
                                                                                               

                                              

Bucureşti, 14 mai 2009

COMUNICAT DE PRESĂ

CONNECTING CHILDREN
17 MAI 2009 – Ziua Internaţională a Telefonului Copilului

“Connecting Children” este tema celei de-a treia aniversări a Zilei Internaţionale a Telefonului Copilului,  
sărbătorită de organizaţii din întreaga lume la data de 17 mai. În fiecare an, serviciile “telefonul copilului” din 
toată lumea răspund unui număr de aproximativ 11,4 milioane de apeluri din partea copiilor în nevoie. 

“Un băiat, în vârstă de 13 ani, a apelat Telefonul Copilului pentru a ne semnala faptul că tatăl său, pe fondul consumului 
de alcool, îi molestează fizic atât pe el, cât şi pe bunica sa. Mama băiatului a părăsit domiciliul când copilul avea vârsta de 
6 ani. Deşi întâmpină dificultăţi, băiatul este elev în clasa a IV- a la şcoala din localitate. Venitul familiei este format din 
pensia bunicii, alocaţia de stat a copilului şi sumele de bani provenite din muncile sezoniere ale tatălui.”

 “O fetiţa, în vârstă de 13 ani, a apelat Telefonul Copilului pentru a ne prezenta situaţia sa şi a fratelui său, în vârstă de 2 
ani.  Părinţii  celor doi copii  au decedat într-un accident de maşină. În urma accidentului,  fetiţa a suferit  o intervenţie 
chirurgicală în zona capului şi a ramas cu unele deficienţe de vedere. Atât mătuşa paternă, cât şi bunica maternă, şi-au 
manifestat dorinţa de a obţine tutela copiilor. Copilul nu doreşte, însă, să locuiască împreună cu bunica maternă deoarece 
aceasta consuma zilnic băuturi alcoolice şi o obligă pe fetiţă să presteze diferite munci în locuinţa sa. De curând, fetiţa a 
făcut  o vizită la domiciliul  bunicii  materne pentru a-şi  vizita fratele,  însă,  pe fondul consumului  de alcool,  bunica a 
obligat-o să părăsească domiciliul, fără să-i permită să-l vadă pe acesta. De asemenea, copilul susţine că bunica sa nu se 
ocupă de creşterea şi îngrijirea fratelui său, în sensul că nu îl hrăneşte corespunzător vârstei şi nu se ocupă de igiena lui. 
Totodată, fratele său este lăsat de bunică şi în grija unei vecine, în vârstă de 75 de ani. Copilul şi-a exprimat dorinţa de a 
locui la matusa paternă împreună cu fratele său, deoarece consideră ca este un mediu adecvat pentru a-şi reveni din trauma 
suferită.”

“O fetiţă, în vărstă de 8 ani a fost accidentată de către un autoturism, iar Poliţia Rutieră a transportat copilul la spital. La 
locul accidentului se afla şi sora sa, în vârstă de 12 ani, care a însoţit-o pe fetiţă la spital. Cei doi copii se aflau în stradă şi  
practicau cerşetoria. Copiii au povestit asistentei medicale ca mama acestora este decedată, iar tatăl ispăşeşte o pedeapsă 
privativă de libertate. Copiii spuneau că locuiesc la domiciliul bunicii, dar nu cunoşteau numele acesteia şi nici adresa 
exactă. Asistenta medicală a solicitat intervenţia serviciilor sociale deoarece, la spital, nu s-a prezentat niciun aparţinător 
al copiilor, iar fetiţele nu cunoşteau adresa de domiciliu.”

“Mama unui băiat a apelat Telefonul Copilului pentru a sesiza situaţia prezentă în şcoala în care copilul dumneaei este 
elev în ciclul primar. Mama consideră că cerinţele instituţiei de învăţământ sunt mult prea mari şi nejustificate. În acest 
sens deţine o listă întocmită de învăţătoarea copilului în care sunt menţionate toate materialele şi rechizitele solicitate, dar 
care  nu sunt  folosite  în  mod  direct  de  către  copii,  ci  depozitate  în  dulapul  clasei.  Această  listă  conţine  următoarele 
elemente:  perforator,  capsator,  hârtie,  aracet,  lipici,  cleme,  bolduri,  foaie de tablă, magneţi,  stinghii,  pastă corectoare, 
pioneze, markere toate culorile,  stilou, rezerve pentru stilou, foi polistiren expandat sau rigips, aparat radio, creioane 
colorate, carioci cu vârf subţire şi gros, ascuţitoare, riglă, carneţel pentru însemnări, un top coli albe, folii protectoare, 
săpun lichid, prosop din hârtie, etc. Totodată, învăţătoarea a solicitat pentru fondul clasei suma de 50 ron/an şi fondul 
şcolii, 60 ron/an. Apelanta doreşte să fie semnalată Inspectoratului Şcolar situaţia prezentă în şcoală.”



