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VIZIUNEA NOASTRĂ
Toți copiii merită să fie
fericiți!

Despre ASOCIAȚIA TELEFONUL COPILULUI

Orice copil care se află într-o situație dificilă
sau de risc poate contacta Telefonul Copilului 116
111 pentru că suntem alături de cei care au nevoie
de sprijinul nostru. Copilăria înseamnă momente de
fericire, zâmbete necondiționate și emoții pure.
Știm, însă, că nu toți copiii sunt fericiți, dar știm, că
pentru cei care simt nefericirea profundă, rolul
nostru este acela de a încerca să schimbăm ceva și nu
renunțăm până când nu reușim.
În 14 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 115,000 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 2015 am oferit suport pentru 105,194 de apelanți, iar pentru 7,745 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 40,58% 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 35,03% dintre beneficiari
am oferit suport psiho-emoțional, iar pentru 12,33% am oferit consilierea juridică necesară
reprezentării în instanță. Pentru 12,06% am oferit consiliere socială privind servicii alternative la
instituționalizarea copiilor.

Apelul la 116 111 este posibil datorită sprijinului continuu oferit de Telekom
Romania.

TELEFONUL COPILULUI
BILANȚ 2015

"Colegii de clasă îmi spun <Călătoarea>, <Melcu>, <Morena de România>…..”

Bianca, proaspăt revenită din Spania unde a studiat 6 ani, a apelat Telefonul Copilului 116
111 dezamăgită de colegii de clasă care îi adresau cuvinte jignitoare deoarece avea un trecut
“diferit”. Cu greu a reușit să facă față dificultăților în relaționare cu care se confruntă în fiecare zi la
școală și chiar își propusese să abandoneze școala, din această cauză.
“Am revenit în țară în decembrie și am fost înscrisă la o școală în apropierea cartierului în
care locuiesc. La o săptămână de la începerea școlii, colegii de clasă au devenit răutăcioși și mă
numeau în diverse feluri: <Călătoarea>, <Melcu>, <Morena de România> și alte apelative jignitoare la
adresa mea. Începusem să-i urăsc și să urăsc faptul că ne-am întors în România.
Nu

voiam

să

vorbesc cu părinții mei
deoarece erau foarte
fericiți de revenirea în
țară și de faptul că au
găsit fiecare câte un loc
de muncă. Nu am vrut
să-i

întristez.

Am

început să nu mă mai
trezesc dimineața la
timp să merg la școală și
așa am lipsit câteva zile
până când mama mea a
aflat. A venit la școala și
a discutat cu profesorii și
cu diriginta despre situația mea, însă mie nu mi-a zis nimic, nu m-a certat, nu m-a interogat și nu
m-a pedepsit.
Apelativele jignitoare venite din partea colegilor nu au încetat, iar într-o zi, unul dintre
colegi mi-a spus că îmi cumpără el bilet spre Spania, numai să plec. Atunci am discutat pentru
prima data cu mama și am rugat-o să mă mute la altă școală. Ea nu a fost de acord și mi-a spus:
<Dacă ai de gând să fugi și să îți schimbi școala doar pentru niște bătăuși și denigratori, atunci ei vor
veni mereu după tine sub toate formele să te vâneze și să te tragă în jos. Ei nu se vor opri niciodată.
Modul în care alegi să le răspunzi și să-i înfrunți va face diferența.>
Așa că vă întreb pe voi, Telefonul Copilului, cum pot să le răspund și să-i înfrunt?”La Telefonul
Copilului, Bianca a înțeles ce este și ce forme poate îmbrăca fenomenul bullying, cum să răspundă
provocărilor și cum poate ieși învingătoare din acest „joc”.

(Caz preluat, la Telefonul Copilului 116 111, de Ana – asistent social; caz editat pentru păstrarea
confidențialității)

Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine!

“Bună! Sunt Alina. Am nevoie să vorbesc cu voi pentru că îmi este teamă. Părinții mei s-au
certat din cauza unui lucru banal, tata a plecat, iar mama ne-a zis apoi faptul că nu știe cum ne va
crește singură. Ce înseamnă lucrul acesta? Părinții mei se vor despărți? Va trebui să aleg la care
dintre ei să stau? Eu îi iubesc foarte mult pe amândoi și nu aș putea alege. Ce să fac?”
Alina este unul dintre copiii care a reușit să contacteze numărul nostru de telefon și să fie
consiliată. După mult timp ea a revenit să ne povestească cum a decurs viața ei de la evenimentul
conflictului din trecut.
“Nu știu dacă vă mai aduceți aminte de mine… numele meu este Alina și am sunat să vă
mulțumesc pentru
sfaturile oferite. Vă
mulțumesc pentru că
v-a păsat de mine și
pentru că vreți să faceți
lumea

mai

bună.

