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campanie de lobby și advocacy
a anului. Pag 14

Pe 18 august 2020, Eric, un băiețel cu hidrocefalie,
epilepsie și orb, ajungea în familia în care dintrun copil abandonat, dintr-un orfan, devenea
copilul răsfățat și iubit. Avea deja 25 de operații
și un prognostic foarte slab de vindecare dar
nimic din asta nu a contat. Era prețuit și iubit
pentru ceea ce este - o ființă unică creată după
chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar pentru
ca acest fapt să se poată întâmpla a fost nevoie
de un adevărat șir de evenimente înainte:
În Aprilie 2020, restricțiile la plasamentul
familial din ordinul 1733/2015 au fost abrogate,
ca urmare a unui proces câștigat de ARFO. A fost
o călătorie grea, dar s-a finalizat cu un rezultat
extraordinar: plasamentul poate fi realizat și la
persoane care nu fac parte din rudele și cercul
social al copilului. Oamenii de bine se pot implica
fără restricții.

Pentru ca plasamentul să se poată realiza a fost
nevoie de colaborarea a 3 Direcții de Protectia
Copilului. Adeverințe, anchete, avize au trebuit
să călătorească între trei județe diferite; și asta
în cea mai neagră perioadă a pandemiei.
Imunitatea lui Eric era foarte scăzută și din
acest motiv se îmbolnăvea des. A fost nevoie de
mame binevoitoare care au donat lapte matern
pentru el. În mod extraordinar sănătatea i s-a
îmbunătățit.
Până în 2014, familia lui Eric nu știa mai nimic
despre crescutul copiilor cu traumă, dar au
participat la cursurile și seminariile ARFO,
unde au pus multe întrebări. S-au întâlnit atât
cu specialiști, cât și cu părinți adoptivi și de
plasament și de fiecare dată au încercat să
absoarbă cât de mai mult.

În primele 11 luni de viață ale lui Eric doctorii
și asistentele de la Spitalul Marie Curie s-au
luptat pentru viața lui Eric, acesta având parte
de nu mai puțin de 25 de operații. De câteva ori
au fost siguri că o să-l piardă, dar, într-un mod
miraculos, se ridica de fiecare dată.

Astăzi Eric plânge și râde, este luat în brațe,
este hrănit. Merge în fiecare zi la terapie. Este
pupăcit și iubit de toată familia și de prietenii lor.
De curând a început să gângurească, parcă ar
vrea sa spună ceva: uneori să își spună bucuria,
alteori să protesteze.

Una dintre nevoile lui Eric, în spital, a fost de
oameni care să stea cu el zi și noapte, pentru a-i fi
alături. Un număr de 10 voluntari s-au organizat
și Eric nu a mai fost singur. Și-au donat timpul
lor, somnul, adesea și bănuții lor, pentru a-i fi
alături micululi luptător cu viața.

Toate acesta pentru că mai mulți oameni au
decis nu să facă totul, dar să facă ceva.
Probabil asta este cea mai frumoasă expresie a
ceea ce este ARFO: adulți colaborând pentru ca
fiecare Eric din țara noastră să aibă cui să spună
MAMA și TATA. Pentru ca fiecare copil să ajungă
ACASĂ.

ALEX ILIE
Director Executiv ARFO
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În numele întregii comunități
ARFO, MULTUMIM!
Mulțumim pentru că ai
crezut, alături de noi, că
fiecare copil din România
are dreptul la o familie!
Mulțumim că în cel mai
atipic și dificil an ai ales nu
doar să supraviețuiesti ci
mult mai mult, să fi alături
de copiii vulnearabili. Ai
ales ca într-un mod creativ
să te implici să ajuți copiii să
experimenteze dragostea
lui Dumnezeu.
În acest an al imprevizibilului
am fost foarte încurajați de
bunătatea și generozitatea
ta.
MULTUMIM!

MOMENTE IMPORTANTE ALE
ANULUI 2020
Am produs peste 40 de video-uri cu conținut informativ despre
nevoia copiilor de a avea o familie și despre procedura adopției,
disponibile online, având sute de mii de vizualizări

130 de persoane instruite în îngrijirea copiilor care au
suferit traume

946 de oameni care s-au rugat în Lanțul național de rugăciune

Cu ajutorul organizațiilor din Alianță, peste 500 de persoane au fost
informate și consiliate în vederea adopției

2 familii vulnerabile ajutate cu proiecte de construire/extindere/
renovare casă

Peste 2.000 de oameni prezenți la webinarii și
evenimente online
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Peste 200 de biserici implicate în Duminica Orfanului

Summitul ARFO Online “Fiecare poate face ceva”, a adunat
peste 500 de participanți

A fost tradusă și distribuită cartea “A doua Mamă”

Arfo primește premiul PR Gold Award pentru cea mai bună campanie de
lobby și advocacy a anului.

Au fost susținute 24 de webinarii în decursul acestui an

Au fost lansate 10 broșuri de parenting și o serie video de 5 episoade
pentru părinți - Parenting în pandemie

Legea 273 a fost votată de Parlament și promulgată de Președinte

tzubyskids.ro | arfo.ro

Am produs un Ghid pentru grupuri de suport și un Curs de
management de caz
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GRUPURILE DE
SUPORT PENTRU
FAMILII ADOPTIVE
ȘI DE PLASAMENT
GHID PRACTIC SERVICII PRE
ȘI POST-ADOPȚIE / PLASAMENT FAMILIAL

“Nu exista “doar” sau “puțin” atunci
când ne gândim la lucrurile pe care
le putem face pentru copiii sau
familiile vulnerabile.” Dumnezeu
a pus ceva unic în fiecare dintre
noi, ceva important cu care putem
contribui, ceva ce poate face o
diferență enormă în viața unui copil”
Jason Johnson,
Autor “Fiecare poate face ceva”
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VIZIUNEA ȘI MISIUNEA 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)
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VIZIUNEA NOASTRĂ

MISIUNEA NOASTRĂ

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

Să mobilizăm întreaga societate, pentru ca
fiecare copil să beneficieze de dragostea,
susținerea și siguranța apartenenței la o familie.

