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BUCURESTI, 22.10.2009 

 

ITU PUBLICĂ GHIDUL GLOBAL PENTRU PROTECȚIA COPIILOR 

ONLINE 

 

Uniunea Internationala  a Telecomunicatiilor (ITU) a prezentat in data de 05 Octombrie a.c. 

Ghidul Global pentru Protectia Copilului Online.  Ghidul a fost elaborat de partenerii initiativei 

ITU in ceea ce priveste Protectia Copilului Online.  Child Helpline International (CHI), 

organizatia care reuneste serviciile telefonul copilului din intreaga lume (Romania este membra, 

de asemenea, si este reprezentata de Asociatia Telefonul Copilului) este partener al acestei 

initiative. Au fost create 4 seturi ale ghidului: pentru guverne, pentru mediul de afaceri, pentru 

educatori/profesori si pentru copii. CHI recomanda tuturor membrilor si partenerilor sa utilizeze 

acest Ghid in tara pe care o reprezinta. 

 

Ghidul poate fi folosit pentru initierea de programe si pentru a pleda pe langa guverne si 

companii astfel incat sa se implice activ in aceasta problema. Toate grupurile cointeresate sunt 

incurajate sa utilizeze ghidul in activitatea lor si sa se asigure ca experienta online a copiilor se 

desfasoara in maxima siguranta. Ghidul poate fi gasit pe website-ul initiativei ITU pentru 

Protectia Copilului Online (www.itu.int/cop). 

 

ITU desfasoara activitati de lobby pe langa operatorii de telecomunicatii din intreaga lume 

pentru a lua in consideratie importanta alocarii numarului 116 111 si facilitarea accesului catre 

serviciul telefonul copilului, gestionat de organizatiile dedicate sprijinirii si bunastarii copiilor. 

Deja folosit in mai multe tari europene, utilizarea universala a acestui numar ar usura accesul 

copiilor catre servicii de sprijin oricand au nevoie, oriunde s-ar afla. 

 

 

 

 

http://www.itu.int/cop
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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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