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I. Consultanţii despre cazurile care i-au impresionat
“Vreau să stau şi cu mama
Deşi încă la grădiniţă, o fetiţă de numai 6 ani a reţinut
şi cu tata, dar mai mult cu mama.”
numărul nostru de telefon şi la îndemnul tatălui ne-a apelat. Mi-a
povestit, precum un “om mare” că părinţii ei s-au certat şi apoi s-au
despărţit. Mama a plecat de acasă şi a luat-o şi pe ea, însă într-o zi,
când tatăl a venit să o viziteze şi a luat-o în braţe “a simţit că vrea să
plece cu el acasă”. A locuit apoi la tatăl ei, dar i s-a făcut dor de mama
sa, care o vizita din când în când. Acum este nehotărâtă, dar ar
vrea mai mult la mama. Ştie că urmează să aibă loc un proces de
încredinţare şi că ea va rămâne doar cu unul dintre părinţi, iar
celălalt o va vizita. “Tata zice că mama nu mă mai iubeşte” – „În
niciun caz”, i-am răspuns eu. „Ambii părinţi te iubesc, dar prea
mult… Fiecare ar vrea să te ştie cu el şi cum tu eşti un copil, nu au
cum să te împartă.” Fetiţa a promis că ne va mai suna, măcar să ne
spună cum se simte şi ce s-a hotărât pentru ea. Are nevoie acum,
în această perioadă dificilă din viaţa ei, să discute cu cineva care să
o înţeleagă.(Nicoleta, consultant Asociaţia Telefonul Copilului)

Copiilor le pasă de problemele
celorlalţi copii, fie ei prieteni,
colegi, vecini, cunoştinţe....

.

...şi acest lucru mă emoţionează extraordinar! Unul dintre
copiii care ne sună mi-a prezentat situaţia prietenului său, în
vârstă de 16 ani, marginalizat şi molestat fizic în mod
frecvent de către părinţii lui. Băiatul prezintă tulburări de
comportament, manifestate prin automutilare şi
numeroase tentative de suicid. În urma acestora, băiatul a
fost internat la secţia de Psihiatrie, iar la externare i s-a
recomandat psihoterapie şi tratament constant.
Recomandările medicilor nu au fost respectate, însă, de părinţii băiatului, deoarece aceştia refuzau să
conştientizeze faptul că fiul lor se confruntă cu numeroase probleme de natură psihologică. Astfel, părinţii nu
au dorit să solicite sprijinul niciunui specialist. Aşa cum mi-a povestit copilul, persoanele care au înţeles
problemele băiatului au fost cadrele didactice, care au solicitat că el să facă parte dintr-un program de
stimulare şi reabilitare comportamentală, însă propunerea acestora a fost respinsă de către părinţi. Am stat de
vorbă trei sferturi de oră cu acest copil, care mi-a povestit despre relaţia apropiată pe care o are cu prietenul lui,
dar şi despre dorinţa de a-l ajuta, motivele care l-au determinat să apeleze telefonul copilului. Astăzi prietenul
lui este inclus într-un program de consiliere psihologică şi socială, urmărindu-se diminuarea şi chiar înlăturarea
conduitei suicidare şi automutilarea. Totodată, şi părinţii băiatului vor beneficia de consiliere pentru a
conştientiza situaţia băiatului lor, precum şi pentru a-i administra tratamentul prescris de medicul specialist.
(Dana, consultant Asociaţia Telefonul Copilului)

Discuţia cu fetiţa de 9 ani a început în joacă. Văzuse numărul
“De ce au divorţat
116 111 la televizor, iar curiozitatea a împins-o să ne apeleze. Din
părinţii mei?...”
vorbă-n vorbă, am aflat că locuia cu mama şi cu fratele mai mic într-un
centru social, visând cu toţii la o casă a lor şi la o zi de mâine mai bună.
Dar, mai mult decât atât, fetiţa îşi dorea să aibă din nou o familie.
Părinţii divorţaseră în urmă cu ceva timp. Desigur, se întâmplă că,
atunci când adulţii nu se înţeleg, să aleagă să se despartă. Oricare ar fi
situaţia, copiii sunt cei care suferă cel mai mult. Trist este însă atunci când adulţii, cei care ar trebui să vegheze
asupra copiilor lor, le adâncesc suferinţa.
În mintea ei, există o ruptură între trecut şi prezent. În amintirile ei, tatăl era ceea ce trebuia să fie: o
prezenţă ce-i oferea siguranţă, dragoste şi suport. În tabloul cotidian, tatăl lipsea cu desăvârşire. Ce se
întâmplase? Odată cu divorţul, tatăl a ales să se rupă total şi de copii. Şi dacă cel mic, de 3 ani, nu înţelegea ce se
întâmplă, copila de 9 ani s-a trezit în faţa unei realităţi dure: figura tatălui s-a transformat în una străină.
Situaţia în care a ajuns fără voie a afectat-o profund, şi nu doar pe plan intern. Fata a început să aibă
probleme de comportament, nu-şi putea stăpâni pornirile şi emoţiile la şcoală, iar colegii au început să o
respingă. Ajunsese, aşadar, marginalizată pe ambele planuri importante la acea vârstă: familia şi şcoala. Iar fata
avea nevoie disperată de atenţie.
Din fericire, centrul social unde locuia i-a oferit consiliere psihologică. Discutând ulterior şi cu mama,
am observat că era conştientă de problemele cu care se confruntă
fiica sa şi încerca să o ajute să le depăşească. De asemenea,
consilierea o ajută să accepte ceea ce s-a întâmplat fără a se
autoblama şi poate, să înveţe să meargă mai departe.
Un lucru rămâne însă cert: un copil nu trebuie niciodată să
poarte vina părinţilor săi. Indiferent care sunt relaţiile dintre
adulţi, copiii au nevoie de stabilitate şi, mai mult decât atât, au
nevoie de ambii părinţi pentru a le asigura echilibrul. (Laura,
consultant Asociaţia Telefonul Copilului)
“Vă rog, ajutaţi-mă să pot merge
din nou la şcoală!”

