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NEWSLETTER: IULIE – SEPTEMBRIE 2013
51.059 DE APELURI AU FOST ÎNREGISTRATE ÎN PRIMELE 6 LUNI ALE ACESTUI AN LA
TELEFONUL COPILULUI 116 1111
In primele 6 luni ale anului 2013, principalele probleme ale copiilor
înregistrate la 116 111 sunt din spectrul problemelor de ordin
psihologic. Nevoia de comunicare, neînțelegerile cu părinții sau
relația deficitară copil – părinte (67,22%) reprezintă si amprenta
lăsata de criza financiară. Conform datelor centralizate de Asociatia
Telefonul Copilului la nivelul serviciului 116 111, depresia,
tulburările de comportament, gândurile suicidale, automutilarea
(30,27%) au la baza in principal efecte ale fenomenului parintilor
plecati in strainatate, neintelegerilor cu parintii, abuzului fizic si
neglijarii in familie, decesului parintilor, problemelor sentimentale,
dar si ale fenomenului bullying existent atât în mediul școlar, cât și
în mediul online. Fenomenul bullying este reprezentat de
agresiunea verbală, fizică, emoțională, intimidarea, amenințarea
asupra unui copil, fenomen care nu este recunoscut în mediul
școlar, așadar și soluțiile anti-bullying sunt ignorate.
În procentaj de 2,51% tulburările de comportament au drept cauza
dependența digitală care poate conduce la demența digitală. Acest
fenomen este în creștere în rândul copiilor ca urmare a dependenței de produse digitale precum: smartphone, tablete,
jocuri.
Starea emoţională a copiilor la începutul apelului a fost identificată de specialiştii Asociaţiei Telefonul Copilului
astfel: 26,08% dintre copii simţeau tristeţea și singurătatea, 16,21% frică și anxietate, 11,08% apăsarea, 7,57%
Acest material a fost realizat in cadrul proiectului “Consolidarea participarii copiilor in societatea europeana prin intermediul serviciului telefonul copilului”
JUST/2011/FRAC/AG/2866, cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Responsabilitatea privind conţinutul acestui material revine Asociatiei Telefonul
Copilului. Conţinutul nu reflectă neapărat punctul de vedere al Comisiei Europene.

frustrarea şi depresia. Tristeţea şi singurătatea au fost identificate la copiii care au apelat 116 111 din nevoia de
comunicare, în timp ce frustrarea şi depresia s-au manifestat la copiii care nu aveau o relaţie bună cu părinţii, iar frica
s-a manifestat în cazurile de abuz şi violenţă domestică.
Conform datelor furnizate de baza de date a call center-ului Asociaţiei Telefonul Copilului, primele 6 luni ale acestui
an arată cifre îngrijorătoare:
- 51.059 de apeluri înregistrate la 116 111, dintre acestea 2.569 de cazuri care au necesitat intervenţia instituţiilor
abilitate pe de o parte, iar pe de altă parte consilierea şi monitorizarea continuă a specialiştilor Asociaţiei Telefonul
Copilului; comparativ cu anul 2012, in primele 6 luni ale anului 2013 s-a inregistrat o crestere de 23,21% a numarului
cazurilor fata de aceeasi perioada a anului trecut.
- 1.154 cazuri de abuz asupra copilului şi violenţă în familie au fost sesizate la 116 111, iar printre cele mai grave
forme de abuz sesizate au fost: molestarea fizica în procentaj de 33,80%, neglijarea în procentaj de 22,01% şi abuz
emoţional în procentaj de 9,62%;
- numărul cazurilor de abuz sexual asupra copilului, exploatare prin muncă, cerșetorie şi trafic de minori a înregistrat o
creștere de 42,55% în prima jumătate a acestui an, fiind înregistrate 134 de astfel de situaţii; cu sprijinul instituţiilor
abilitate, au fost adoptate cele mai bune soluţii pentru stoparea abuzului şi înlăturarea efectelor negative produse de
situaţia traumatizantă, iar agresorii sunt condamnaţi pentru faptele săvârşite
Lavinia Mandache, Coordonator call center 116 111, Asociaţia Telefonul Copilului
WORKSHOP REALIZAT CU ELEVII LICEULUI “NICOLAE TONITZA” IN BUCURESTI

Elevii Liceului “Nicolae Tonitza” au raspuns pozitiv invitatiei noastre de a realiza impreuna materialul video pe care
ne-am propus sa il dezvoltam in cadrul proiectului “Consolidarea participării copiilor în societatea europeană prin
intermediul serviciilor telefonul copilului” JUST/2011/FRAC/AG/2866.
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La data de 15 iunie, copiii ni s-au alaturat si astfel am reusit sa creionam nu numai un material video exceptional
despre participarea copiilor, ci si un spot video care va fi difuzat pana la finalul lunii august de Televiziunea Romana.
Felicitari si multumiri elevilor Liceului Nicolae Tonitza, care au transpus problemele copiilor de astazi in lucrarile lor
exceptionale!
Multumiri totodata profesorilor si conducerii Liceului, care au primit cu bucurie initiativa noastra!

“Va rog foarte mult sa ma ajutati! Sunt in fata casei, cu bagajele facute si nu stiu
unde sa ma duc!”
.…ne spunea Veronica, o fata in varsta de 14 ani, in urma cu
un timp, cu vocea tremuranda si cu ochii in lacrimi. In urma
unui conflict cu tatal sau, fata a fost alungata de acasa, fara
ca cel care ar fi trebuit sa aiba grija de ea, sa se gandeasca
pentru un moment la consecintele faptei sale. “M-a certat
pentru ca am intarziat o jumatate de ora; m-a lovit si mi-a
spus ca nu vrea sa ma mai vada in viata lui.”
Veronica provine dintr-o familie dezorganizata.…tatal fetei
este o persoana cunoscuta in comunitate ca si consumatoare
de bauturi alcoolice, iar mama acesteia a ales sa isi
abandoneze copilul cu mult timp in urma, deoarece nu a mai
suportat violenta fizica si verbala la care era supusa in mod
frecvent. Astfel, Veronica a avut parte numai de dezamagiri
din partea celor care i-au dat viata si in momentul de fata
simte ca nu mai exista nimeni pe lume caruia sa ii pese de
ea, nimeni pe care sa se poata baza.
“Imi tot repeta faptul ca ii este rusine cu mine, ca il fac de
ras…dar eu nu am inteles cu ce am gresit. Am renuntat la
scoala pentru el, pentru ca nu mi-a permis sa ma mai duc.
Mi-a spus ca nu imi foloseste la nimic scoala…oricum nu
sunt indeajuns de desteapta ca sa devin cineva.” Aceste
mesaje veneau in mod repetat din partea unei persoane
dependente de bauturi alcoolice si cu probleme psihice.
In urma apelului efectuat de Veronica la 116 111,
consultantul telefonic a transmis situatia catre echipa mobila
din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si
Protectia Copilului. Intr-un timp foarte scurt, copilul a fost
preluat si gazduit intr-un adapost. In momentul de fata, fata este consiliata psihologic si, cel mai probabil, se va institui
o masura de protectie speciala, pentru ca integritatea ei fizica si emotionala sa nu mai fie puse in pericol.
Caz preluat de Andreea Dumitrache – psiholog, Asociatia Telefonul Copilulii. Caz editat pentru pastrarea
confidentialitatii.
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STATISTICA APELURILOR INREGISTRATE LA 116 111
APRILIE 2013
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MAI 2013
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Si nu in ultimul rand,
ne mandrim cu inca 2 premii castigate la Gala Societatii Civile!
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