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Agenda conferinței
ADOPŢIA, O NOUĂ PERSPECTIVĂ
25 septembrie 2014
Ziua 1

Sesiune plenară

Ora

Activitatea

Invitați

9:00-10:00

Înregistrarea participanţilor

9:30-10:00

Conferinţă de presă

Simona Czudar – Director Executiv Asociatia Ador Copiii
Gabriela Coman – Presedinte ANPDCA

Deschiderea conferinţei

Simona Czudar – Director Asociatia Ador Copiii

Nevoia de specialiști proactivi în domeniul adopției și
nevoia familiilor adoptive de a primi asistență specifică

Gabriela Coman – Presedinte ANPDCA
Gabriela Petrescu – Secretar General ANPDCA

Familii mixte. Despre etnii.

Clementina Trofin – Asistent social DGASPC Covasna

Dezvoltarea copilului (adoptat) si teoria atasamentului

Ana Muntean – Prof.dr. Universitatea de Vest Timisoara

10:00-11:00

Workshop A
11:00-13:00
Workshop B

13.00– 14:30
Workshop C

Pauza de masă
Provocari pentru părinți și copii în procesul adoptiei

Cristina Neacsu – Psiholog, DGASPC sect.4, București

Pierdere, abandon şi relaţia copilului cu trecutul

Laura Jacan – Psiholog Asociatia Ador Copiii

14.30-16.30

Workshop D
17.00

Incheiere ziua 1
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ADOPŢIA, O NOUĂ PERSPECTIVĂ
26 septembrie 2014
Ziua 2

Ora

Sesiune plenară

9:00-11:30

Workshop E

11:30-13:30
Workshop F
13.30 – 15:00

Workshop G

Activitatea

Invitați

Parteneriatul DGASPC-urilor cu OPA-urile și modernizarea
serviciilor pre și post adopție
Campanie de sensibilizare pentru adopția copiilor cu nevoi
speciale

Alina Mayer – Șef Serviciu Adoptii DGASPC Timis

Interesul superior al copilului în adopţie – de la teorie la
practică

Laura Vioreanu – psiholog ANPDCA

Dezvăluirea adopţiei

Simona Budăi – asistent social Asociaţia Ador Copii

Beatrice Biondi – Director Agenția Franceza pentru
Adoptie (Franța)

Pauza de masă

Călătorii în timp: în căutarea originilor și a propriului trecut

Violeta Elefterie – asistent social ANPDCA

Faze de evoluție în familia adoptivă

Simona Czudar, Raluca Mohanu – părinți adoptivi

15:00-17:00
Workshop H

17:00

Incheiere conferință
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Înscriere la conferință
Înscriere la conferință
Taxa de participare
Taxa de participare se poate plăti prin transfer bancar, participanții
primind factură fiscală pentru suma achitată. Inscrierea oficiala la
Conferinta are loc dupa achitarea taxei (f. proforma). Taxa de participare
acoperă materialele din cadrul conferinţei, pauzele de prânz și de cafea.
Taxa: 335 lei/ persoană
Grupurile de 3 sau mai multe persoane vor plăti 250 lei/persoană.
Atentie!
Taxa de conferinta nu poate fi achitata numerar in zilele de desfăşurare
a conferinţei. Data limită pentru înscriere și achitarea taxei este 10.09. 2014.

Date bancare Ador Copiii
Nume: ASOCIATIA ADOR COPIII
Str. Dimitrie Dinicu nr.16, Localitatea Timișoara
CUI: 16521676
IBAN: RO98 INGB 0000999902899544
Banca ING Bank, Agenția Arieș, Timișoara
Pentru informatii suplimentare vă rugăm să o contactaţi pe
Laura Jacan, laura.jacan@adorcopiii.ro, telefon 0724551493.
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Înscriere la conferință
Desfășurare
Anul acesta, Conferinta Națională pentru Adopție se desfasoara la București, în
sediul Romanian-American Foundation, str.Gina Patrichi nr.6, sector 1
http://www.rafonline.org
Cazare
Recomandările noastre pentru cazare sunt:
• Hotel Minerva – www.minerva.ro – 10 min.de mers pe jos:
58 euro/mic dejun inclus/noapte – camera single
80 euro/mic dejun inclus/noapte – camera dublă
• Hotel Michelangelo – www.hotelmichelangelo.ro –
15 min.de mers pe jos:
39 euro/mic dejun inclus/noapte – camera single
53 euro/mic dejun inclus/noapte – camera dublă