VALORILE ARFO
IISUS HRISTOS
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.

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

COPILUL

MIȘCAREA

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

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

FAMILIA
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.

EXCELENȚA
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.
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Abordările tradiționale nu rezolvă
problema crizei orfanilor
•

Finanțatorii aleg donatori individuali.

•

Organizațiile lucrează separat și intră în
competiție una cu cealaltă.

•

Sectoarele comerciale și guvernamentale
sunt deseori deconectate de fundații și
organizații non-profit.

•

Măsurătorile și evaluarea încearcă să
analizeze în mod izolat impactul unei
singure organizații.

•

Schimbarea la scară mare se presupune că
poate avea loc prin creșterea organizațiilor.

Impactul izolat

Impactul colectiv este o paradigmă
nouă. Mai mulți actori muncesc
împreună într-o mișcare pentru a
rezolva probleme complexe.
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•

Înțelegerea problemelor sociale – și soluțiile
– reies din interacțiunea mai multor
organizații în interiorul unui sistem mai larg

•

Aliniere intra-sectorială cu administrația
guvernamentală, sectoarele non-profit,
filantropic și comercial, ca parteneri

•

Organizațiile își coordonează activ acțiunile
și împărtășesc lecțiile învățate

•

Organizațiile muncesc pentru același țel și
urmăresc progresul cu aceleași unități de
măsură.

Impactul colectiv

Ce trebuie să se întâmple pentru
a vedea o Românie fără orfani?
Prevenire

1
2
3
4

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.

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.

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.
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GABRIEL
Gabriel și-a petrecut mare parte din
primul lui an de viață într-un salon de
spital din București, împreună cu alți
doi bebeluși care au fost abandonați
de părinții lor.
Gabriel are serioase probleme de
sănătate care îl fac să trebuiască să
respire printr-un tub și să
mănânce printr-un alt tub. Lui, ca și
celorlalți doi bebeluși cu probleme
de sănătate, li s-au prezis de către
personalul medical zero șanse de a fi
adoptați.
Dar Dumnezeu a pregătit o familie
pentru Gabriel, una care îi oferă
dragostea și grija de care
are atâta nevoie. Noua lui familie e
formată din doi părinți și 3 frați, din
care doi de asemenea adoptați.
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Și el nu e singurul copil din familie
care a avut nevoie de părinți iubitori
ca să poată să ducă o viață sănătoasă
și normală. Iar toate acestea au
început cu dorința familiei de a arăta
fiului lor biologic cum arată o viață de
familie creștină autentică. ¨Am vrut să
predicăm prin faptele noastre, nu prin
cuvinte¨.
Gabriel are în continuare nevoie
de fizioterapie zilnică, alimentație
specială, pampers, vitamine, etc. Toate
acestea sunt asigurate pe lângă multă
iubire de cei care i-au devenit MAMA
și TATA.

LOBBY ȘI ADVOCACY
În 2020 au fost finalizate o parte din acțiunile de lobby pe care ARFO le-a realizat în ultimii 4 ani. Modificările
la Legea 273/2004 privind regimul juridic al adopției au fost promulgate și devin efective din martie 2021.
Printre obiectivele atinse de ARFO se numără:

1

Reducerea birocrației și a timpului de declarare a unui copil ca
fiind adoptabil. Rezultat: a fost eliminată (re)căutarea rudelor la
modificarea planului de intervenție din reintegrare în adopție.

2

Nominalizarea Managerului de caz drept responsabil pentru
respectarea termenelor de declarare a adoptabilității în termen
legal (maxim 12 luni) precum și a obligației de a realiza în acest
termen demersurile necesare reintegrării copilului în familie.

3
4
5
6

Responsabilizarea directorului executiv/general al Direcţiei cu
obligaţia de a controla trimestrial modul în care managerul de
caz respectă termenele, prin introducerea unei sancțiuni specifice
acestuia, dacă nu urmărește respectarea termenelor

Menținerea adoptabilității copiilor până la 18 ani

Eliminarea discriminării pe motive de naștere privind concediul
de acomodare - cuantumul indemnizaţiei lunare prevăzut fiind
acum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12
luni în locul indemnizației fixe.

Eliminarea monitorizării postadopție pentru familiile care au
avut copilul în plasament 2 ani anterior încuviințării adopției

Sunt în lucru și modificări la Legea 272/2004 privind drepturile copilului prin care dorim să obținem
reducerea gradului până la care se caută rudele de la IV la III, prevederea expresă a faptului că plasamentul
familial se poate face și în alt județ, restrângerea plasamentului rezidențial exclusiv pentru deficiențe
complete și nu pentru orice grad de handicap, respectarea confidențialității datelor familiei de plasament,
interzicerea tranzitării copiilor din mediul familial în mediul instituțional, precum și pregătirea reintegrării
(inclusiv prin consiliere formală) și monitorizarea familiei biologice, în caz de reintegrare, timp de 2 ani, în
loc de 6 luni.
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PR GOLD AWARD
Excelența este una dintre valorile asumate ale
ARFO. Anul 2020 a însemnat recunoașterea
publică a eforturilor de lobby ale ARFO din
partea industriei de Public Relations. Peste 80
de specialiști internaționali de top în comunicare
și relații publice, precum și directori de agenții
din țări precum SUA, Marea Britanie, Germania,
Italia, Spania, Austria, au analizat acțiunile
ARFO și au decernat, în cadrul Galei PR Award,
distincția Gold Award pentru cea mai bună
campanie de lobby și advocacy a anului.
PR Award este cel mai important eveniment
de recunoaștere a excelenței în domeniul
comunicării strategice și relațiilor publice
în România. Competiția este organizată
de 18 ani de către Forum for International
Communications, organizație care promovează
excelența și respectarea standardelor etice și
de performanță ale profesiei de relații publice.
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CURSURI DE FORMARE
De ce este
formarea atât de
importantă?

