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DESCRIEREA  PROGRAMELOR 

Programele noastre vin în întâmpinarea multor beneficiari, 

de toate vârstele, de la copii până la părinți și specialiști din 

sistemul de protecție specială, și sunt structurate astfel:  

 

• Servicii în domeniul adopției interne  

• Servicii sociale  

• Dezvoltare organizațională  
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• Scopul serviciilor în domeniul adopției interne a fost creșterea numărului de copii adoptați, creșterea gradului de 

conștientizare a comunității față de nevoile copiilor părăsiți. Adoptarea unor propuneri legislative pentru ușurarea legislației 

adopției și creșterea șanselor copiilor ca să ajungă mai repede în familii a fost una din prioritățile acestui an.  

 

1. SERVICII ÎN DOMENIUL ADOPȚIEI INTERNE 

Denumire proiect: Centrul de Resurse pentru Adopție 

Activitățile desfășurate au fost:  Susținerea cursurilor de dobândire a abilităților de părinte adoptiv 

Obiective: identificarea și exersarea calităților și abilităților parentale, exprimarea emoțiilor și trăirilor negative cu privire la 

propriile experiențe din copilărie, conștientizarea unui posibil proces de doliu, încă existent (pierderea copilului natural), 

înțelegerea strategiilor relaționale ale unui copil abandonat, precum și suport psihologic pentru configurarea viitoarei familii.  

Rezultate:  87 de persoane au participat la training-ul pentru atestare ca părinte adoptiv în anul 2016 
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Organizarea grupurilor de suport pentru familii adoptive 

Obiective: asigurarea unui cadru adecvat împărtășirii experiențelor despre adopție, clarificarea unor aspecte ce țin de 

procesul adopției, crearea unei comunități de familii adoptive care își pot asigura suport reciproc, prezentarea de către un 

specialist a unei teme ce a fost aleasă, în prealabil, de familiile participante 

 

Rezultate: 47 de familii au participat la grupurile de suport organizate în cadrul Centrului de Resurse pentru Adopție, familii 

aflate în diferite stadii ale adopției: în evaluare, în potrivire practică cu un copil sau post-adopție. În timpul grupului de suport, 

copiii s-au cunoscut între ei, au socializat, au desfășurat activități creative alături de psiholog. 

 

Organizarea atelierelor pentru copii 

Obiective: dezvoltarea potențialului creativ al copiilor, dezvoltarea inteligenței și a afectivității, recunoașterea și gestionarea 

emoțiilor, dezvoltarea memoriei, atenției, limbajului, stimularea atașamentului între părinte și copil. Prin intermediul acestor 

ateliere, de fapt, se asigură oferirea de suport în dezvoltarea armonioasă a copiilor.  

 

Rezultate: la încheierea atelierelor (13 săptămâni, cu o întâlnire pe săptămână), cei 15 copii participanți au avut o capacitate 

mult mai bună de a-și exprima și gestiona emoțiile, și-au îmbunătățit relația de atașament cu părinții, au fost mult mai 

conectați la propria familie, au dobândit abilități motrice noi.  

 

 



Raport anual de activitate 2016 

  
Organizarea taberei terapeutice pentru copiii adoptați 

Obiective: tabăra terapeutică are ca obiective stimularea legăturii de atașament între copil și familia adoptivă, creșterea 

încrederii în sine a copilului, acomodarea și integrarea în societate, facilitarea comunicării părinte-copil, stabilirea de legături 

între familii adoptive, care pot forma, în urma taberei, o comunitate.  

  

Rezultate: 15 copii au beneficiat de această tabără de ski. Au fost observate în urma taberei: îmbunătățirea relațiilor din 

cadrul familiei, creșterea stimei de sine a copiilor și a încrederii în forțele proprii, crearea de relații sociale calitative între copiii 

adoptați.   

  

Activități de consiliere și psihoterapie pentru copii și familie  

Obiective: prin sesiunile de consiliere și psihoterapie, familiile adoptive primesc suport psihologic pre și post-adopție: 

întocmirea dosarului de adopție, adaptarea la noua situație, gestionarea dificultăților apărute în relația cu copilul, diminuarea 

suferinței copiilor care trec printr-un nou abandon (ruperea legăturilor copiilor cu persoanele de îngrijire anterioare adopției). 

