




     

   

Toți copiii merită să fie 

fericiți!



 Despre ASOCIAȚIA TELEFONUL COPILULUI

 

  Copilăria înseamnă momente de fericire, 

zâmbete necondiționate și emoții pure. Știm, însă, că nu 

fiecare copil se bucură de o copilărie fericită, dar știm că 

rolul nostru este acela de a încerca să schimbăm ceva și, 

de cele mai multe ori, reușim. 

  În 13 ani de activitate, am fost aproape de 

mai mult de 2,000,000 de copii datorită serviciilor 

noastre oferite la doar un apel distanță, la Telefonul 

Copilului 116 111. Am fost prezenți și în școli, unde ne-

am întâlnit cu aproximativ 110,000 de copii, dornici să 

le oferim cât mai multe activități educative și mulțumiți la finalul lor de impactul pozitiv care a 

decurs din acestea.

 Serviciile noastre s-au adresat și părinților, pe care i-am îndrumat în dezvoltarea sau 

reabilitarea relațiilor cu proprii copii, în comunicarea eficientă cu aceștia și, mai ales, în colaborarea 

cu adolescenții. Au beneficiat de serviciile noastre de consiliere și cadre didactice, asistenți 

maternali, bunici, rude sau alte persoane adulte care ne-au contactat în numele unor copii.

 În anul 2014 am oferit suport pentru 114,926 de apelanți, iar pentru 6,071 dintre aceștia 

am oferit consiliere psiho-socială și juridică pe termen lung. 7 zile din 7, de la 08.00 dimineața și 

până la miezul nopții am răspuns strigătelor de ajutor, problemelor emoționale ale copiilor și 

problemelor psiho-sociale și juridice ale familiilor lor. 

 Acum putem vorbi despre progrese în ceea ce privește modul în care s-au redresat relațiile 

copii – părinți, despre îmbunătățirea modului de comunicare între copii și părinții lor. De 

asemenea, pentru 45,52% dintre situațiile înregistrate la 116 111 am demarat procesul de 

intervenție în regim de urgență împreună cu instituțiile abilitate la nivel local și am fost parte din 

procesul de monitorizare a cazurilor până la închiderea acestora. Pentru 22,60% dintre beneficiari 

am oferit suport psiho-emoțional, iar pentru 15,60% am oferit consilierea juridică necesară 

reprezentării în instanță.

În anul 2014 am pus accent în 

proiectele desfășurate pe valorile noastre:

  copiii pe primul loc

 impact asupra vieții copiilor

 împreună pentru copii 

 la îndemâna copiilor

 Apelul la 116 111 este posibil 

datorită sprijinului continuu oferit de 

Telekom Romania.



     

   

Zi de zi încercăm să aducem alinare, speranță, 

bucurie oricărui copil, iar pentru a face cât mai bine 

acest lucru, am dezvoltat serviciile noastre prin 

implicarea copiilor.



 Consolidarea participării copiilor în societatea europeană prin 

intermediul serviciului "telefonul copilului 116 111" 

  În cadrul acestui proiect ne-am propus, 

alături de 4 state europene (Bulgaria, Polonia, Cehia, 

Slovacia) să dezvoltăm, în fiecare din aceste țări, 

serviciul Telefonul Copilului 116 111 prin 

participarea activă a copiilor. 

  Am urmărit crearea celor mai bune condiţii 

pentru ca vocile tot mai multor copii să fie auzite la 

Telefonul Copilului 116 111, la nivel european. Cum a 

fost posibil acest lucru? Prin respectarea dreptului 

copilului de a participa activ la dezvoltarea serviciilor care îi sunt dedicate. 

 Astfel, 80 de copii cu vârste cuprinse între 12-19 ani și-au exprimat opiniile și ideile legate 

de serviciul Telefonul Copilului 116 111 printr-un dialog constant, constructiv și semnificativ 

pentru copiii și profesioniștii de la celălalt capăt al firului. Toate acestea au avut loc în cadrul a 8 

workshop-uri creative desfășurate în spații educative, precum muzee sau alte obiective din 

București.    

 Bunele practici dobândite în acest proiect au 

fost transpuse într-o “Cartă de recomandări cu 

privire la asigurarea dreptului copilului la 

participare”, care are scopul de a înțelege rolul 

esențial al implicării copilului în mod activ în 

dezvoltarea serviciilor care le sunt dedicate. 

 Multe dintre propunerile copiilor au fost 

implementate, iar în perioada următoare, ne-am 

propus să le punem în practică și pe cele care 

necesită un proces mai amplu de implementare.

