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Visul favorit al fiecărui
copil este familia

CELEBRARE 2019
Marea descoperire a anului 2019 a fost faptul că visul favorit al fiecărui copil este familia.
Misiunea noastră, a celor peste 100 de ONG-uri implicate, peste 100 de biserici dedicate, a
câtorva sute de voluntari și a echipei naționale a devenit transformarea acestui vis în realitate.
Iată cum a arătat 2019 în câteva cifre:

55,76,35

20 000

1 028

Tabără terapeutică pentru 55
de familii adoptive și 76 de
copii; 35 de voluntari implicați

Peste 20,000 de persoane
expuse mesajului adoptiei prin
evenimentele organizate

de persoane instruite în
îngrijirea copiilor care au
suferit traume

380

350

250

de persoane active în lanțul
național de rugăciune

Peste 350 de participanți la
Summitul ARFO “O familie
pentru acasă”

de persoane care au promovat
adopția în cadrul unor
evenimente sportive

34

20

3

Am produs 34 de videouri
conținut informativ despre
nevoia copiilor de a avea o
familie și despre procedura
adopției, având peste 107,700
de vizualizări

Peste 20 de apariții la posturi
locale și naționale de radio și
televiziune

traininguri pentru susținerea
familiilor biologice vulnerabile

1

1

Catalizarea și lansarea Alianței
Creștine Moldova Fără Orfani

Traducerea și distribuirea
cărții “Fiecare poate face ceva”

Estimăm că toate acestea au adus un plus de câteva sute de copii adoptați în familii iubitoare,
iar poveștile unora dintre ei le veți găsi în paginile următoare!
Mulțumim tuturor celor care au făcut aceste lucruri posibile: voluntari, sponsori și parteneri fără aportul vostru nu ar fi fost posibil!
În 2020 vrem să atingem ținta fixată în urmă cu doi ani, dublarea numărului adopțiilor din
România, training și suport pentru cei care lucrează cu copiii vulnerabili, în cel puțin jumătate
din județele țării, tabere terapeutice pentru cel puțin 100 de familii adoptive și copiii lor și
multe altele. Vă invit să vă alăturați acestei aventuri extraordinare și în 2021 să putem celebra
împreună!
Alex Ilie
Director Executiv ARFO

ALIANȚA ROMÂNIA FĂRĂ ORFANI (ARFO) unește organizații
nonguvernamentale, biserici, firme, persoane publice și private având un
singur scop: copilul. ARFO este parte a grupurilor de lucru din Parlament,
oferind sprijin consultativ pentru modificarea și îmbunătățirea legilor 272 și
273/2004. Este de asemenea membru activ al CAFO (Christian Alliance For
Orphans) și WWO (World Without Orphans)

VIZIUNEA NOASTRĂ
Fiecare copil din România să crească într-o familie permanentă,
dedicată bunăstării lui.

MISIUNEA NOASTRĂ
Mobilizarea întregii societăți pentru ca fiecare copil să beneficieze de
dragostea, susținerea și siguranța apartenenței la o familie.

VALORILE NOASTRE

IIsus Hristos

Familia

Motivația, pasiunea, scopul și abordarea
noastră sunt fundamentate în dragostea
pe care El o are pentru oameni și mai
ales pentru copiii aflați în dificultate.
Dumnezeu ne-a adoptat și a spus despre
el că este Tatăl orfanului.

O familie sănătoasă este cel mai bun
context în care un copil să se dezvolte și
să prospere. Familia biologică reprezintă
prima opțiune. Atunci când copiii își pierd
prima familie răspunsul este tot o familie.

Copilul

Biserica

Fiecare copil are valoare intrinsecă și
dreptul necondiționat la dezvoltare
holistică.

Comunitatea
creștină,
reflectând
dragostea sacrificială a lui Dumnezeu,
este cea care are grijă față de copilul
orfan în ADN-ul ei.

Mișcarea

Excelența

Credem că atingerea scopului nostru
se poate face doar prin colaborarea și
aducerea împreună a tuturor care cred în
aceste valori.

Nu credem în “merge și așa”. Scopul
nostru merită să primească cel mai bun
efort al nostru și copiii noștri merită cea
mai bună grijă.

