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MODURI PRIN CARE
OAMENII OBIȘNUIȚI

POT IUBI

ORFANII
PRIMIȚI-I ÎN CASELE VOASTRE
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Aproximativ 57000 de copii trăiesc astăzi în sistem. Experiența unui
cămin iubitor și a relațiilor autentice poate face o diferență profundă
în viețile acestor copii, chiar dacă șederea lor la voi va fi scurtă. Pentru
început, discutați cu persoane din biserica sau comunitatea voastră
care au mai luat copii în plasament, pentru a avea o perspectivă
onestă asupra bucuriilor și greutăților pe care le implică această
experiență. Apoi acționați specific.

ADOPTAȚI
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Fiecare copil merită o familie. Dacă vă gândiți la adopție, începeți cu
rugăciune și apoi discutați cu familii adoptive și persoane adoptate.
Apoi acționați specific. Dacă aveți întrebări ne puteți contacta :
contact@romaniafaraorfani.ro

SUSȚINEȚI-LE CAUZA ÎN DUMINICA ORFANULUI
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O mare oportunitate de a vă mobiliza biserica este prin Duminica Orfanului.
În a doua duminică a lunii noiembrie, bisericile din întreaga lume celebrează
dragostea lui Dumnezeu pentru orfani și modul în care oamenii obișnuiți pot
face o diferență. Orice biserică poate participa – de la prezentarea unui
videoclip scurt, la rugăciune pentru orfani în timpul serviciului din plen... până
la improvizarea unei expoziții de fotografie în holul de la intrare, având ca
temă adopția... sau un concert pentru întreaga comunitate. Puteți găsi mai
multe idei, resurse gratuite și multe altele la Resurse

ÎNDRUMAȚI-I
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O prezență constantă și grijulie a unui adult poate face o diferență
profundă în viața oricărui copil, cu atât mai mult în viața unuia care a
mers din casă în casă, ca parte a procesului de plasament. Tinerii care
cresc și ies din acest sistem au la rândul lor nevoie de prieteni mai în
vârstă și de un loc unde să își petreacă sărbătorile. Poți să fii un mentor
pentru acești copii.

SUSȚINERE CONCRETĂ
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Ajutorul practic din partea comunității bisericii poate fi extrem de util – și
încurajator! – pentru familiile de plasament și adoptive. Gândiți-vă la nevoi
precum treburile casnice și munca în curte, cumpărături, transport cu mașina
sau grijă de copiii mici. Dacă biserica voastră nu are o slujire organizată, nu vă
lăsați descurajați. Aflați care sunt nevoile familiilor și treceți la acțiune! În cele
din urmă, poate veți dori să demarați o „lucrare de susținere a
îngrijirii/adopției” împreună cu alte câteva persoane.

SERVICII PROFESIONISTE
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Folosiți-vă abilitățile profesionale pentru a arăta dragoste familiilor
adoptive și tinerilor îngrijiți, prin prestare de servicii – de la tunsori la
ortodonție, până la reparații auto.

STRÂNGERI DE FONDURI
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Finanțele ajută la susținerea lucrării. Dăruiți atât personal, cât și ajutând
la strângerea de bani pentru organizații de încredere, atât locale, cât și
la nivel național.

LUCRAREA BISERICII
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Alăturați-vă altor câteva persoane pentru a începe o lucrare de
rugăciune pentru orfani și de încurajare a adopției în biserica voastră.

CULTURA BISERICII
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Dincolo de slujirea formală, ceea ce poate face diferența pentru
familiile adoptive și copii în plasament sunt aspectele „intangibile" care
creează o cultură primitoare și de ospitalitate. Învățătorii de școală
duminicală care înțeleg dificultățile specifice pe care le întâmpină
copiii răniți. Pastorii care onorează adopția și se roagă pentru tinerii în
plasament, chiar de la amvon. Persoanele care doresc să invite familii
cu nevoi speciale la un grătar.

