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BUCURESTI, 18.11.2009 

 

CONSULTANȚII DESPRE CAZURILE CARE I-AU IMPRESIONAT 

 

 

“Alo, casa de copii?” Asa a inceput apelul unui baiat in varsta de 16 ani, care, din cauza 

certurilor cu parintii sai, s-a gandit la posibilitatea de a merge intr-un centru de plasament. L-am 

simtit foarte tulburat si l-am intrebat ce reprezinta “casa de copii” si cine poate merge acolo. Mi-

a raspuns ca are un prieten pe care nu l-au mai dorit parintii si acum se afla intr-un astfel de loc. 

Tanarul simtea ca nici pe el nu il mai doresc parintii, ca la fiecare pas este controlat si apostrofat, 

ca nimic din ceea ce face nu este bine si nu satisface dorintele parintilor lui. Analizand situatia si 

exemple concrete din viata de zi cu zi, baiatul a recunoscut ca in unele situatii a reactionat gresit 

sau a adoptat o atitudine gresita. Intrebat ce ar vrea sa fie diferit sau cum ar vrea sa fie abordat de 

catre parinti atunci cand “calca stramb”, baiatul mi-a marturisit: “As vrea sa fiu ascultat mai mult 

si judecat mai putin”. Baiatul se simtea inteles doar in grupul de prieteni. Acestia se confruntau 

cu aceeasi problema si vorbeau intotdeauna urat despre parintii lor. “Mie nu-mi place sa ii 

vorbesc de rau pe ai mei desi sunt nedrepti cu mine. As vrea sa nu ma mai certe sau sa ma faca sa 

ma simt un <nimeni>”. L-am incurajat sa vorbeasca deschis cu parintii sai despre ce il 

deranjeaza, sa le acorde si parintilor sansa sa isi exprime punctul de vedere si impreuna sa 

incerce sa stabileasca o relatie bazata pe incredere. Mi-a promis, insa, ca in cazul in care situatia 

nu se va imbunatati, ne va suna din nou. Deocamdata baiatul nu a revenit, ceea ce imi da 

speranta ca lucrurile s-au schimbat in bine in familia sa. 

 

(Ana, consilier 116 111) 

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

 

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  
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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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