STRATEGIA NOASTRĂ

CE TREBUIE SĂ SE ÎNTÂMPLE PENTRU A VEDEA O ROMÂNIE FĂRĂ ORFANI?

PREVENIRE

Credem cu tărie că de cele mai multe ori, cel mai bun loc pentru un
copil este în familia biologică. Multe familii își abandonează însă copiii
din motive materiale, financiare și necazuri majore. Credem că în multe
cazuri, intervenția comunității locale poate preveni abandonul copiilor.

PROMOVAREA
ADOPȚIILOR

În cazul în care un copil își pierde familia răspunsul este tot o familie.
Vrem să vedem cât mai multe familii care își deschid brațele pentru copiii
fără părinți.

TRAINING &
SUPORT

Un copil care a experimentat traume, fie și doar cea a despărțirii de
familie, are nevoie de o atenție aparte. Noi vrem să ajutăm la educarea
și susținerea celor ce îi îngrijesc pe acești copii, în familie sau în tranziția
către o familie, să o facă cât mai bine.

LOBBY &
ADVOCACY

Credem că statul ar trebui să fie un sprijin pentru familiile ce vor să
adopte. De aceea, susținem debirocratizarea procesului de adopție și
asigurarea unei tranziții cât mai rapide de la abandon la reintegrare sau
adopție.

PREVENIRE ÎN 2019
Programul Familia Contează este o unealtă
pentru păstrarea laolaltă sau restaurarea
familiilor vulnerabile. El oferă o platformă
pentru a sluji părinților care au copii într-o
formă de protecție socială sau sunt în riscul
de a-i pierde. Programul oferă echipare pentru
a aborda familiile deosebit de vulnerabile din
comunitățile lor. Scopul e ca familii ce trec prin
program să îngrijească, să mentoreze și să
ajute familiile în dificultate să îndeplinească
condițiile minime de trai, dar și să ofere un
mediu sigur și propice pentru copiii lor.
Am organizat cursuri în trei orașe în 2019, iar

în 2020 ne așteptăm ca cel puțin 10 inițiative
să demareze acest program în comunitățile
lor.
“Faptul că un astfel de program a fost aplicat
în cazul unor familii reale cu probleme mari
și cu toate acestea a funcționat ne arată că
există speranță. Atunci când vezi unele familii
cu probleme ai fi tentat să crezi că nu mai
există vreo șansă reală în cazul lor. Ajută foarte
mult să auzi povești reale în care programul a
funcționat.”

Programul “Familia conteză” în Pitești, Arad și Iași

PROMOVAREA ADOPȚIILOR
În total, în 2019 am dus mesajul adopției la la peste 20 de apariții la posturi locale și
peste 20.000 de oameni, participând la diverse naționale de radio și televiziune.
evenimente.
Pe lângă acestea, câteva sute de familii au
fost consiliate în vederea adopției.
Am continuat încurajarea și asistarea
dezvoltării de rețele locale pentru promovarea
De asemenea, ARFO a fost prezent la 3
adopțiilor și asistarea familiilor vulnerabile, evenimente sportive cu mesajul adopției în
ajungand la 8 rețele locale: Brașov, București, care au alergat 250 persoane. În primăvară
Iași, Oradea, Pitești, Sibiu, Timișoara, au fost 2 evenimente în care au alergat familii,
Târgoviște. Alte rețele sunt în proces de copii, adulți și am atras atenția asupra situației
formare.
copiilor din sistem cu mesajul “Pierduți în
sistem - 7,5 ani ” , iar în toamnă am adus un
Am facilitat promovarea mesajului adopției nou mesaj, “O familie pentru acasă”.
în peste 100 de biserici și comunități creștine.
2 iunie, Ziua Națională a Adopției a fost
În primul weekend din fiecare lună am marcată în 5 orașe (București, Brașov, Sibiu,
organizat un lanț de rugăciune pentru orfanii Târgoviște, Arad) cu evenimente care au strâns
din România.
peste 2000 de persoane. Au fost activități
Asta a însemnat că în 2019 am avut 380 de pentru copii și adulți, au fost împărțite baloane
angajamente de rugăciune pentru orfanii din și flyere cu informații ce țin de situația copiilor
România.
din sistem și provocare la acțiuni concrete. Au
fost familii care au povestit experiența lor de
Am produs 34 de video-uri cu conținut adopție, au fost persoane care au pus întrebări
informativ despre nevoia copiilor de a avea o despre nevoi, procedura adopției și modalități
familie și despre procedura adopției, având de implicare.
peste 107,700 de vizualizări și am fost prezenți

