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SUMAR EXECUTIV
Anul 2018 a fost marcat atât de un impact sporit al eforturilor de informare cât și
de creșterea capacității de intervenție în cadrul programelor de terapie și extinderea
taberelor terapeutice către familii adoptive sau care au copii în plasament. Pe scurt:
 Peste 1.000 de persoane au fost expuse la informații despre adopție în cadrul
evenimentelor publice organizate;
 Peste 150.000 de persoane au vizualizat materialele video informative produse
și distribuite online (precum „Ghidul Adopției” sau emisiunile „Născuți din Inimă”);
 Peste 250 de persoane au participat la cursurile de îngrijire competentă a
copiilor cu istoric de traumă și am introdus cursuri noi de fileo-terapie prin joc
pentru părinții adoptivi participanți la taberele terapeutice;
 Peste 70 de părinți adoptivi au participat la grupurile de suport;
 75 de copii au beneficiat de cel puțin o tabără terapeutică în cursul anului;
 Peste 40 de copii au beneficiat de programul de terapie prin artă și joc în care
am introdus, din luna septembrie, o componentă de terapie prin muzică;
 68 de voluntari inimoși ne-au susținut activitățile în cursul anului 2018.
Mulțumim tuturor celor care au făcut toate aceste lucruri posibile, începând
cu angajații și colaboratorii noștri care au pus atât de mult suflet, până la voluntari,
sponsori și parteneri a căror implicare a fost critică pentru a putea derula toate
proiectele.
În 2019 ne dorim să mărim impactul prin dezvoltarea unui ghid de bune practici
pentru realizarea grupurilor de suport, creșterea capacității de producție a materialelor
informative online și să dezvoltăm serviciile de terapie în vederea adresării tulburărilor
de procesare senzorială, domeniu în care ne confruntăm cu o lipsă acută de informație și
strategii de intervenție, România având foarte puțini specialiști în domeniu.
Liviu Mihăileanu
Președinte
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VIZIUNEA ȘI MISIUNEA NOASTRĂ
Copiii abandonaţi reprezintă categoria socială cea mai vulnerabilă, iar incapacitatea de a
le oferi o familie cauzează probleme sociale complexe cu efecte pe termen lung. De aceea:

VIZIUNEA noastră este ca fiecare copil să crească într-o
familie în care să fie îngrijit cu o dragoste competentă.

MISIUNEA noastră este să ne implicăm în promovarea
adopţiei, a plasamentului familial şi sprijinirea integrării
copiilor în familii.

Asociația Tzuby’s Kids este autorizată să desfășoare servicii în domeniul adopției
interne de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție
(ANPDCA), este membră a Alianţei România Fără Orfani (ARFO) și parte a Consorţiului
de Traumă al Alianţei având formatori acreditati ANC/CNFPA.
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DOMENII DE ACTIVITATE
1. Informare și consiliere în adopţie
În cursul anului 2018, peste 1.000 de persoane au fost informate cu privire la
nevoia de implicare în adopție și plasament familial, atât prin evenimente publice cât și
prin ședințe individuale la sediul Asociației. Serviciile oferite au inclus:
 Consultanţă juridică în protecţia drepturilor copilului şi reprezentare juridică;
 Consiliere psihologică și juridică în vederea adopţiei;
 Informare publică cu privire la evoluția psiho-afectivă a copiilor în familii
comparativ cu servicii rezidențiale.