1

Este importantă în primul rând pentru copilul
adoptat, care intră în familie după ce a suferit
pierderi și de multe ori și abuzuri pe care niciun
copil nu ar trebui să le experimenteze.
E esențial ca părinții adoptivi să învețe abilitățile
necesare pentru a-i ajuta pe copii să treacă peste
pierderile suferite, să le fie vindecate rănile din trecutul
lor și să poată ajunge adulți sănătoși din punct de
vedere emoțional.

2

E importantă pentru familia adoptivă. Câteodată
a fi părinte poate fi foarte solicitant. Formarea
ajută familiile să știe cum să treacă cu brio prin
provocările pe care le întâmpină și să se dezvolte
armonios în ciuda lor.

3

E importantă pentru ceilalți 50,000 de copii care încă sunt în sistemul
de protecție a copilului și care au nevoie de familii. Experiența familiilor
adoptive influențează și pe cei din jurul lor. Aceasta poate fi un factor de
influență pro sau contra adopției.
Aceste trei motive ne motivează pe noi să mergem mai departe și să excelăm
în formarea pe care o oferim, pentru ca familiile, la rândul lor, să exceleze în
îngrijirea pe care o oferă. În acest mod fiecărui copil adoptat i se oferă șansa
sigură de a avea o viață împlinitoare și plină de iubire.

Wendy Kittlitz, autoarea blogului
Waiting to Belong sugerează că
“De multe ori și părinții cu multă
experiență au nevoie de abilități noi
pentru a putea fi eficienți în îngrijirea
oferită copiilor adoptați.”
15

IATĂ CUM AM
OFERIT FORMARE
ÎN 2020

7

Nevoia de formare și suport a familiilor și
personalului din sistemul de protecție a
copilului ne-a chemat către activitate mai
multă, nu mai puțină. Și ne-a făcut să fim
flexibili și creativi. ARFO a răspuns provocării.

CURSURI “ÎNGRIJIREA COMPETENTĂ A
COPIILOR CARE AU SUFERIT TRAUMĂ” (ICCT)
Cursul ICCT se adresează atât părinților adoptivi, cât și personalului din sistemul de protecție
a copilului, echipându-i și ajutându-i să înțeleagă nevoile copiilor și să răspundă în mod
constructiv acestora.
Am început în primăvară cu planuri mari de a duce acest curs ICCT în cât mai multe regiuni din
România.

CURS ICCT LA DGASPC IAȘI
Cursul Îngrijirea Competentă a Copiilor cu Istoric de
Traumă rămâne un mod foarte eficace de a pregăti
oamenii pentru a ajuta mai bine copiii.
În intervalul 11-13 martie, Corina Caba
și Nathan Burke au facilitat un astfel
de training pentru 21 de psihologi ce
lucrează în cadrul DGASPC Iași. Aceasta
a fost prima noastră colaborare oficială
cu DGASPC Iași. Trainingul a fost bine
primit și există deschidere pentru mai
multe astfel de evenimente pe viitor.
La finalul cursului, unul dintre psihologi
a menționat că trebuie să muncească
mai mult cu educatorii pe care îi susține
pentru a îi ajuta să 1) să înțeleagă impactul
traumei asupra copilului, 2) să îi învețe să
aplice metode de calmare pentru copii, 3) să înțeleagă tipurile de
detașare afectivă a copiilor
și 4) să pregătească educatorii pentru a putea da o voce copiilor și de a depăși frica de a îi asculta.
DGASPC Iași are în evidență peste 3000 de copii. Suntem mulțumitori pentru oportunitatea de a influența
viețile acestor copii.
Pe lângă psihologii din DGASPC, au fost prezente și trei persoane din comunitatea World Without Orphans,
care devin la rândul lor formatori ICCT.
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La jumătatea lunii Martie România a
intrat în starea de urgență, drept pentru
care echipa de formatori a oferit cursul
ICCT online:
• În mai - formare online pentru 21
de asistenți sociali și psihologi din
cadrul DGASPC Botoșani.
•

În mai, iunie și noiembrie au fost
realizate online cursuri de formare
ICCT pentru familii adoptive.

•

În octombrie cursul ICCT a fost
organizat pentru un grup de asistenți
maternali.

În total 121 de persoane au primit formare
ICCT în 2020 în ciuda provocărilor cauzate
de pandemie.