                                                                                               

Acestea sunt numai cateva exemple ale cazurilor raportate Asociaţiei Telefonul Copilului, la 116 111. Sunt foarte multe 
motive pentru care copiii şi tinerii apelează linia gratuită de asistenţă care le este dedicată, ei pot suna fie pentru că au o 
problemă, fie numai pentru că au nevoie să comunice cu cineva.

Vestea cea bună este că Telefonul Copilului va răspunde întotdeauna oricărui apel! Indiferent de situaţia economică, de 
problemele cu care se confruntă copiii şi părinţii sau labirintul de dificultăţi pe care îl străbate necontenit o organizaţie 
non-profit......la celălat capăt al firului va exista întotdeauna cineva pregătit să ajute!

Asociaţia Telefonul Copilului a răspuns unui număr de 1983 de cazuri de abuz asupra copilului. Numărul de telefon 
oferit gratuit de Romtelecom, a fost apelat atât de copii, cât şi de părinţi, care au sesizat cazuri de molestare fizică asupra 
copilului, abuz sexual, abuz emoţional, neglijare, exploatarea copilului prin muncă, violenţa verbală, privare de libertate, 
trafic.

Telefonul copilului este un instrument important care permite fiecărui copil să fie ascultat. Rolul zilei de 17 Mai este acela 
de a evidenţia activitatea tuturor serviciilor “telefonul copilului” din lume, în Romania acest serviciu fiind gestionat de 
Asociaţia Telefonul Copilului şi Romtelecom.

Asociaţia Telefonul Copilului utilizează mijloace moderne şi tradiţionale de comunicare pentru a ajuta copiii să acceseze 
informaţiile şi resursele de care au nevoie. În fiecare societate, copiii sunt una dintre cele mai vulnerabile categorii, mai 
puţin capabile să obţină informaţii, suport şi ajutor atunci când au nevoie. Niciun copil nu ar trebui privat de drepturile 
sale. Când nevoile lor sunt ignorate sau inţelese greşit de către adulţii din jurul lor, ei pot obţine ajutor şi îndrumare doar 
printr-un simplu apel telefonic la 116 111 (apel gratuit oferit  de Romtelecom) sau accesând adresa noastră de email, 
telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro.

-----------------------------

Asociaţia Telefonul Copilului este o organizaţie neguvernamentală, non-profit, activă în domeniul protecţiei drepturilor 
copilului.  Povestea  de  succes  a  activităţii  Asociaţiei  şi  a  numărului  gratuit  pentru  copii  se  datorează  în  totalitate 
apelanţilor, care au contactat în numar mare serviciul Telefonul Copilului şi au făcut ca acesta să îşi continue existenţa şi 
după încheierea proiectelor Phare. 

116 111 este o linie de asistenta gratuita, unica la nivel european, aflata la dispoziţia copiilor şi părinţilor 7 zile din 7, între 
orele 08.00-20.00, specializat în domeniul protecţiei copilului. Un număr total de 1.465.151 apeluri a fost înregistrat de 
Telefonul Copilului în perioada 21 noiembrie 2001 – 30 aprilie 2009, iar dintre acestea au fost identificate 21.974 de 
cazuri valide. 
      
Pentru informaţii detaliate legate de Asociaţia Telefonul Copilului, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon: 021 
413 00 11, 0740 111 468 sau să ne scrieţi la adresa telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro. 
Vă invităm, de asemenea, să vizitaţi pagina web a organizaţiei noastre www.telefonulcopilului.ro / www.116111.ro.

Child Helpline International activează în peste 160 de ţări pentru a oferi sprijin şi suport copiilor care au nevoie de 
protecţie.  CHI utilizează tehnologii de comunicare şi informaţionale în măsură să le permită şi celor mai marginalizaţi 
copii  să  obţină  ajutor.  În  fiecare  an,  reţeaua Child Helpline  International  răspunde unui  număr  de aproximativ  11,4 
milioane de apeluri din partea copiilor în nevoie.

Pentru informaţii detaliate legate de Child Helpline International, vă rugăm să contactaţi ofiţerul de presă al organizaţiei, 
dna.  Anna  Gerrard  la  numarul  de  telefon:  +31  (0)20  528  9625  sau  să  îi  scrieţi  la  adresa 
anna@childhelplineinternational.org. 
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