Părinții mei s-au
împacat și sunt mai
fericiți ca niciodată. De
asemenea, am ascultat
propunerea voastră și
facem consiliul familiei
de câte ori luăm o
decizie în familie și îmi
place că vorbim deschis.
Am

învățat

să

le

comunic părinților mei nevoile și așteptările mele și chiar să respect regulile casei.
Mă bucur că am reușit să vă contactez să vă mulțumesc pentru sprijinul oferit. Sunt convinsă
de faptul că sunt mulți copii cu probleme mai mari decât problema mea care ar dori să vorbească cu
voi, dar nu pot deoarece linia este ocupată… Și eu am sunat de mai multe ori până am reușit să
vorbesc cu voi. Sper să aveți posibilitatea să răspundeți la cât mai multe apeluri și să ajutați toți
copiii.”
Asociația Telefonul Copilului și-a propus încă de la început să devină un sprijin real și imediat
copiilor aflați în dificultate bazându-ne pe principiul că toți copiii merită să fie fericiți.

(Caz preluat, la Telefonul Copilului 116 111, de Ioana – asistent social; caz editat pentru păstrarea
confidențialității)

Numărul apelurilor test înregistrate la Telefonul Copilului 116 111 a scăzut ceea ce arată că
publicul țintă a înțeles care sunt serviciile dedicate copiilor și au conștientizat cât de important este
ca linia telefonică să nu fie utilizată în mod abuziv.

În anul 2015, numărul solicitărilor de consiliere psihologică a crescut cu un procentaj de
97,74% comparativ cu anul 2014.

Tot în anul 2015, numărul sesizărilor de abuz de tip bullying a crescut cu un procentaj de
17,78% comparativ cu anul 2014.

PROIECTE
2015

Fii prietenos, nu răutăcios
- UN PROIECT ANTI-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).

Campania de conștientizare s-a desfășurat
în perioada 26 februarie - 26 aprilie 2015, sub
sloganul „FII PRIETENOS, NU RĂUTĂCIOS”.
Campania a avut ca obiectiv sensibilizarea și
încurajarea copiilor de a reacționa în fața unei
situații de bullying, iar prin intermediul
animațiilor copiii au fost invitați să vorbească
despre experiențele lor legate de abuzul de tip
bullying la Telefonul Copilului 116 111.
Rezultatele campaniei:


aproape 500 de copii și

părinți au contactat Telefonul
Copilului 116 111 și au sesizat o
situație de abuz de tip bullying


sesizările

au

fost

efectuate de: băieți (55,94%), fete
(41,65%) și părinți (2,41%)


72,43% dintre copiii au

discutat cu părinții despre abuzul
de tip bullying manifestat asupra
lor, însă doar 21,25% dintre
părinți au ales să intervină
Mulțumim Cartoon Network pentru că ne-a ales parteneri în Clubul Prieteniei.

Tu poți face diferența între o copilărie furată și una salvată

Proiectul “Tu poți face diferența între o
copilărie furată și o copilărie salvată!” a apărut ca
o consecință firească a creșterii numărului de
cazuri de trafic de copii de la un an la altul.
Proiectul se desfășoară în perioada
septembrie 2015 - 31 iulie 2016. Activitățile
proiectului au loc în 20 de unități de învățământ
din regiunile Muntenia și Dobrogea, selectate
împreună cu reprezentanții Centrelor Regionale
ale Agenției Naționale Împotriva Traficului de
Persoane.
Tot în cadrul proiectului, 40 de cadre
didactice beneficiază de informare privind
traficul de minori atât în cadrul unor sesiuni față
în față, cât și prin intermediul unui ghid elaborat
de specialiștii Asociației Telefonul Copilului și ai
Agenției Nationale Împotriva Traficului de Persoane. Ulterior, cadrele didactice
diseminează informațiile unui număr de 2000 de elevi din unitățile de învățământ în care
acestea predau.
Proiectul “Tu poti face diferenta intre o copilarie furata si o copilarie salvata!” este
finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Țărilor de Jos prin Ambasada
Regatului Țărilor de Jos de la București, cărora dorim să le mulțumim.
Multumim partenerilor noștri, respectiv Ministerul Educației și Cercetării Științifice
prin structurile sale
teritoriale,
Naționale

Agenției

Împotriva

Traficului de Persoane și
Centrelor Regionale ale
ANITP pentru sprijinul
acordat în implementarea
proiectului.