24

WEBINARII

Având în vedere că a trebuit să stăm mult în casă, am avut
ocazia să facem ce nu aveam timp în mod obișnuit. Așa că neam gândit să fim facilitatori ai învățării și să ajutăm familiile
adoptatoare și specialiștii din DGASPC-uri să învețe cum să
lucreze mai bine cu acei copii care au trecut prin traumă.
Așadar, începând din luna martie, am facilitat 24
de webinarii, toate cu participare gratuită
și posibilitatea de a fi vizionate pe
Facebook. Mai mult, pentru că noi
considerăm că oferă informații
foarte importante, ele sunt
înregistrate și publicate
pe site-ul nostru și pot
fi folosite oricând
de cei interesați.
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O TRAUMĂ DECLANȘATĂ
DE...MÂNCARE.
Ionuț, de numai doi anișori, locuia cu
Sergiu și Cristina de 6 luni deja. În tot
acest timp nu a mâncat nici o sarma,
sarmalele fiind gătite destul de des
în familia de plasament în care a fost
până atunci.
După ce i s-a pus farfuria cu sarmale
în față a reușit să mănânce doar una,
după care a început să aibă reacții
neobișnuite. Mai întâi a început să
se miște agitat, să dea din picioare și
să facă tot felul de lucruri cu mâinile
pe masă, apoi când a fost pe oliță a
rugat-o pe mama lui să nu plece de
lângă el, apoi a început să țipe, să-și
dea cu perna în cap, să lovească în
perete și să o lovească pe mama lui.
Din fericire, mama lui a participat la o
formare oferită de noi și și-a amintit un
scenariu similar care a fost discutat
acolo. În consecință, ea a reușit să vadă
nevoia din spatele comportamentului,
în loc să reacționeze la reacțiile pe
care el le avea.
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“Am continuat să îi spun pe un ton
calm că sunt alături de el și că asta
e casa lui. După aproape o oră a venit
și mi-a spus: “Tu mama mea, nu tanti
mama?” (fosta asistentă maternală).
L-am luat din nou în brațe, am mers în
cealaltă cameră, am ales o nouă carte
din care să citim și l-am asigurat că
îl iubesc. E atât de dureros că ceva
atât de simplu [ca acea sarma] poate
readuce trauma la suprafață atât de
acut.“
Prin formarea pe care o oferim în
cadrul ARFO ne dorim să echipăm
părinții să își ajute copiii să treacă
prin traumă și pierdere și să ajungă la
vindecare și speranță.

PROMOVAREA ADOPȚIILOR
În total, în 2020, mesajul adopției a ajuns la sute de
mii de oameni prin intermediul platformelor online,
fie participând la webinarii, fie vizualizând diferite
materiale video sau scrise, pe site-ul Arfo sau pe
pagina de Facebook.
În primul weekend din fiecare lună am organizat un
lanț de rugăciune pentru orfanii din România. Asta a
însemnat că în 2020 am avut 946 de angajamente
de rugăciune pentru orfanii din România.

Duminica Orfanului (8 Noiembrie) este o mișcare
globală care dorește să vadă biserica ridicânduse la mandatul nostru biblic de îngrijire a
orfanului și al celor vulnerabili.
În acest an am provocat bisericile din
România să aloce un timp special și
să se întrebe care e acel CEVA pe
care fiecare dintre noi îl putem face
pentru copiii fără familie. În acest mod
am facilitat promovarea mesajului
adopției în peste 200 de biserici și
comunități creștine.

2 iunie - Ziua Adoptiei
Ce prilej mai bun să sărbătorești adopția, dacă nu
Ziua adopției? Și ce prilej mai bun să le povestești
altora despre adopție?
De Ziua Națională a Adopției am făcut un site
dedicat, ziuaadoptiei.ro, unde am spus povestea
copiilor fără familie și a unor familii care au luat
astfel de copii în casa lor.
Am făcut și un video special de promovare a
campaniei, care a strâns peste 2200 de distribuiri și
a avut sute de mii de vizualizări.
Impactul campaniei ne-a arătat că suntem întrun moment în care mulți oameni sunt preocupați
de copiii fără familie și sperăm că, pe măsură ce
ei se informează din ce în ce mai mult, vor face și
pași pentru a lua copii în familiile lor.
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ANTONIA
În luna iulie, Eric a trebuit sa meargă împreună
cu tatăl său pentru 2 săptămâni la Centrul de
Recuperare Robanescu. Internare, medicamente,
consultații, ace și înțepături, doctori și asistente…
tot tacâmul – și asta în condițiile în care toți
purtau mască.
În salon cu Eric a mai fost o fetiță, Antonia, tot de
un an, tare bolnăvioară: epilepsie și microcefalie.
Fără să poată să plângă, adesea doar scâncea
puțin atunci când adulții îi făceau diverse
tratamente, o întorceau de pe o parte pe alta sau
îi aspirau secrețiile din gură. Era hrănită pe tub și
niciodată nu se împotrivea la nimic. Din când în
când, totuși, abia perceput, ochii ei parcă spuneau
povestea tristă a unui copil abandonat pentru că
nu a împlinit așteptările celor ce i-au dat viață.
În fiecare zi, personalul medical avea o reacție
interesantă: se minuna cât de bine arată acum
Eric și cât de rău arată Antonia; în urmă cu șase
luni, cei doi fuseseră colegi de salon, ambii
luptând cu viața.
În una din seri una din asistente, exprimând din
nou mirarea a încheiat trist: “Ce să faci, unora le
este dat să trăiască, iar altora să moară”. Replica
asta a străpuns ca un fulger inima tatălui lui
Eric și nu a putut să o mai uite… “Dacă totuși
s-ar putea găsi o familie… Cu cine să vorbesc…
Trebuie să mai existe cineva pentru care Antonia
să reprezinte mai mult decât ceva imperfect…”
Pe drum spre casă a povestit cu prietenii săi,
Ovidiu și Cristina. Toți trei aveau lacrimi în ochi
când se gândeau la drama unui copil ce merită mai
mult. Cristina în mod special. Acasă aveau
alți trei copii, de la 4 la 8 ani, și știa
câtă nevoie are un copil
de îmbrățișări, de
pupături,
de
băițe și pur
și simplu
de iubire.
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Noaptea ce a urmat Cristina nu a putut dormi.
“Unora le e dat să trăiască, iar altora să moară”
erau cuvintele ce o țineau trează. Cum o fi Antonia
singură în spital? Oare este cine să o îmbrățișeze?
Cum se simte oare micuța? L-a trezit pe Ovidiu
și împreună au luat una din cele mai importante
decizii din viața lor.
A doua zi dimineața, l-au sunat pe tatăl lui Eric
și i-au spus că ei vor să o ia pe Antonia în familia
lor. “Vrem să îi oferim ospitalitatea casei noastre
atâta timp cât Dumnezeu va îngădui. Vrem s-o
binecuvântăm și să avem grijă de ea și să o iubim
pentru ceea ce este ea: o creație unică, prețioasă
a Domnului nostru”.
Au urmat vizite la spital, la DGASPC, la centrul
unde era ea, apoi la Tribunal. Au trebuit făcute
acte, adeverințe, recomandări, dosar cu șină,
etc. Au fost făcute nenumărate rugăciuni pentru
micuță. Totul a culminat cu una din zilele însorite
din Noiembrie când Antonia a ajuns acasă. Vecini,
prieteni, familie – toți au celebrat.
Pentru Ovidiu, Cristina și Antonia aventura abia
acum a început. Nimeni nu poate prevedea exact
cum va evolua starea ei de sănătate: s-ar putea
să se stingă în câteva luni, sau s-ar putea să se
vindece.
Un lucru este sigur - Antonia va fi
iubită și protejată, nimic nu va
frânge dragostea celor 2 părinți
pentru ea.

