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SUMAR EXECUTIV 

Anul 2022 ne-a confirmat nevoia crescândă de instruire și suport, aici fiind concentrate cele 

mai intense eforturi din partea noastră. Pe lângă cele 324 de persoane consiliate în vederea 

adopției, 1.082 de persoane au primit instruire de specialitate și 268 de persoane au participat 

la grupurile de suport și taberele Tzuby’s Kids.  

Este din ce în ce mai evident că, odată cu creșterea numărului de adopții din România (anul 

trecut am înregistrat cel mai mare număr de adopții din ultimii 20 de ani), nevoia serviciilor de 

suport pentru integrare copiilor în familiile adoptive și de plasament este critică și va fi din ce 

în ce mai mare de la un an la altul. 

Date fiind cele de mai sus, planurile noastre de viitor rămân sintetizate într-un singur cuvânt: 

TzubyLAND - un complex terapeutic în care cât mai mulți copii și familiile lor să aibă parte de 

suport în vindecare și recuperare. 

Mulțumim sponsorilor, susținătorilor, angajaților și voluntarilor noștri care au făcut toate 

aceste lucruri posibile. 

Liviu Mihăileanu 
Președinte  

324 persoane consiliate în vederea adopției, cu 25% mai mult 
decât în 2021

1.082 de persoane instruite în îngrijirea copiilor cu istoric 
de traumă (TCC/TBRI/CoS)

268 de participanți la grupuri de suport și în taberele 
Tzuby's Kids

promulgarea modificărilor la Legea 272/2004 privind 
protecția drepturilor copilului

peste 29,500 de vizionări ale video materialelor publicate pe 
social media
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VIZIUNEA ȘI MISIUNEA NOASTRĂ 

 

#ofamiliepentrufiecarecopil

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 sprijinim integrarea copiilor în familii.
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DOMENII DE ACTIVITATE 

1. Informare și consiliere în adopţie 

 În cursul anului 2022, am consiliat în mod direct 324 persoane în vederea adopției și a 

plasamentului familial, în creștere cu 25% față de anul precedent.  

 

  

 

 

Am primit răspunsuri la întrebări pe care nu mi le-am pus până atunci și  

am avut parte de sfaturile unor specialiști foarte bine pregătiți în domeniu. 
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2. Grupuri de suport și tabere pentru familii adoptive și de plasament 

268 de participanți la grupurile de suport și taberele organizate de Tzuby’s Kids au 

beneficiat de activități terapeutice, instruire și suport.  

 

 

“  
A fost ca o gură de oxigen: poveștile celorlalți părinți, trainingul primit despre intervenția 

la copiii cu istoric de traumă, amintirile minunate pe care copiii noștri le-au creat prin joc 

și socializare cu alți copii. De asemenea, sfaturile primite de la psihologii Tzuby’s Kids care 

ne-au observat copiii în mediul lor au fost foarte valoroase și necesare. 

“  
Pentru noi a fost o experiență de 

viață! Împărtășesc trăiri și 

sentimentele celorlați părinți și mă 

identific cu problemele lor și sper să 

depășim momentele grele. Uneori mă 

simt așa depășită.... Sper să fiu un 

pic mai calmă pentru că îmi pierd 

mereu răbdarea. Plec cu speranța că 

va fi mai bine pentru noi toți.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=vH74EpwJ9VY
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3. Academia de Training pentru îngrijirea copiilor cu istoric de 

traumă 

Surpriza anului 2022 a fost că am instruit 1.082 de persoane în Îngrijirea Competentă a 

Copiilor cu istoric de Trauma (TCC), Trust-Based Relational Intervention (TBRI), Cercul 

Siguranței (CoS), cursurile fiind susținute de formatori autorizați Tzuby’s Kids.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sprijin pentru Ucraina 

Începând din februarie 2022 ne-am implicat în situația refugiaților din Ucraina. În acest sens,  

am susținut eforturile bisericilor locale de a transporta refugiați de la granițe în servicii 

specializate și de a transporta produse esențiale din România în Ucraina.  

 

“  
Am plecat din Ucraina cu trei copii. Habar nu aveam ce voi face odată ce voi trece granița,  
dar acești oameni minunați ne-au transferat pe mine și pe copiii mei într-o biserică creștină 
din București unde am fost primiți atât de generos. Nu am întâlnit niciodată atâta dragoste  
și bunătate în viața mea, precum am întâlnit aici, în România. 

https://www.youtube.com/watch?v=p2IuGv3PtiM
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5. Evenimente publice 

În 2022, Tzuby’s Kids a marcat ziua de 2 iunie – Ziua Națională a 

Adopției în Parcul Herăstrău unde, pe lângă expunerea mediatică, am conectat cu peste 

500 de persoane, părinți adoptivi și persoane interesate în adopție precum și cu copiii acestora. 

În luna noiembrie am susținut organizarea  Summit-urilor ARFO din 

București, Iași și Timișoara unde specialiștii noștri au susținut workshop-uri și 

intervenții în plen pentru sutele de participanți din cele trei locații. 
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6. Lobby & advocacy 

În 2022, 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. 

 

 

 

  

 

 

 

TZUBY’S KIDS ÎN MEDIA 

 

În 2022 aparițiile Tzuby’s Kids în media  

au inclus prezența în emisiuni la: 

• TVR Info 

• Antena 1 

• Speranța TV 

• Radio România Actualități 

• Radio România Cultural 

• Radio România Antena Satelor 

• RFI România 

• Radio Vocea Speranței 

• Radio Vocea Evangheliei  

• CrossOne Radio 

• Prodocens Media 

• Autentic Podcast 

În cursul anului 2022 au fost promulgate modificările 

aduse Legii nr. 272/2004 privind protecția drepturilor 

copilului ceea ce concluzionează eforturile de lobby ale 

Asociației Tzuby’s Kids ca parte a Alianței România Fără 

Orfani. Modificările reduc birocrația declarării 

adoptabilității copiilor din sistem și fluidizează traseul 

copiilor în sistemul de protecție pentru a reduce timpul 

de ședere a ascestora în sistem. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyGqZ4OD_5dGIClEzavG7i4RVTQq7_XJZ
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TZUBY TOYS 

 

Din dorința de a oferi suport terapeutic acasă și la cabinetele psihoterapeuților, am deschis 

TzubyTOYS.ro, un magazin cu produse terapeutice pentru a adresa o gamă de 

simptomatologii declanșate de factori traumatici (separare, abandon, abuz, neglijare severă) 

dar și asociate altor factori. 

Produsele create au la bază o vastă experiență în lucrul cu copiii cu istoric de traumă a 

Asociației Tzuby’s Kids, a cercetărilor și a programelor terapeutice dezvoltate de aceasta.  De 

la simptomatologii precum ADHD, anxietate sau tulburare de procesare senzorială, până la 

simptomatologii mai specifice, produsele TzubyTOYS au fost gândite atât ca un ajutor acasă 

pentru părinți, cât și pentru lucrul individual la cabinetul psihologului sau a psihoterapeutului, 

sau pentru activitățile terapeutice de grup. 

Ne-am propus să realizăm produse de cea mai înalta calitate, căutând cei mai meticuloși 

furnizori cu cele mai bune materiale, atât din România cât și din Germania. Proiectăm și 

producem în România, jucării prietenoase cu mediul din materiale ecologice, non-toxice și 

sigure pentru copii. 

 

www.TzubyTOYS.ro 

http://tzubytoys.ro
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CE URMEAZĂ? 

 

În următorii ani ne dorim să dezvoltăm 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! 


