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BUCURESTI, 03.12.2009 

 

CONSULTANȚII 116 111 DESPRE CAZURILE CARE I-AU 

IMPRESIONAT 
 

 

Copiilor le pasa de problemele celorlalti copii, fie ei prieteni, colegi, vecini, cunostinte.... 

....si acest lucru ma emotioneaza extraordinar! Unul dintre multi copii care ne suna, mi-a 

prezentat  situatia prietenului sau, in varsta de 16 ani, marginalizat si molestat fizic in mod 

frecvent de catre parintii lui. Baiatul prezinta tulburari de comportament,  manifestate  prin 

automutilare si numeroase tentative de suicid. In urma acestora, baiatul a fost internat la sectia de 

Psihiatrie, iar la externare i s-a recomandat psihoterapie si tratament constant.  Recomandarile 

medicilor nu au fost respectate, insa, de parintii baiatului, deoarece acestia refuzau sa 

constientizeze faptul ca fiul lor se confrunta cu numeroase probleme de natura psihologica. 

Astfel, parintii nu au dorit sa solicite sprijinul niciunui specialist. Asa cum mi-a povestit copilul, 

persoanele care au inteles problemele baiatului au fost cadrele didactice, care au solicitat ca el sa 

faca parte dintr-un program de stimulare si reabilitare comportamentala, insa propunerea acestora 

a fost respinsa de catre parinti. Am stat de vorba trei sferturi de ora cu acest copil, care mi-a 

povestit despre relatia apropiata pe care o are cu prietenul lui, dar si despre dorinta de a-l ajuta, 

motivele care l-au determinat sa apeleze telefonul copilului. Astazi prietenul lui este inclus intr-

un program de consiliere psihologica si sociala, urmarindu-se diminuarea si chiar inlaturarea 

conduitei suicidare si automutilarea. Totodata, si parintii baiatului vor beneficia de consiliere 

pentru a constientiza situatia baiatului lor, precum si pentru a-i administra tratamentul prescris de 

medicul specialist.  

 

(Dana, 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  
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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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