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CONSULTANȚII 116 111 DESPRE CAZURILE CARE I-AU IMPRESIONAT 

 

 

“Va rog, ajutati-ma sa pot merge din nou la scoala!”a spus o voce timida aflata la celalalt capat 

al firului. Era vorba de un baiat in varsta de 16 ani care, dupa ce a fost incurajat, a inceput sa-mi 

spuna povestea trista a vietii lui. Acest baiat isi petrecuse cea mai mare parte a vietii lui intr-un 

centru de plasament. La varsta de 13 ani, din cauza scaderii numarului de locuri in acel centru, 

copilul a fost nevoit sa se intoarca in familia naturala, aceea care nu il dorise de la bun inceput. 

Mama sa nu a fost preocupata de educatia lui, iar din aceasta cauza baiatul a intrerupt studiile. 

Mai mult, aceasta ii adresa frecvent cuvinte jignitoare si chiar il agresa fizic. De aceea, baiatul a 

ales sa plece din acea casa pentru a locui la o ruda, insa a fost nevoit sa indure foamea deoarece 

acea persoana, desi bine intentionata, nu ii putea oferi mai mult decat un acoperis deasupra 

capului. Cu toate acestea, baiatul nu a incetat sa spere ca intr-o zi va reveni pe bancile scolii si isi 

va putea construi un viitor mai bun. Intr-o zi a decis sa apeleze Telefonul Copilului, iar din acel 

moment viata lui s-a schimbat in bine. Cu sprijinul autoritatilor locale, copilul a fost inscris intr-

un centru de plasament, unde traieste in conditii foarte bune. De asemenea, si-a indeplinit cea 

mai mare dorinta, aceea de a se intoarce la scoala. Obisnuieste sa ne mai sune din cand in cand 

pentru a ne spune ca ia note foarte bune si este multumit de noua lui viata. 

 

(Madalina, 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 

nivel european, 116 111, specializată în domeniul protecţiei copilului. Apelul catre 116 111 este 

oferit gratuit de Romtelecom si Cosmote.  
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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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