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SUMAR EXECUTIV
Anul 2019 a avut urmări semnificative în comunitate ca urmare a serviciilor oferite de Tzuby’s
Kids. Un an marcat nu doar de consolidarea și creșterea serviciilor dar și de identificarea și
promovarea bunelor practice în domeniul serviciilor de suport post-adopție în România.

50 persoane consiliate în vederea adopției
Peste 1.000 de persoane informate în cadrul evenimentelor
publice
57 de părinți participanți la grupurile de suport

48 de copii în programul de intervenție terapeutică
326 de persoane instruite de formatorii Academiei de
Training Tzuby's Kids
Tabără terapeutică pentru aproape 40 de copii
instituționalizați
76 voluntari tzubystici

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 2020 ne dorim să mărim impactul prin capacitarea altor organizații să ofere servicii la cel
puțin același nivel de calitate prin punerea la dispoziție a bunelor practici identificate și
susținerea acestora în dezvoltarea serviciilor de suport în scopul integrării de succes a copiilor
în familii.
Liviu Mihăileanu
Președinte
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VIZIUNEA ȘI MISIUNEA NOASTRĂ
De patru ani ne implicăm activ în situația copiilor abandonați din România, întrucât:

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 2019, am consiliat în mod direct aproape 50 de persoane în vederea adopției
și a plasamentului familial. Serviciile oferite au inclus:
•

Informare cu privire la procesul adopției în funcție de specificitatea fiecărui caz;

•

Consiliere psihologică pe parcursul procesului adopției;

•

Consiliere juridică în vederea adopției.

De asemenea, prin acțiunile publice realizate pe parcursul anului, peste 1.000 de persoane
au fost informate cu privire la nevoia de implicare în adopție și plasament familial, cu accent
asupra evoluției psiho-afective a copiilor în familii comparativ cu îngrijirea în servicii
rezidențiale, după cum urmează:
15 mai 2019 – Ziua Internațională a Familiei organizată în parteneriat cu Sun Plaza România.
Evenimentul a cuprins o serie de ateliere pentru părinţi şi copii timp în care au avut
posibilitatea să realizeze o planșă cu amprenta mâinilor tuturor membrilor familiei. Scopul
evenimentului a fost de a atrage atenția asupra faptului că, în România, peste 50.000 de copii
au nevoie de o familie alături de care să își pună amprenta în societate.
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2 iunie 2019 – Ziua Națională a Copilului Adoptat organizată împreună cu Alianța România
Fără Orfani (ARFO). Evenimentul a fost organizat în Parcul Herăstrău din București, în
partereriat cu Asociația Green Revolution (Roaba de Cultură) și a inclus activitati de conectare
parinte-copil, ateliere de pictură și desen, jocuri, mărturii ale unor familii adoptive pe scena
amenajată a Pajiștii Pescăruș precum și un concert de muzică Gospel susținut de formația New
Levites.
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2. Grupuri de suport pentru familii adoptive
„După ce ies de aici mi se pare că viața noastră e chiar ușoară”, ne spune una dintre mămici iar
alta ne povestește cum a fost felicitată pentru faptul că, în curtea școlii, copilul ei a gestionat
criza unui coleg pe care nu-l cunoștea însă căruia i-a aplicat tehnici învățate la sesiunile de
terapie Tzuby’s Kids.
Grupurile de suport pentru părinți adoptivi sunt privite holistic, întrucât, în paralel lucrăm cu
copiii astfel încât ei să deprindă instrumente și mecanisme de reziliență iar părinții să poată
lucra mai departe acasă. Puteți urmări un scurt material video aici. În cursul anului 2019, 57 de
părinți adoptivi și de plasament au beneficiat de întâlnirile organizate special pentru ei,
abordând, totodată, tematici de interes pentru ei (în parte propuse chiar de părinți).

