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SCURTĂ DESCRIERE A FUNDAŢIE Umanitare Eben Ezer MOLDOVAN 

 

 

SOLICITANT 

 Denumire organizaţie: Fundaţia Umanitară Eben Ezer Moldovan  

Cod de înregistrare fiscală: 8460705 

Nr. de la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.(dacă este cazul): 37/08.05.1996 
(registru special Partea B – Fundaţii, Secţiunea I, Tribunalul Arad)  

 Adresa poştală: sat Sâmbăteni,nr. 309, com. Păuliş, jud. Arad  

 Adresa poştă electronică: mdcasasperanta@yahoo.com  

De ce o nouă Fundaţie? Am pornit de la intrebarea ce putem aduce noi în plus in viaţa copiilor 

din Romania? De ce este necesară o altă fundaţie, în contextul atât de vast al organizaţiilor 

neguvernamentale din România?   

Plecând de la premisa că toţi copii trebuie să trăiască o viaţă mai bună în sânul unei familii, 

dispusă să răspundă nevoilor lor oferind acestora o sansă, o speranţă, în acest context a luat fiinţă ,,Casa 

Speranţa”. 

 Proiectul ,,Casa Speranţa” a fost înfiinţat cu scopul de a ajuta copiii aflaţi în dificultate,  

urmărindu-se recuperarea întârzierii în dezvoltare, integrarea familială şi socială, toate acestea fiind 

posibile pe fondul unei linişti interioare, a sentimentului de siguranţă pe care numai o familie il poate 

asigura. 

Pentru ca in  această casă viaţa să se desfăşoare conform modelului unei familii era necesară 

parcurgerea mai multor etape. Astfel erau necesare fonduri pentru alegerea şi achizitionarea unui 

imobil sau a unui teren pentru construirea, utilarea  adecvată pentru nevoile unei familii cu mai multi 

copii. Dupa ce multe, multe etape au fost parcurse copiii au sosit în casă în data de 22 dec. 2004. 

Fundaţia şi-a început activitatea în  decembrie 2004.  În cele aproximativ 4 luni de la venirea 

copiilor în casă sunt observate schimbări majore în evoluţia lor, datorate atenţiei care li s-a acordat, a 

dragostei şi a climatului de familie.Comportamentele specifice copilului institutionalizat au inceput să 

se minimizeze treptat, copiii fiind fericiti, au inceput astfel să recupereze din toate punctele de vedere.  

 Casa  dispune de toate facilităţile pentru o viaţă sănătoasă, plăcută şi modernă, cu o cameră de 

joacă şi un parc de joacă pentru perioada de vară. Conditiile materiale sunt foarte bune şi răspund 

cerinţelor şi scopurilor pentru care au fost pregătite, axate pe nevoile copilului, pentru ca tot ceea ce se 

desfăşoară în interiorul ei  să fie util şi plăcut., oferindu-le conditiile necesare creşterii şi educării într-

un mediu asemănător unei familii. 

Fundatia Umanitară Eben-Ezer Moldovan asigură asistenţă în regim rezidential pentru un număr 

de 12 copii, în baza unei colaborări cu DGASPC Arad, toti copii ocrotiti sunt încredintati pentru 

creştere şi educare în baza hotărârii Comisiei pentru Protectia Drepturilor Copiilor Arad, respectiv prin 

sentinţă judecătorească. 

Obiectivele Fundatiei Umanitare Eben-Ezer Moldovan:  

 ocrotirea copiilor lipsiti de ocrotire părintească/ ocrotirea copiilor orfani sau abandonaţi 

 oferirea de protecţie copiilor lipsiti de protecţie, de a-i creste si educa in spiritul valorilor morale 

mailto:mdcasasperanta@yahoo.com
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 dezvoltarea normală a copiilor, prin dezvoltarea abilitatilor de adaptare şi a deprinderilor de 

viaţă independentă 

 recuperarea bio-psiho-motorie  

 consilierea familiei de origine a copiilor institutionalizati si favorizarea reintegrarii copilului, 

constienti fiind ca locul fiecarui copil e in familia naturală 

 ajutor material pentru familiile în care este  posibilă reintegrarea copiilor 

 mentinerea relatiilor cu familia naturală iar acolo unde s-au epuizat toate posibilităţile privind 

reintegrarea familială, găsirea unei familii adoptive şi realizarea demersurilor pentru ca un copil 

să devină adoptabil devine prioritatea serviciului Adoptii pe care dorim să+l autorizăm. 