PROMOVAREA ADOPȚIILOR
Facebook a fost în acest an o unealtă care a ajutat
mult în distribuirea informațiilor, a fost platformă
de expunere pentru webinarii, pentru video-uri de
conștientizare a situației orfanilor din România,
pentru serii de parenting, etc.
Pagina de facebook Alianța România Fără Orfani
a avut o creștere de aproape 60% în numărul de
urmăritori iar conținutul video produs anul acesta
a adunat de 12 ori mai multe vizualizări decât în
anul precedent.

15 mai este Ziua Internațională a Familiei.
Noi am sărbătorit-o anual, iar anul acesta
am organizat un eveniment online în care
am avut prezenți un psiholog, un fost
beneficiar al sistemului de protecție și
o familie adoptivă. Fiecare dintre ei,
din poziția în care se află, a subliniat
importanța și rolul familiei.

Prima resursă a noastră care a devenit
foarte răspândită și distribuită a fost seria
“Parenting în carantină” cu Anda Mogoș.
Imediat după declararea stării de urgență,
am rugat-o pe Anda să filmeze câteva videouri scurte despre parenting în contextul izolării.
Video-urile au fost scurte, de 4-5 minute și au
conținut cele mai utile lucruri pe care trebuie
să le știe un părinte în izolare. Au fost un
real succes, strângând mii de vizualizări și
sute de distribuiri.
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PREVENIREA
ABANDONULUI
COPIILOR

O familie pentru fiecare copil - acesta este un mod
de a pune visul ARFO în cuvinte. Iar atunci când este
posibil, credem că familia biologică este cel mai bun
loc pentru copii. În acest scop, investim în prevenirea
abandonului copiilor. Anul acesta, am investit în mod
special în două familii, familia M și familia V.

Familia M are 8 copii, toți într-o formă de
protecție specială, dintre care 4 întrun centru de plasament. Familia a
făcut nenumărate vizite la copiii din
centrul de plasament, însă ceea ce
îi ținea pe ei acolo erau condițiile de
trai improprii. Casa în care locuiau
nu este branșată la rețeaua de curent
electric. Mai mult, ea avea doar 2 camere
și un hol ce funcționează ca o bucătărie.

la
curent
este complet finalizată,
baia este aproape gata, iar
actele
necesare
branșării sunt în curs de rezolvare. Pe lângă ajutorul
material, vrem să vedem familia M prosperând și
pe plan personal, așa că li se oferă sprijin din
mai multe puncte de vedere. Sperăm ca în
2021 să vedem toți copiii familiei M, acasă,
alături de familia lor.

22

Am luat angajamentul, alături Biserica
Missio Dei și Biserica Internațională,
pentru a construi o cameră în plus
și o baie pentru familia M, și pentru
a face demersurile de branșare
electric. În luna decembrie, camera

Familia V are 4 copii și locuia alături de o parte
din familia lărgită. Când soțul a plecat să
muncească în afara României, soția
însărcinată și cei trei copii de atunci au
fost nevoiți să se mute într-o casă
neterminată într-un sat de unde
provenea familia ei. Aveau
o singură cameră și când
bătea vântul, camera nu
se încălzea. Din propriile
eforturi, au reușit să
cumpere 4 paleți
de cărămizi și au
turnat o fundație
în pământ.
Am decis
să îi sprijinim în
construcția casei,
și, alături de Biserica
Baptistă Sfânta Treime
din București și o asociație
parteneră ARFO, i-am sprijinit
să-și construiască două camere
în care să se mute la început de lună
decembrie. Estimăm că o să consume jumătate
din lemne pentru a se încălzi și vor avea confort dublu iarna aceasta.

“Fiecare copil este la un adult
distanță de a fi o poveste de succes.”
John Shipp
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SUMMIT-UL ARFO 2020
Summitul ARFO este evenimentul anual
central în domeniul adopțiilor. 2020 a
fost un an al online-ului așa că am avut
primul Summit ARFO online cu tema
“Fiecare poate face ceva”.
Acest mesajul a penetrat mintea
participanților și cel mai întâlnit reproș
a fost “a durat prea puțin”.

