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SUMAR EXECUTIV
Anul 2020 a fost anul în care planurile noastre au trebuit reanalizate iar serviciile reinventate
ca urmare a evoluției pandemice COVID-19. În ciuda începutului nu foarte promițător,
rezultatele ne-au uimit:

118 persoane consiliate în vederea adopției

100 de persoane instruite în îngrijirea copiilor cu
istoric de traumă

250 de părinți participanți la grupurile de suport
online din România (București, Brașov, Galați,
Târgoviște), Ucraina (Kiev) și Germania (Plankstadt)

24,000 de vizualizări ale materialelor video publicate pe
Facebook și YouTube

Mulțumim tuturor celor care au făcut toate aceste lucruri posibile, începând cu angajații și
colaboratorii noștri, cât și sponsorilor și partenerilor care au rămas alături de noi chiar și în
contextul dificultăților economice și sociale din 2020.
Planurile noastre de viitor includ un proiect de dezvoltare a serviciilor în mijlocul naturii, prin
amenajarea unui spațiu de tip camping în care serviciile de training, intervenție terapeutică și
suport să aibă un impact sporit în integrarea de succes a copiilor în familii.
Liviu Mihăileanu
Președinte
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VIZIUNEA ȘI MISIUNEA NOASTRĂ

#ofamiliepentrufiecarecopil
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 2020, am consiliat în mod

SESIUNI DE INFORMARE ȘI
CONSILIERE

direct 118 persoane în vederea adopției și
a plasamentului familial, mai mult decât

140

dublu față de anul precedent. Începând cu
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luna martie, serviciile oferite au fost
derulate exclusiv online și au inclus
informare cu privire la procesul adopției în
funcție de specificitatea fiecărui caz.
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chiar dacă nu am mai putut organiza

20

0
2018

evenimente publice precum în anii

2019

2020

precedenți, am considerat oportună folosirea mijloacelor de comunicare online. Astfel, am
susținut proiectul ZiuaAdoptiei.ro inițiat de Alianța România Fără Orfani (ARFO) care a
înregistrat peste 200,000 de accesări și în cadrul
căruia am oferit informații tuturor persoanelor
care au solicitat clarificări cu privire la adopție.
Concomitent, informația a fost diseminată în
cadrul emisiunilor Dimineața cu Speranță
(Speranța TV) și Realitatea la Zi (Prodocens
Media).

#ofera_unui_copil_o_familie

Vă mulțumim pentru sprijinul
acordat, a fost foarte important
pt noi, ați fost singurii oameni
care ne-au încurajat și ne-ați
oferit informațiile de care
aveam atâta nevoie!
(Familie adoptivă beneficiară a serviciilor
Tzuby’s Kids).
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2. Grupuri de suport pentru familii adoptive și de plasament
Grupurile de suport au fost o parte
integrantă a serviciilor Tzuby’s Kids la scurt
timp de la înființare dată fiind nevoia
crescândă a familiilor adoptive de a
beneficia de suport, precum și lipsa în fapt a
acestor servicii la nivelul DGASPC. Pe de altă
parte, observăm că participanții au o

Anul trecut ne-ați ajutat,
susținut si ne-ați dat multă
încredere că putem. Astăzi îi
mulțumesc lui Dumnezeu că
ne-am întâlnit. Întregiți

deschidere mai mare față de noi decât față

familii care nici măcar nu

de evaluatori, în mod special în perioadele

știau că ar fi putut exista.

de încredințare și monitorizare.
Dacă până pe 8 martie 2020 am reușit să
avem aceste întâlniri față în față, evoluția
pandemiei COVID-19 ne-a determinat să

Fetele sunt minunate și am
înflorit toți!
(Familie cu copii în plasament familial în
proces de declarare a adoptabilității)

reinventăm acest tip de serviciu pentru a-l
putea oferi online.

8 Martie 2020, ultima întâlnire fizică a anului în care am sărbătorit mamele adoptive
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Astfel, începând cu luna aprilie, am folosit platforma Zoom pentru a oferi suport specializat
pentru 250 de participanți din București, Brașov, Galați, Târgoviște, dar și Kiev (Ucraina)
sau Plankstadt (Germania). Am creat camere virtuale separate pentru părinți și pentru copii,
părinții aveau parte de întâlniri de ventilare emoțională și suport (în special necesare în
perioadele de izolare), iar, copiii aveau
parte de jocuri terapeutice cu psihologul
nostru, pentru ca, ulterior, psihologul să
„vină” în camera părinților pentru a le oferi
feedback și sugestii de lucru cu copiii.