  

Rezultate: activitățile de consiliere și psihoterapie se desfășoară atât la  Centrul de Resurse pentru Adopție, cât și pe Skype, 

telefonic, atunci când familiile nu sunt din jud. Timiș. În anul 2016,  540 de familii au beneficiat de consiliere psihologică și 

ședințe de psihoterapie.  

 



Raport anual de activitate 2016 

  

• Campanii  
Campania de membership 

Obiectiv: recrutarea a 50 de membri în Asociația Ador Copiii, a căror contribuție de 1 leu/zi să sprijine familiile din proiectul nostru social 

”Vreau ACASĂ”.  

Rezultate: în anul 2016, campania de membership a adunat în jurul asociației un număr de 120 de membri cotizanți, care beneficiază de 

următoarele facilități: 20% reducere la activitățile Ador Copiii, participare gratuită la grupurile de suport, prioritate în ocuparea locurilor la 

seminariile, cursurile, workshop-urile susținute, acces la materiale specifice pe adopție.  

 
Campania ”Te iubesc mami” 

Obiectiv: creșterea numărului de copii adoptați, prin inspirarea oamenilor să adopte și mărirea asistenței oferite de Centrul de Resurse 

pentru Adopție 

Campania a fost lansată în 2 iunie (de Ziua Națională a Adopției), printr-o Gală Ador Copiii, care a reunit un număr de 20 de familii 

adoptive, colaboratori, sponsori.  

Rezultate: în urma campaniei, a crescut numărul familiilor care au solicitat informații sau sesiuni de consiliere cu privire la adopție, atât 

din jud. Timiș, cât și din țară. Fondurile obținute în urma campaniei au fost folosite în activitățile pe domeniul adopției interne. 

 

Campania ”Împreună cu tine, PROFI salvează destine” 

Obiectiv: în cadrul acestei campanii desfășurate de Profi România, Asociația Ador Copiii a participat cu proiectul Centrul de Resurse 

pentru Adopție. Obiectivele acestui centru sunt: creșterea numărului de familii care adoptă un copil, creșterea capacității și calității 

serviciilor oferite de acest centru, creșterea asistenței oferite copiilor părăsiți care se transferă din sistemul de protecție specială în 

familia adoptivă, dar și îmbunătățirea imaginii adopției în comunitate. 

Rezultate: angajarea unei echipe de specialiști (psiholog și asistent social) care va prelua activitatea de evaluare a familiilor adoptive 

(activitate desfășurată în prezent doar de DGASPC Timiș), la organizarea unor activități cu impact major asupra beneficiarilor Centrului 

de Resurse pentru Adopție (tabăra terapeutică, atelierele pentru copii, workshop-uri destinate părinților etc). 
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2. SERVICII SOCIALE 

• Scopul serviciilor sociale este oferirea de sprijin pentru mame sărace, singure sau abuzate, pentru a nu 

ajunge în situația de a le fi luați copiii, pentru copii săraci sau/și părăsiți, ca să urmeze o formă de educație  

Denumire proiect:  Vreau ACASĂ 

Beneficiari: peste 45 de copii din județul Timiș 

Proiectul “Vreau ACASĂ” vizează servicii pentru prevenirea abandonului familial, scăderea numărului copiilor cu risc foarte 

ridicat de abandon, care intră în sistemul de protecție specială, și păstrarea/reintegrarea lor în cadrul propriilor familii 

biologice. Copiii au fost ajutați cu alimente, produse de igienă, haine și jucării, ajutoarele mergând în acele familii în care 

există o dorință reală a părinților/părintelui de a menține copilul/copiii acasă și de a le asigura o viață mai bună. 
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Denumire: Ghiozdanul din vis 

Beneficiarii : 21 de copii din Centrul de Plasament Otniel din Moșnița Nouă, județul Timiș 

Scopul proiectului este oferirea de sprijin pentru copiii din acest centru, ca să urmeze o formă de educație. Copiii au început 

școala pregătiți cu rechizite și cu zâmbetul pe buze, asemenea tuturor colegilor lor. Copiii cu vârste cuprinse între 3 și 19 ani 

au primit un ghiozdan echipat adecvat nivelului educațional pe care îl urmează: ghiozdane, penare, caiete de matematică, 

caiete de geografie, caiete de muzică, instrumente de scris, carioci, creioane colorate, stilouri, pixuri colorate, seturi de 

geometrie, blocuri de desen, tempera și pensule.  