Așa a arătat Summit-ul de anul acesta în cifre:
•
•
•
•
•
•
•

Peste 500 de participanți
58 de asistenți sociali
24 de reprezentanți DGASPC din 11 județe
45 de localități reprezentate
23 de județe reprezentate
8 workshop-uri
6 țări reprezentate (România, Ucraina, USA,
Republica Moldova, Belgia, UK)

Summit-ul în cuvinte:

“Creștinismul este mai mult decât cântat, citit Biblia, mers la biserică sau
dăruit bani. Este despre cum îți trăiești viața, dacă ești conștient de cei în
nevoie. Dacă viața ta este focalizată pe a-ți împlini propriile nevoi sau dacă
pui mai presus sau prioritizezi nevoile altora.”
Krish Kandiah, director Home for Good
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“Principiul continuității în îngrijire este o chestie nu numai dovedita
de literatura de specialitate dar este și o chestie naturală. Dacă există o
intenție reală și solidă de adopție a familiei respective (de plasament nr)
este de dorit să se întâmple acest lucru. Nu susțin ideea plasamentului
pe termen nelimitat și fără o intenție serioasă din partea familiei. Adoptia
înseamnă mai mult decat plasament și mai mult decat îngrijire și afecțiune.
Este benefic și natural să urmărești continuitatea în îngrijirea copilului.”
Mădălina Turza, Președinte ANPDCA

“Sunt multe țări în lume în care orfelinatele se închid și copiii sunt
aduși în familii. Suntem peste șapte milioane de familii în România. Dacă
ar exista cu adevărat o schimbare de mentalitate și ar fi o mobilizare la
nivel național toți copiii ar avea o familie.Totul începe cu 10,000 de copii
care intra în sistem în fiecare an. Investim (ARFO) deopotrivă în prevenție
și în intervenție pentru că fiecare copil are dreptul la o familie dedicată
bunăstării lui.”
Liviu Mihăileanu, Președinte ARFO

Feedback din partea participanților:

“Vreau să sprijin familiile
adoptive pe care le cunosc”

“Vreau sa abordez tema
adopției în familia mea”

“Vreau să propun bisericii
să organizăm Duminica
Orfanului în acest an”

“Vreau să propun bisericii
să organizăm Duminica
Orfanului în acest an”

“Am hotărât să mă rog
pentru copiii din sistem,
pentru autorități și pentru
ARFO”

“Mă gândesc să ajut un
copil dintr-un centru de
plasament”

“Am hotărât ca anul următor
să aplic pentru adopție”

“Vreau să ascult mai mult
copiii”

“O sa mă implic în prevenirea
abandonului”

“Vreau să vorbesc mai mult
despre adopție”.

“Vreau să petrec mai mult
timp cu copiii din sistem și
să-i insuflu și pe cei cei din
jurul mei să se implice în
voluntariat”
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Poate una dintre cele mai emoționante mărturii vine de la Adriana,
care a postat acest mesaj pe pagina ei de facebook:

“Summitul Alianței România fără Orfani se desfășoară anul acesta online. Tema din
acest an este “Fiecare poate face ceva”.
Când am început să vorbim despre adopție nici eu și nici soțul meu nu știam cu ce se
mănâncă și erau atât de multe necunoscute. Primul eveniment ARFO la care am participat
m-a ținut cu șervețelele la îndemână și cu ochii în lacrimi... primeam răspunsuri și, vai, ce
răspunsuri minunate. Am participat apoi la 2 summituri (unul la Cluj și altul la București)
și așteptam cu nerăbdare să mergem împreună cu copiii la summitul de anul acesta - dar
copiii sunt la bunici și noi pe canapea în sufragerie cu laptopul în brațe, iar eu cu șervețelele
tot la îndemână.
Pe lângă cursuri, conferințe, cărți, tabere și traininguri, Alianta Romania Fara Orfani își
dorește (și face și demersuri pentru) schimbarea legislației în vigoare. ARFO e o umbrelă
mare pentru multe organizații și biserici care au același scop: fiecare copil să beneficieze
de dragostea, susținerea și siguranța apartenenței la o familie.
Toate acestea se fac cu bani. Încă mai sunt 50000 de copii în sistem. Nu toți oamenii trebuie
să adopte, dar fiecare poate face ceva. Donațiile pe site-ul ARFO se pot face foarte ușor:
www.romaniafaraorfani.ro/doneaza/
Visul favorit al fiecărui copil este familia. Să dăm o mână de ajutor celor care îi ajută”
“The time for action is now. It’s never too late to do something.” Antoine de Saint-Exupéry

“Există momente în care procesul de
adopție este unul epuizant și dureros
și te face să țipi. Dar din ce am înțeles,
la fel este și nașterea.”
Scott Simon
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EMA
Tema summitului de anul acesta a fost “Fiecare
poate face ceva”. Iar când fiecare face ceva și
colaborează cu alții miracole se întâmplă.
Din păcate în unele comunități din țara noastră
fetele nu sunt lăsate să meargă la scoală și
sunt obligate să se căsătorească la 12 ani.
Așa s-a întâmplat și în județul B, anul trecut.
Am fost sunați de reprezentații Protecției
Copilului din acel județ - avem o colaborare
bună de câțiva ani - și ne-au rugat să îi ajutăm
să găsim familie pentru o fată pentru că ei nu
reușesc.
Ema are 14 ani și este de etnie romă. Tatăl a
murit în urma cu doi ani, ea fiind cea care l-a
găsit. Fusese ucis de niște cămătari cărora le
datora bani.
În urma cu un an, familia Emei (mama și
unchii) au decis sa nu o mai lase să meargă
la scoală și să o căsătorească. Se pare că
urmau să primească și ceva bănuți în
urma acestui aranjament. Fata nu a
vrut și a spus ca ea iubește școala
și vrea să continue să învețe. Au
încuiat-o în casă și au început
pregătirile pentru nuntă. Printrun miracol, Ema a reușit să fugă
la Protectia Copilului. După câteva
investigații aceștia au constatat că
tot ce spune copilul este adevărat și
au instituit măsură de protecție.

