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SUMAR EXECUTIV 
 

Anul 2017 a marcat finalizarea Academiei de Training pentru îngrijirea competentă a copiilor cu istoric 

de traumă și ne bucurăm că rezultatele nu s-au lăsat așteptate: peste 200 de persoane au fost instruite 

prin cursuri de îngrijire a copiilor cu istoric de traumă pentru părinți adoptivi și de plasament, educatori 

și îngrijitori din servicii rezidențiale voluntari, precum și prin cursuri de îmbunătățire a calităților 

parentale. 

Lucrurile însă nu se opresc aici:  

 45 persoane și familii au beneficiat de consiliere psihologică și juridică în vederea adopţiei şi 

a plasamentului familial, consultanţă juridică în protecţia drepturilor copilului şi reprezentare, 

precum și de grupuri de suport pentru părinţi adoptivi şi de plasament. 

 Peste 40 de copii din sistemul de protecție (apartamente sociale) au beneficiat de o tabără 

terapeutică pentru în care am avut intervențiie bazate pe principiile TBRI (Trust-Based 

Relational Intervention®) într-un mod programat, fiecare voluntar lucrând pe tot parcursul 

taberei cu un singur copil. 

Toate acesea susțin atât integrarea copiilor în familie cât și echiparea corespunzătoare a familiilor pentru 

a îngriji copiii cu istoric de traumă. Acolo unde, din motive contextuale, nu a existat altă posibilitate de 

intervenţie, ne-am implicat în dezvoltarea copiilor instituţionalizaţi prin intervenții terapeutice care să le 

crească capacitatea de integrare socială și să atenueze deficiențele cognitiv-comportamentale dobândite. 

 

În privința dezvoltării serviciilor, în cursul anului 2017 am amenajat spațiul de terapie pentru copii 

urmând ca programul să includă cca. 30 de copii în cursul anului 2018. Intervențiile se vor face pe baza 

unei evaluări inițiale și definirea unui program specializat de intervenție. 

 

Din punct de vedere financiar, anul 2017 a adus un excedent de 10,330 RON ca urmare a faptului că 

nu am crescut capacitatea asistentului social până la sfârșitul anului 2017. Suma a fost reportată urmând 

ca, în cursul anului 2018, să angajăm un asistent social full time. 

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,  

 

 

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. 

 

 

 

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. 
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DOMENII DE ACTIVITATE 
 

1. Informare, consiliere şi suport în plasament şi adopţie 

În cursul anului 2017, în cadrul Asociației am asistat 45 persoane și familii în procesul de plasament 

și adopție, pe lângă informările publice făcute prin site / facebook.  

Serviciile oferite au inclus: 

 Consultanţă juridică în protecţia drepturilor copilului şi reprezentare. 

 Consiliere psihologică și juridică în vederea adopţiei şi a plasamentului familial.  

 Grupuri de suport pentru părinţi adoptivi şi de plasament. 

2. Intervenții terapeutice pentru copii care au experimentat abuz, 

neglijare gravă, abandon 

În cursul anului 2017 am amenajat spațiul de terapie pentru copii urmând ca programul să includă 

cca. 30 de copii în cursul anului 2018. Intervențiile se vor face pe baza unei evaluări inițiale și definirea 

unui program specializat de intervenție, după cum urmează: 

 

 

IDENTIFICARE SIMPTOME ŞI 
EVALUARE CONTINUĂ 

Evaluăm şi urmărim progresul copiilor 
prin intermediul unor chestionare 
licenţiate Cognitrom pentru 
identificarea simptomelor specifice 
copiilor care au suferit abandon, 
neglijare gravă, abuz, precum: 

• Tulburarea opoziționismului 
provocator 

• Tulburarea de conduită 

• PCS – agresivitate 

• Anxietate de separare 

• Anxietate generalizată 

• Fobie socială 

• Stres posttraumatic 

• Tulburare reactivă de atașament 
• Tulburări pervazive de 

dezvoltare. 

PROGRAM SPECIALIZAT DE 
INTERVENŢIE 

• Printre rezultatele obţinute în 
mod frecvent de art-terapie şi 
terapie prin joc se numără:  

• înţelegerea emoţiilor şi 
creşterea capacităţii de 
relaţionare, 

• îmbunătăţirea 
abilităţilor de atenţie şi 
concentrare, scăderea 
tensiunii şi a 
frustrărilor,  

• dezvoltarea 
capacităţilor de 
comunicare şi 
exprimare, dezvoltarea 
imaginaţiei creatoare,  

• capacitatea de a depăşi 
frici şi fobii. 