Porți deschise la Telefonul Copilului 116 111

Din dorința de a implica tot mai mulți 

copii în dezvoltarea serviciului Telefonul 

Copilului, am oferit șansa copiilor de a ne vizita 

la celălalt capăt al firului, în call center-ul 116 

111. 

Le-am povestit despre activitatea 

noastră, despre problemele copiilor, despre 

satisfacțiile pe care le obținem cu fiecare caz în 

care un copil se bucură din nou de copilărie. 



 Unii dintre copiii participanți la această activitate ne-au solicitat informații legate de diverse 

probleme ale copiilor în mediul școlar, așa cum sunt ele prezentate la 116 111, cu scopul de a 

elabora la ei în școală campanii / proiecte anti-violență. Înarmați cu întrebări, copiii au beneficiat 

din partea specialiștilor noștri de informațiile necesare pentru a pune în practică ideile lor de 

proiecte / campanii.

 Ne bucurăm că elevii au preocupări precum realizarea de proiecte anti-violență în școală și 

că au ales specialiștii Asociației Telefonul Copilului ca resursă de bune practici.

Aventuri din vacanța mare

 Începutul de an școlar aduce cu sine amintirile frumoase din vacanța de vară. În ediția a II-a a 

concursului “Aventuri din vacanța mare”, ne-am dorit ca elevii din mediul rural să ne 

împărtășească cele mai frumoase amintiri de peste vară. 

Amintirile exprimate de copii prin desen, eseu, poezie sau compunere au fost reprezentări ale 

emoțiilor simțite pentru prima dată sau pentru alții încă ale gândurilor de a petrece vacanța 

altundeva decât acasă.

168 de lucrări ale elevilor din 12 școli din mediul rural au fost evaluate de juriul concursului 

nostru. Efortul micilor artiști a fost răsplătit prin premii dedicate tuturor copiilor din școlile 

câștigătoare.  



     

   

Este important pentru noi să luăm atitudine și astfel să nu 

rămânem pasivi la problemele cu care se confruntă copiii.



STOP BULLYING 

În limba engleză se numește scurt și cuprinzător bullying....În limba română - comportament 

ostil /de excludere și de umilire. 

Cum se manifestă? Un copil este etichetat, 

tachinat, batjocorit în cercul său de cunoștinte sau de 

către colegi care îl strigă într-un anume fel (făcând 

referire la aspectul fizic sau probleme de ordin 

medical/familial). 

Ceea ce poate nu realizăm este în ce măsura aceste 

cuvinte dor sau măsura în care aceste cuvinte afectează 

copilul și percepția sa despre sine și despre ceilalți.  

2000 de copii au beneficiat de activități educative legate de fenomenul bullying în mediul 

școlar. La finalul proiectului a fost elaborată prima cercetare din România privind percepția copiilor 

asupra fenomenului bullying în mediul școlar. Cele mai importante rezultate au fost:

  46% dintre copii susțin că au fost / sunt victime ale fenomenului bullying

  50,56% dintre respondenți au fost victime de câteva ori pe an, 17,23% în fiecare 

săptămână, 13,20% în fiecare zi, 11,92% în fiecare lună

  57,65% dintre respondenți au confirmat că acțiunea de bullying a avut loc în sala de clasă

  51,80% dintre elevi au răspuns că au fost victime ale fenomenului bullying în mediul 

online (rețele de socializare, e-mail) și prin mesaje de tip SMS pe telefonul mobil

 Mulțumim Petrom pentru că în cadrul competiției “Idei din Țara lui Andrei”, proiectul STOP 

BULLYING a fost considerat un proiect câștigător pentru copii. Mulțumim și copiilor participanți la 

cercetarea “Fenomenul bullying în unitățile de învățământ.”



Telefonul Copilului le răspunde și mămicilor 

 Telefonul Copilului 116 111 răspunde nevoilor psiho-

emoționale, sociale și de relaționare, precum și problemelor 

tuturor copiilor. 

Pentru că bebelușii au nevoi pe care nu și le pot 

exprima, dar de care nouă ne pasă, pentru că proaspetele 

mămici pot întâmpina dificultăți în ceea ce privește 

creșterea copiilor, am lansat campania “Telefonul Copilului 

le răspunde și mămicilor”. 

 Campania de informare și conștientizare, încă în 

derulare, se desfășoară în 175 de maternități din țară. 