•Casa Gabriela Hotel – www.casa-gabriela.ro
36 euro/fără mic dejun/noapte – camera single
50 euro/fără mic dejun/noapte – apartament pt.3 persoane
•Hotel Flowers B&B – www.flowersbb.ro
150 lei/mic dejun inclus/noapte – camera single
200 lei/mic dejun inclus/noapte – camera dublă
230 lei/mic dejun inclus/noapte – camera triplă
• Euro Hotel Polizu – www.euro-hotels.ro/gara-de-nord
50 euro/mic dejun inclus/noapte – camera single
60 euro/mic dejun inclus/noapte – camera dublă
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Tematici Workshop-uri
 Workshop A – Familii mixte. Despre etnii.
(Clementina Trofin, DGASPC Covasna)
Recunoaşterea adopţiei este încă o
problemă în România. Iar adopţia unui copil de
etnie este departe de a fi un subiect lejer de
discutat. Societatea stigmatizează copiii de etnie
şi familiile acestora, unele familii adoptive ascund
adopţia din frica de stigmatizare, iar dezvoltarea
copilului şi a familiei vor fi afectate de aceste
situaţii. Workshop-ul “Familii mixte. Despre etnii”
va aborda problematica cu care se confruntă
familiile adoptive atunci când copilul lor este de
etnie, dar şi specificul unor astfel de familii mixte.

 Workshop B – Dezvoltarea copilului (adoptat) si teoria
atasamentului (Prof.univ.dr.Ana Muntean, Universitatea de Vest
Timişoara)
Plasarea intervențiilor sociale într-un cadru teoretic clar ne
poate scuti de avatarurile unor decizii și acțiuni bine intenţionate, dar
sortite eșecului. În domeniul protecției copilului, a copilăriei și a
familiei, în general, teoria atașamentului reprezintă cadrul de aur al
oricărei intervenții țintind bunăstarea beneficiarilor. Pe parcursul
atelierului interactiv Dezvoltarea copilului (adoptat) și teoria
atașamentului se va face o prezentare generală a teoriei
atașamentului si vor fi puse în discuţie, din perspectiva conceptuală a
acestei teorii, aspecte practice în domeniul adopției copiilor separaţi
de părinții biologici, desprinse din experienţa participanților.
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Tematici Workshop-uri
 Workshop C - Provocări pentru părinţi şi copii în procesul adopţiei
(Cristina Neacşu, DGASPC Sector 4, Bucureşti)
Grupul de lucru cu tema " Provocări pentru părinţi şi copii în procesul adopţiei "
va privi procesul de adopție atât din punctul de vedere al copilului (cum percep
copiii vizitele familiilor, ce inseamna pentru un copil din sistemul de protecție,
familia, cum se percep acești copii pe ei înșiși, etc) dar și din punctul de vedere al
familiilor care doresc să adopte. Ca teme de discuţie vor fi abordate aspecte
implicate in procesul de adopţie: care este sensul unei familii pentru copiii din
sistemul de protecţie, cum inveţi un copil sensul unei familii, impactul asupra
imaginii de sine a părinţilor şi a copiilor a procesului de adoptie, potrivirea cu
parinţii "greşiţi“, stabilirea limitelor si oferirea siguranţei, abandonat de câte ori
uşa se închide, tot timpul înfricoşat şi înspăimântat - urmări ale relelor
tratamente, răspunsul în faţa unui copil foarte anxios, mic înseamna neînsemnat atunci cand copilul simte ca nu este luat în considerare, când totul se transformă
într-un maraton - nivelul de energie necesar atunci cand îngrijeşti un copil.

 Workshop D - Pierdere, abandon şi relaţia
copilului cu trecutul (Laura Jacan, psiholog Ador
Copiii)
Când un copil este adoptat, el mai are legături cu
familia biologică chiar dacă este doar sugar.
Există, desigur, legătura genetică, dar pentru
mulţi copii adoptaţi există şi o legătură
psihologică şi emoţională cu familia biologică, şi
asta chiar dacă copilul adoptat nu a ajuns să-i
cunoască
niciodată. Este
important să
recunoaştem această legătură chiar în absenţa
unui contact. Copilul adoptat aparţine la două
familii: familia care l-a născut şi familia care l-a
crescut. A-i accepta trecutul, va însemna, pentru
copil, a-l accepta pe el.
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TematiciWorkshop-uri
Workshop-uri
Tematici
Tematici
Workshop-uri
 Workshop E - Interesul superior al copilului în
adopţie – de la teorie la practică
(Laura Vioreanu, psiholog ANPDCA)
Interesul superior al copilului este unul din cele 4
principii ale Convenţiei ONU cu privire la drepturile
copilului. Acest principiu va fi analizat atât din
perspectiva reglementărilor internaţionale, cât şi a
celor naţionale. Ce înseamnă acest principiu, dacă
el trebuie privit în corelaţie cu alte principii, cum
poate fi aplicat în practică, cum se poate rezolva
posibilul conflict dintre interesul copilului si
interesele adulţilor, cine are responsabilitatea
aplicării principiului – toate aceste întrebări vor fi
abordate în cadrul workshopului.