Când am primit telefonul de la Protectia
Copilului, am promis instat că vom găsi
o familie. Imediat după, am început să ne
întrebăm pe cine știm din județul B. Ne-am
adus aminte de Ana, o IT-istă de 27 de ani ce a
venit la Summit și ne spusese că se gândește
foarte serios la adopție și că se roagă pentru
asta. Dilema ei era legată de vârsta copilului
și de faptul că este singură: nu putea să aibă
grijă de un copil foarte mic și se întreba dacă
nu cumva ea singură nu ar fi insuficientă.
Când am sunat-o pe Ana, ea a spus instant
“DA”!
După câteva vizite, acte strânse, evaluări și
training, la mijlocul lunii decembrie Ema a
ajuns acasă la Ana. Este clasa a VIII-a, are mult
de recuperat pentru examenul ce îi stă în față
dar amândouă sunt hotărâte să lupte.
Ema vrea să devină polițistă, să
protejeze și să ajute și alți copii
vulnerabili.
Pentru noi este o poveste
extraordinară
de
colaborare între Stat,
Protecția
Copilului,
Biserică
și
ONGuri.
Este
povestea
ARFO
desfășurându-se în fața
noastră: adulți colaborând
pentru ca un copil să poată
să își urmeze visele!

Din păcate familia nu a renunțat
și au început să facă presiuni
să o ia pe Ema acasă.
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RESURSE
Cartea “A doua Mamă”
Păstrăm bunul obicei și venim în fiecare an cu câte o carte
nouă, resursă bună în călătoria părinților adoptivi și de
plasament. În acest an a fost tradusă cartea “A doua mamă”.
Cartea vorbește despre modurile în care Dumnezeu aduce
laolaltă copii și o familie pentru ei,
prin intermediul adopției și al
plasamentului. Subiectul acesta
este privit prin lentila mai
multor relatări din Scriptură și a
experienței personale.
Jodi Jackson Tucker a scris inspirânduse din călătoria parcursă de ea însăși pe
drumul fericirii și al strângerilor de inimă,
ca mamă a opt copii, cei mai mulți adăugați
familiei ei în urma adopției. Dragostea lui Jodi
pentru copiii săi și pasiunea ei ca toți copiii să aibă
familii strălucește în viața ei. Rolul de a doua mamă este,
desigur, o călătorie care cunoaște suișuri și coborâșuri.
Jodi ne amintește în A doua mamă că experiențele de adopție sau plasament
încep adesea cu inimi frânte și cu tragedii. Dar Scriptura ne vorbește, de asemenea, despre astfel de copii
care au devenit eroi ai credinței.

Broșuri parenting
Cum poți fi un părinte bun în vremuri de anxietate? Cum poți fi un părinte bun când petreci mult mai mult
timp acasă împreună cu copiii tăi? Cum poți ajuta un copil să depășească momentele de stres? Dar pe un
părinte?
Acestea sunt unele din întrebările cele mai puternice pe care și le-au pus
părinții din toată lumea, anul acesta. Pentru că vrem să venim în
sprijinul familiilor și pentru că avem oportunitatea de a intra
în contact cu multe resurse de calitate prin rețelele
din care facem parte, am ales să investim în
traducerea și crearea de conținut relevant
pentru familii.
Am lansat 10 broșuri despre parenting
și despre parenting pentru copiii
adoptați, care să ajute familiile
să fie medii mai bune pentru
creșterea
și
dezvoltarea
copiilor
Ele sunt disponibile in format
.pdf, gratuit, pe site-ul AFRO.
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GRUPURILE DE
SUPORT PENTRU
FAMILII ADOPTIVE
ȘI DE PLASAMENT
GHID PRACTIC SERVICII PRE
ȘI POST-ADOPȚIE / PLASAMENT FAMILIAL

Ghidul pentru grupuri de suport
Părinții adoptivi au nevoie de sprijin.
Și deseori, cel mai bun sprijin îl au
tot de la părinți adoptivi. Pentru a
vedea o creștere a numărului de
familii ce beneficiază de acest sprijin,
am lansat împreună cu asociația
Tzuby’s Kids un ghid pentru grupuri de
suport pentru familiile adoptatoare.
El se găsește pe site-ul ARFO și poate fi
descărcat gratuit.

Training online - Managementul de caz
Trainingul este disponibil online în mod gratuit, sub
formă de înregistrare video și parcurge elementele
esențiale pe care un manager de caz trebuie
să le stăpânească. Este destinat mai ales
specialiștilor din cadrul Direcțiilor de
Asistență Socială și Protecția Copilului.
Trainingul a fost creat de către Liviu
Mihăileanu, din partea ARFO, Ana
Rădulescu și Adela Șetet, din
partea CFCECAS, și are parte
și de contribuția dr. Amanda
Howards, profesor la Samford
University.
“Din punct de vedere tehnic,
știm ce avem de făcut în
managementul de caz, pentru
că ne ghidăm după legislație și
standarde. Însă managementul de caz
are o componentă importantă, cea a practicii
profesionale. Trainingul atinge punctele esențiale după
care managerii de caz să se orienteze. Managementul de caz nu e un proces static, administrat de catre
profesionist, singur, ci îl include pe copil, pe părinte și ceilalți specialiști. Copilul trebuie să participe la
procesul de management de caz.” (Ana Rădulescu)
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ARFO ONLINE
Noul site
Noi circumstanțe au adus alături de ele
noi obiceiuri, noi metode de interacțiune
cu oameni și noi metode de comunicare.
Pentru ca ARFO să își sporească
impactul în 2020, am investit mai
mult timp și energie în online. Noul
site ARFO e menit să fie un mediu
mai facil și prietenos pentru
oamenii interesați sau pasionați
de adopție, pentru a obține
informații, consiliere, motivație
sau inspirație.
Noul site oferă acces facil la o
librărie considerabilă de resurse
în format electronic, ușor de accesat
pentru categorii de utilizatori, de la oameni
curioși cu privire la adopție, până la specialiști în
domeniu.