Consiliere individuală

Evenimente publice de
conștientizare

Unul dintre evenimentele publice a fost organizat pe data de 2 iunie 2018 – Ziua
Națională a Adopției, în parteneriat cu Primăria Sectorului 5 și Centrul Cultural și de
Tineret Ștefan Iordache. Alături de standul de informații privind adopția, au fost
organizate ateliere de pictură, face-painting, tir cu arcul, desen pe asfalt și craft-uri cu
materiale neconvenționale. Un rezumat al zilei puteți găsi aici.
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2. Grupuri de suport pentru familii adoptive
De multe ori părinții
adoptivi au sentimentul că sunt
singurii care trec prin momente
dificile, ceea ce adânceşte
suferinţa și are un impact
negativ direct asupra copiilor. A
afla că mai sunt şi alţii care trec
sau au trecut prin situaţii
similare este în sine o uşurare.
Prin procesul de interacţiune
specific grupului, desfășurat într-un cadru securizat (confidenţialitatea fiind cuvântul
cheie), participanții la grupurile de suport au ocazia să primească ei înşişi răspunsuri şi să
ofere totodată suport pentru alţii.
În cursul anului 2018, peste 70 de părinți adoptivi au participat la întâlnirile
noastre unde am abordat tematici precum:
 Înțelegerea suferinței copilului adoptat
 Nevoile “speciale” ale copiilor adoptați
 Cum ajutăm copilul să-și accepte povestea de viață
 Înțelegerea copilului care își plânge pierderea
 Simptomele tulburărilor de atașament
 Vindecarea emoțională a copilului adoptat
 Provocări post-adopție pentru părinți și copii
 Furia copilului adoptat
 Sentimentele adopției la părinți și copii
 “Fanteziile” cu privire la părinții biologici
 Rușinea toxică a copilului adoptat
 Teama de abandon a copilului adoptat
 Identitatea copilului adoptat
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 Provocările copiilor adoptați la școală și grădiniță
 Conturarea sentimentului de putere personală la copii
 Acceptarea identității
Încurajăm participarea atât a părinților care deja au adoptat, cât și a celor care sunt
în proces de atestare sau se gândesc să devină părinți adoptivi. În acest fel, viitorii părinți
adoptivi pot beneficia de experiența celor care deja au trecut prin acest proces, pot să
cunoască provocările specifice și se pot pregăti mai bine psiho-emoțional pentru
momentul integrării unui copil adoptat în familie.

3. Intervenții terapeutice pentru copii care au experimentat abuz,
neglijare gravă, abandon
Legătura dintre joc,
artă şi sănătatea psihoemoţională a fost recunoscută
ştiinţific încă din secolul al
XIX-lea. Întrucât ne dorim să
diminuăm simptomele
emoționale și
comportamentale specifice
copiilor cu istoric de traumă,
în 2018 am iniţiat proiectul

.

„Art&Play Therapy” prin care
sprijinim dezvoltarea
durabilă psiho-socială a
copiilor care au suferit
abandon, neglijare gravă şi

.

abuz.
Copiii au parte de o evaluare psihologică iniţială, un program specializat de
intervenţie şi evaluarea ulterioară a progresului sau a schimbărilor apărute. Evaluăm şi
urmărim progresul copiilor prin intermediul unor teste specifice, calibrate la nivel
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național și licenţiate Cognitrom în vederea identificării simptomelor specifice copiilor
care au suferit abandon, neglijare gravă, abuz.

IDENTIFICARE SIMPTOME ŞI
EVALUARE CONTINUĂ
•
•
•
•
•
•
•
•

Tulburarea
opozitionismului
provocator
Tulburarea de conduita
PCS – agresivitate
Anxietate de separare
Anxietate generalizata
Fobie sociala
Stres posttraumatic
Tulburare reactiva de
atasament

PROGRAM SPECIALIZAT DE
INTERVENŢIE. Printre rezultatele
obţinute:
• Intelegerea emotiilor si
cresterea capacitatii de
relationare,
• Imbunataţirea abilitaţilor de
atenţie şi concentrare,
scaderea tensiunii şi a
frustrarilor,
• Dezvoltarea capacitaţilor de
comunicare şi exprimare,
dezvoltarea imaginaţiei
creatoare,
• Capacitatea de a depaşi frici
şi fobii.

În decursul anului, peste 40 de copii au beneficiat de programul de terapie
prin artă și joc în care am introdus, din luna septembrie, o componentă de terapie prin
muzică.

4. Academia de Training pentru îngrijirea competentă a copiilor cu
istoric de traumă
În cadrul programelor Academiei de Training, Asociația Tzuby’s Kids a
instruit peste 250 de persoane în cursul anului 2018. Asociația “Tzuby’s Kids”
oferă cursuri de înțelegere și intervenție la copiii cu istoric de traumă din 2015, până
în prezent peste 800 de persoane fiind instruite în înţelegerea traumei și a
modalităților eficiente de intervenție.
Structura cursurilor include noțiuni privind comportamentul copilului cu
istoric de traumă şi cauzele asociate, tipurile de traumă şi ciclul de ataşament,
tulburarea de ataşament (cauze, simptome şi metode de intervenţie), ciclul furiei,
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precum și studii de caz video (intervenţii ale specialiștilor în cazuri reale cu explicarea
cauzelor, a metodelor de intervenție și a rezultatelor).
Metodologia de intervenție se bazează pe principiile TBRI (Trust-Based
Relational Intervention®), o metodă dezvoltată de Dr. Karyn B. Purvis şi Dr. David R.
Cross în cadrul TCU Institute of Child Development pentru vindecarea copiilor cu
istoric de traumă. Cursurile sunt susţinute de formatori acreditaţi ANC / CNFPA,
membri ai Consorţiului de Traumă al Alianţei România Fără Orfani.

