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CONSULTANȚII 116 111 DESPRE CAZURILE CARE I-AU 

IMPRESIONAT 

 

      “Vreau sa stau si cu mama si cu tata, dar mai mult cu mama.” 

      Desi inca la gradinita, o fetita de numai 6 ani, inteligenta si simpatica, a retinut numarul 

nostru de telefon si la indemnul tatalui ne-a apelat. Mi-a povestit, precum un “om mare” ca 

parintii ei s-au certat si apoi s-au despartit. Mama a plecat de acasa si a luat-o si pe ea, insa intr-o 

zi, cand tatal a venit sa o viziteze si a luat-o in brate “a simtit ca vrea sa plece cu el acasa”. A 

locuit apoi la tatal ei, dar i s-a facut dor de mama sa, care o vizita din cand in cand. Acum este 

nehotarata, dar ar vrea mai mult la mama. Stie ca urmeaza sa aiba loc un proces de incredintare si 

ca ea va ramane doar cu unul dintre parinti, iar celalalt o va vizita. “Tata zice ca mama nu ma 

mai iubeste” – „In niciun caz”, i-am raspuns eu. „Ambii parinti te iubesc, dar prea mult… 

Fiecare ar vrea sa te stie cu el si cum tu esti un copil, nu au cum sa te imparta.” Fetita a promis ca 

ne va mai suna, macar sa ne spuna cum se simte si ce s-a hotarat pentru ea. Are nevoie acum, in 

aceasta perioada dificila din viata ei, sa discute cu cineva care sa o inteleaga. 

 

(Nicoleta, consultant 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.  

 

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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