
         Bucuresti, 14 octombrie 2010 

  

  

INFORMARE DE PRESĂ 

  

TELEFONUL COPILULUI – PRIN OCHII TAI 

 

 
Incepand cu data de 15 octombrie, Asociatia Telefonul Copilului si Romtelecom, lanseaza 

proiectul  Telefonul Copilului – prin ochii tai. Va invitam sa cititi scrisoarea adresata copiilor si 

sa ii indrumati sa ne scrie. Veti vedea de ce. Avem mai multe surprize pentru ei! 

 

http://www.telefonulcopilului.ro/uploaded/TC prin ochii tai/TC prin ochii tai_.jpg


Draga mea prietenă / Dragul meu prieten  

Eu, Telefonul Copilului, împlinesc în curând 9 ani. Poate ne-am cunoscut la telefon – ştii că eu 

răspund tuturor copiilor la 116 111, apel gratuit în reţelele Romtelecom şi Cosmote – sau poate 

că abia acum începi să mă cunoşti.  

 

Pentru că imi doresc să fiu mai bun pentru tine, te rog să-mi scrii, între 15 octombrie – 14 

noiembrie, şi să îmi spui ce crezi despre mine, telefonul copilului, cum mă vezi tu, sau cum ai 

vrea să fiu pentru tine… Scrisoarea ta nu trebuie să fie mai mare de o pagină.  O aştept la 

telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro  sau la adresa str. Drumul Taberei nr. 41 – 43, Sector 

6, Bucureşti, cod poştal 061 361. 

 

Poţi fi printre cei 5 invitati speciali la ziua mea, in capitală, acolo de unde eu vorbesc la telefon 

cu toţi copiii, şi ai să-i cunoşti pe cei care au grijă de mine – consultanţii 116 111. Nu îţi face 

griji, transportul şi cazarea sunt un alt cadou pe care ţin să ţi-l ofer. Nu uita să îmi transmiţi un 

număr de telefon la care să pot lua legătura cu tine sau cu unul dintre părinţii tăi. 

Chiar dacă nu te vei afla printre cei 5 câştigători ai excursiei, eu vreau să-ţi ofer un cadou, un 

set de rechizite personalizate şi nu numai, de aceea te rog să-mi transmiţi şi numele tău complet, 

vârsta şi adresa. 

 

15 octombrie – 14 noiembrie – aştept scrisoarea ta 

15 noiembrie – voi trage la sorţi 5 scrisori 

20 – 21 noiembrie – pe cei 5 copii îi aştept la ziua mea şi vom petrece împreună 

 

Cu prietenie, 

Asociatia Telefonul Copilului 