#izolati_dar_nu_singuri
În acest context, am produs un material
video prin care împărtășim experiența
noastră în organizarea grupurilor de suport
online, iar, împreună cu Alianța România
Fără Orfani, am produs un ghid practic pus
online la dispoziția tuturor celor interesați.
În acest fel, încercăm să multiplicăm bunele
practici identificate în vederea creșterii
capacității altor organizații pentru a oferi
servicii profesionale în acest domeniu.
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3. Academia de Training pentru îngrijirea copiilor cu istoric de
traumă
Chiar dacă am mutat programele Academiei de
Training Tzuby’s Kids online, în cursul anului 2020 am
instruit peste 100 de persoane în:
•

Cursuri aprofundate de îngrijire a copiilor cu
istoric de traumă susținute de formatori
autorizați Tzuby’s Kids

•

Cursul Cercul Siguranței susținut de Paul Dîrmon,
psiholog Tzuby’s Kids, autorizat “Circle of
Security International”.

Pe lângă acestea, am susținut realizarea cursului online „Managementul de Caz în serviciile
de protecție a copilului” realizat sub egida Alianța România Fără Orfani (ARFO) și Centrul de
Formare Continuă și Evaluarea Competențelor în Asistență Socială (CFCECAS).
Trainingul este disponibil online în mod gratuit, sub formă de înregistrare video și parcurge
elementele esențiale pe care un manager de caz trebuie să le stăpânească fiind realizat de
către Liviu Mihăileanu din partea Tzuby’s Kids / ARFO, Ana Rădulescu și Adela Șetet din partea
CFCECAS, cu contribuția Dr. Amanda Howards, profesor la Samford University.

Cursul a fost trimis către toate Direcțiile Generale pentru Asistență Socială și Protecția
Copilului din țară și peste 600 e persoane l-au parcurs în cursul anului.
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4. Tabere terapeutice pentru familii adoptive și de plasament
În februarie 2020 am reușit să organizăm una dintre cele trei tabere programate pentru
familii adoptive și de plasament. 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, copiii
au beneficiat de jocuri terapeutice și de un timp de conectare cu părinții lor. Restul taberelor
au fost replanificate începând cu sfârșitul anului 2021 din cauza restricțiilor COVID-19.

9

5. Lobby & advocacy
Ca în fiecare an, am continuat să susținem activ acțiunile Alianței România Fără Orfani
(ARFO) și ne bucurăm atât de atingerea unei părți semnificative a obiectivelor noastre de
lobby, cât și de recunoașterea industriei de Public Relations. Astfel, în cadrul Galei PR Award
desfășurată miercuri, 25 noiembrie 2020, acțiunile noastre de lobby, inițiate prin ARFO, au
primit distincția „Gold Award” pentru cea mai bună campanie de lobby și advocacy a anului.
Peste 370 de proiecte din 32 categorii au fost analizate de un juriu internațional reunind peste
80 de specialiști internaționali de top în comunicare și relații publice, precum și directori de
agenții din SUA, Marea Britanie, Germania, Italia, Spania, Austria, Cehia, Olanda, Grecia, Rusia
și România.

Acțiunile noastre au vizat schimbarea filosofiei de intervenție în domeniul protecției copilului
dintr-o filosofie care protejează sistemul într-una centrată pe interesul copilului și îngrijirea cu
prioritate în familie, nu în instituții. Am folosit un mix de instrumente, de la grupuri de lucru la
nivel parlamentar și guvernamental, la acțiuni în instanță și evenimente care au adus
politicienii în contact direct cu cei care aveau nevoie de această schimbare.
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6. Tzuby’s Kids VLog
În 2020 am dezvoltat partea de VLog a canalului nostru YouTube și am folosit pagina de
Facebook pentru a interacționa mai mult cu beneficiarii. VLog-urile publicate pe cele două
canale de comunicare au cumulat 24,000 de vizualizări.
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CE URMEAZĂ ÎN 2021?
Pentru a ne concentra eforturile în domeniile cu maxim impact și acolo unde vedem cele mai
mari nevoi, am început să lucrăm la proiectul TzubyLand, un spațiu de tip camping în care să
transferăm serviciile oferite într-un interval de 4-5 ani. Ne dorim ca acesta să fie un loc pentru
vindecare, restaurare și suport pentru mulți copii și familiile acestora.
Până la achiziția terenului și a realizării infrastructurii, vom continua serviciile curente în
același fel și, după ridicarea restricțiilor impuse de COVID-19, la același nivel de complexitate.
Iată cum ar arăta tranziția serviciilor Tzuby’s Kids către TzubyLand :

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