Dat fiind succesul acestui program,
precum și a faptului că alte organizații
au dorit să deschidă astfel de servicii în
alte zone din România, în cadrul
Summit-ului ARFO2019, psihologul
Tzuby’s Kids - Paul Dîrmon, a
împărtășit cu organizații din toată țara
rezultatele ultimilor trei ani de
activitate, arătând provocările, dar și
bunele practici identificate pe parcurs.
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3. Intervenții terapeutice pentru copii care au experimentat abuz,
neglijare gravă, abandon
Pe parcursul anului 2019, am continuat programul
specializat de intervenţie terapeutică de grup pentru
copii care au suferit abuz, neglijare severă, abandon
pentru un număr de 48 de copii. Simptomatologia
identificată a inclus tulburări precum opoziționism
provocator, tulburare de conduită, anxietate de separare,
tulburare reactivă de atașament, iar, printre rezultatele
obținute s-au identificat progrese în:
•

înțelegerea emoțiilor şi creşterea capacităţii de
relaţionare,

•

îmbunătățirea abilităţilor de atenție şi concentrare,
scăderea tensiunii şi a frustrărilor,

•

dezvoltarea capacităților de comunicare şi
exprimare, dezvoltarea imaginației creatoare,

•

creșterea capacității de a depăși frici şi fobii.
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4. Academia de Training pentru îngrijirea copiilor cu istoric de
traumă
În cadrul programelor Academiei de Training, Asociația Tzuby’s Kids a instruit 176 de
persoane în cursul anului 2019 în:
•

Cursuri introductive de traumă susținute de formatori autorizați Tzuby’s Kids

•

Curs pentru părinți privind educația sexuală a copiilor susținut de psiholog Anda Mogoș

•

Cursul Cercul Siguranței susținut de Paul Dîrmon, psiholog autorizat “Circle of Security”

La acestea s-au adăugat peste 150 de participanți la cursurile de Îngrijire Competentă a
Copiilor cu Istoric de Traumă (ICCT) susținute în parteneriat cu alte organizații membre ale
Alianței România Fără Orfani pentru specialiști din sistemul de protecție a copilului din Lugoj,
Arad, Direcția de Asistență Socială Dâmbovița și participanții la preconferința pentru specialiști
din cadrul Summit-ului ARFO2019.
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Asociația “Tzuby’s Kids” oferă cursuri de înțelegere și intervenție la copiii cu istoric de traumă
din 2015. Până în prezent, peste 1.000 de persoane au fost instruite în programele oferite de
Academia de Training Tzuby’s Kids.

5. TzubyCamp - tabără terapeutică pentru copii instituționalizați
În luna august 2019 am fost împreună cu aproape 40 de copii instituționalizați într-o tabără
terapeutică în care am urmărit atât dezvoltarea emoțională și comportamentală a copiilor, cât
și terapii de procesare senzorială și muzico-terapie, toate acestea prin intervenții
individualizate (câte un voluntar dedicat pentru fiecare copil).
Intervențiile terapeutice au vizat creșterea capacității de recunoaștere și gestionare a
emoțiilor, exprimarea sentimentelor prin artă și joc, dezvoltarea capacității de integrare
socială prin asumarea principiilor de bază TBRI (nu rănim, avem respect, stăm împreună) –
aspecte care constituie premise pentru regula cea mai iubită a taberei – „ne distrăm”.
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6. Tabere terapeutice pentru familii adoptive și de plasament
Asociația Tzuby’s Kids a organizat, în cursul anului 2019, trei tabere de weekend pentru
familii adoptive și de plasament în apropierea masivului Piatra Craiului.
Părinții au beneficiat de sesiuni de terapie de grup, instruire în intervenția terapeutică la copiii
cu istoric de traumă și un timp individual cu psihologul pentru clarificarea diverselor provocări
întâmpinate în viața de zi cu zi. În tot acest timp, peste 50 de copii au beneficiat de aceste
tabere împreună cu familiile lor, având parte de jocuri terapeutice și de un timp de conectare
cu părinții lor.
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7. Lobby & advocacy
În România sunt peste 50,000 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):
•

urmare a eforturilor din perioada 2017-2018, în luna ianuarie 2019 au fost emise
Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate
copiilor din sistemul de protecție specială. De altfel, în luna aprilie 2019 ARFO a fost
premiată în cadrul Galei Participării Publice pentru eforturile de lobby și advocacy în
domeniul protecției drepturilor copilului;