Alerg cu ARFO - București (7 Aprilie)

2 iunie - Târgoviște

2 iunie - Brașov

Curs ICCT - Târgoviște

Apariție la Speranța TV

TRAINING
În 2019 am organizat traininguri Îngrijirea
Competentă a Copilului cu Traumă (ICCT) în
Iași, Tulcea, Lugoj, Târgoviște.
Am organizat două evenimente de informare
cu privire la aspectele legislative, procedurale,
psihologice și de management familial, în
București și Târgoviște.
Am facilitat 40 de workshopuri la Summitul
ARFO și Summitul Moldova fără Orfani, cu un
total de 300 de participanți.
Am facilitat 2 webinarii cu un total de 97 de
participanți.
Cu sprijinul a 35 de voluntari, am organizat
o tabără terapeutică Refresh, la care au
participat: 55 de familii, 76 de copii.
În total, în 2019, am avut peste 1300 de
persoane care au participat la evenimentele
noastre de echipare și formare.

“Este al doilea an în care
participăm la Refresh și ne-am simțit
“reîmprospătați” și anul acesta.
Copiii noștri și acum își aduc aminte
de diferite momente din tabără, ba
de regulile taberei, ba de “mustața
magică”, ba ne povestesc diverse
jocuri. Faptul că au fost implicați în
activități diferite de noi le-a oferit
oarecum mândria că au să ne
povestească lucruri pe care noi nu le
știm. Am văzut cum și asta a contribuit
la dezvoltarea încrederii.
Am fost provocati și ca familie, prin
sesiunile pe care le-ați pregătit. De
fiecare dată ne dăm seama că avem
atât de multe lucruri de îmbunătățit
în relația de cuplu și familie”
(participant Tabăra Refresh)

“Va felicit pentru că duceți mai
departe șansa ca inimile oamenilor
“mari” să se deschidă pentru
“oamenii mici” care au nevoie de
îngrijire și dragoste.” (participant
Tabăra Refresh)

Tabăra Refresh

“ Am venit la acest
curs crezând că o să
stau o sesiune și după
aia o să plec, dar după
prima sesiune mi-am
dat seama că mâine
trebuie să îmi aduc și
colegii”. (participant
ICCT Târgoviște)
Curs ICCT - Tulcea

Curs ICCT - Moldova

Cel mai important lucru este acela
că un copil trebuie tratat ca un subiect,
nu ca un obiect! (participant Training
Familia Contează)

Training the Trainers - București

Curs ICCT - Iași

“Una dintre cele mai faine tabere
(Refresh - Panicel) la care am
participat vreodată, în care, deși am
venit doar eu și copiii, am reușit să
învăț și să socializez cu alte familii
adoptive, cât n-am făcut tot anul.
Voluntarii, veniți din toată țara, s-au
oferit să aibă grijă de copiii noștri
(76 în total), pt ca noi, părinții, să ne
ridicăm moralul. E o treabă extrem de
grea să te angajezi ca o săptămână
întreagă să ai grijă ca cei mici să se
bucure de activități senzoriale și să
treci peste inconveniente (plâns,
oboseală, dureri de cap, iritare, etc).”
(participant Tabăra Refresh)

LOBBY & ADVOCACY
Alături de partenerii noștri din alte ONG-uri,
dar și deputați, senatori și alături de cabinetele
acestora, anul 2019 a fost martorul unor pași
în direcția înlesnirii adopțiilor și creșterii
standardelor de îngrijire a orfanilor.
Ca urmare a eforturilor din perioada 20172018, în ianuarie 2019 au fost emise Standardele
minime de calitate pentru serviciile sociale de
tip familial destinate copiilor din sistemul de
protecție specială.
În aprilie 2019 ARFO a fost premiată în cadrul
Galei Participării Publice pentru eforturile
de lobby și advocacy în domeniul protecției

drepturilor copilului.
ARFO a continuat să susțină argumentele
în favoarea modificărilor legislative propuse,
atât la televiziuni naționale și posturi de radio
publice și private, cât și la conferințe de presă
și dezbateri în cadrul Camerei Deputaților.
În cursul anului 2019, ARFO a fost consultant
activ pentru amendamentele depuse la Legea
273/2004 privind regimul juridic al adopției
în Camera Deputaților și la Legea 272/2004
privind protecția drepturilor copilului în cadrul
comisiilor parlamentare din Senat.

