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Asociaţia Telefonul Copilului şi Romtelecom demarează campania de informare „Descoperă o 

lume mai bună pentru tine!" adresată în primul rând copiilor.  

Campania de informare este menită să îi familiarizeze pe copii cu numărul unic european 116 

111, oferit gratuit în reţeaua Romtelecom, la care aceştia pot suna dacă au nevoie de protecţie. 

De asemenea, apelând acest număr, copiii vor putea beneficia de consiliere din partea unui 

personal specializat, care le va oferi sprijin în depăşirea problemelor de ordin social, psihologic 

şi educaţional cu care aceştia se confruntă. Campania se adresează şi părinţilor care sunt 

încurajaţi să semnaleze cazurile de abuz sau de încălcare a drepturilor celor mici.  

Campania lanseaza şi noul website al Asociaţiei Telefonul Copilului, www.telefonulcopilului.ro, 

cu design atractiv şi informaţii detaliate atât pentru cei mici, cât şi pentru părinţi sau profesori. 

Copiii pot să descopere tema de zi şi tema de noapte, propuse de noul website, precum si alte 3 

optiuni de modificare a fundalului. Mai mult decât atât, pagina web este disponibilă şi 

persoanelor cu deficienţe de vedere printr-o aplicaţie vocală care reproduce conţinutul site-ului. 

Website-ul este disponibil totodată atât în limba română, cât şi în limba engleză. Noul design a 

fost posibil în această formă inedită datorită sprijinului oferit de studioul de creatie X3 Studios 

prin intermediul "Proiect 1000", iar implementarea a fost posibilă cu sprijinul Romtelecom. 

Campania se derulează, de asemenea, în şcoli din întreaga ţară, în magazinele Romtelecom, în 

lanţul de hipermarket-uri Kaufland, dar şi în mediul online şi radio. Spotul audio este disponibil 

aici. 

Pentru a susţine mesajul principal al campaniei, a fost aleasă metafora unui univers plin de 

culoare, în care toţi copiii se pot juca, visa, explora fără limite. Posterul campaniei poate fi 

descărcat aici. 

„Descoperă o lume mai bună pentru tine" este a doua campanie desfăşurată la nivel national în 

ultimii doi ani impreuna cu Romtelecom, care susţine Asociaţia Telefonul Copilului din anul 

2001. 

http://www.telefonulcopilului.ro/uploaded/materiale-promovare/descopera/tel-copilului-mdf.mp3
http://www.telefonulcopilului.ro/uploaded/poster2.JPG
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Din momentul înfiinţării şi până în prezent, la Telefonul Copilului s-au primit aproximativ 1,5 

milioane apeluri semnalând diferite situaţii de abuz asupra copiilor, dintre care câteva zeci de mii 

de cazuri valide. Numai în anul 2008 au fost identificate peste 3030 de cazuri valide. 

 

 

......................................... 

 

Asociația Telefonul Copilului 

Asociaţia Telefonul Copilului este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, activă în 

domeniul protecţiei drepturilor copilului. 7 zile din 7, între orele 08.00-20.00, Asociaţia 

Telefonul Copilului pune la dispoziţia copiilor şi părinţilor linia de asistenţă gratuită, unică la 

nivel european, 116 111, specializată în domeniul protecţiei copilului. Apelul catre 116 111 este 

oferit gratuit de Romtelecom si Cosmote.  

 

Pentru informații detaliate legate de Asociația Telefonul Copilului și activitatea acesteia, vă 

rugam să ne contactați la numerele de telefon: 021 413 00.11/0740 111 468, adresa de e-mail 

telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau să accesați website-ul organizației noastre 

www.telefonulcopilului.ro.  
 

 

mailto:telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro
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