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CONSULTANȚII 116 111 DESPRE CAZURILE CARE I-AU 

IMPRESIONAT 

 

     „Doamnă, nu mai pot, mă bate tot timpul, și mama și un frate mai mare, nu vreau să mai 

ajung la spital, nu mai suport!” 

     ....povestea unui băiat, în vârstă de 15 ani. Locuia în mediul rural cu familia sa: mama și frații 

săi mai mari. Copilul, însă, era foarte tulburat de toate neajunsurile și abuzurile la care a fost 

supus atât de către mamă, cât și de către frați. Mi-a mărturisit că a fost batut în mod  frecvent și 

uneori chiar foarte rău, până când a fost internat în spital. Mâncarea nu era niciodată suficientă 

acasă și adormea chiar și fără să mănânce. A fost la școală, doar în clasa I, apoi părinții nu l-au 

mai lăsat. Pentru că nu mai suporta situația, refuza să se mai întoarcă acasă. Se temea că orice ar 

face va fi mereu ținta violenței mamei și a unuia dintre frați, care l-a lovit de-a lungul timpului 

mereu, fără motiv. Își dorea foarte mult să meargă din nou la școală, să nu mai fie abuzat, să aibă 

parte măcar de un loc în care să stea liniștit. Am stat atunci foarte mult de vorbă cu el. Deși 

adolescent, la telefon aveai impresia că discutai cu un copil sub vârsta de 15 ani. Era foarte 

comunicativ și prietenos. Se bucura că cineva îl ascultă și că încearcă să îl ajute. Cu toate astea, 

simțea că viața lui trebuie să se încheie aici, deoarece nu mai vedea nicio iesire din situația în 

care se afla. Și nu numai de aceea am stat mai mult de vorbă la telefon (peste 1 oră), ci și pentru 

că între timp, cu acordul lui, am anunțat Protecția Copilului care a intervenit pe loc pentru el; ca 

să fim siguri că va fi identificat, deoarece se afla într-o zonă în afara localității de domiciliu. A 

doua zi, băiatul a revenit: pentru prima dată simțea că viața lui se va schimba în bine. 

 

                                                                                                                                                            

                                                                                                                        

(Nicoleta, consultant 116 111) 
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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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