 

 
 

Descrierea metodologiilor de lucru utilizate pentru activitaţile pentru care am solicitat 
autorizarea : 

 
 
SERVICII  ADRESATE COPIILOR 

 

+------------+-----------------------------------------------------------------+ 

|activitate  |Opinia copilului                                                  | 

|            |Asiguram sprijinul necesar si informarea                          | 

|            |copiilor beneficiari ai unei masuri de protectie                  | 

|            |în cadrul fundatiei cu privire la modificarea obiectivelor        | 

|            | planului individualizat de protecţie şi includerea adopţiei      | 

|            | interne ca finalitate a acestuia, precum şi referitor la procesul| 

|            |de adopţie, la implicaţiile şi consecinţele adopţiei, etapele,    | 

|            | procedurile şi activităţile specifice, opinia lor fiind          | 

|            | consemnata si luata in considerare in raport cu varsta si        | 

|            |   capacitatea lor de intelegere.                                 | 

+------------+-----------------------------------------------------------------+ 

|Rezultat    |Copiii aflati in evidenta sunt implicati                         | 

|            |activ in toate demersurile vizand adoptia, opinia/consimtamantul | 

|            |acestora fiind luate/exprimate numai dupa o informare            | 

|            |corespunzatoare si in deplina cunostinta de cauza.               | 

+------------+-----------------------------------------------------------------+ 

|Proceduri                                                                     | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|  1. se desemneaza un asistent social pentru fiecare copil                    | 

|     aflat in evidenta sa, care este responsabil de caz pe toata durata       | 

|     procedurilor de adoptie.                                                 | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|  2. Nevoile copilului, dorintele si sentimentele, precum si siguranta        | 

|     acestuia primeaza in luarea deciziei de adoptie. Toate aceste informatii | 

|     sunt consemnate in dosarul copilului de catre asistentul social desemnat | 

|     responsabil de caz.                                                      | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|  3. Copiii beneficiaza de sprijin si consiliere din partea psihologului in    

vederea exprimarii opiniei si dorintelor sale pe intreg parcursul procedurii de 
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adoptie. De asmenea psihologul efectuează pregatirea şi acorda asistenţa de 

specialitate copilului pentru care nu s-a putut identifica familie adoptatoare 

potrivită.              | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|  4. Copiii pentru care legea prevede exprimarea consimtamantului la adoptie  | 

|     sunt informati, iar acest lucru este consemnat in dosarul copilului.     | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|  5. Copiii au acces, in conditiile legii, la informatiile pastrate de catre  | 

|     serviciul de adoptie.                                                    | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|  6. Copilul este sprijinit si informat fara intarziere atunci cand apar      | 

|     dificultati pe parcursul procedurilor de adoptie.                        | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|  7. In situatia in care opinia copilului nu este luata in considerare se     | 

|     consemneaza motivul si se explica copilului implicatiile ce decurg din   | 

|     acest lucru.                                                             | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|  8. Copilul primeste informatii clare referitoare la adoptie. Aceste         | 

|     infomatii se refera la etapele procesului de adoptie, durata fiecarei    | 

|     etape, precum si activitatile specifice fiecarui caz.                    | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|  9. Copilul este informat despre parintii adoptivi si familia acestora si    | 

|     este pregatit inaintea mutarii la familia adoptatoare.                   | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

  

 

 

 

Pentru fiecare copil aflat in evidenta exista desemnat un responsabil de caz, fapt consemnat in dosarul 

copilului.  

 Informatiile consemnate in dosarul copilului sub forma de rapoarte, informari, note, declaratii etc.  

Materiale de informare cu privire la procedurile si demersurile privind adoptiile sunt disponibile si 

accesibile copiilor.  

     

+------------+-----------------------------------------------------------------+ 

|activitate  |Compatibilitatea copil-familie potential adoptatoare             | 

|            |se asigura determinarea compatibilitatii copil-                  | 

|            |familie potential adoptatoare pe baza nevoilor copilului,        | 

|            |dorintelor si opiniilor exprimate de acesta.                     | 

+------------+-----------------------------------------------------------------+ 

|Rezultat    |Incredintarea copilului in vederea adoptiei se decide numai dupa | 

|            |realizarea procesului de potrivire de catre specialistii         | 

|            |DGASPC Arad.                                          | 

+------------+-----------------------------------------------------------------+ 

|Proceduri                                   | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|  1. Responsabilul de caz realizeaza evaluarea nevoilor copilului si          | 

|     consemneaza rezultatul acesteia.                                         | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|  2. Responsabilul de caz identifica si consemneaza dorintele si opiniile     | 

|     copilului.                                                               | 
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+------------------------------------------------------------------------------+ 

|  3. Responsabilul DGASPC identifica, conform legii, o persoana/familie       | 

|     potential adoptatoare.                                                   | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|  4. Responsabilul de caz intreprinde demersurile necesare acomodarii         | 

|     copilului cu persoana/familia potential adoptatoare. Aceste demersuri    | 

|     constau, printre altele, in pregatirea si realizarea unor intalniri intre| 

|     copil si familia potential adoptatoare.                                  | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

  

 

 

 

 

