
    
 

                                                    

Bucuresti, 27 mai 2010 

 

COMUNICAT DE PRESA 

 

 

Asociatia Telefonul Copilului  

Premiul I la Gala Societatii Civile 

 

Asociatia Telefonul Copilului anunta cu mandrie castigarea premiului I la sectiunea "Apararea Drepturilor 

Omului" la Gala Societatii Civile, ce a avut loc aseara, la Ateneul Roman, eveniment care a ajuns in acest an 

la cea de-a VIII-a editie. “Anul acesta au fost inscrise in competitie 192 de proiecte, implementate de 136 de 

reprezentanti ai societatii civile”, asa cum se anunta in comunicatul emis de Millenium Communications. 

 

„ Premiul I castigat in cadrul competitiei „Gala Societatii Civile” reprezinta un motiv in plus de a ne continua cu si 

mai multa determinare activitatea si de a veni astfel in sprijinul tot mai multor copii. Iar rezultatele noastre 

reprezinta efortul comun al personalului organizatiei noastre, societatea civila, institutii la nivel local si central, 

mass media, donatori si sustinerea neconditionata acordata inca din anul 2001 de Romtelecom, si de Cosmote 

incepand de anul trecut. Multumim organizatorilor, Millennium Communications, juriului, dar si altor organizatii 

premiate, ale caror eforturi s-au evidentiat de-a lungul anilor. Le dorim colegilor nostri mult succes in continuare!", 

a declarat Catalina Florea, Director Executiv, Asociatia Telefonul Copilului 

 

In anul 2009, Asociatia Telefonul Copilului a venit in sprijinul unui numar de 6384 de copii. Ne face placere sa 

reamintim numai cateva dintre rezultatele Asociatiei Telefonul Copilului cu privire la cazurile inregistrate in anul 

2009, rezultate pe care le-am supus atentiei juriului Galei Societatii Civile: 

 

-          copiii au inteles ca in noi au un partener de nadejde, astfel ca de trei ori mai multi ne-au apelat in anul 2009 

fata de 2008, pentru a solicita sprijin. 

-          indeplinirea dreptului la educatie pentru cei peste 700 de copii care fie ei insisi ne-au contactat pentru a ne 

solicita sprijinul, fie alte persoane au fost cele care ne-au sesizat la 116 111. 

-          repatrierea unui copil roman aflat pe teritoriul Italiei, in urma consilierii familiei acestuia si a demersurilor 

efectuate de Asociatia Telefonul Copilului catre institutiile abilitate. 

-          1 proces castigat la CEDO in urma consilierii si a asistentei juridice oferite de Asociatia Telefonul Copilului 

pe parcursul ultimilor ani, concretizata in anul 2009 cu o decizie favorabila tatalui, care are a avut 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. 

 

116 111 este linia europeană de asistenta pentru copii, gestionata in Romania de Asociatia Telefonul Copilului si 

Romtelecom. Apelul catre 116 111 este oferit gratuit de Romtelecom si Cosmote. 

 

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

Asociatia Telefonul Copilului  

Asociatia Telefonul Copilului este o organizatie neguvernamentala, non-profit, activa in domeniul protectiei 

drepturilor copilului. 7 zile din 7, intre orele 08.00-20.00, Asociatia Telefonul Copilului pune la dispozitia copiilor si 

parintilor linia de asistenta gratuita, unica la nivel european, 116 111, specializata in domeniul protectiei copilului. 

Un numar total de 1.494.612 de apeluri a fost inregistrat de Asociatia Telefonul Copilului in perioada 21 noiembrie 

2001 – 31aprilie 2010, iar dintre acestea au fost identificate 26.570 de cazuri valide. 

 

 



    
 

 

 

Pentru informatii detaliate legate de Asociatia Telefonul Copilului si activitatea acesteia, va rugam sa ne contactati 

la numerele de telefon: 021 413 00 11 / 0740 111 468, adresa de e-mail telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau 

sa accesati website-ul organizatiei noastre www.telefonulcopilului.ro. 
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