 

 

 

6 

3. Academia de Training pentru îngrijirea competentă a copiilor cu 

istoric de traumă 

În cursul anului 2017, Asociația Tzuby’s Kids a instruit peste 200 de persoane în cadrul 

programelor Academiei de Training, incluzând: 

 Cursuri de îngrijire a copiilor cu istoric de traumă pentru părinți adoptivi și de plasament, 

educatori și îngrijitori din servicii rezidențiale voluntari, 

 Cursuri de îmbunătățire a calităților parentale, 

 Tabere de instruire pentru părinţi adoptivi şi de plasament. 

 

 

 

4. Tabără terapeutică pentru copii instituționalizați 

În parteneriat cu Asociația Anchor of Hope, am organizat în cursul lunii iulie 2017 o tabără 

terapeutică pentru peste 40 de copii din sistemul de protecție (apartamente sociale) în care am avut 

intervențiie bazate pe principiile TBRI (Trust-Based Relational Intervention®) într-un mod programat, 

fiecare voluntar lucrând pe tot parcursul taberei cu un singur copil. 

Rezultatele nu s-au lăsat aşteptate. Încă din a doua zi, copiii au devenit mult mai cooperanţi iar, până la 

sfârşitul taberei, ne-am putut bucura de: 
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 copii care şi-au învins temeri şi au devenit mai încrezători în ceea ce pot face; 

 copii care au ajuns sa aibă un comportament normal 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 distra cu adevărat. 

 

 

 

 

Video: https://www.youtube.com/watch?v=qXr835G2IlE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qXr835G2IlE
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RAPORT FINANCIAR 2017 

Venituri și cheltuieli  

Venituri 
 

Linie de venit RON 

Venituri reportate din 2016 4,068 

Salisterra Service 80,000 

Azura Filters 7,550 

Bursa Binelui 5,345 

PwC 2,759 

Good Bureau 500 

Redirecţionare 2% 2,621 

Donatii individuale 21,630 

Total 124,473 

  
Cheltuieli 

 

Linie de cost RON 

Salarii 31,479 

Chirii 41,187 

Amenajare si dotare spatiu de terapie copii (incl. licenta evaluare 
psihologica) 

14,771 

IT&C (incl. telecomunicații) 5,995 

Cotizatii membralitate 4,800 

Training angajati 3,350 

Cărţi 500 

Birotica, papetarie si produse de curatenie 1,943 

Evenimente publice (15 mai, 1 iunie, tabără copii) 4,000 

Marketing si articole promotionale 3,905 

Certificat digital 148 

Comisioane bancare 527 

PSI / medicina muncii 1,536 

Total 114,143 

  
Venit operaţional reportat pentru 2018 10,330 

 

Datorii 

Asociația nu are datorii, credite sau angajamente financiare neonorate. 
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CARE SUNT URMĂTORII PAȘI? 
 

Consolidare proiecte existente 

 Intenționăm să punem accent pe activitățile de promovare outdoor, în special cu ocazia Zilei 

Internaționale a Familiei (15 mai 2018) și a Zilei Naționale a Copilului Adoptat (2 iunie 2018), 

astfel încât să generăm un impact mai puternic în comunitate, motiv pentru care dorim să mobilizăm 

din timp fonduri și voluntari. 

 Pe baza experiențelor actuale, dorim să stabilim un model de tabără terapeutică pentru familii 

adoptive și de plasament (model de bune practici) pe care să îl putem împărtăși specialiștilor din 

alte ONG-uri sau DGASPC care doresc să preia și să multiplice conceptul. 

 

Proiecte noi 2018 

 

 În cursul anului 2018 intenționăm să angajăm un asistent social full-time pentru a gestiona 

activitatea voluntarilor și a participa la proiectul “Certificat de Viață”, în parteneriat cu Asociația 

Inima Copiilor, prin care vom asigura celeritatea în intervențiile medicale de specialitate în cadrul 

transferurilor inter-spitalicești a copiilor cu risc de abandon de la maternități la Spitalul Marie Curie 

din București.  

 Începând din ianuarie 2018 vom implementa proiectul de terapie pentru copii care au suferit 

abuz, neglijare severă, abandon pentru care am făcut amenajările în cursul anului 2017. În măsura 

în care vom reuși să atragem fonduri pentru instrumente muzicale și specialiști, vom include și o 

componentă de terapie prin muzică. 


