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BUCUREȘTI, 23.12.2009 

 

ÎMPREUNĂ PENTRU 6384 DE COPII! 

 

Intr-un an in care cifrele sau procentele multora au scazut, nu acelasi lucru s-a intamplat la 

Telefonul Copilului. Dar nu, nu ne referim la profit sau la cresterea veniturilor. Criza financiara a 

atras tot mai multe nevoi sociale, iar numarul cazurilor inregistrate de Asociatia Telefonul 

Copilului la 116 111 a crescut cu 60% fata de anul 2008. 

 

 

Impreuna, insa, am reusit sa facem tot mai multi copii fericiti si in anul 2009. Tot mai multe 

cazuri de incalcare a drepturilor copilului si-au gasit rezolvarea datorita apelului la 116 111, 

pentru care Romtelecom si Cosmote au oferit acces gratuit si nelimitat. 

 

 

Ne mandrim, astfel, si la finele acestui an, cu o misiune indeplinita. Campania “Descopera o 

lume mai buna pentru tine" a ajuns in toate scolile, liceele si centrele de plasament din tara, 

proiectul “Cadouri pentru mai multi copii” a numarat 1.019 beneficiari, noua imagine a website-

ului www.telefonulcopilului.ro a adus un numar record de vizitatori, iar implicarea Asociatiei 

Telefonul Copilului in campania “Scoala te face mare” s-a concretizat prin informarea, 

consilierea si rezolvarea tuturor celor 570 de cazuri semnalate, cu sprijinul institutiilor abilitate 

partenere la nivel local si central. 

 

Ne face placere sa mentionam numai cateva dintre rezultatele Asociatiei Telefonul Copilului cu 

privire la cazurile inregistrate in anul 2009: 

 

-          copiii au inteles ca in noi au un partener de nadejde, astfel ca de trei ori mai multi ne-au 

apelat anul acesta fata de 2008, sa ceara ajutor, sfaturi sau, pur si simplu, o vorba buna. 

 

-          2 scoli din mediul rural, care urmau a fi inchise, in urma unor decizii la nivel local, au 

ramas deschise pentru 16 elevi din satul Ichimenii Noi, din judetul Botosani, precum si pentru 70 

de elevi din satul Plesa, judetul Galati. 

http://www.telefonulcopilului.ro/arhiva-noutati?id=15
http://www.telefonulcopilului.ro/arhiva-noutati?id=15
http://www.telefonulcopilului.ro/arhiva-noutati?id=45
http://www.telefonulcopilului.ro/arhiva-noutati?id=67
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-          repatrierea unui copil roman aflat pe teritoriul Italiei, in urma consilierii familiei acestuia 

si a demersurilor efectuate de ATC catre institutiile abilitate. 

 

-          1 proces castigat la CEDO in urma consilierii si a asistentei juridice oferite de ATC pe 

parcursul ultimilor ani, concretizata anul acesta cu o decizie favorabila tatalui, care are acum 

parte de sarbatori fericite alaturi de copilul sau. 

 

-          inlaturarea riscului de suicid pentru cei 20 de copii care ne-au solicitat ajutorul 

 

-          in urma apelului la telefonul copilului, 32 de cazuri de abuz sexual asupra copiilor au fost 

identificate, iar cu sprijinul institutiilor abilitate, au fost adoptate cele mai bune solutii pentru 

stoparea abuzului si inlaturarea efectelor negative produse de situatia traumatizanta. 

 

 

Va multumim tuturor, atat in numele celor 6384 de copii pe care impreuna i-am ajutat, cat 

si in numele Asociatiei Telefonul Copilului. Contam pe sustinerea dumneavoastra si in anul 

2010. 

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

 

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.  
 

 

mailto:telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro
http://www.telefonulcopilului.ro/