 Workshop F - Povestea copiilor născuți din inimă – dezvăluirea adopției
(Simona Budai, asistent social Ador Copiii)
De ce?...Cum?...Când?...sunt intrebări gândite, adresate de către
familiile care au adoptat și cărora specialiștii, psihologi și asistenți sociali, au
încercat să le răspundă. Dezvăluirea adopției, finalizarea acestui proces care
începe din momentul în care copilul ajunge la familia adoptatoare și care
suferă o permanentă updatare dată de trecerea timpului, de conștientizarea
și sedimentarea informațiilor atât de către familie, cât și de către copil,
reprezintă măsura succesului unei adopții, a unei integrari corecte a copilului
adoptat în noua familie și a dezvoltării unor relații familiale care să ofere
copilului premisele și bazele unui viitor adult, părinte, complet ancorat in
realitatea emoţională, familială si socială. Toate aceste întrebări vor fi
abordate în cadrul workshopului ‘Povestea copiilor născuți din inimă –
dezvăluirea adopției’.
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Tematici Workshop-uri
 Workshop G - Călătorii în timp: în căutarea originilor și a
propriului trecut (Violeta Elefterie, asistent social ANPDCA)

Acest workshop pleacă de la dreptul şi nevoia adoptatului de
a-şi cunoaşte istoria personală. În cadrul workshopului vom
analiza care sunt considerentele care au condus la
transpunerea în cadrul legislaţiei şi procedurilor din materia
adopţiei a unor reglementări menite să materializeze acest
drept. De ce este important pentru copilul sau adultul
adoptat să aibă acces la aceste informaţii. Nu în ultimul rând
vom dezbate care este rolul adoptatorilor în demersurile
adoptatului de căutare a rădăcinilor sale şi impactul acestor
căutări asupra vieţii de familie.

 Workshop H - Faze de evoluţie în familia adoptivă
(Simona Czudar, Raluca Mohanu, părinţi adoptivi)
Familia adoptivă împărtăşeşte în mare măsură aceleaşi
sarcini şi satisfacţii cu familiile biologice. Există însă şi
diferenţe. Familia biologică are responsabilitatea unei duble
naşteri a copilului: biologică şi psihologică, în vreme ce
familia adoptivă are rolul major al naşterii psihologice,
precum şi al vindecării copilului adoptat.
Necesitatea cursurilor de pregătire pentru părinţii adoptivi,
dincolo de caracterul lor obligatoriu, derivă din specificul
adopţiei ca modalitate de “naştere” a unei familii.
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Speakeri și invitați
 Beatrice Biondi , director în cadrul Agenţiei Franceze pentru Adopţie (Franţa,
Paris), din anul2009, cu o vastă experienţă în domeniul adopţiilor. Din
momentul numirii sale în funcţie, d-na Biondi a adus Agenţiei Franceze pentru
Adsopţie mari reuşite în domeniul adopţiei naţionale şi internaţionale. Este, de
asemenea, părinte adoptiv.
 Gabriela Coman, Președinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor
Copilului şi Adopţie, fost Președinte al FONPC, cu o impresionantă experiență în
domeniul protecţei copilului.
 Simona Czudar, mama adoptivă a unei fetițe de 8 ani, Alexandra. O minune de copil, plină de energie, veselă, mereu fericită de tot ceea
ce o înconjoară, unul dintre copii încadrați în statistici ca fiind greu adoptabili care însă i-a schimbat radical viața și a inspirat-o să-i ajute
și pe alți părinți adoptivi să parcurgă drumul drept și minunat către copilul lor adoptat: calea din inima fiecăruia. În viața profesională,
Simona este formator, are studii masterale în domeniul Consilierii în adopţie (U.V.Timişoara) și a acumulat o experienţă de 6 ani în
domeniul consilierii familiilor adoptive. Si-a dedicat întreaga energie organizației pe care a fondat-o în urmă cu 10 ani și astăzi împreună
cu echipele de specialiști, pe care le-a format în centrele de asistență pilot din Timișoara, Iași și București, acordă asistență parinților
adoptivi din toată țara și luptă pentru apărarea dreptului copiilor părăsiți la o familie permanentă.
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Speakeri și invitați
 Gabriela Petrescu , fost secretar general al Oficiului Român pentru
Adopţii în perioada 2005-2014 şi, în prezent, este secretar general
al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie.
 Violeta Elefterie - de profesie asistent social are o experiență
impresionantă în domeniul adopției. Între 2000-2007 Autoritatea
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului- consilier în cadrul
Direcţiei de Promovare a Drepturilor Copilului şi apoi în cadrul
Corpului de Control 2007- aprilie 2014- Oficiul Român pentru
Adopţii- consilier în cadrul Serviciului evidenţă adopţii, iar ulterior
în cadrul Biroului Juridic. Din aprilie 2014 până în prezent lucreaă
la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi
Adopţie- Serviciul Juridic si Contencios.

