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Asociaţia Telefonul Copilului a sarbatorit in data de 17 mai, împreună cu organizaţiile 

omolog din întreaga lume, Ziua Internaţională a Telefonului Copilului. Ca în fiecare an, tema 

principală a acestui eveniment se numeste "Connecting Children" şi se referă la mijloacele pe 

care serviciile „telefonul copilului” le pun la dispoziţia copiilor, pentru a veni în întâmpinarea 

nevoii acestora de comunicare. 

 

Asociaţia Telefonul Copilului va organiza astăzi o întâlnire inedită între părinţi, copii şi cadre 

didactice, găzduită de Şcoala nr. 171 Petre Ispirescu. Vom transmite mesajul copiilor către 

părinti şi vom “smulge” promisiunea părinţilor de a petrece timp de calitate împreună cu cei 

mici. Urmăriţi-ne pentru că vom reveni cu rezultatele acestei întâlniri, dar şi cu imagini. 

În anul 2009, serviciile “telefonul copilului” afiliate reţelei internaţionale Child Helpline 

International au răspuns unui număr de peste  14,5 milioane de apeluri din partea copiilor în 

nevoie. 

În anul 2009, Asociaţia Telefonul Copilului a răspuns unui număr de 33.999 de apeluri. 

Principalele motive pentru care copiii apelează serviciul care le este dedicat, 116 111, sunt 

următoarele: nevoia de comunicare, relaţia părinte-copil, neînţelegeri în familie, probleme 

sentimentale, singurătate, tristeţe, abuz emoţional, molestare fizică, neglijare, probleme 

educaţionale, exploatare prin muncă. 

 „Discuţia cu o fetiţă, în vârstă de 9 ani, a început în joaca.... 

....văzuse numărul 116 111 la televizor, iar curiozitatea a împins-o să ne apeleze. Din vorbă-

n vorbă, am aflat că locuia cu mama şi cu fratele mai mic într-un centru social, visând cu 

toţii la o casă a lor şi la o zi de mâine mai bună. Dar, mai mult decât atât, fetiţa îşi dorea sa 

aibă din nou o familie. Părinţii divorţaseră în urmă cu ceva timp. Desigur, se întâmpla ca, 

atunci când adultţi nu se înteleg, să aleagă să se despartă. Oricare ar fi situaţia, copiii sunt 

cei care suferă cel mai mult. Trist este însa atunci când adulţii, cei care ar trebui sa vegheze 

asupra copiilor lor, le adâncesc suferinţa. În mintea ei, exista o ruptură între trecut şi 



prezent. În amintirile ei, tatăl era ceea ce trebuia să fie: o prezenţă ce-i oferea siguranţă, 

dragoste şi suport. În tabloul cotidian, tatăl lipsea cu desavârşire. Ce se întâmplase? Odată 

cu divorţul, tatăl a ales să se rupă total şi de copii. Şi dacă cel mic, de 3 ani, nu întelegea ce 

se întâmplă, copila de 9 ani s-a trezit în faţa unei realităţi dure: figura tatălui s-a 

transformat în una străină. 

Situaţia în care a ajuns fără voie a afectat-o profund, şi nu doar pe plan intern. Fata a 

început să aibă probleme de comportament, nu-şi putea stapâni pornirile şi emoţiile la 

şcoală, iar colegii au început să o respingă. Ajunsese, aşadar, marginalizată pe ambele 

planuri importante la acea vârstă: familia şi şcoala. Iar fata avea nevoie disperată de 

atenţie. 

Din fericire, centrul social unde locuia i-a oferit consiliere psihologică. Discutând ulterior şi 

cu mama, am observat că era constientă de problemele cu care se confrunta fiica sa si 

încerca să o ajute să le depaşească. De asemenea, consilierea o ajuta să accepte ceea ce s-a 

întâmplat fără a se autoblama şi poate, să înveţe să meargă mai departe. Un lucru ramâne 

însa cert: un copil nu trebuie niciodată să poarte vina părinţilor săi. Indiferent care sunt 

relaţiile dintre adulţi, copiii au nevoie de stabilitate şi, mai mult decât atât, au nevoie de 

ambii părinţi pentru a le asigura echilibrul. (Laura, consultant 116 111)” 

Organizaţii precum Asociaţia Telefonul Copilului sunt active în fiecare ţară din lume. Acestea 

ascultă copiii şi le oferă posibilitatea de a se exprima. Acolo unde este necesar, ele îndrumă şi 

facilitează asistenţa directă, intervenţia. Într-o lume în continuă schimbare, ajutorul acordat 

copiilor poate fi la o distanţa de doar un telefon, un calculator sau un serviciu poştal.  Mijloace 

moderne şi tradiţionale de comunicare sunt folosite de serviciile telefonul copilului din toată 

lumea pentru a ajuta copiii să acceseze informaţiile şi resursele de care au nevoie. 

Rolul zilei de 17 Mai este acela de a evidenţia activitatea tuturor serviciilor “telefonul copilului” 

din lume. Atragem aşadar atenţia asupra importantei noastre activităţi şi asupra felului în care 

reuşim să îmbunătăţim zi de zi vieţile copiilor. 

----------------------------- 

În România, serviciul “telefonul copilului” este gestionat de Asociaţia Telefonul Copilului şi 

Romtelecom, iar apelul către 116 111 este oferit gratuit de Romtelecom şi Cosmote. 

Child Helpline International activează în peste 160 de ţări pentru a oferi sprijin şi suport copiilor 

care au nevoie de protecţie. CHI utilizează tehnologii de comunicare şi informaţionale în măsură 

să le permită şi celor mai marginalizaţi copii să obţină ajutor. În anul 2009, reţeaua Child 

Helpline International a răspuns unui număr de aproximativ 14,5 milioane de apeluri din partea 

copiilor în nevoie. 


