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De ce să devii membru al asociației Ador Copiii?  

Primele întrebări  
Dacă sunteți la început de drum veți fi ajutați să știți:  
Ce întrebări să vă puneți  	
Ce să întrebați profesioniștii din domeniul adopției   
Care sunt etapele psihologice și juridice esențiale pe drumul de a deveni părinte 
adoptator   
Ce puteți face pentru a vă pregăti pentru acest pas   
La ce să vă așteptați la fiecare etapă a procesului de adopție  	
 
Potențiali adoptatori  	
Veți primi consiliere cu privire la:   
La ce să vă așteptați după atestarea ca adoptator   
Aspecte juridice și psihologice   
Povestea dumneavoastră   
Adaptarea la noua familie   
Atașamentul  
 
Etapele cheie din viața copilului 
Alegerea școlii/grădiniței   
Integrarea în colectivitate   
Provocările ridicate de dezvăluirea adopției   
Adolescența    
Integrarea senzorială   
Tehnici terapeutice pentru diagnostice și comportamente specifice   
Consultanță și mentorat în perioade dificile, indiferent de stadiul adopției   
 
Puteți avea încredere în recomandările specialiștilor noștri  
Beneficiați de consiliere online (Skype), telefonică sau personal, pentru a primi 
recomandări și răspunsuri la întrebările voastre de la experții noștri. Nu există întrebări 
proaste, există doar răspunsuri superficiale primite pe forumuri. Suntem aici pentru a vă 
asculta și a vă oferi sfaturi practice și soluții. Avem peste 10 ani de experiență în 
sprijinirea familiilor adoptive și toate conversațiile sunt tratate în deplină confidențialitate.  
 
 
Puteți intra în legătură cu alte familii adoptive  
Deveniți membru activ al comunității noastre pentru a lua parte la întâlnirile grupurilor de 
suport, atât online, cât și personal. Aflați astfel experiența și a altor părinți adoptivi, dar și 
cele mai noi schimbări în legislație.  
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Puteți influența comunitatea și puteți face diferența  
Ne vom asigura că vocea voastră se aude la nivel guvernamental în ceea ce privește 
schimbările în serviciile de adopție, legislația și procedurile în beneficiul tuturor copiilor 
vulnerabili și a familiilor din România. Vom participa la grupurile de lucru ce aduc 
modificări proiectelor de lege din domeniul adopției și a serviciilor de protectie specială, 
pentru fluidizarea procedurii adopției.  
 
Cine poate deveni membru? 	
Potențiali adoptatori, familii adoptive, susținători ai adopției 	
Calitatea de membru în comunitatea noastră vă permite conectarea în condiții de 
siguranță cu alți adoptatori și vă oferă acces la informații și sprijin suplimentar pe toate 
aspectele legate de adopție. Dacă doriți să vă măriți familia prin adopție, vă stăm la 
dispoziție pe tot drumul cu consiliere psihologică și juridică.  
Profesioniști din domeniul asistenței sociale și al adopției  
 
Fie că sunteți asistent social sau psiholog, aderarea ca membru vă permite accesarea 
unor resurse informaționale de înaltă calitate care vă permit sprijinirea copiilor si familiilor 
aflate în situații vulnerabile cu care lucrați.  
 
Școli și grădinițe  
Deveniți o școală adoption-friendly prin aderarea la asociația noastră. Toți copiii care au 
suferit traume, pierderi, abuz sau neglijare sunt susceptibili de a avea dificultăți de 
comportament și emoționale, care pot avea un impact negativ asupra educației, sănătății 
și relaționării cu ceilalți. Lucrând cu copiii, s-ar putea să fi intrat în contact cu acești copii 
și să vă fi mirat de ce un copil se comportă într-un anumit mod și de ce părinții lor au, de 
asemenea, simptome de stres. Înțelegând care este cel mai bun mod de a interacționa cu 
copii și care este cea mai bună abordare în ceea ce privește sprijinirea lor în mod real 
poate avea un efect pozitiv asupra experienței fiecăruia în sala de clasă. Personalul 
nostru vă poate ajuta cu răspunsuri la toate întrebările și situațiile apărute.  
 
Beneficiile calității de membru sunt:  
Comunitatea online – acces la grupul online privat   
Acces gratuit la grupurile de support - pentru familiile adoptive   
Reducere 20% pentru asistență juridică, psihologică, după caz, pre- și post-adopție   
Reduceri 20% cursurile de formare, seminarii, webinarii și conferințe   
Reduceri 20% la achiziționarea de DVD-uri pe teme de adopție  
Publicarea poveștii adopției pe platforma organizației   