 Ana Muntean, nascută în 1952, este profesor abilitat în
dezvoltare umană în cadrul facultăţii de Sociologie si
Psihologie, Departamentul de Asistenţă Socială, al
Universităţii de Vest din Timişoara. A desfăşurat o
muncă de pionierat în domeniul prevenirii abuzului şi a
neglijării copilului în România. A participat şi a
coordonat numeroase proiecte de cercetare-acţiune
centrate pe bunăstarea copilului şi a familiei, la nivel
naţional, european şi internaţional. Este autoarea cărții
‘Adopţia şi ataşamentul copiilor separaţi de părinţii
biologici’ iar începând cu 2012 este membru în advisory
board al Asociației Ador Copiii.
E-mail: ana.muntean@e-uvt.ro
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Speakeri și invitați
 Cristina Neacşu, absolventă a Facultăţii de Psihosociologie şi
Psihologie (Universitatea Al.I.Cuza, Iaşi), are o experienţă de 13 ani în
domeniul protecţiei copilului, activând în adopţii din anul 2005, când
a devenit Şef Serviciu Adopţii la DGASPC – sect.4, Bucureşti. Pe lângă
activitatea de coordonare şi supervizare a specialiştilor din cadrul
acestui serviciu, d-na Neacşu realizează consilierea psihologică şi
socială a copiilor şi familiilor aflaţi în procesul de adopţie.
 Simona Budăi, absolventă a Facultăţii de Asistenţă Socială din anul
1996, activează în domeniul protecţiei copilului încă de la absolvire,
având în responsabilitate activităţi ce au în vedere ocrotirea şi
protecţia copilului în sistem familial, coordonarea biroului de adopţii
şi plasamente familiale, fiind, în prezent, supervizor al
compartimentului management de caz pentru asistenţi maternali,
copii în asistenţă maternală şi plasament familial. Are o experienţă
bogată în munca cu familiile adoptive. Din 2012 lucrează în cadrul
asociației Ador Copiiii, oferind asistență familiilor adoptive.

 Laura Jacan, absolventă a Facultatii de Psihologie in anul
2001 (Universitatea de Vest, Timişoara), studii masterale în
domeniul Consilierii Familiale şi de Cuplu (U.V. Timişoara), al
Prevenţiei abandonului (U.V.Timişoara) şi, în prezent, în
domeniul Consilierii în adopţie (U.V.Timişoara), are o
experienţă de 11 ani în domeniul protecţiei copilului şi al
consilierii familiilor naturale şi adoptive. În prezent, îşi
desfăşoară activitatea în cadrul Asociaţiei Ador Copiii, ca
psiholog şi psihoterapeut, realizând activităţi de formare,
grupuri de suport, consiliere adulţi şi copii.
 Clementina Trofin, asistent social principal în cadrul DGAPSC
Covasna, serviciul de adopții, cu o experiență de peste 20 de
ani în domeniul adopțiilor. Are o practică îndelungată cu
adopția copiilor de etnie și este voluntar al asociației ProAdopt Covasna.
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Speakeri și invitați
 Laura Vioreanu – absolventă a Facultăţii de Psihologie în anul 1997
(Universitatea Bucureşti) şi Facultatea de Drept în 2014 (Universitatea
Bucureşti) și cu specializări în Studii post-universitare aprofundate în
psihodiagnostic şi psihoterapie (1997-1998, Universitatea Bucuresti) şi
Studii post-universitare de specializare în bunăstarea copilului (20032004, Universitate de Vest Timisoara), are o experiență în domeniul
protecţiei copilului din anul 1999, iar din anul 2005 la Oficiul Roman
pentru Adopţii. Din 2014 este psiholog la Autoritatea Naţională pentru
Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.
 Alina Mayer, absolventă a Facultăţii de Drept (Universitatea de Vest,
Timişoara), este Şef Serviciu Adopţii la DGASPC Timiş din anul 2003. Are
o bogată experienţă în domeniul adopţiei, participând activ la grupurile
de lucru pentru modificarea legislaţiei din domeniul adopţiei.