5. Tabără terapeutică pentru copii instituționalizați
În parteneriat cu Asociația Anchor of Hope, am organizat în cursul lunii august
2018 o tabără terapeutică pentru peste 40 de copii din sistemul de protecție
(apartamente sociale) în care am avut intervențiie bazate pe principiile TBRI (TrustBased Relational Intervention®) într-un mod programat, fiecare voluntar lucrând pe tot
parcursul taberei cu un singur copil. Rezultatele nu s-au lăsat aşteptate. Până la sfârşitul
taberei, ne-am putut bucura de:
 copii care şi-au învins temeri şi au devenit mai încrezători în ceea ce pot face;
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 copii care au ajuns sa aibă un comportament conciliant deşi au venit cu un istoric
de comportament violent;
 copii care şi-au manifestat emoţiile şi sentimentele prin arte plastice;
 copii care au învăţat cât de bine este să lucreze împreună, să nu rănească, să aibă
respect, şi că aceste lucruri constituie premisa pentru a se putea bucura cu
adevărat unii de alții.

Click aici pentru un scurt material video al taberei.

6. Tabere terapeutice pentru familii adoptive și de plasament
Asociația Tzuby’s Kids a organizat, în cursul anului 2018, două tabere de
weekend pentru familii adoptive și de plasament. Participanții au fost atât din București,
cât și din Brașov, Buzău, Galați, Hunedoara, Sibiu și Tulcea.
Părinții au beneficiat de sesiuni de terapie de grup, instruire în TBRI (Trust-Based
Relational Intervention) prin exemple practice precum și instruire în fileo-terapie prin
joc. În tot acest timp, cei 35 de copii care au beneficiat de aceste tabere împreună cu
familiile lor, au avut parte de jocuri terapeutice și de un timp de conectare cu părinții lor.
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Click aici pentru un scurt material video

7. Lobby & advocacy
În România sunt 57,000 de copii asupra cărora a fost instituită o măsură de
protecție. Din păcate, doar 5,7% dintre aceștia sunt adoptabili și doar 1,3% au fost
adoptați anul trecut.
Din acest motiv, am continuat să susținem activ acțiunile Alianței România
Fără Orfani (ARFO) în vederea modificării Legii 273/2004 privind regimul juridic
al adopției și în cursul anului 2018. În acest sens, am participat la dezbateri publice, la
grupuri de lucru precum și realizarea de studii, analize și rapoarte care au stat la baza
modificărilor propuse. Argumentele au fost susținute și în dezbateri, emisiuni tematice și
de știri la posturi precum TVR1, ProTV, Digi24, Antena1, National TV, B1TV, Nasul TV,
A7TV, Speranța TV.
Una dintre acțiunile publice în care ne-am implicat activ a fost evenimentul
“Amprenta Familiei”, organizat pe holurile Palatului Parlamentului, ocazie prin care
parlamentarii au putut interacționa direct atât cu copiii adoptați, cât și cu părinții și
poveștile de viață ale acestora. Click aici pentru un material video al evenimentului.
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Argumentare în dezbateri publice
și grupuri de lucru

8. Alte proiecte

Certificat de viață
În martie 2018, Asociația
Tzuby’s Kids a semnat un protocol de
colaborare cu Asociația „Inima
Copiilor”, Spitalul Clinic de Urgență
pentru Copii „Maria S. Curie”, Direcția
Generală de Asistență Socială și
Protecția Copilului Sector 4 și
Asociația Anchor of Hope cu scopul de
a contribui la identificarea și
monitorizarea copiilor
diagnosticați cu afecțiuni medicale
grave în risc de abandon sau
părăsiți în maternitate.

Evenimente de advocacy
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Această categorie de copii nu beneficiază întotdeauna de același nivel de prioritate
medicală iar, dacă sunt transferați pentru intervenție medicală de specialitate, situația lor
din perspectiva protecției sociale are de suferit. În tot procesul de intervenție socială, de
la obținerea CNP-ului până la externarea copilului într-o familie pregătită să îngrijească
de un copil cu afecțiuni și intervenții medicale recente, intervenția necesită un concept
integrat de servicii.
Proiectul este în stadiul în care au fost definite procesele de lucru, a fost dezvoltată
aplicația necesară digitalizării procesului și se stabilesc întâlnirile de lucru cu
maternitățile din București și județele limitrofe. Rezultatul scontat este un model de
îngrijire eficient care să faciliteze intervenția rapidă și abordarea integrată care să
poată fi extins la nivel național.

