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COMUNICAT
Copiii se fac auziţi la „Ziua Internaţională a Copiilor şi Telecomunicaţiilor”
Joi,
17
mai,
cu
ocazia
„Zilei
Internaţionale
a
Copiilor
şi
Telecomunicaţiilor”, Romtelecom, Asociaţia Linia Verde pentru Protecţia Copilului,
Centrul Cultural Nicolae Bălcescu şi Europa FM îi aşteaptă pe cei mici în Parcul
Tineretului, începând cu orele 16, pentru a sărbători împreună această zi, prin
programe artistice, muzică, dans, ateliere de origami, concursuri de desene pe asfalt,
tombolă cu premii şi multe alte surprize.
În plus, copiii vor putea naviga gratuit pe Internet, oferit live de Romtelecom, şi
vor putea participa la diverse concursuri online de jocuri educative.
Pe lângă cadourile pregătite, copiii vor primi şi un CD cu poveşti care le sunt
dedicate, în lectura actriţei Daniela Nane. Printre acestea se numără şi „Telefonul
copilului 0800 8 200 200”, poveste care vorbeşte despre importanţa liniei create de
Asociaţia Linia Verde împreună cu Romtelecom, iniţiativă menită să-i sprijine pe copiii
abandonaţi, abuzaţi, neglijaţi şi exploataţi. Linia Verde este un pas de limitare a acestui
fenomen. Aici se primesc zilnic apelurile copiilor şi ale tinerilor care au nevoie de ajutor
specializat pentru a beneficia de o viaţă mai bună.
„Telefonul copilului 0800 8 200 200”, serviciul telefonic de informare şi
consiliere în domeniul protecţiei copilului, oferit gratuit de Romtelecom, a fost
înfiinţat în 2001 şi a înregistrat până în prezent peste 15.000 de cazuri.
„Ziua Internaţională a Copiilor şi Telecomunicaţiilor” a luat naştere prin decizia
Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor (ITU) şi Child Helpline International. Ziua de
17 mai marchează atât necesitatea implicării întregii societăţi în protecţia copilului, cât
şi dezvoltarea societăţii informaţionale din lumea întreagă, o lume în care oricine poate
crea, accesa, utiliza şi împărtăşi informaţii şi cunoştinţe, îmbunătăţindu-şi continuu
modul de viaţă.
„O societate care investeşte în siguranţa şi bunăstarea copiilor investeşte de fapt
în viitorul său. Dorim ca telefonul copilului oferit gratuit de compania noastră să fie un
sprijin pentru copii, dar şi pentru părinţii aflaţi în dificultate, să ştie că la orice oră din zi
şi din noapte, la celălalt capăt al firului se află cineva care îi va ajuta”, a spus Cristina
Popescu, Director Relaţii Publice, Romtelecom.
„Copiii noştri trebuie să beneficieze de toate oportunităţile oferite de
telecomunicaţii. Ei trebuie ajutaţi să-şi găsească identitatea şi drumul în viaţă.
Problemele lor sunt de fapt problemele noastre, iar ei trebuie să aibă curajul să le
comunice. Telefonul copilului este unul dintre mijloacele prin care ei îşi pot face
cunoscute gândurile, speranţele, dar mai ales nefericirile şi durerile,”declară Cristina
Liberis, Preşedintele Consiliului Director al Asociaţiei Linia Verde pentru Protecţia
Copilului.
„Centrul cultural Nicolae Bălcescu promovează proiecte cu caracter social în care
sunt implicaţi şi copiii aflaţi în dificultate. Pentru ajutorarea acestora organizăm
activităţi culturale la care invităm deopotrivă copii instituţionalizaţi sau cu diferite
probleme, dar şi cu situaţie normală. Prin aceasta ne dorim ca toţi copiii să
conştientizeze că au drepturi care trebuie respectate de toată lumea şi că pot oricând
să apeleze la Telefonul Copilului pentru informare şi consiliere,” a spus Nicoleta Nicorici
de la Centrul Cultural Nicolae Bălcescu
„Orice nou proiect venit să ajute, o dată în plus, copiii, este extrem de bine
primit de Europa FM. Tocmai pentru că ne ascultă foarte mulţi părinţi. Am răspuns cu
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mare drag invitaţiei de a sprijini proiectul Telefonul Copilului şi vom răspunde la fel de
prompt de câte ori o campanie de interes social poate face un bine în plus şi poate
aduce un zâmbet în plus celor care ne ascultă. Mi-ar plăcea ca ascultătorii de Europa
FM să ne sune şi să ne spună ce au raportat la Telefonul Copilului, cât de frumos i-au
făcut să zâmbească şi să se bucure copiii de acasă,” a spus Marius Furdui, Director de
Programe Europa FM.
„Un zâmbet de copil fericit e diamant. Un zâmbet de copil după lacrimile durerii e
o întreagă comoară. Să ne dorim să aducem pace în sufletul şi pe chipurile celor mici,
atunci vom fi cu adevărat bogaţi,” a afirmat la rândul său actriţa Daniela Nane.
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