Cupa Telefonul Copilului
EDIȚIA A V-A

825 de copii, cu vârste
cuprinse între 5 și 10 ani,
respectiv 56 de echipe, au luat
parte la competiția dedicată
zilei copiilor și organizată de 5
ani de organizația noastră.
Ediția a V-a s-a
desfășurat sub sloganul “STOP
BULLYING, START FAIRPLAY”.
Competiția a avut loc la
data de 1 iunie și s-a desfășurat
în 7 orașe: București, Ploiești,
Craiova, Râmnicu Vâlcea,
Sighetu Marmației, ClujNapoca și Mangalia.
Cupa Telefonul Copilului din Bucuresti a fost susținută de Fundația Olimpică Română, prin
oferirea terenurilor proprii micilor sportivi.
Mulțumim copiilor participanți pentru
implicare și fairplay. Echipele câștigătoarele
au primit cupe și medalii. De asemenea, toți
copiii participanți la această competiție au
primit cadouri din partea noastră.
Iniţiativa noastră nu ar fi devenit
realitate fără parteneri de nădejde ai
organizaţiei precum: Federaţia Româna de

Baschet, Telekom Romania,
Mega Image, Brenntag
Romania, Cartoon Network şi
Pointmaxx, cărora le
mulţumim pentru că au fost
alături de noi și de copii în
acest demers. De asemenea,
mulțumim cluburilor sportive
care au intrat în competiție și
care veghează la dezvoltarea
armonioasă a copiilor prin
sport.

La un apel / email distanță!

Federația Română de Handbal a
încheiat cu organizația noastră
primul parteneriat care protejază
sportivii juniori de orice încălcare a
drepturilor copiilor.
Conform parteneriatului, toți
copiii practicanți de handbal și
păr inții lor, car e contactează
Te l e f o n u l Co p i l u l u i 1 1 6 1 1 1,
primesc informațiile necesare pentru
a putea evita astfel de situații.
Pe website-ul Federatiei
Române de Handbal, pe canalele
social media și în fiecare club școlar din România au existat afișe și anunțuri cu serviciul Telefonul
Copilului 116 111, unde copiii
aveau posibilitatea de a raporta
astfel de incidente.
În cadrul întâlnirilor cu
micii sportivi, aceștia s-au
bucurat că pot găsi în noi un
sprijin real și imediat.
Lansarea parteneriatului
a avut loc în cadrul unui
eveniment sportiv, Supercupa
României la Handbal.

Telefonul Copilului 116 111 în manualele școlare

Anul 2015 a reprezentat al
doilea an în care serviciul Telefonul
Copilului 116 111 este expus în
manualele școlare. Ministerul
Educației și Cercetării Științifice a
reconfirmat

importanța

cunoașterii serviciului Telefonul
Copilului 116 111 de către toți
copiii din România.
Din punctul nostru de vedere,
un sistem integrat de servicii
socio-educaționale
reprezenta

poate

dezvoltarea

armonioasă a copiilor și a unor generații care să se axeze pe identificarea de soluții și nu pe
gesturi extreme.

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.
Specialiști ai organizației noastre au fost aproape de copii care se confruntă cu probleme
grave, de la sărăcia familiei până la abuzuri și
nevoia de comunicare și au avut ocazia de a
le face cunoscut serviciul Telefonul Copilului
116 111. La întâlnirile directe au participat
5,924 de copii.
Mulțumim Mega Image pentru că
împreună reușim an de an să facem tot mai
mulți copii fericiți!
Mulțumim Brenntag România pentru că
toate cadourile copiilor au ajuns la
destinație!

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 continuat pentru al
doilea an campania “Telefonul Copilului le răspunde și
mămicilor”.
Campania de informare și conștientizare se
desfășoară continuu 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.

Servicii integrate de sprijin pentru victimele violenței în familie și
persoanelor cu dizabilități
Orice copil își dorește să crească într-o familie fericită. Pornind de la această sintagmă, 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 2014 o c t o m b r i e 2 0 1 5, a f o s t
înregistrat un număr de
5,939 de situații din partea
beneficiarilor proiectului
(proiectul este co-finanțat din
Fondul Social European).