ALTE EVENIMENTE
Joc in Dar
Primul mare șoc al pandemiei Covid-19 a fost declararea
stării de urgență. De pe-o zi pe alta, ne-am trezit în
imposibilitatea de a mai oferi o mare parte din
serviciile noastre, cel puțin nu cum o făcusem
până atunci. Descopeream cu toții ce greu
este să stai numai în casă. Însă ne-am dat
seama foarte repede că trebuie să fie
mult mai greu să nu ai o casă.
Am aflat că una din provocările cele mai
mari ale centrelor de plasament a fost să
țină copiii ocupați și înăuntru. Așa că am
demarat o campanie de strâns jucării și jocuri
pentru copiii din centrele de plasament.
Am reușit să expediem 38 de cutii cu
jocuri și jucării, spre 25 de centre de
plasament, în 11 județe, cu ajutorul
persoanelor ce au decis să facă viața
mai frumoasă copiilor fără familie.
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“Nu există copii greu adoptabili ci
familii greu de găsit.”
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STUDIU
BISERICI

Pentru a identifica modul în care adopția este practicată în rândul
credincioșilor neoprotestanți din România, ARFO a realizat un studiu în
rândul a 104 biserici (neo)protestante din România. Obiectivul general al
studiului a fost să aflăm în ce măsură adopția reprezintă o componentă
practică a vieții de credință în rândul membrilor bisericilor (neo)protestante
din România.

Studiul a fost realizat în
104 biserici din 37 județe
reprezentând 18 075 membri
cu 90% acoperire națională

DA 29.8%

Ponderea bisericilor unde s-a
predicat despre teologia adopției

NU 70.2%
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Urmează exemplul altor persoane, pentru că li
s-a părut o idee bună.

16.67%

Au văzut nevoia specifică de a fi adoptați a unor
copii pe care i au cunoscut

20.37%

Au considerat că este o expresie a Evangheliei
și o chemare din partea lui Dumnezeu

25.93%

Nu puteau avea copii

Motivația familiilor din
biserică de a adopta

50%

Se tem că vor pleca când se fac mari și se
întorc la părinții biologici

10.58%

Se tem de influența spirituală negativă pe care
copilul adoptat ar aduce o în mijlocul familiei

11.54%

Se tem că nu îl vor iubi la fel ca pe copilul/
copiii biologici

24.04%

Se tem că nu vor face față provocărilor
financiare

27.88%

Nu cunosc procesul de adopție în România

41.35%

Se tem de birocrația excesivă a sistemului de
protecție a copilului

42.31%

Nu s-au gândit niciodată la aceste aspecte

46.15%

Principalele piedici în calea
deschiderii
familiilor
din
biserică pentru adopție

Concluzii
Nu avem o cultură a
adopției diferită
comparativ cu populația
națională

În 70% dintre biserici
nu s-a predicat despre
teologia adopției și faptul
că adopția este o expresie a
evangheliei

Implicarea în
domenii conexe
crește șansa de a avea mai
multe familii implicate în
adopție și plasament familial
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FINANȚE 2020
$31.740 - Donații individuale

$22.048 - Bord

Intrări totale 2020
$81.934
$944 - Membri

$9.209 - Biserici

$17.993 - Granturi

$24.609 - Training
$14.263 - Summit

$7.307 - Implicare Republica Moldova

Ieșiri totale 2020
$84.315
$7.307 - Prevenție

$7.938 - Lobby & Advocacy
$22.891 - Promovare adopție
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OBIECTIVE 2021
În 2021 ARFO își propune:

300 de biserici care să organizeze
Duminica Orfanului

•

12 traininguri Îngrijirea Competentă a
copiilor care au suferit traume

•

2 Traininguri Adolescenții și Trauma

•

•

15 webinarii despre Impactul traumei
și modalități eficiente de îngrijire

Summit ARFO - pregătim a 8-a ediție a
Summit-ului ARFO (online)

•

Summit Moldova - asistarea la
organizarea celei de-a treia ediție a
Summitului Moldova fără Orfani

•

2 Iunie Ziua Adopției

•

Legea 272 votată de Parlament și
promulgată de Președinte

•

15 webinarii de informare în vederea
adopției și plasamentului

•

Organizarea a 3 Tabere Terapeutice
Refresh pentru 100 de familii adoptive
și copiii lor (dacă situația o va permite)

•

Asistarea a cel puțin 10 de familii
cu grad de risc, pentru ca acestea
să își poată păstra copiii și cel puțin
10 biserici care să fie instruite și
să pornească programul Familia
Contează (training pentru familiile în
risc)

•

Conceperea și implementarea unui
curs de parenting ARFO

•

Creșterea numărului de rețele locale
la 20 de județe și consolidarea lor

•

Crearea de noi resurse despre adopție
ce includ:
• Traducerea unei cărți
• Adăugarea unui training nou
• Dezvoltarea unor ghiduri
adopție și post-adopție

pre-

• 20 de videoclipuri noi cu mărturii
ale familiilor adoptive și, de
asemenea, alte resurse pentru
promovarea adopției
•

Duminica Orfanului - implicarea a peste

• reducerea gradului până la care se
caută rudele, de la IV la III,
• prevederea expresă a faptului că
plasamentul familial se poate face
și în alt județ,
• restrângerea
plasamentului
rezidențial exclusiv pentru deficiențe
complete, și nu pentru orice grad de
handicap,
• respectarea confidențialității datelor
familiei de plasament,
• interzicerea tranzitării copiilor
din mediul familial în mediul
instituțional, precum și pregătirea
reintegrării (inclusiv prin consiliere
formală) și
• monitorizarea familiei biologice, în
caz de reintegrare, timp de 2 ani, în
loc de 6 luni.
• Mai mulți copii adoptați: Obiectivul
nostru pentru anul 2021 este să se
dubleze numărul de adopții: de la
1.000 de copii pe an la 2.021 de copii
pe an.
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PARTENERI
Alianța România Fără Orfani (ARFO) este afiliată
la Christian Alliance for Orphans (CAFO) și World
Without Orphans (WWO)

ARCHWAY
ROMANIA

Casa Speranța
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COLABORATORI
ORGANIZAȚII

BISERICI
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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
arfo.ro/doneaza