Terapie pentru copii instituționalizați și instruire
pentru educatori
În urma evoluției nefavorabile a tranziției unor surori cu multiple traume într-un
apartament social, ne-am implicat în susținerea serviciilor de terapie pentru copil și
instruire în “Cercul Siguranței” pentru educatorii din apartament. Evoluția copiilor a
fost pozitivă și atmosfera în apartamentul social s-a îmbunătățit considerabil însă un
process de vindecare real cu progrese pe temen lung ar impune transferul copiilor într-o
familie care să le asigure atât de necesarul echilibru psiho-afectiv.

Servicii medicale stomatologice pentru copii
instituționalizați
Centrul Medical Hygeea ne-a oferit anul acesta servicii
medicale stomatologice pentru 170 de copii instituționalizați.
Beneficiarii au fost copii din apartamentele sociale și centrele
din subordinea DGASPC Sector 4, DGASPC Sector 5 și DGASPC
Sector 6.
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Distribuție de cadouri
Chiar dacă acordarea de sprijin material nu este unul dintre obiectivele noastre
principale, în situația în care nu ne îndepărtează de la activitățile de bază, suntem
bucuroși să intermediem astfel de acțiuni, dacă beneficiarii sunt copii care nu sunt în
atenția altor sponsori / donatori.
Astfel, în decembrie 2018, am avut bucuria să intermediem distribuția de cadouri
pentru 94 de copii:
 40 de cadouri din partea angajaților PwC România pentru copii aflați în atenția
serviciilor de prevenire a DGASPC Sector 4, respectiv
 54 de cadouri din partea angajaților Ministerului Transportului și a Bisericii
Petra către beneficiarii Centrului de Zi și Recuperare Copii cu Handicap „Harap
Alb” din București.

Cadouri PwC Romania

Cadouri Ministerul
Transportului
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CARE SUNT URMĂTORII PAȘI?
În 2019 intenționăm să continuăm și să dezvoltăm proiectele începute însă două
direcții vor avea o atenție specială de dezvoltare.

Tzuby’s Kids TV
În cursul anului 2018, peste 150.000 de persoane au vizualizat materialele
video informative produse și distribuite online printre care:
 „Ghidul Adopției”, realizat în parteneriat cu DGASPC Sibiu, peste 25.000 de
vizualizări (facebook și youtube)
 Emisiunile „Născuți din Inimă” – trei episoade produse în 2018 cumulând peste
50.000 de vizualizări

Ghidul Adopției

Emisiunea
"Născuți din inimă"

Date fiind carențele de informare existente în domeniul adopției și a plasamentului
familial în România, considerăm că este unul dintre obiectivele noastre majore
dezvoltarea acestor servicii de informare.
Astfel, în cursul anului 2019, intenționăm să mărim capacitatea de producție a
materialelor video de calitate prin care să sensibilizăm și să informăm populația cu
privire la modul de implicare în plasament familial și adopție dar și a modalităților
eficiente de intervenție la copiii cu istoric de traumă.
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Centru de terapie senzorială
Experiența ultimilor 3 ani ne arată
că majoritatea copiilor care au suferit abuz,
neglijare, abandon, prezintă tulburări de
procesare senzorială, adesea cauze ale
diagnosticelor de comportament
hiperkinetic cu deficit de atenție (THDA,
ADHD). Dacă nu este depistată și tratată
corespunzător, această tulburare poate
perturba semnificativ funcținoarea socială, școlară sau profesională.
Principiul din spatele terapiei cu integrare senzorială este capacitarea copiilor cu
probleme de procesare senzorială să experimenteze un nivel optim de stimulare și
autocontrol, ceea ce contribuie la refacerea arhitecturii cerebrale a copilului. Acest tip de
intervenție este folosită în terapiile de ultimă oră pentru autism și poate scădea
anxietatea, ajutându-i pe copii să fie mai încrezători și mai deschiși pentru interacțiunea
cu mediul.
În tratamentul tulburărilor de procesare senzorială, terapeuții adaugă la cele cinci
simțuri tradiționale două simțuri „interne”: conștientizarea corpului (proprioceptiv) și
mișcarea (vestibular). Receptorii aflați în articulații și ligamente facilitează controlul
motor și postura; receptorii vestibulari, localizați în urechea internă, transmit creierului
poziția corpului și unde este în spațiu, cheia pentru echilibru și coordonare, printre altele.
Dat fiind faptul că, în România, avem foarte puțini specialiști în România și ne
confruntăm cu o lipsă acută de informație și strategii de intervenție, unul dintre
angajații Asociației Tzuby’s Kids este în curs de acreditare pentru intervenții specifice
tulburărilor de procesare senzorială, urmând ca, în cursul anului următor, să
demarăm un proiect de înființare a unui centru de terapie senzorială.

