Consiliul Judeţean Hunedoara

Direcţia Generală de Asistenţă Socială
şi Protecţia Copilului

Nr. 24589 / 31.05.2016

Comunicat de presă
2 Iunie 2016 – 3 ani de când sărbătorim „Ziua Naţională pentru Adopţie”
Începând cu anul 2014, la data de 2 Iunie sărbătorim „Ziua Naţională pentru
Adopţie”. Instituirea unei astfel de zile are drept scop promovarea adopţiei şi propunerea de
soluţii pentru simplificarea procedurilor de adopţie. Pentru copiii a căror reîntoarcere în
familia biologică nu este posibilă, adopţia reprezintă singura lor şansă de a creşte
înconjuraţi de dragoste şi afecţiune, într-o atmosferă familială.
În cadrul acţiunii „Familia – universul meu fericit”, Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara, în parteneriat cu Teatrul de Artă Deva şi Primăria
Municipiului Deva, oferă copiilor vizionarea unui spectacol de teatru. Apoi, la fel ca şi în
ceilalţi ani, persoanele/familiile adoptatoare şi copii adoptaţi de către acestea au
posibilitatea de a se cunoaşte şi a petrece împreună la un loc de joacă situat în municipiul
Deva.
Atmosfera de deschidere şi înţelegere, sfaturile sincere oferite şi bucuria copiilor
sunt motive suficiente pentru ca an de an, din ce în ce mai mulţi părinţi să dorească să
participe la acest eveniment. Fiecare familie este specială şi are povestea ei minunată de
împărtăşit. Nu există o reţetă fermecată pentru succesul unei adopţii. Este pur şi simplu
vorba despre nişte adulţi care au foarte multă iubire de oferit, de nişte copii care au mare
nevoie de siguranţa şi căldura unui cămin şi de fericita întâmplare care i-a adus împreună
în călătoria vieţii lor.
În cadrul D.G.A.S.P.C. Hunedoara funcţionează Biroul adopţii postadopţii, cu
sediul în Deva, strada Gheorghe Bariţiu, nr. 21. Persoanele/familiile care doresc să adopte
pot primi informaţii despre procedura adopţiei direct de la specialiştii biroului de luni până
joi între orele 7.30 – 16.00 şi vineri între orele 7.30- 13.30 sau telefonic la numărul de
telefon 0254/213940.
La sfârşitul lunii mai 2016 în statisticile D.G.AS.P.C. Hunedoara figurau ca fiind
atestate un număr de 14 familii apte pentru adopţie, 17 copii pentru care s-a deschis
procedura adopţiei, 11 copii au fost încredinţaţi în vederea adopţiei, iar pentru 6 copii s-a
finalizat adopţia.
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