BIOS SIMONA CZUDAR
Simona Czudar este fondator si director executiv al asociației
Ador Copiii (2004) acreditată să deruleze servicii în domeniul
adopției interne, este consilier și formator în adopție, având
studii masterale în domeniul consilierii în adopţie. A acumulat
o experienţă de 10 ani ca fundraiser în sectorul
neguvernamental, în 2015 deschizând în Timisoara primul
Centrul de Resurse pentru Adopție existent în România.
Este vicepresedintele Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil și a
militat pentru dreptul copiilor părăsiți din România la o familie permanentă în
Parlamentul României, în Franța la Consiliul Europei de la Strasbourg, în Belgia la
Eurochild, în New York la United Nations Women‟s Guild, în San Antonio (TX) și
Forthlauderdale (Mi) la Zero To Three. A primit numeroare recunoașteri printre care:
Adevărul a premiat-o ca fiind printre cele “Zece femei excepționale” din România și a
primit premiul „Personalitate Alfa‟ de la comunitatea Personalitate Alfa, pentru faptul că
personalitatea sa influențează puternic viețile multor copii și părinți.
A militat împreună cu echipa Ador Copiii pentru instituirea oficială a Zilei Naționale
pentru Adopție (2 iunie), în scopul punerii pe agenda autorităților a problemei copiilor
instituționalizați, care au nevoie de o familie.
A dus o îndelungată campanie de advocacy pentru simplificarea legii adopției iar în
ultimul an a evaluat peste 180 de viitori adoptatori. A initiat campanii de promovare a
adopției, în urma cărora a crescut numărul de adopții mai ales pentru copii considerați
greu adoptabili (etnie și vârstă).
Simona Czudar este mama adoptivă a unei minunate fetițe Alexandra, unul dintre copii
încadrați în statistici ca fiind greu adoptabili, care însă i-a schimbat radical viața și a
inspirat-o să-i ajute la randul său pe alți părinți adoptivi să parcurgă hățișurile drumului
adopției și să contribuie la dezvoltarea sistemului de adopții din Romania. Este
căsătorită de 17 ani, soțul său fiind de asemenea membru fondator al organizației Ador
Copiii și locuiește în Timișoara.
Își dedică întreaga pasiune și vocație modernizării sistemului de adopții din România,
promovarii adopției și respectării dreptului copiilor părăsiți la o familie permanentă.
Contact:
https://www.linkedin.com/simonaczudar
https://www.facebook.com/simonaczudarchildcare
email: simona.czudar@adorcopiii.ro
web: http://www.adorcopiii.ro
phone: (+40)746-281-151