 Astfel, fiecare proaspătă mămică primește în kit-ul 

de naștere un catalog cu servicii în care este inclusă și 

imaginea campaniei noastre. 

 Mulțumim Geometry Global pentru sprijinul acordat 

în realizarea acestei campanii.

Comunicare

Statisticile serviciului Telefonul Copilului 116 

111, campaniile și proiectele derulate în anul 2014 

au atras atenția presei asupra activității organizației 

noastre, iar acest lucru s-a reflectat în 415 articole 

din presa scrisă și 70 de apariții în cadrul emisiunilor 

radio-TV. 

 10 spot-uri radio - tv au însoțit campaniile și 

proiectele noastre din anul 2014, iar numărul difuzărilor a depășit 1500. 

 Activitățile organizației au fost aduse la cunoștința publicului larg pe website-ul propriu 

www.telefonulcopilului.ro. Facebook Fan Page s-a 

bucurat și anul acesta de vizualizări și comentarii din 

partea prietenilor organizatiei. 

Considerăm că prin toate canalele mass-media 

am reușit să creem impact asupra vieții copiilor.

 Mulțumim mass-media pentru că oferă atenție 

problemelor copiilor și semnalelor noastre de alarmă.



     

   

LOBBY & ADVOCACY

CAMPANII & PROIECTE

TRANSFER DE KNOW-HOW



LOBBY & ADVOCACY

Asociația Telefonul Copilului a făcut parte din 

grupurile de lucru care doresc să atragă atenția 

asupra unor aspecte din domeniul protecției copilului 

atât la nivel național, cât și la nivel European. 

Experiența, bunele practici ale organizației noastre au 

arătat importanța existenței unor servicii sociale de 

stat competente. 

 Experții organizației noastre au participat la 

grupurile de lucru care au elaborat Raportul 

alternativ pe țară privind respectarea drepturilor 

copilului în România. De asemenea, au participat la grupuri de monitorizare sau grupuri suport în 

elaborarea unor metodologii privind drepturile copilului.

 La nivel internațional, în perioada 2010 - 2014, dna. Cătălina Florea, Director Executiv al 

Asociației Telefonul Copilului, a deținut vice-președenția pentru regiunea Europa în cadrul Child 

Helpline International. Începând cu anul 2014, dna. Cătălina Florea deține funcția de Principles, 

Standards & Practices Taskforce Representative - EUROPE tot în cadrul Child Helpline 

International. 

CAMPANII & PROIECTE

CUPA TELEFONUL COPILULUI 

EDIȚIA A IV-A

  

 650 de copii, cu vârste cuprinse între 5 și 10 

ani au luat parte la competiția dedicată sănătății 

prin sport și organizată de 4 ani de organizația 

noastră.  

 Competiția a avut loc la data de 1 iunie și s-a 

desfășurat în 7 orașe: Râmnicu Vâlcea, Moinești, 

Cluj-Napoca, Galați, Sighetu Marmației, Mangalia și 

Târgoviște. 

 Mu l țumim cop i i l o r  par t i c i panț i  ș i 

ambasadorilor de la Consiliul Național al Elevilor, 

care i-au încurajat pe micuții sportivi și care au 

înmânat cupele și medaliile câștigătorilor. De 

asemenea, toți copiii participanți la această 

competiție au primit cadouri din partea noastră. 



Caravana cadourilor

 Am continuat campania noastră anuală de întâlniri directe 

cu copii din comunitățile cele mai sărace din România. Pe 

lângă cadouri dulci sau specifice vârstei, copiii au beneficiat și 

de rechizite personalizate cu Telefonul Copilului 116 111.

 16,521 de copii au participat la întâlniri cu specialiști ai 

organizației noastre și, astfel, au fost informați despre 

serviciul care le este dedicat.

 Mulțumim companiilor Mega Image și Brenntag pentru 

sprijinul acordat an de an în acest demers.

Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenței în familie 

și persoanelor cu dizabilități

 Confortul emoțional al copiilor este asigurat prin confortul emoțional al părinților. Pornind 

de la această opinie, am găsit important să ne alăturăm eforturile noastre în creșterea calității 

vieții familiilor din România.

 Rolul organizației noastre în acest proiect a fost acela de a pune la dispoziția victimelor 

violenței în familie, precum și a persoanelor cu 

dizabilități linia telefonică gratuită 116 111. 

Prin intermediul serviciului Telefonul Copilului 

116 111, beneficiarii au solicitat servicii de 

consiliere psiho-socială și juridică. 

