
 

  

 

Federația Română de Fotbal sprijină Asociația Telefonul 
Copilului: ”Toți copiii merită să fie fericiți!” 

 
București, 4 iunie 2016: În cadrul meciului amical România – Georgia de pe Național 

Arena jucătorii ambelor echipe au cântat imnurile naționale promovând mesajul Asociației 

Telefonul Copilului: 116 111 -”Toți copiii merită să fie fericiți”.  Astfel, în timpul intrării pe 

teren, jucătorii au fost însoțiți de siluete de copii decupate ce prezintă situații reale cu care se 

confruntă copiii din România. Mesajul este parte din viziunea asociației, iar FRF l-a transmis mai 

departe atât prin acest demers, cât și prin oferirea biletelor gratuite pentru copii în cadrul 

meciului amical de vineri seara. 

Demersul, inițiat și susținut de Federația Română de Fotbal, vizează atât încurajarea copiilor de a 

solicita ajutor în situații de abuz, cât și informarea publicului cu privire la existența diverselor 

tipuri de probleme sociale cu care se confruntă copiii și adolescenții din România. 

 

 



 

  

 

 

 

”Multe dintre proiectele FRF se îndreaptă către copii. Nu credem doar că este de datoria noastră 

să creștem baza de performanță, dar mai credem că fotbalul și sportul în general, dau o șansă în 

plus fiecărui copil. Șansa de a crește într-un mediu sănătos, de a fi supravegheat și îndrumat în 

timpul liber de către profesori, antrenori și, nu în ultimul rând, de a-i oferi celui defavorizat social 

sau cu neajunsuri materiale oportunitatea de a-și depăși condiția, de a intra într-o lume mai 

generoasă pentru el. Cu atât mai mult ne-am aplecat acum asupra problemei copiilor abuzați, 

abandonați. Ei au nevoie de o grijă specială, și dacă reușim să îi aducem în marea familie a 

fotbalului, poate vor lăsa în urmă poveștile lor triste”, declară Răzvan Burleanu, Președintele 

Federației Române de Fotbal. 

 

În România, Telefonul Copilului 116 111 oferă sprijin real, imediat și gratuit minorilor,  victime 

ale abuzului fizic sau emoțional. Asociația Telefonul Copilului este singura organizație non-

guvernamentală din România ce pune la dispoziția copiilor o linie telefonică de asistență la nivel 

național. Specialiștii de la 116 111, număr unic european, oferă consiliere în cazuri de abuz, 

depresie, tendințe suicidale, singurătate și alte probleme sociale sau emoționale, lucrând în strânsă 

legătură cu autoritățile pentru cazurile grave. 

 



 

  

 

“În acest moment de mare bucurie pentru suporterii celor două echipe, ne-am dorit să amintim 

tuturor de copiii mai puțin norocoși – cei loviți, abuzați, supuși umilințelor, abandonați – că nu 

sunt singuri. Pentru mulți dintre aceștia, jucătorii echipei naționale sunt adevărați eroi. Și iată că 

își merită acest rol, venind în sprijinul copiilor care au nevoie de ei. Performanța în sport este un 

motiv de mândrie și dă speranță celor care privesc la televizor sau din tribune, iar Asociația 

Telefonul Copilului luptă pentru dreptul fiecărui copil de a fi fericit. Mulțumim Federației Române 

de Fotbal pentru această inițiativă cu un impact social enorm”, a declarat Cătălina Surcel, Director 

Executiv, Asociația Telefonul Copilului. 

 

De la înființare, Asociația Telefonul Copilului a înregistrat peste 2,2 milioane de apeluri, din care 

61.596 de cazuri au necesitat intervenția instituțiilor abilitate. 

 

Creația și implementarea aparțin agenției de comunicare Geometry Global Bucharest.  Agenția 

sprijină din decembrie 2014 acțiunile Asociației Telefonul Copilului și din septembrie 2015,  se 

ocupă de comunicarea și implementarea proiectelor FRF dedicate dezvoltării fotbalului de bază 

din România. 
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