
                                         

                                      
                                                                       București, 07 iulie 2009

                             

COMUNICAT DE PRESĂ

Peste 11.000 apeluri primite de Asociatia Telefonul Copilului, dintre care cateva sute cu privire la 
campania “Scoala te face mare”

Prima jumătate  a anului 2009 a adus un record de cazuri înregistrate la 116 111, numar gestionat de 
Asociația Telefonul Copilului și Romtelecom,  la care  orice persoană poate să sesizeze încalcarea drepturilor 
copilului. Numărul cazurilor s-a dublat față de aceeași perioadă a anului precedent și situații tot mai grave 
de abuz asupra copilului au fost raportate la 116 111. 

În  acest  interval,  Asociația  Telefonul  Copilului  a  lansat  forumul  telefonul  copilului 
http://www.telefonulcopilului.ro/forum/,  iar  împreună  cu Romtelecom a demarat  campania  „Descoperă o 
lume mai bună pentru tine”, care iși propune să popularizeze serviciul 116 111. Acesta a devenit disponibil 
și din rețeaua Cosmote. Anul 2009 a adus și implicarea Asociației Telefonul Copilului în campania „Școala 
te face mare”, program care își propune îndeplinirea dreptului la educație al fiecărui copil din România.

„Dorim să atragem atenția asupra unui numar tot mai mare de cazuri de abuz manifestat prin molestare fizică și  
neglijare asupra copilului.  Ingrijorătoare este și  creșterea semnificativă a cazurilor  în  care  copiii,  ai  căror  
părinți sunt plecați în străinătate, suferă în urma abuzurilor la care sunt supuși de către cei în „grija” cărora au 
fost lăsați, în cele mai multe cazuri fără forme legale. Ne-a surprins, de asemenea, să primim apeluri din partea  
copiilor, care solicitau pentru ei inșiși sau pentru frați, surori, colegi, prieteni de varsta lor, consiliere pentru 
revenirea la școală, în urma abandonului școlar. Am identificat și un număr mare de apeluri din partea celor  
mici care ne-au sunat doar pentru că simțeaua nevoia să comunice cu cineva, să fie ascultați, ceea ce până acum  
nu s-a mai întâmplat ”, a declarat Cătălina Florea, Director Executiv, Asociația Telefonul Copilului.

În prima jumătate a anului 2009, Asociația Telefonul Copilului a răspuns unui număr de  11.820 de apeluri. 
Dintre acestea 1.689 au fost cazuri care au necesitat intervenția instituțiilor abilitate, iar 169 s-au referit la nevoia 
copiilor de a fi incadrați sau reincadrați într-o formă de învățământ. 

Conform statisticilor, comparabil cu aceeași perioadă a anului trecut, numărul cazurilor s-a dublat, iar numărul 
copiilor care au apelat 116 111 s-a triplat. 

Un procent de 48% dintre cazuri reprezintă abuzuri asupra copilului și solicitări de consiliere psihologică și 
juridică. Statisticile Asociației arată că in 71% dintre cazuri abuzatorii copiilor sunt părinții. 

Abuzul asupra copiilor români se extinde și în afara țării noastre. Asociația Telefonul Copilului a înregistrat astfel 
de cazuri din Italia, manifestate prin abuz sexual și separarea nejustificată a copiilor de părinți.  

Cei mai multi copii afectați de abuzuri sunt: copii care provin din familii sărace, copii care provin din familii 
dezorganizate (divorț / separare), copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate – lasați în grija familiei extinse, a 
cunoștințelor și a prietenilor, în aceste două din urmă cazuri, fara forme legale. 

http://www.telefonulcopilului.ro/forum/


                                         

Cele mai multe cazuri de abuz asupra copilului au fost înregistrate în Constanța, București sectoarele 1 și 6, Ilfov, 
Brașov, Bacău, Cluj, Vaslui.   

Implicarea Asociației Telefonul Copilului în campania „Școala te face mare” a avut loc în contextul participării active 
a organizației noastre în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului. În cadrul acestei campanii, organizația 
noastră oferă servicii gratuite de informare, consiliere și îndrumare în ceea ce privește dreptul copilului la educație,  
prin  intermediul  116  111.  Acestea  sunt  servicii  pe  care  consultanții  Asociației  Telefonul  Copilului,  cu  sprijinul 
Romtelecom, le oferă copiilor și părinților înca din anul 2001, totodata monitorizarea cazurilor înregistrate, cu sprijinul 
instituțiilor  la  nivel  local  (Direcțiile  Generale  de  Asistență  Socială  și  Protecția  Copilului,  Inspectoratele  Școlare, 
Inspectoratele Județene de Poliție) și central (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului, Ministerul 
Educației, Cercetării și Inovării, Inspectoratul General de Poliție) cu care organizația noastră colaborează în vederea 
rezolvării cazurilor. Campania se derulează de aproape o lună, iar primele rezultate înregistrate la call center-ul 116 111, 
sunt urmatoarele: 

 86 de apeluri - solicitări de consiliere cu privire la integrarea intr-o formă alternativă de educație a copiilor care au 
abandonat învățământul obligatoriu (programul „A doua șansă”);

 42 de apeluri - solicitări de consiliere cu privire la înscrierea la școală;

 41 de apeluri - solicitări de consiliere cu privire la înscrierea la grădiniță. 

Din analiza apelurilor efectuate  la 116 111, în urma campaniei „Școala te face mare”, reiese că  39 de copii cu vârste 
intre 9-12 ani, nu au fost niciodată înscriși la școală.  De asemenea, copiii cei mai afectați de încălcarea dreptului la 
educație, conform relatărilor apelanților, sunt copiii care provin din familii sărace și copiii ai căror parinți sunt plecați în 
străinătate. Proiectul a fost lansat împreună cu Asociația Ovidiu Rom.

116 111 este linia europeană de asistență pentru copii, gestionată în România de Asociația Telefonul Copilului și 
Romtelecom. Apelul către 116 111 este oferit gratuit de Romtelecom și Cosmote.
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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. Un 
număr total de 1.472.433 de apeluri a fost înregistrat de Asociaţia Telefonul Copilului în perioada 21 noiembrie 2001 – 
30 iunie 2009, iar dintre acestea au fost identificate 22.962 de cazuri valide.

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