Nu putem alege între lacrimi
- campanie de strângere de fonduri -

Realitate:


60% dintre copiii care contactează Telefonul Copilului 116 111,

respectiv peste 100.000, beneficiază de consilierea psihoemoțională oferită de specialiștii noștri


40% dintre copii aud sunetul „ocupat” când contactează

Telefonul Copilului 116 111 din cauza numărului insuficient de
specialiști. Acești copii pot fi în situație de criză sau în situație de risc.
Cu toate acestea:


zeci de mii de cazuri în care viața copiilor a fost pusă în pericol și-

au găsit rezolvarea la doar un apel distanță.
În a doua parte a campaniei,
desfășurată în perioada ianuarie - mai
2015, a fost creat un stand al
poveștilor în care adulții erau invitață să asculte povestea de la celălalt
capăt al firului. Standul AN-TAN-TE a fost expus în Librăria
Cărturești Verona din București.
Rezultate campanie:


5,180 de persoane au răspuns apelului nostru



1 specialist a fost angajat și, de asemenea, a fost achiziționată

infrastructura tehnică necesară desfășurării activității de către acesta.
Mulțumim Geometry Global pentru realizarea acestei campanii în
beneficiul organizației noastre.

COMUNICARE

Comunicare

Statisticile serviciului
Telefonul Copilului 116 111,
campaniile și proiectele
derulate în anul 2015 au atras
atenția

presei

asupra

activității organizației noastre,
iar acest lucru s-a reflectat în
368 de articole din presa
scrisă și 50 de apariții în cadrul
emisiunilor radio-TV.

7 spot-uri radio - tv au însoțit
campaniile și proiectele noastre din
anul 2015, iar numărul difuzărilor a
depășit 3500.
Activitățile organizației au fost
aduse la cunoștința publicului larg pe
w e b s i t e - u l

p r o p r i u

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 problemelor și nevoilor
emoționale ale copiilor.
Mulțumim massmedia pentru că oferă atenție
problemelor copiilor și
semnalelor noastre de alarmă.

LOBBY & ADVOCACY

Asociația Telefonul Copilului a
făcut parte din grupuri de lucru
care doresc să atragă atenția asupra
unor aspecte sau probleme din
domeniul protecției copilului atât la
nivel național, cât și la nivel
European.
Experții organizației noastre
au participat la grupurile de lucru
care au vizat elaborarea unor
metodologii privind drepturile
copilului.
La nivel internațional,
Asociația Telefonul Copilului este
membră cu drepturi depline a Child Helpline International încă din anul 2006 și a participat la
toate conferințele internaționale și regionale din ultimii 10 ani. Astfel, în 2015 a fost prezentă în
cadrul celei de-a VI-a Conferințe Regionale, desfășurată la Strasbourg, găzduită de SNATED,
organizația similară Asociației Telefonul Copilului din Franța.
Tot în cadrul Conferinței Regionale, reprezentanți ai serviciilor Telefonul Copilului din Europa
împreună cu reprezentanți ai Child Helpline International au fost invitați la Consiliul Europei Strasbourg. Întâlnirea a fost prezidată de Regina Jensdottir, Coordonator al Drepturilor Copilului.
Scopul întâlnirii a fost acela de a face auzite vocile copiilor care contactează serviciile Telefonul
Copilului 116 111
din Europa.
România, prin
dna. Cătălina Surcel,
deține funcția de
Principles, Standards
& Practices Taskforce
Representative EUROPE în cadrul
Child

Helpline

International.

ÎN PERSPECTIVĂ...

Ne propunem ca priorități pentru anul 2016:

1. Copiii - rămân misiunea și viziunea noastră.
2. Performanța - realizată prin servicii de calitate cu rezultate pe
măsură apreciate de beneficiari și de susținători; activități educative cu copiii.
3. Capacitatea - creșterea gradului de sustenabilitate și îmbunătățire a
serviciilor oferite beneficiarilor, formarea continuă a personalului.

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.

CUM NE-ATI AJUTAT?

572,480.18 RON (70,68%) proiecte
Venituri realizate prin cereri de finanțare aprobate de finanțatori

124,380.33 RON (15,36%) donații persoane juridice
Venituri realizate din donații fie de la persoane juridice cu tradiție în colaborarea cu
organizația noastră, fie de la noi susținători.

108,806.05 RON (13,43%) 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.

4273.79 RON (0,53%) alte venituri
Venituri realizate din operațiuni bancare (ex: diferențe de curs valutar).

CUM AM AJUTAT?

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!

662,301.24 RON CHELTUIELI CU SERVICII SOCIALE (92,27%)

31,281.76 RON ALTE CHELTUIELI (4,35%)
24,228.51 RON CHELTUIELI ADMINISTRATIVE (3,38%)
Serviciile pe care le oferim urmăresc bunăstarea și siguranța copiilor. 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
2015.
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 și Cercetării Științifice
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

