim



CAMPANIA SENSORY PLAY BOOK & BLANKET

SUSȚINE PROIECTUL MIFNE ROMÂNIA

Cărțile senzoriale și covorașul senzorial reprezentă un mijloc de interacțiune și încurajează

contactul emoțional dintre copii și părinți. Totodată, acestea sprijină acțiunile de fundraising 

ale asociației pentru identificarea și tratarea bebelușilor aflați la risc de a dezvolta autism și 

familiile lor.

Cărțile și covorașul senzorial sunt realizate în cadrul asociației APCAT, create de Marina 

Lebedi, voluntar al ONG-ului ale cărei valori se armoniezează cu misiunea noastră. 

Marina iubește psihologia dar și croitoria, având un deosebit simț estetic. În mâinile ei se 

regăsește universul copilăriei, lucrat cu meticulozitate și delicatețe.

Bucuria copilului tău este speranță pentru părinții care beneficiază de 

acțiunile centrului Mifne România.

Nicolae al Romaniei, nepotul Regelui Mihai I, 

împreună cu soția sa Alina-Maria de Roumanie, 

prin deschiderea şi empatia lor, şi-au îndrep-

tat atenția către conceptul Mifne şi se implică 

în demersul asociației, în acord cu partene-

riatul româno-israelian. Considerăm că valorile 

comune conţin şi sprijină misiunea organizaţiei 

de a îmbunătăţi calitatea vieții familiilor care 

au copii cu autism. În calitate de părinți, au 

explorat cartea împreună cu Maria-Alexandra, 

fiica lor, mărturisindu-ne faptul că această 

carte încurajează jocul reciproc și interacțiu-

nea părinți-copii.                        .   .

www.mifne.ro



Când sunt încurajați bebelușii și copiii învață 

mai bine să își folosească creativitatea și 

imaginația. 

Cartea Sensory Play Book este un produs 

handmade cu dragoste creat pentru copii și 

părinți, un sprijin pentru tratarea bebelușilor

aflați la risc de a dezvolta autism și familiile 

lor         .                                                    .

Sensory Play Book este un joc suport,creat și con-

struit special nevoilor psihologice atunci când cei 

mici se joacă.                               .

Este important ca în stimularea prin joc a unui copil

să se țină cont de mai multe aspecte: emoțional, 

social, cognitiv.                           .   

Sensory Play Book

Îmbină mai multe tipuri de jocuri precum: joc sen-

zorial, joc interactiv, joc imaginativ. Dezvoltă flexi-

bilitatea gândirii și competențe sociale încurajând 

copilul să aibă posibili parteneri de joacă.        .

Această carte cuprinde un univers necesar 
copiilor pentru dezvoltarea psiho-socio-
emoțională.  

Cartea Sensory Play Book stimulează senzorial: vizual, cromatic, 

tactil, kinestezic. Dezvoltă creativitatea și imaginația cu ajutorul 

elementelor de art-terapie. 

www.mifne.ro



Cărțile încurajează interacțiunea umană și împărtășirea gândurilor și emoțiilor 

de orice tip. Ușor de manevrat și oricând la îndemână cartea senzorială este 

un instrument amplu de învățare.

Experiența Cărții și Jocul
Oferă bogăție senzorială:  cunoaștere tactilă, vizuală, perceptivă, aspecte 

care creează confort și căldură în interacțiunea cu paginile cărții.

Contactul cu diverse materiale permite înțelegerea cognitivă: formă, dimen-

siune 2D și 3D, culoare. Culorile, atent selectate și îmbinate printre file, am-

plifică emoțiile copilului care trăiește în mod autentic povestea lui transpusă 

în fiecare pagină.

Au fost create două cărți pentru copii.

Sensory Play Book  0-2 ani | Sensory Play Book  3-7 ani

www.mifne.ro



Cum poți primi Cartea?

DONEAZĂ suma de 495 lei în contul Asociației Punct De Cotitură în Autism Timpuriu 

și primești cartea personalizată cu numele copilului căruia i se adresează.

Detalii legate de donație, verisunea de carte aleasă, numele copilului și transport 

vor fi discutate la numărul de telefon 0725.969.250 sau adresând un mesaj către 

email: office@mifne.ro.

Mențiuni: Perioada de livrare variază între 3 – 10 zile și diferă în funcție de disponi-

bilitatea pe stoc. Transportul coletului se face cu Fun Curier. Costul de livrare nu 

este inclus în donația efectuată.

Sensory Play Book la tine Acasă

Deseori cumpărăm mai multe jucării care să cuprindă ansamblul de jocuri pe care 

această carte îl oferă într-un singur produs. Copiii îndrăgesc cărțile senzoriale din 

primele clipe, fiind ușor de jucat și transportat oriunde ar fi. O poate primi copilul tău 

sau o poți oferi în dar!

www.mifne.ro



Covorasul Sensory Play Blanket este un 
produs handmade cu dragoste cusut de 
mâinile îndemânatice ale Marinei, creat 
pentru bebeluşi. Covorasul este un altfel 
de centru de activităţi care poartă bebe-
luşul într-o lume serenă, îndemnându-l 
să descopere treptat, însoţit de părinte, 
diversele zone de joacă pe care acest 
covoraş le oferă.

Sensory Play Blanket

Sensory Play Blanket este potrivit pentru bebeluşii între 4 luni şi 24 de luni.

Stimulii senzoriali ai covorasului sunt catalizatori pentru bebeluş în cunoaşterea lumii 
exterioare activându-i simţurile: tactil, vizual, auditiv, kinestezic, proprioceptiv.
Bebelușul, apucă, trage, aruncă,vede, simte și cunoaște. El comunică cu stimulii care 
devin prietenoşi prin jocul senzorial, susţinut de conecatarea cu părinţii.

DONEAZĂ suma de 595 lei în contul Asociației Punct De Cotitură în Autism Timpuriu 

și primești covorașul.

Detalii legate de donație și transport vor fi discutate la numărul de telefon 

0725.969.250 sau adresând un mesaj către email: .office@mifne.ro

Perioada de livrare variază între 5 – 14 zile.

www.mifne.ro



DONEAZĂ RO92 BTRL LEUR CRT 0579834001
SWIFT: BTRLRO22NTA

RO45 BTRL RON CRT 0579834001

Alida - fotograf de nou-nascut, maternitate si familie

Ciprian Iorgu - fotograf Studio ilLUSio Picolo Design|

Susținători:

0725.969.250 o fice@mifne.rof www.mifne.ro

Str. Aurel Dumitrașcu, Nr 27, 
Piatra Neamț - România

Asociația Punct De Cotitură
În Autism Timpuriu
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