
                                                                        

17 MAI 2008 – Ziua Internationala a Telefonului Copilului

“Mama unei fetite, in varsta de 13 ani, a reclamat folosirea imaginii copilului sau intr-o campanie de 
strangere de fonduri, initiata de organizatia de tineret a unui partid politic. Fotografia copilului a fost 
solicitata dirigintei de catre profesoara de limba romana, membra a acestui partid politic, pentru a 
utiliza imaginea copilului in cadrul acestei campanii. Astfel, fotografia copilului a fost expusa intr-un 
parc, in cadrul actiunii de strangere de fonduri pentru achizitionarea unui calculator, pe care aceasta 
organizatie politica sustinea ca il va dona fetitei din fotografie. Toti membrii organizatiei, prezenti in 
parc, purtau insemnele partidului pe care il reprezentau. Mama a solicitat consiliere juridica pentru a 
actiona in instanta.”

“Un baiat, in varsta de 16 ani, a fost asistat al unui centru de plasament. In urma cu 10 ani, copilul a 
fost luat in plasament de catre o familie. Apelantul sustine ca a fost nevoit sa abandoneze cursurile 
scolare, pentru a presta diverse activitati in gospodarie si a fost molestat fizic de cateva ori de catre 
persoana la care locuia. Baiatul sustine ca se ocupa de cresterea si ingrijirea baietelului de 4 ani al 
familiei  de  plasament.  Apelantul  a  solicitat  consiliere  si  interventia  institutiilor  abilitate  pentru 
efectuarea unei anchete sociale la domiciliu.”

“Mama a doi copii, o fetita in varsta de 12 ani si un baiat in varsta de 7 ani, locuieste temporar in 
Italia, unde a plecat sa lucreze pentru o perioada determinata de timp. 
Copiii au ramas in grija tatalui, in Romania. Mama a discutat telefonic cu fiica sa si aceasta a declarat 
ca este molestata fizic de catre tata, dar a mentionat totodata si suspiciunea unui abuz sexual din 
partea acestuia. Mama a solicitat efectuarea unei anchete sociale la domiciliul familiei si, in cazul 
confirmarii  abuzului, plasamentul familial al copiilor la bunica materna. Acest caz a fost semnalat 
telefonului copilului de catre o cunostinta a mamei, la solicitarea acesteia.”

“Mama unui baiat, in varsta de 10 ani, elev in clasa a III-a a reclamat faptul ca fiul sau este molestat 
fizic de catre profesoara de limba engleza, prin lovituri repetate la nivelul capului cu diverse obiecte. 
De asemenea, profesoara il umileste pe copil in fata colegilor (il pune sa stea in genunchi in fata 
clasei). Apelanta sustine ca, in urma acestor abuzuri copilul refuza sa mai frecventeze orele de limba 
engleza. Apelanta a incercat sa discute cu profesoara, insa aceasta a refuzat dialogul.”

Asociatia Telefonul Copilului a raspuns unui numar de 740 de cazuri de abuz asupra copilului inca de la 
infiintarea sa ca organizatie neguvernamentala, in anul 2006. Numarul de telefon 0800 8 200 200, 
oferit gratuit de Romtelecom, a fost apelat atat de copii cat si de parinti, care au sesizat cazuri de 
molestare fizica asupra copilului, abuz sexual, abuz emotional, neglijare, exploatarea copilului prin 
munca, violenta verbala, privare de libertate, trafic.

Mijloacele  de  comunicare  traditionale,  dar  si  cele  moderne  sunt  folosite  de  serviciile  “telefonul 
copilului” din toata lumea pentru a se asigura ca fiecare copil  are posibilitatea de a contacta pe 
cineva pentru ajutor.

Telefonul copilului este un  instrument important care permite fiecarui copil, baiat sau fata, sa fie 
ascultat. Ziua de 17 Mai evidentiaza activitatea tuturor serviciilor “telefonul copilului” din lume, in 



                                                                                   

Romania  acest  serviciu  fiind oferit  de Asociatia  Telefonul Copilului  prin  intermediul  numarului  de 
telefon 0800 8 200 200, oferit gratuit de Romtelecom.

Impreuna sarbatorim faptul ca niciun copil nu mai este singur!

Telefonul Copilului 0800 8 200 200 utilizeaza mijloace moderne si traditionale de comunicare pentru a 
ajuta copiii sa acceseze informatiile si resursele de care au nevoie. In fiecare societate, copiii sunt 
una dintre cele mai vulnerabile categorii, mai putin capabile sa obtina informatii, suport si ajutor 
atunci  cand au nevoie.  Niciun  copil  nu ar  trebui  privat  de drepturile  sale.  Cand nevoile  lor  sunt 
ignorate sau intelese gresit de catre adultii din jurul lor, ei pot obtine ajutor si indrumare doar printr-
un simplu apel telefonic la Telefonul Copilului 0800 8 200 200 (apel gratuit oferit de Romtelecom) sau 
accesand adresa noastra de email, telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro.

 Asociatia Telefonul Copilului 0800 8 200 200 invita copiii si parintii in data de 17 mai 2008, 
Ziua Internationala a Telefonului Copilului, la spectacolul in premiera, “Samanta Vrajita”, care va 
avea loc la Teatrul Ion Creanga, la orele 11.00. 

Multumim tuturor celor care aleg sa fie alaturi de noi in scopul pe care ni l-am propus: acela 
de a face cat mai multi copii fericiti.

Asociaţia Telefonul  Copilului (iwww.telefonulcopilului.ro)  este  o  organizaţie  neguvernamentală, 
inscrisă  ca  persoană  juridică  în  Registrul  Asociatiilor  şi  Fundaţiilor  în  anul  2006.  Asociaţia  a  fost 
înfiinţată pentru a găzdui serviciul Telefonul Copilului 0800 8 200 200, serviciu care funcţiona deja de 
5 ani ca proiect finanţat de Uniunea Europeană prin programul Phare. 

Telefonul Copilului 0800 8 200 200 este un serviciu telefonic de informare şi consiliere gratuit, aflat la 
dispoziţia copiilor şi părinţilor 7 zile din 7, între orele 08.00-20.00, unic la nivel naţional, specializat în 
domeniul protecţiei copilului. Serviciul este o iniţiativă de responsabilitate socială, dezvoltată datorită 
nevoilor  de informare şi  consiliere  atât  ale  copiilor  cât  şi  ale părinţilor  în  vederea cunoaşterii  şi 
respectării drepturilor copilului în România. Înfiinţat cu sprijinul Romtelecom, este singurul serviciu 
din România care oferă consiliere profesionistă copiilor şi părinţilor aflaţi în dificultate. Un număr 
total de 1.452.750 apeluri a fost înregistrat de Telefonul Copilului în perioada 21 noiembrie 2001 – 30 
aprilie 2008, iar dintre acestea au fost identificate 17.089 de cazuri valide. 
      
Pentru  informatii  detaliate  legate  de  Telefonul  Copilului  0800  8  200  200  si  Asociatia  Telefonul 
Copilului, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon: 021 413 00 11, sau sa ne scrieti la adresa 
telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro. 

Child Helpline International activeaza in peste 160 de tari pentru a oferi sprijin si suport copiilor care 
au nevoie de protectie.  CHI utilizeaza tehnologii  de comunicare si  informationale in masura sa le 
permita  si  celor  mai  marginalizati  copii  sa  obtina  ajutor.  In  fiecare  an,  reteaua  Child  Helpline 
International raspunde unui numar de aproximativ 10,5 milioane de copii in nevoie.
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