Proiect co-finanțat de
Uniunea Europeană
“Consolidarea participării copiilor în societatea europeană prin intermediul
serviciilor telefonul copilului” JUST/2011/FRAC/AG/2866
Comisia Europeană
Directoratul General Justiţie
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WORKSHOP-URI CREATIVE CU COPII SI ADOLESCENTI
http://www.telefonulcopilului.ro/workshop-copii
In perioada noiembrie – decembrie 2013 am organizat 4 workshop-uri
creative cu copii si adolescenti astfel:
-

02.11.2013 – la Centrul de Training al Romtelecom am dat startul
intalnirilor de lucru cu copii si adolescenti, care ne vor ajuta sa
imbunatatim serviciile dedicate lor la Telefonul Copilului 116 111

-

16.11.2013 – la Muzeul Literaturii Romane, intalnirea a avut ca scop
implicarea copiilor in vederea imbunatatirii serviciilor oferite la 116
111 si evaluarea website-ului www.telefonulcopilului.ro
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-

30.11.2013 – am discutat si despre bullying, un fenomen care ia amploare in scolile din Romania. Copiii au fost
interesati despre rolul de prevenire pe care Telefonul Copilului il poate imbraca pentru copii si adolescenti si au
propus sa promoveze ei insisi 116 111 in randul copiilor pentru informare si consigliere, au propus totodata realizarea
unui proiect de prevenire in scoli. Intalnirea a avut loc la Muzeul National al Satului Dimitrie Gusti.

-

14.12.2013 – la Muzeul Militar National Regele Ferdinand I, creativitatea copiilor a fost una uimitoare, lucru care ne-a
ajutat in pregatirea unor idei de postere pentru Telefonul Copilului
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Partenerul nostru din Bulgaria in proiect, Animus Association, a organizat 5 intalniri de lucru cu copii si adolescenti. In cadrul
intalnirilor, copiii au participat la realizarea unuia dintre newsletter-ele proiectului si la crearea unui material video de
prezentare si vizibilitate a telefonului copilului.
Partenerul nostru din Polonia in proiect, Nobody’s Children Foundation, a organizat 5 intalniri de lucru cu copii si adolescenti.
Copiii au fost implicati in recrutarea grupului de copii si adolescenti care participa la intalniri, totodata au fost invitati sa isi
aleaga propria maniera de comunicare si in afara intalnirilor, creandu-si astfel o pagina de facebook cu circuit inchis. Copiii au
participat la crearea unui material video de prezentare si vizibilitate a telefonului copilului.
la realizarea unui pliant adresat copiilor, precum si la planul de revizuire a website-ului organizatiei www.116111.pl.
Partenerul nostru din Slovacia in proiect, Linka detskej istoty, a organizat 7 intalniri de lucru cu copii si adolescenti, in cadrul
carora copiii si-au insusit mai bine dreptul de a participa, dar si ceea ce inseamna Telefonul Copilului si cum poate acest
serviciu sa raspunda mai bine nevoilor copiilor.

Povestea lui Raul
“Buna, ma numesc Raul si am 14 ani. Am inteles ca pot suna la dumneavoastra
pentru a vorbi despre ceea ce mi se intampla, iar discutia va fi confidentiala.
Sper ca pot avea incredere in voi si ca ma puteti ajuta macar cu un sfat...pentru
mine conteaza foarte mult.
Eu locuiesc impreuna cu sora mai mare si parintii mei, insa tatal meu nu prea se
implica in viata de familie. Am incercat mereu sa fiu un copil ascultator si sa
iau numai note bune, pentru a nu o supara pe mama mea, care reactioneaza
foarte violent. Imi spune mereu ca isi doreste sa nu ma fi nascut, ma loveste cu
tot ce prinde si ma obliga sa fac toate treburile din casa, iar uneori sunt nevoit
sa stau pana dimineata pentru a le termina, apoi sa ma duc direct la scoala.
Nu vreau sa vorbesc cu psihologul din liceu, pentru ca imi este rusine de ceilalti
colegi, care m-ar privi poate cu mila sau cu teama. Am multi prieteni, mai ales
la scoala, insa nu am putut sa le spun situatia de acasa, nici nu cred ca ar
intelege prin ce trec. Imi doresc ca mama mea sa ma iubeasca la fel de mult cat
o iubeste pe sora mea si sa nu ma mai loveasca zilnic, cu palme sau vorbe.
Vreau sa pot spune ca fac parte dintr-o familie normala si sunt dipus sa fac tot
ce tine de mine, doar ca nu stiu cum sa procedez. Va rog, aratati-mi cum!
In urma apelurilor la 116 111, Raul a prins curaj si a reusit sa discute deschis cu parintii sai despre problemele existente in
cadrul familiei. Surprinzator pentru el, acestia au constientizat impasul in care se aflau si au decis sa apeleze la servicii de
consiliere fata in fata, care sa implice toti membrii familiei”
(Caz preluat de Andreea – psiholog, consultant telefonic 116 111; caz editat pentru pastrarea confidentialitatii)
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