 În perioada de implementare iunie - 

decembrie 2014, a fost înregistrat un număr de 

1902 situații din partea beneficiarilor proiectului 

(proiectul este finanțat din Fondul Social 

European).



EVENIMENTE SPORTIVE ÎN SPRIJINUL ATC

CROSUL PĂDURII

 Evenimentul organizat de Telekom 

România pentru cei mici, a adus ca noutate 

în acest an, copiii din categiile de vârstă 4-7 

ani și 8 - 13 ani, care au ales să alerge 

pentru cauza Asociația Telefonul Copilului.

 Le mulțumim micilor sportivi pentru 

efortul depus în numele copiilor care 

apelează în fiecare zi, în număr tot mai mare 

116 111.

CU BICLA PE TRANSFĂGĂRĂȘAN

 

 Și adulții se gândesc la copiii care au nevoie de 

serviciul Telefonul Copilului 116 111, astfel că au 

renunțat  la viața urbană pentru o zi și au urcat 

pe drumuri montane de dificultate cu bicicleta.

 Mulțumim tuturor celor care se gândesc la 

copii chiar dacă nu sunt părinți.

MISIUNEA ATC SUSȚINUTĂ PÂNĂ ÎN PERU

  

 Doi tineri inimoși au participat în 

Peru la o expediție cu un mototaxi  

traversând Anzii și jungla Amazoniană. 

 În această aventură pe 3 roți, 

dincolo de experiențele unice, Vlad Grigore 

și Răzvan Stuparu au dus cauza Telefonul 

Copilului până la linia finală cu succes.

 Mulțumim pentru implicare și 

pentru sprijinul acordat Asociației 

Telefonul Copilului.



TRANSFER DE KNOW-HOW

TELEFONUL COPILULUI 116 111 ÎN REPUBLICA MOLDOVA

 

 Asociația Telefonul Copilului a reprezentat o 

sursă / resursă pentru deschiderea liniei telefonice 116 

111 în Republica Moldova.

 Transferul de know-how a constat atât în ceea 

ce privește infrastructura tehnică, cât și pregătirea 

personalului. 

 Ne bucurăm că am reușit să sprijinim Republica 

Moldova în acest demers pentru copii.

 

TEIMPLICI.RO

 

 Prima platformă online dezvoltată de Telekom România Mobile Communication S.A. pentru 

a face auzită opinia tuturor membrilor comunității interesați de ceea ce se întâmplă în societate. 

 Parteneriatul pe termen lung 

cu Telekom România ne-a poziționat 

în rolul de resursă în dezvoltarea 

acestei platforme.

 Aportul nostru s-a concretizat 

atât pe parte de axe prioritare de 

dezvoltare a societății, cât și pe 

modal i tăț i le  de dezvo ltare ș i 

funcționare fezabilă a platformei.



CAMPANIE DE FUNDRAISING

NU PUTEM ALEGE ÎNTRE LACRIMI

 

 

 Când un copil e nefericit, toată lumea lui e întoarsă pe dos. Fiecare joc îi provoacă tristețe, îi 

aduce aminte de ceva dureros. De exemplu, simte că cineva se joacă "an-tan-te" cu emoțiile lui.

 Peste 100.000 de copii sună anual la Telefonul Copilului 116 111 - singura linie telefonică 

gratuită la nivel național, dedicată copiilor șsi gestionată de Asociația Telefonul Copilului. Zeci de mii 

de cazuri în care viața copiilor a fost pusă în pericol și-au găsit rezolvarea la doar un apel distanță. 

Iar telefoanele continuă să sune.

 Numărul psihologilor și asistenților sociali de la Telefonul Copilului nu este, însă, suficient, 

pentru atât de multe strigăte de ajutor, iar apelurile a zeci de mii de copii abuzațti, descumpăniți și 

singuri rămân fără răspuns. Specialiștii de la Telefonul Copilului sunt confruntați astfel cu nevoia de 

a face o alegere de fiecare dată când răspund unui apel telefonic, existând mereu riscul ca unul 

dintre apelurile care rămân în așteptare să vină de la un copil cu probleme mai grave față de ale 

celui căruia i s-a răspuns.

 Mulțumim Geometry Global pentru realizarea acestei campanii în beneficiul organizației 

noastre.



     

   

Suntem tot mai aproape de copii,

chiar în manualele școlare



TELEFONUL COPILULUI 116 111 ÎN MANUALELE ȘCOLARE

Anul 2014 a reprezentat 

o recunoaștere a serviciilor 

sociale de calitate oferite de 

organ i zaț ia  noastră  pr in 

numărul unic European 116 

111. Ministerul Educației 

Naț ionale ,  pr in ordin de 

ministru, a dispus inserarea 

logo-ului serviciului Telefonul 

Copilului pe toate manualele 

dedicate ciclul primar.