•

în cursul anului 2019, alături de ARFO am fost consultanți activi pentru
amendamentele depuse la Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopției și la
Legea 272/2004 privind protecția drepturilor copilului în cadrul comisiilor
parlamentare. De asemenea, am continuat să susținem argumentele în favoarea
modificărilor legislative propuse atât la televiziuni naționale și posturi de radio publice
și private, cât și la conferințe de presă și dezbateri parlamentare.
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8. Arii de implicare conexe
76 voluntari tzubystici în misiune
Un fel de eroi fantastici. Întotdeauna acolo unde este nevoie de ei, cu zâmbetul pe buze, gata
de ajutor. Ei bine, nu mai puțin de 76 de voluntari de-a dreptul tzubystici, au susținut
activitățile noastre (tabere, grup de suport, activități terapeutice de grup, evenimente
publice) dintre care 26 s-au implicat în viața copiilor din 9 apartamente sociale unde
încercăm să oferim copiilor atât activități care să-i dezvolte educațional și psiho-social, cât,
mai ales, relații de atașament care să-i ajute în dezvoltarea capacității de reziliență.
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Servicii medicale stomatologice pentru copii instituționalizați
Centrul Medical Hygeea ne-a oferit anul acesta servicii medicale
stomatologice pentru copii instituționalizați dintr-un centru aparținând
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 5.
Le mulțumim că au fost și în acest an alături de noi!
Cadouri pentru copii victime ale violenței domestice
Împreună cu prietenii noștri de la PwC România, am fost alături de 14 copii victime ale
violenței domestice din București. Prietenii noștri au citit scrisorile copiilor și le-au pregătit
cadouri, în funcție de nevoile fiecăruia. În luna decembrie a fost ziua cea mare în care copiii au
primit cadourile, înseninându-le, pentru o perioadă, viața lor.

Suport pentru servicii de prevenție abandon
În cursul anului 2019 am susținut cu alimente, dulciuri, haine și
jucării copiii beneficiari ai serviciului de prevenire a
separării copilului de familie din cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecție a Copilului Sector 4.
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Acțiuni de conștientizare în licee și facultăți
La invitația a două licee din București, Liceul Teologic Adventist Ştefan Demetrescu și Liceul
Baptist Logos, am avut ocazia să vorbim despre situația copiilor lipsiți de îngrijire părintească
din România. Mesajul nu a rămas fără impact, patru dintre liceenii din audiență devenind
voluntari Tzuby’s Kids 😊

Mai mult, în cursul lunii decembrie, Organizația Studenților Creștini Evanghelici din București
(OSCEB) ne-a invitat să vorbim despre nevoia celor peste 50.000 de copii din România de a avea
o familie studenților din mai multe facultăți ale Universității București. Studenții au ales, de
asemenea, să se implice în moduri practice.
București Fără Orfani
De aproape doi ani facem parte din rețeaua locală București Fără Orfani inițiată de Alianța
România Fără Orfani (ARFO) în scopul de mobilizare a comunităților creștine locale pentru a se
implica în domeniul adopției și a protecției copilului. În acest scop, facem parte din comitetul
de inițiativă pentru organizarea întâlnirilor, realizarea materialelor necesare și a evenimentelor
de promovare.
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Reprezentare ARFO la Summit-ul CAFO2019 din SUA
În cursul lunii mai 2019 am făcut parte din
delegația Alianței România Fără Orfani
(ARFO) la Summit-ul Christian Alliance for
Orphans (CAFO) din Louisville, Kentucky. Am
avut ocazia să împărtășim din experiența
noastră în România celorlalți participanți la
Summit și să aducem în atenția organizațiilor
internaționale de profil situația copiilor din
sistemul de protecție din România.

9. Tzuby’s Kids TV
Anul trecut am început să producem materiale video online (Ghidul Adopției, emisiunile Născuți
din Inimă) care au înregistrat sute de mii de vizualizări pe canalul YouTube si pagina de
Facebook. Anul acesta am continuat emisiunile Născuți din Inimă și am promovat două cursuri
online deosebit de utile părinților adoptivi și nu numai:
•

Curs de Terapie prin Joc susținut de psiholog Melinda Copaci și

•

Curs de Fileo-Terapie susținut de psiholog Paul Dîrmon
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CE URMEAZĂ ÎN 2020?
În 2020 ne dorim să mărim impactul prin capacitarea altor organizații din țară care să ofere
servicii la cel puțin același nivel de calitate. Am început acest lucru prin materialele pe care
le-am pus la dispoziție celor 20 de participanți la workshop-ul “Organizarea grupurilor de
suport pentru părinți adoptivi și a intervențiilor terapeutice de grup pentru copii” din cadrul
Summit-ului ARFO2019 din București.
Intenționăm să intensificăm eforturile de multiplicare a acestor servicii în toată țara, nu atât
prin extinderea organizației, cât prin punerea la dispoziție a bunelor practici identificate și
susținerea practică a organizațiilor interesate în dezvoltarea serviciilor de suport.

Pentru ca fiecare integrare a copiilor într-o familie să fie un succes!

