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CAMPANIA MESAJE DE IUBIRE 

 

De Anul Nou COSMOTE România a organizat prima ediţie a campaniei CSR “Mesaje de 

Iubire”, în urma căreia a donat suma de 15.000 Euro Asociatiei Telefonul Copilului. “Mesaje de 

Iubire” este un proiect CSR desfăşurat la nivelul Grupul COSMOTE, care urmareşte să susţină 

organizaţiile ce oferă asistenţă copiilor. Suma reprezintă parte din veniturile strânse de 

COSMOTE din mesajele scrise trimise de clienţii săi în noaptea de Anul Nou.  

 

Asociatia Telefonul Copilului va folosi o parte din suma primită pentru a lansa un proiect 

original, un forum online pentru copii, unde aceştia pot solicita consultanţă şi suport în ceea ce 

priveste respectarea drepturilor copilului. De asemenea forumul va găzdui şi dezbateri private şi 

publice al căror scop este să determine o scădere la nivel naţional a cazurilor de abuz asupra 

copilului. Restul banilor vor fi folosiţi pentru a susţine operarea Telefonului Copilului, precum şi 

pentru campaniile de comunicare ale acestui proiect. 

“Cu sprijinul clienţilor COSMOTE, compania are ocazia să îşi diversifice implicarea în 

comunitate şi să îi aducă pe aceştia mai aproape de semenii lor defavorizaţi. Această iniţiativă 

vine în completarea proiectelor CSR desfăşurate de COSMOTE anul trecut, care au vizat 

domenii precum mediul, educaţia şi social”, spune Ruxandra Vodă, Corporate Affairs Manager 

COSMOTE România. 

“Mesaje de Iubire” este un program CSR adresat organizaţiilor care oferă asistenţă copiilor şi a 

fost lansat de COSMOTE Grecia în anul 1999. În timpul trecut de la lansarea acestui program, 

COSMOTE Grecia a donat câteva milioane de Euro organizaţiilor care oferă asistenţă copiilor. 

În ultimii ani, programul a fost implementat şi de către subsidiarele COSMOTE din Bulgaria şi 

Albania, iar pentru COSMOTE România acesta vine ca o completare la platforma de proiecte de 

responsabilitate socială. 
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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.  
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