D inco lo  de  prezența 

n o a s t r ă  î n  u n i t ă ț i l e  d e 

învățământ și de activitățile 

educative realizate cu elevii, decizia Ministerului Educației Naționale a reconfirmat 

impor tanța cunoașter i i 

serviciului Telefonul Copilului 

116 111 de către toți copiii 

din România. 

Din punctul nostru de 

vedere, un sistem integrat de 

servicii socio-educaționale 

poate reprezenta dezvoltarea 

armonioasă a copiilor și a 

unor generații care să se 

axeze pe identificarea de 

soluții și nu pe gesturi 

extreme.



     

   

CAMPANII & PROIECTE

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE CU COPII



     

   

Ne propunem ca priorități pentru anul 2015:

 dezvoltarea relațiilor copii - părinți

 reducerea violenței de tip bullying în unitățile de învățământ

 sprijin imediat pentru copiii ale căror drepturi sunt încălcate

 transfer de know-how 

 dezvoltarea continuă a specialiștilor de la celălalt capăt al firului

 Toate aceste priorități sunt în concordanță cu valorile și principiile 

noastre.

Credem că prevenirea reprezintă informarea corectă a copiilor, așadar, 

vom continua activitățile educative în unitățile de învățământ. Acestea vor fi 

dedicate atât elevilor, cât și cadrelor didactice. 



     

   

Sprijinul pe care îl primim an de an din partea 

tuturor susținătorilor ne reconfirmă nevoia 

existenței și utilitatea serviciului TELEFONUL 

COPILULUI 116 111 și pentru acest lucru          

VĂ MULȚUMIM!



     

536,132.66 RON (73,06%) proiecte

Venituri realizate prin cereri de finanțare aprobate de finanțatori

 126,895.20 RON (17,29%) donații persoane juridice

 Venituri realizate din donații fie de la persoane juridice cu tradiție în colaborarea cu 

organizația noastră, fie de la noi susținători.

70,430.29 RON (9,50%) donații persoane fizice

 Venituri realizate de la persoane fizice fie prin donații directe în contul organizației, 

fie prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit, fie prin urnele amplasate în magazinele 

Mega Image.

 376.09 RON (0,05%) alte venituri

 Venituri realizate din operațiuni bancare (ex: diferențe de curs valutar). 



     

ACTIVITATEA ASOCIAȚIEI TELEFONUL COPILULUI

ESTE POSIBILĂ DATORITĂ IMPLICĂRII

SUSȚINĂTORILOR SĂI CĂRORA LE

MULȚUMIM!



     

   

Serviciile pe care le oferim urmăresc 

bunăstarea și siguranța copiilor.



     

   

630,549.34 RON CHELTUIELI CU SERVICII SOCIALE (91,50%)

1. Cheltuieli cu salarii personal 

2. Cheltuieli cu colaboratori și taxe



  3. Cheltuieli întâlniri directe cu copii / deplasări proiecte

4. Alte cheltuieli cu servicii sociale

 

23,654.89 RON CHELTUIELI ADMINISTRATIVE (3,43%)



 23,518.31 RON ALTE CHELTUIELI (3,41%) 

11,440.97 RON CHELTUIELI CU SERVICII BANCARE, POȘTALE ȘI DE 

TELECOMUNICAȚII (1,66%)

 

 Toate cheltuielile prezentate mai sus fac referire atât la desfășurarea activităților 

programului de servicii sociale, Telefonul Copilului 116 111, cât și la implementarea 

proiectelor din anul 2014.

Mulțumim tuturor specialiștilor cu care lucrăm zi de zi care, prin competențele lor, 

au reușit să ofere copiilor servicii sociale de calitate!



     

 ASOCIAȚIA TELEFONUL COPILULUI A REUȘIT SĂ RĂSPUNDĂ 

PROBLEMELOR COPIILOR ȘI DATORITĂ 

PARTENERIATELOR CU 

INSTITUȚIILE PUBLICE:

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului 

și Adopție

Ministerul Educației Naționale

Inspectoratul General al Poliției Române

Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane

Avocatul Poporului

Consiliul Național al Elevilor

Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului

Inspectoratele Școlare Județene

Direcția Generală de Poliție a Municipiului București
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