
Bucuresti, 12 iunie 2009

COMUNICAT DE PRESA

FORUMUL “Telefonul Copilului 116 111”

In fiecare an, la 15 iunie, ultimul clopotel anunta 90 de zile de vacanta, de timp liber. Anul acesta  
ultimul clopotel vesteste ca Asociatia Telefonul Copilului lanseaza noul forum “Telefonul Copilului 116 111”,  
accesibil la adresa www.telefonulcopilului.ro/forum. Forumul este dedicat in exclusivitate copiilor, iar ideea a  
pornit ca urmare a numarului mare de mesaje trimise de acestia, din care reiese nevoia lor de a comunica. 

“Cred ca mama imi incalca dreptul la libera exprimare. De cate ori incerc sa spun ceea ce gandesc, ea 
este nemultumita si uneori ma bate. Tatal meu cunoaste situatia, insa, momentan, lucreaza in strainatate si nu 
prea are cum sa ma ajute. Nu am indraznit sa va sun, mi-e teama sa nu ma auda mama, prefer sa discutam, 
deocamdata, prin email.” *

“Parintii mei nu imi acorda timp suficient, deoarece considera ca daca studiez la scoala de arta pe care 
mi-am dorit-o, inseamna ca sunt fericit si nu mai este nevoie sa comunice cu mine. Eu sunt totusi elev in clasa a 
V-a si am nevoie de sprijinul parintilor. As dori sa mai vorbesc din cand in cand cu voi.” **

Acestea sunt  doar cateva exemple de mesaje primite,  care ne-au convins si  de utilitatea mijloacelor 
moderne de comunicare, pe care copiii le folosesc cu precadere si care pot reprezenta un sprijin important pentru 
acestia. Daca pana acum metoda principala de comunicare consta in utilizarea telefonului, acum copiii au la 
dispozitie si acest forum, unde isi pot exprima gandurile si isi pot comunica despre bune si rele cu alti copii. 

Forumul este inedit prin forma sa, avand 4 componente: email, forum de discutii, bucurie – speranta si 
spatiul meu de creatie. Forumul de discutii are mai multe teme interesante predefinite – prieteni, sentimente, 
scoala, familie, ce te face sa te simti bine, internet, dar si violenta si abuz, intimidare. Copiii insa pot propune si 
propriile lor subiecte. Spatiul de creatie a fost conceput cu scopul de a permite copiilor sa transmita propriile lor 
realizari literare: povesti, poezii, schite, etc.

Confidentialitatea si siguranta utilizatorilor sunt o prioritate pentru noi si de aceea acestia nu se vor putea 
inregistra cu un nume de persoana, ci doar cu un nickname, necesitand acceptul administratorului. De asemenea, 
utilizatorii  nu  pot  afisa  poze  personale,  dar  au  posibilitatea  alegerii  unui  avatar  simpatic  dintr-o  galerie 
predefinita.  Nu sunt permise link-uri catre alte website-uri, care ar putea reprezenta un pericol pentru copii. 
Pentru a preveni utilizarea limbajului vulgar pe forumul “Telefonul Copilului 116 111” vor fi cenzurati in  mod 
automat termenii indecenti. Consultantii Telefonului Copilului vor raspunde fiecarui mesaj in zilele de marti, joi 
si sambata, intre orele 10.00 – 18.00.

Forumul Telefonul Copilului este un proiect sprijinit de COSMOTE, care recent a devenit si singurul 
operator de telefonie mobila care asigura accessul in mod gratuit  la numarul de urgenta 116 111, linie prin 
intermediul careia Asociaţia Telefonul Copilului oferă sprijin atât copiilor care au nevoie de îngrijire şi protecţie, 
copiilor  afectaţi  de  abuzurile  în  familie,  cât  şi  părinţilor  care  au  nevoie  de  consiliere,  prin  direcţionarea 
problemelor semnalate de aceştia către diverse instituţii şi organizaţii în măsura să le ofere soluţii.

Forumul Telefonul Copilului este un proiect sprijinit de COSMOTE, care recent a devenit si singurul 
operator de telefonie mobila care asigura accesul in mod gratuit la linia de asistenta pentru copii 116 111, linie 
prin intermediul careia Asociaţia Telefonul Copilului si Romtelecom oferă sprijin atât copiilor care au nevoie de 
îngrijire şi protecţie, copiilor afectaţi de abuzurile în familie, cât şi părinţilor care au nevoie de consiliere, prin 
direcţionarea problemelor semnalate de aceştia către diverse instituţii şi organizaţii în măsura să le ofere soluţii.

*, ** In vederea pastrarii confidentialitatii, continutul mesajelor menzionate mai sus, primite din partea copiilor, 
a fost editat.

http://www.telefonulcopilului.ro/forum

