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SUMAR EXECUTIV
Anul 2021 ne-a uimit în privința interesului pentru adopție. Am avut de două ori mai multe
consilieri decât anul trecut, în ciuda situației pandemice COVID-19. Este anul în care patru
specialiști din cadrul organizației au devenit TBRI Practitioners (metodologie de intervenție la
copiii cu istoric de traumă recunoscută în întreaga lume) iar impactul grupurilor de suport și a
instruirilor oferite ne-a depășit așteptările:

257 persoane consiliate în vederea
adopției
271 de persoane instruite în îngrijirea
copiilor cu istoric de traumă
148 de părinți participanți la
grupurile de suport
4 specialiști TBRI Practitioners în
cadrul organizației
15,600 de vizionări ale materialelor video
publicate pe canalul YouTube
Mulțumim sponsorilor, susținătorilor, angajaților și voluntarilor noștri care au făcut toate
aceste lucruri posibile, chiar și în contextul dificultăților economice și sociale din 2021.
Planurile noastre de viitor pot fi sintetizate într-un singur cuvânt: TzubyLAND. Un complex
terapeutic în care serviciile noastre 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 2021, am consiliat în mod direct

257 persoane în vederea adopției și a

plasamentului familial, mai mult decât dublu față de anul precedent.

CONSILIERI ÎN VEDEREA ADOPȚIEI
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Mi-am mai clarificat din necunoscute, dar în
același timp am simțit că nu sunt singură în
acest proces.
Pentru mine a contat foarte mult interacțiunea
cu dvs. și să aflu cu bucurie că există oameni
care se zbat pentru copiii abandonați.

2021
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2. Grupuri de suport pentru familii adoptive și de plasament

148 de părinți adoptivi și de plasament au participat la grupurile de suport organizate de
Tzuby’s Kids. Deși majoritatea au fost susținute online, am avut și bucuria de a ne vedea față în
față pe perioada verii, în aer liber, când restricțiile au fost ridicate.

De fiecare data când particip la grup, plec încurajată
înțelegând că situația pe care eu o traversez nu este
singulară și văd lucrurile într-o manieră mult mai pozitivă.
Nu știu dacă în România aș fi putut avea informații mai
pertinente și mai adaptate pentru nevoile noastre decât
cele pe care le-am găsit la Tzuby's Kids.
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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
2021 am instruit

271 de persoane în cursuri aprofundate sau introductive de îngrijire a

copiilor cu istoric de traumă susținute de formatori autorizați Tzuby’s Kids.

Printre beneficiari, s-au numărat

114 de părinți adoptivi și de plasament, 105

angajați ai Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului,
în servicii rezidențiale publice de protecție a copilului, precum și

40 de voluntari

12 psihologi și asistenți

sociali din servicii rezidențiale private.

Tot în cursul anului 2021, Tzuby’s Kids a pregătit

4 specialiști ca TBRI Practitioners,

ceea ce crește capacitatea organizației de a oferi suport specializat și instruire în metodologii
best-preactice.
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4. Evenimente publice
În ciuda situației pandemice, două momente au marcat prezența publică a Asociației Tzuby’s
Kids:

2 iunie – Ziua Națională a Adopției

și participarea la

Târgul

Jucăriilor organizat în Parcul Herăstrău – Roaba de Cultură unde peste 100 de copii au
participat la atelierele de testare a o parte din ceea ce astăzi există sub brandul Tzuby Toys jucării și activități terapeutice pentru copii și familii!

8

5. Lobby & advocacy
În 2021, 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.

În cursul anului 2021 Asociația Tzuby’s Kids a
participat la consultările privind elaborarea
Normelor de Aplicare a modificărilor aduse
Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al
adopției. Normele de Aplicare au fost emise
prin HG 798 / 28.07.2021

6. Tzuby’s Kids VLog
În 2021 vLog-urile publicate pe canalul de YouTube au cumulat
peste 50.000 de minute vizionate.

15.600 de vizualizări și
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CE URMEAZĂ ÎN 2022?

În cursul anului 2022 ne dorim să punem bazele

TzubyLAND, un complex terapeutic

care ne dorim să fie un loc pentru vindecare, restaurare și suport pentru mulți copii și familiile
acestora.

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