   SERVICII PENTRU FAMILIA POTENTIAL ADOPTATOARE  

     

+------------+-----------------------------------------------------------------+ 

|Activitate  |Informare                                                        | 

|            |Fundatia ofera persoanei/familiei care isi exprima               | 

|            |intentia de a adopta informatii complete despre procedura de     | 

|            |atestare, pregatire, precum si despre serviciile de sprijin      | 

|            |existente. Totodata, ofera, daca este cazul, posibilitatea de a  | 

|            |intalni familii/persoane care au adoptat.                        | 

+------------+-----------------------------------------------------------------+ 

|Rezultat    |Persoana/familia care-si exprima intentia de a adopta este       | 

|            |informata cu privire la procedura adoptiei si la serviciile      | 

|            |existente.                                                       | 

+------------+-----------------------------------------------------------------+ 

|Proceduri                                     | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

| 1. Fundatia pune la dispozitia celor interesati materiale informative despre| 

|     adoptie.                                                                 | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|--------------------------------------------------------------------------+ 

| 2. Fundatia informeaza, familia/persoana interesata                         | 

|     despre criteriile si procedura de evaluare si pregatire in vederea       | 

|     obtinerii atestatului.                                                   | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

| 4. Familia/persoana care isi exprima intentia sa adopte este informata de   | 

|     catre coordonatorul de proiect, de  catre asistentul social, 

  şi consilierul juridic asupra modalităţii de adoptie şi asupra modalitatilor 

    de a contesta deciziile luate pe parcursul procesului de adoptie.                                 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

  

 

 

 

 

+------------+-----------------------------------------------------------------+ 

|activitate  |Sprijin                                                          | 
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|            |Asistentul social, psihologul şi consilierul juridic din cadrul  

               fundaţiei asigură asigura sprijinul necesar, familiei/persoanei 

               care doreste sa adopte             | 

+------------+-----------------------------------------------------------------+ 

|Rezultat    |Fiecare familie/persoana care isi exprima intentia de a adopta   | 

|            |beneficiaza de servicii de calitate pe toata durata procesului de| 

|            |evaluare si pregatire in vederea atestarii si pana la            | 

|            |definitivarea adoptiei.                                          | 

+------------+-----------------------------------------------------------------+ 

|Proceduri                                  | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|------------------------------------------------------------------------------+ 

|1. Familia/persoana este informata, de catre asistentul social, psiholog şi 

consilierul juridic, cu privire la termenele stabilite pentru fiecare din  

etapele procedurilor de adoptie.                                               | 

+------------------------------------------------------------------------------+  

+------------+-----------------------------------------------------------------+ 

|  2. Familiile/persoanele sunt informate cu privire la procedurile ce         | 

|     urmeaza a fi derulate pana la incheierea adoptiei.                       | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

 

 

  

 

   SERVICII PENTRU COMUNITATE  

 

     

+-------------+----------------------------------------------------------------+ 

|Activitate   |Activitati de informare a comunitatii                           | 

|             |Fundatia desfasoara activitati de informare si                  | 

|             |promovare a adoptiei nationale.                                 | 

+-------------+----------------------------------------------------------------+ 

|Rezultat     |Comunitatea este informata cu privire la problematica copiilor  | 

|             |care pot beneficia de adoptie si are acces la informatii de     | 

|             |specialitate vizand procedurile necesare finalizarii procesului | 

|             |de adoptie.                                                     | 

+-------------+----------------------------------------------------------------+ 

|Proceduri                                                                     | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|1. Fundatia initiaza si organizeaza realizarea de campanii                    | 

|       de informare si promovare a adoptiei interne.                          | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|2. Fundatia centralizeaza, sintetizeaza si consemneaza datele                 | 

|      obtinute cu ocazia derularii campaniilor si intocmeste rapoarte in      | 

|      acest sens.                                                             | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|3. Fundatia realizeaza recrutarea familiilor/persoanelor                      | 

|      care doresc sa adopte, pe baza unei strategii care conduce la           | 

|      identificarea familiilor/persoanelor care sa vina in intampinarea       | 

|      nevoilor fiecarui copil adoptabil.                                      | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 
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|4. Fundatia realizeaza materiale promotionale care contin         | 

|      informatii relevante cu privire la persoanele care pot adopta,          | 

|      conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca, procedura de evaluare   | 

|      si etapele procesului de adoptie.                                       | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

|5. Fundatia efectuează rapoarte statistice si asigura             | 

|      diseminarea datelor relevante despre adoptia nationala in               | 

|      mass-media, in mod periodic. Continutul rapoartelor statistice si a     | 

|      celorlalte materiale facute public este avizat in prealabil de          | 

|      conducerea Fundaţiei.                                                   | 

+------------------------------------------------------------------------------+ 

  

      

 

 

 

 

 

Coordonator centru 

Morcan Oana 