SUMMITUL ARFO 2019
Summitul ARFO este evenimentul anual central în domeniul adopțiilor. El aduce împreună
oameni din diferite domenii, zone geografice și medii profesionale, cu scopul încurajării,
echipării și conectării, pentru a vedea progrese în numărul de copii adoptați și creșterea calității
serviciilor oferite copiilor vulnerabili din România.
La Summitul din 2019 au fost:
• peste 350 participanți;
• 64 de oameni din DGASPC-uri din 12 județe;
• 49 localități reprezentate;
• 30 de județe reprezentate,
• 7 țări reprezentate (România, SUA, Ucraina, Noua Zeelandă, Canada, Cehia și Republica
Moldova),
• 40 de workshopuri.
Preconferința “Managementul de caz în serviciile sociale pentru protecția copilului și
suportul familiei” a avut parte de 71 de participanți, în timp ce
Preconferința “Îngrijirea competentă a copiilor care au suferit traume” a avut 54 de
participanți.

De la Summitul ARFO am plecat cu
convingerea că toți copiii au nevoie de
o familie permanentă și mi-aș dori să
pot împlini acest vis al unui copil sau
de ce nu, al mai multora. (participant
Summit)

Să fiu un sprijin și suport pentru
familiile care au luat copii în
plasament/ sau care au adoptat. Să
organizăm activități pt părinți și copiii
lor.(participant Summit)

Motivul pentru care am ales să
fiu voluntar la conferința ARFO este
pentru că eu cred cu tărie în viziunea
organizației. Gândul că un copil are
șansa să fie nu doar într-o instituție
care investește în el/ea, ci în cea mai
puternică instituție: familia, mi-a
dat energie să fiu parte din acest
proiect. Mulțumesc pentru această
oportunitate! (voluntar Summit)

Înainte de Summit am adoptat
un copil, iar venind aici am hotărât
să mai adopt unul. (participant
Summit)

ALTE PROIECTE
Casă pentru acasă
I și A au căutat să fie credincioși autentici
și să ofere un exemplu de viață trăită cu
scop pentru băiețelul lor. Așa au început să
voluntarieze în centre pentru copii abandonați
sau cu handicap.
Au decis în primă fază să o ia pe I în familia
lor, o fetiță de 7 ani căreia i se dădeau puține
șanse de a fi adoptată. Mai târziu, au decis să-l
ia și pe F, un băiat la care cei din jur se raportau
ca fiind surd și mut. El avusese o intervenție
chirurgicală. Însă pentru că a învățat să se
descurce fără limbajul convențional, nu vorbea.
I și A și-au dat seama că fără o intervenție în
viața lui, el va avea o viață grea. Așa că au ales

să îl ia în familia lor și pe el.
Pentru că au luat în grijă acești doi copii, au
fost nevoiți să se mute în altă localitate, într-o
casă de 36 de metri pătrați, o casă într-o stare
de degradare avansată, în care bătea vântul.
Împreună cu două biserici, am organizat
un amplu proiect de renovare și extindere
pentru locuința lor, încercând să îi ajutăm să
își crească într-un mediu propice cei trei copii.
Astăzi, copiii au o familie iubitoare și o casă
primitoare.
Sperăm să vedem și alte astfel de povești
frumoase în viitorul apropiat și ne bucurăm
pentru cum arată acum viața pentru familia V.

Distribuire haine de la Prețuri Pentru Tine de haine. Nu ar avea unde să le depoziteze, și
le-ar fi greu să le distribuie, în timp ce în alte
Unul din proiectele cele mai practice de anul zone ale țării nevoia ar rămâne aceeași. Pentru
acesta a fost distribuirea de haine primite de că ARFO este o alianță însă, am putut împărți
la Prețuri Pentru Tine. Ei ne-au donat nu mai hainele la mai multe din organizațiile noastre
puțin de patru tiruri cu haine, încălțăminte și partenere. Hainele au ajuns în Vaslui, Tulcea,
produse de curățenie. Imaginați-vă un ONG Pitești, București și Constanța. În felul acesta
mic sau mediu din România care lucrează într- multe familii trec iarna aceasta mai bine și mai
un birou compus din două - trei camere și are o mulți copii din mai multe regiuni ale României,
echipă de 3-10 oameni, care ar primi patru tiruri vor avea haine pentru școală sau acasă.

