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BUCUREȘTI, 15.06.2009 

 

ȘCOALA TE FACE MARE 

 

"Şcoala te face mare" este o campanie de conștientizare despre dreptul copilului la educație, 

iniţiată de Asociaţia Telefonul Copilului şi Asociaţia Ovidiu Rom, dezvoltată de Saatchi & 

Saatchi.  

  

       Obiectivele campaniei sunt următoarele: conştientizarea populaţiei cu privire la abandonul 

şcolar prin intermediul campaniei mass-media, conştientizarea populaţiei asupra drepturilor şi 

responsabilităţilor în privinţa educaţiei, punerea la dispoziţia părinţilor a serviciilor oferite de 

Asociatţia Telefonul Copilului prin intermediul 116 111 în vederea solicitării de informaţii şi 

pentru a raporta problemele cu care se confruntă în demersurile pentru înscrierea copiilor la 

şcoală, informarea autorităţilor asupra cazurilor înregistrate la 116 111, influenţarea politicilor 

publice astfel încât tot mai multi copii să beneficieze de dreptul la educaţie. 

 

       Cu acordul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Autorităţii Naţionale pentru 

Protecţia Drepturilor Copilului şi cu sprijinul UNICEF, scopul campaniei "Şcoala te face mare" 

este de a mări gradul de participare la şcoală al copiilor săraci şi de a face ca educaţia să devină o 

prioritate pe agenda publică.  

 

       Aceasta este o colaborare fără precedent între persoane publice, agenţii de publicitate, reţele 

media şi agenţii de producţie de top din România. Spoturi publicitare TV avându-i ca 

protagonişti pe Andreea Marin, Cabral, Damian Draghici, Dana Deac şi Dan Bittman vor fi 

transmise pe marile posturi TV din România pana la data de 15 septembrie a.c.. Spoturile 

publicitare au fost regizate de caştigătorii de premii de film Cristian Mungiu şi Radu Muntean. 

Cătălina Florea, Director Executiv al Asociaţiei Telefonul Copilului declară: „Educaţia nu mai 

reprezintă de mult o asociere cu elita, ci este dreptul fiecărui copil, iar părinţii şi şcoala trebuie să 

îşi unească eforturile în acest sens. Educaţia înseamnă putere, iar un copil care merge la şcoală şi 

îşi dezvoltă stima de sine, are mai multe şanse de a-şi valoriza potenţialul. Acesta este mesajul pe 

care Asociaţia Telefonul Copilului doreşte să îl transmită părinţilor şi publicului larg, alături de  
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informaţii concrete şi consiliere cu privire la respectarea acestui drept. În cadrul campaniei 

„Şcoala te face mare”, organizaţia noastră şi Romtelecom oferă serviciile liniei gratuite de 

asistenţă 116 111, număr unic european pentru telefonul copilului, contribuind astfel la 

facilitarea accesului la educaţie pentru copiii României. Accesul către 116 111 este oferit gratuit 

de Romtelecom şi Cosmote.” 

 

      Leslie Hawke, Preşedinte al Asociaţiei Ovidiu Rom, declară: „Această campanie s-a 

declanşat, de fapt, în urma declinului gradului de cultură din România. Astfel, dacă această 

tendinţă nu este contracarată, consecinţe devastatoare vor rezulta pe piaţa de muncă din 

România. Cei mai săraci copii din România se înscriu tardiv la şcoală, urmează şcoli ce nu 

respectă standardele impuse, şi abandonează şcoala în scurt timp. Nu cred ca este din pricina 

discriminării ostentative! Cauza constă în faptul ca cel sărac a devenit şi mai sărac, şi nu există 

un efort naţional coordonat pentru a-i integra în clase corespunzatoare. Partidele politice trebuie 

să coopereze, iar societatea trebuie să sprijine părinţii săraci să-şi înscrie copiii la grădiniţă la 

timp, atunci când este necesar, şi să reuşească să-i integreze pe copiii vulnerabili în clase 

corespunzătoare.”   

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

 

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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