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A III- A EDIȚIE A CONFERINȚEI EUROPENE A SERVICIILOR 

TELEFONUL COPILULUI 

 

        În perioada 05 – 07 octombrie 2009, Child Helpline International (CHI) şi Telefono 

Azzurro au organizat la Milano cea de-a III-a ediţie a Conferinţei Europene a serviciilor 

Telefonul Copilului. Asociaţia Telefonul Copilului a participat la acest eveniment împreună cu 

toate celelalte organizaţii europene, membre CHI. În urma unui studiu realizat de CHI, Asociaţia 

Telefonul Copilului a reprezentat, alături de organizaţiile din Cehia şi Danemarca, un exemplu 

pentru implementarea şi conştientizarea copiilor şi părinţilor cu privire la numărul european 

armonizat 116 111. 

 

       Child Helpline International este organizaţia internațională care reuneşte serviciile « 

telefonul copilului » din toată lumea. Aceasta activează în peste 160 de țări pentru a oferi sprijin 

și suport copiilor care au nevoie de protecție. Asociaţia Telefonul Copilului este afiliată 

organizaţiei Child Helpline International încă din anul 2006, ca membră cu drepturi depline a 

acesteia. 

 

       Conferinţa europeană din acest an s-a centrat pe 4 aspecte importante: lansarea “CHI social 

networking site” – un instrument extrem de util creat în vederea facilitării relaţionării între toate 

organizaţiile membre CHI, dezvoltarea unei strategii de marketing pan europene pentru numărul 

armonizat european 116 111, utilizarea unor tehnologii şi mijloace moderne de comunicare 

pentru serviciul telefonul copilului, standarde comune la nivel european pentru 116 111. Pentru 

acest din urmă subiect, Asociaţia Telefonul Copilului face parte din grupul de lucru care va 

elabora documentul final al standardelor, alături de organizaţiile similare din Marea Britanie, 

Spania, Cehia şi Croaţia. 

 

       Totodată, toate organizaţiile prezente au fost invitate să viziteze punctul de lucru al Telefono 

Azzurro, ceea ce ne-a oferit posibilitatea de a înţelege mai bine procedurile de lucru utilizate de 

aceasta.  

 

       116 111 a fost alocat, până în prezent, în 17 state ale Uniunii Europene: Bulgaria, Cehia, 

Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Grecia, Irlanda, Letonia, Lituania, Olanda, Polonia, 

Portugalia, România, Slovacia, Suedia şi Ungaria. În 13 ţări numărul unic european 116 111 a 

devenit funcţional: Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Lituania. Polonia, 

Portugalia, România, Suedia, Slovacia şi Ungaria. România a fost cea de-a 3-a ţara care a 

implementat 116 111, la 1 octombrie 2008. 
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       În România, linia europeană de asistență pentru copii 116 111 este gestionată de Asociația 

Telefonul Copilului și Romtelecom. Apelul către 116 111 este oferit gratuit de Romtelecom și 

Cosmote. 

 

                                                

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

 

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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