ÎN 2020 ARFO ÎȘI PROPUNE:
•
•
•

•
•

•
•
•

20 de traininguri Îngrijirea Competentă a Copilului cu Traumă
20 de webinarii despre impactul traumei și modalități eficiente de îngrijire
Crearea a peste 15 resurse despre adopție, ce includ:
• Traducerea a cel puțin o carte
• Traducerea a 10 broșuri de parenting
• Dezvoltarea unor ghiduri pre-adopție și post-adopție
• Dezvoltarea unui manual de lucru pentru grupurile de suport pentru familii
adoptatoare
Organizarea a 3 tabere terapeutice Refresh pentru peste 100 de familii adoptive și copiii lor
Adăugarea în curriculă a 2 noi traininguri pentru specialiști și familii adoptatoare:
• “Adolescenții și trauma psihologică”
• “Integrarea senzorială a copiilor care au suferit traumă psihologică”
Cel puțin 10 biserici care să demareze programul de prevenire Familia Contează
Întărirea și creșterea numărului de rețele locale la 20 de județe
Creșterea numărului de oameni expuși mesajului adopției

Cel mai important obiectiv al anului acestuia este 2020 de copii adoptați în 2020.

MOLDOVA

În ultimii 3 ani am investit alături de lideri
de ONGuri din Moldova pentru a crea o echipă
națională care să promoveze visul ce ne animă:
Moldova fără Orfani. Am avut șansa să vedem
acest proiect întâmplându-se în perioada
21-23 Mai, alături de CERI am predat diferite

workshopuri pentru 300 de părinți adoptivi și
de plasament în cadrul conferintei “Chemarea
de a fi părinte” iar in 22-23 Noiembrie a avut
loc primul Summit al Alianței Creștine Moldova
fără Orfani.

POVEȘTI CARE NE INSPIRĂ

C. este din Constanța. Este căsătorit cu
A. și are un băiețel P. C fost la Summit și a
decis împreună cu soția să adopte. A intrat în
potrivire cu o fetiță A. din Călărași, de 3 ani, de

pe lista de copii greu adoptabili. Diagnosticele
de “splină bifidă” și alte complicații medicale
nu i-au speriat. “A. este fetița noastră și vrem
să se bucure de căldura casei noastre.”

S. este din Iași. Nu este căsătorită însă după ne-a anunțat: “de azi sunt oficial mămică. M.
ce a auzit povești extraodinare de la prietenii este minunea mea”
din ARFO a decis să adopte o fetiță: pe 11 iunie

A si S sunt din București și și-au dorit copii
dintotdeauna. S-au gândit la adopție pentru
că “Dumnezeu este Tatăl orfanului. El are o
inimă plină de compasiune față de orfani;
este extraodinar să îl putem imita pe El. Mai
mult decât atât, noi am experintentat asta.
Este absolut natural pentru un creștin să se
gândească la adoptie. În prima fază ne-am

gandit să adoptăm un copil dar altul a fost
planul lui Dumnezeu. Am pus pe listă că vrem
2 copii și până la urmă pe listă am găsit 3. Pe 15
Octombrie au devenit copiii nostri. E ciudat să
auzi dintr-odată prin casă “mami, mami” dar
este foarte plăcut.”

PARTENERI
Alianța România Fără Orfani (ARFO) este
afiliată la World Without Orphans (WWO) și
Christian Alliance for Orphans (CAFO)

ARCHWAY
ROMANIA

Casa Speranța

SPONSORI

Asociația
ALIANȚA ROMÂNIA FĂRĂ ORFANI
CIF 32741584
Jud Mures, Loc. Sancraiu de Mures
Banca UniCredit Bank
Pentru RON: RO69BACX0000000946521001
Pentru Euro: RO42BACX0000000946521002
Pentru Dolari: RO15BACX0000000946521003
romaniafaraorfani.ro/doneaza

contact@romaniafaraorfani.ro
0722 206 336
www.romaniafaraorfani.ro