 

Mii de copii din România neavând șansa unei familii alături, rămân neșcolarizați sau abandonează școala în fiecare an pe 

fondul lipsei fondurilor pentru rechizitele școlare. Fiecare copil visează la un ghiozdan, însă doar pentru unii visul devine 

realitate. 
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3. DEZVOLTARE ORGANIZAȚIONALĂ 

Scopul: dezvoltarea de competenţe în rândul echipei, în domenii cheie necesare pentru dezvoltarea organizaţiei; 

îmbunătăţirea şi creșterea vizibilităţii asociaţiei;  

Dezvoltarea organizațională: 
   

• Am consolidat capacitatea de advocacy și rolul de watchdog al organizației, monitorizând aplicarea legislației din domeniul 

adopției  

• Am crescut comunitatea strângând în jurul misiunii Ador Copiii peste 120 de membrii și 25 de voluntari  

• Asociația a primit pentru al 7-lea an consecutiv autorizarea pentru furnizarea de servicii în domeniul adopției interne, ceea 

ce înseamnă: calitate, profesionalism, transparență, impact. 

• Centrul de Resurse pentru Adopție a fost vizitat de personalități importante, Ambasadorul SUA la București, domnul Hans 

Klem cu soția, alergătorul Andrei Roșu, regizorul Tedy Necula, adoptatori din România și alte țări, membrii ai board-ului.  
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Dezvoltarea organizațională: 

• Am dezvoltat prima platformă online pe teme de adopție http://www.adorcopiii.ro/consiliere/  

• Am oferit susținere pentru:  

 38.830 utilizatori unici pe www.AdorCopiii.ro/com;  

 11.381 de utilizatori pe pagina oficiala de Facebook;  

 peste 2000 de abonați la Newsletter                    

4. AFILIERI 
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RAPORT FINANCIAR 
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Venituri  Cheltuieli  

Total cheltuieli: 251.418 Lei 
 

146.321 Lei – venituri din sponsorizări 

  96.811 Lei – venituri din donații  

  15.263 Lei – venituri din 2% 

145.822 Lei - servicii adopție  

  80.453 Lei – servicii sociale  

  25.143 Lei – administrative   

+ Venit în natură>114.080 Lei 

În donații materiale pentru copiii (jucarii, haine, scutece etc.) + ore de voluntariat prestate de voluntarii Ador Copiii în 

Timișoara (asistența socială, psihologie, asistența juridică, media, fundraising, advocacy, training etc.) 

Total venituri: 258.395 Lei 



EROII NOȘTRI, PARTENERII 
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EROII NOȘTRI, PARTENERII 
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MASS-MEDIA 
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CUM VĂ PUTEȚI IMPLICA? 

• Redirecționați 2% din impozitul pe venit (persoane fizice)  sau 20% din 

impozitul pe profit (persoane juridice) - http://www.adorcopiii.ro/doneaza/   

• Sponzorizați sau susțineți cu o donație recurentă un anumit proiect AICI.  

• Înscrieți-vă ca membru Ador Copiii AICI.  

          De ce să vă implicați?  

• Pentru că împreună putem face lucruri pe care nici unul dintre noi nu le-ar putea face singur.  

• Pentru că valorile pe care le are Asociaţia Ador Copiii și după care ne ghidăm sunt valori în care credeți: familia, 

demnitatea, altruismul, respectul, toleranţa, responsabilitatea comunitară şi individuală, solidaritatea socială, 

încrederea, perseverența şi acţiunea.  

http://www.adorcopiii.ro/doneaza/
http://www.adorcopiii.ro/doneaza/
http://www.adorcopiii.ro/doneaza/
http://www.adorcopiii.ro/devin-membru/
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• Advisory board 
Cristina Gallegos - Președinte Advisory Board 

Crina Kienle 

Genoveva Freire  

Bristena Nistor  

Constantin Radu  

 

• Echipa  administrativă  
Director Executiv: Simona Czudar 

Psiholog: Laura Jacan 

Content media: Patricia Lidia  

• Voluntari 
Peste 25 de voluntari sunt implicaţi în activităţile asociaţiei  

ECHIPA ADOR COPIII 


