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În vacanță s-au triplat apelurile către Telefonul Copilului 116111 

 

În perioada vacanței de vară numărul copiilor care au sunat la Telefonul Copilului 116 111, 

gratuit în rețelele Romtelecom și Cosmote, s-a triplat. De asemenea, numărul de mail-uri 

trimise pe adresa de email a organizației, telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro, a 

crescut considerabil. 

 

“Preocupările personale sau dorința de a-și sprijini prietenii sunt motivele pentru care copiii au 

sunat în număr foarte mare la Telefonul Copilului 116 111. În urma cazurilor semnalate de către 

copii am remarcat numeroase probleme emoționale determinate de lipsa de comunicare între 

familie și copii. De aceea, Telefonul Copilului vine în întâmpinarea nevoilor lor de a fi ascultați, 

de a li se oferi încredere, încurajare, deschiderea unor posibile căi de comunicare și relaționare 

cu familia.” a declarat Cătălina Florea, Director Executiv, Asociația Telefonul Copilului. 

 

Perioada vacanței înseamnă mai mult timp liber pentru copii. Astfel, la Telefonul Copilului 116 

111 numărul cazurilor relatate de copii s-a triplat față de perioada anterioară vacanței. Dintr-un 

total de 2913 cazuri, 1062 de cazuri au fost transmise numai de copii. 

41% dintre cazurile transmise de copii au necesitat consiliere psihologică pe mai multe teme: 

nevoia de comunicare, relaționarea cu părinții sau prietenii, singurătatea, neînțelegerile în 

familie și nu în ultimul rând problemele sentimentale. Nevoia de comunicare a copiilor are drept 

principale cauze lipsa de timp liber a părinților, relaționarea defectuoasă între copii și părinți, 

neînțelegerile sau divorțul acestora.  

23% dintre cazurile semnalate de copii se referă la următoarele tipuri de abuz asupra celor 

mici: neglijare, molestare fizică, exploatare prin muncă și abuz sexual. Pentru majoritatea 

cazurilor de acest tip, prietenii copiilor supuși abuzului au fost cei care au contactat 116 111. Ei 

doresc să își ajute prietenii, să le acorde sprijin emoțional și solicită implicarea telefonului 

copilului în vederea sesizării instituțiilor abilitate. Conform statisticilor Asociației Telefonul 

Copilului, cei care comit abuzuri asupra copilului sunt în principal mama, tatăl, rudele, vecinii și 

chiar alți copii. Mediul în care se petrec cele mai multe abuzuri asupra copiilor rămâne cel 

familial, urmat de spațiul public și familia extinsă. 
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13% reprezintă sesizările copiilor ai căror părinți au fost sau sunt plecați în străinătate și care 

s-au confruntat cu abandonul școlar. Acești copii au rămas fie în grija bunicilor sau a altor rude, 

fie în grija unor prieteni de familie, ai părinților sau chiar concubin/concubină. În aceeași 

situație se regăsesc și copiii din familiile în care doar unul dintre părinți a plecat în străinătate. 

Copiii nu au reușit să depașească trauma cauzată de plecarea părinților/ părintelui, deoarece nu 

au avut un suport emoțional în acest sens. Această traumă a afectat și frecventarea cursurilor 

școlare și a condus, de multe ori, la abandon școlar.  

În urma implicării Asociației Telefonul Copilului în susținerea Campaniei Școala te face mare, o 

altă problemă majoră, transmisă de 18% dintre copii la 116 111 este aceea a copiilor care s-au 

deplasat cu părinții în străinătate. Principala problemă a acestora a fost lipsa frecventării 

cursurilor școlare în țara de destinație. Copiii care ne-au sunat au revenit în România și doresc 

să fie încadrați într-o formă de învățământ. Totodată menționăm solicitările de consiliere cu 

privire la integrarea într-o formă alternativă de educație a copiilor care au abandonat 

învățământul obligatoriu (programul „A doua șansă”). 

5% dintre copiii care au apelat 116 111 au solicitat informații cu privire la: drepturile celor mici, 

existența Telefonului Copilului și cum poate apelul către 116 111 să ajute copiii. 

Copiii au considerat că Telefonul Copilului 116 111 este un prieten căruia îi pot solicita un sfat 

ori de câte ori au nevoie. 52% dintre copii au revenit la 116 111 pentru a discuta despre diferite 

probleme care îi preocupă.   

Dorim să mulțumim tuturor canalelor mass media care au promovat 116 111, noul număr la care 

telefonul copilului răspunde de la data de 01 octombrie 2008, contribuind astfel la acordarea 

unei șanse copiilor aflați în situații de risc. Datorită sprijinului mass media, 116 111 a ajuns în 

doar 1 an la același grad de conștientizare pe care 0800 8 200 200 l-a dobândit în mai bine 7 ani.  

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.  

 

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

 

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 

1.489.080 de apeluri a fost înregistrat de Asociaţia Telefonul Copilului în perioada 21 noiembrie 

2001 – 15 septembrie 2009, iar dintre acestea au fost identificate 25.281 de cazuri valide. 