 Raluca Mohanu - este mama adoptivă a unui băieţel
de 3 ani, Alex. Un băieţel cu ochi mari, zâmbet larg şi
multă energie, care i-a deschis inima si care i-a spus
pentru prima dată "Mami, te iubesc!" Raluca învaţă în
fiecare zi de la Alex să se bucure de viaţa prin joacă,
zâmbete şi îmbrăţişări. Mai mult, Alex este un
adevărat luptător şi arată tuturor cum iubirea vindecă
totul, uimindu-i pe medici prin faptul că s-a recuperat
complet în urma unui diagnostic de parapareză
spastică. In viaţa profesională, Raluca este coach şi îşi
ajută clienţii în drumul lor către succes şi împlinire. In
viaţa personală, Alex este cel care a ajutat-o să treacă
de la succes la împlinire şi fericire!
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ADOPŢIA, O NOUĂ PERSPECTIVĂ
25-26 septembrie 2014, București

Sesiuni in plen
Sesiunile în plen pun in discutie aspecte relevante legate de strategia și
modul de lucru al Autorității Naționale pentru Drepturile Copilului și
Adopție, al organismelor private în domeniul adopției interne, intr-o
intâlnire deschisă tuturor participanţilor.

Workshop-uri
Grupele de lucru sunt gândite pentru specialiști în adopție și părinți adoptivi
și sunt abordate fie ca workshopuri axate pe prezentare şi discuţii pe baza
unor studii de caz, fie ca mini-training-uri pentru cei care au nevoie de
informatţi structurate pe anumite teme legate de adopție. Speakerii si
moderatorii atelierelor sunt specialiști si formatori cu experienţă în domeniul
adopției.
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Ediția a 2-a a Conferinței naționale pentru adopție - ADOPȚIA, o nouă perspectivă pune focus pe nevoia de specialiști proactivi în domeniul adopției și pe nevoia
familiilor adoptive de a primi asistență specifică, din partea specialiștilor.
Bob Considine, un scriitor din Chicago, spunea odată: "Eu am
patru copii din care doi au fost adoptați. Am uitat care doi."

 Când copilul abandonat devine adoptabil, este adoptat și intră în
casa ta, va începe alături de tine o nouă călătorie care va dura toată
viața. Este foarte important, de-a lungul acestei călătorii, pentru
tine, ca părinte, să ai așteptări realiste față de copilul tău. Adopția
este o experiență minunată, dacă dai dovadă de toleranță față de
mai multe tipuri de comportamente. Atât copilul, cât și întreaga
familie va trece printr-o continuă schimbare și evoluție. Acestea vă
vor aduce împreună și datorită răbdării și iubirii necondiționate veți
simți cu toții împlinire prin intermediul familiei nou formate.

 Interesul superior al copilului este unul din cele 4 principii
ale Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului. Acest
principiu va fi analizat atât din perspectiva reglementărilor
internaţionale, cât şi a celor naţionale. Ce înseamnă acest
principiu, dacă el trebuie privit în corelaţie cu alte principii,
cum poate fi aplicat în practică, cum se poate rezolva
posibilul conflict dintre interesul copilului si interesele
adulţilor, cine are responsabilitatea aplicări principiului,
toate aceste întrebări vor fi abordate în cadrul conferinței..

 Organizația Ador Copiii este autorizată de ANPDCA să desfășoare servicii în domeniul adopției interne, având încheiate convenții de
colaborare pentru furnizarea de servicii în domeniul adopției interne, cu DGASPC-uri din Timiș, București și Iași. De asemenea, online
furnizează servicii de informare și asistență pre și post adopție pentru peste 15.000 de potențiali adoptatori, anual. Ador Copiii inițiator
și membru fondator al Federației Organizațiilor Neguvernameltale pentru Adopție – FONPA și este membru în Federația Organizațiiilor
Neguvernamentale Pentru Copil - FONPC.
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