... a spus o voce timidă aflată la celălalt capăt al firului. Era vorba de
un băiat în vârstă de 16 ani care, după ce a fost încurajat, a început sămi spună povestea tristă a vieţii lui. Acest băiat îşi petrecuse cea mai
mare parte a vieţii lui într-un centru de plasament.
La vârsta de 13 ani, din cauza scăderii numărului de locuri în acel centru, copilul a fost nevoit să se
întoarcă în familia naturală, aceea care nu îl dorise de la bun început. Mama sa nu a fost preocupată de
educaţia lui, iar din această cauză băiatul a întrerupt studiile. Mai mult, aceasta îi adresa frecvent cuvinte
jignitoare şi chiar îl agresa fizic. De aceea, băiatul a ales să plece din acea casă pentru a locui la o rudă, însă a fost
nevoit să îndure foamea deoarece acea persoană, deşi bine intenţionată, nu îi putea oferi mai mult decât un
acoperiş deasupra capului.
Cu toate acestea, băiatul nu a încetat să spere că într-o zi va reveni
pe băncile şcolii şi îşi va putea construi un viitor mai bun. Într-o zi a decis
să apeleze Telefonul Copilului, iar din acel moment viaţa lui s-a schimbat
în bine. Cu sprijinul autorităţilor locale, copilul a fost înscris într-un centru
de plasament, unde trăieşte în condiţii foarte bune. De asemenea, şi-a
îndeplinit cea mai mare dorinţă, aceea de a se întoarce la şcoală.
Obişnuieşte să ne mai sune din când în când pentru a ne spune că ia note
foarte bune şi este mulţumit de noua lui viaţă. (Mădălina, consultant
Asociaţia Telefonul Copilului)

... îţi împărtăşeşte că îi face plăcere să discute cu tine, că
eşti
o persoană importantă în viaţa lui. Zilnic ne sună
“Cea mai mare mulţumire sufletească o ai
foarte mulţi copii, care, fie din nevoia de a împărtăşi cu cât
atunci când un copil te numeşte
mai
multe persoane ceea ce li se întâmplă, fie pentru că se
prietenul său”
simt singuri, sau dimpotrivă, sunt înconjuraţi de prieteni
şi sunt dornici să îşi facă alţii noi, simt că Telefonul
Copilului este acolo pentru a-i asculta şi îndruma. Astfel,
de la ghicitori şi exerciţii de matematică, până la cuvinte în
limbi de circulaţie internaţională şi cântecele, de la
Hannah Montana şi până la cărţi ale literaturii române şi internaţionale, copiii ne propun o gamă foarte
diversificată de subiecte de discuţie.
Isteţi şi ambiţioşi, îşi doresc să ne împărtăşească ceea ce au învăţat, sunt receptivi la îndrumările
noastre şi dispuşi să ne ţină la curent cu progresele pe care le fac în disciplinele preferate sau cele mai puţin
preferate.
De exemplu, o fetiţă în vârstă de 12 ani, pasionată de lectură, mi-a mărturisit că şi-ar dori să fie ca
personajul ei preferat, Monica (din romanul La Medeleni). Fetiţa o plăcea
pe Monica deoarece “este manierată şi cuminte, nu ca Olguta care mănâncă
toată ziua bomboane”.
O altă fetiţă, a dorit să ştie mai multe despre cetăţenie şi calitatea de
cetăţean. Un băieţel m-a rugat să îi sugerez şi alte modalităţi de învăţare
eficientă, întrucât i se părea foarte dificil să înveţe toate judeţele României.
A revenit după o săptămână pentru a-mi mulţumi pentru sfaturi. A reuşit să
ia 10 la geografie.
Aşadar, avem şi multe momente frumoase alături
de copii. Imaginaţia şi spontaneitatea lor ne încarcă de
fiecare dată cu energie.” (Ana, consultant Asociaţia
„Zi de zi, la Telefonul Copilului, ne sună
Telefonul Copilului)
copiii din dorinţa de a fi ascultaţi şi de a
împărtăşi cuiva lucrurile frumoase sau mai
puţin frumoase care li se întâmplă.”

De cele mai multe ori ne sună pentru a ne povesti
lucruri simple, pentru noi adulţii, dar extrem de importante
pentru ei. Fie că au luat o notă bună la şcoală, s-au certat cu
prietenii, au învăţat lucruri noi sau nu se descurcă în
realizarea unei teme, ei simt nevoia să împărtăşească cuiva toate aceste experienţe. Odată ce aud o voce caldă
şi prietenoasă, devin deschişi şi comunicativi.
La Telefonul Copilului, am învăţat cât de important este să ştii să asculţi. Cei mai mulţi copii care
apelează 116 111, îşi doresc să fie ascultaţi. Fie că au 5, 10 sau 17 ani, provin din mediul rural sau urban, din
familii dezorganizate sau nu, cu toţii ne apelează dintr-un singur motiv: nevoia de a comunica. Telefonul
Copilului reprezintă pentru ei, un prieten, şi cum unui prieten nu îi spui o singură dată ce ai pe suflet, nici la
Telefonul Copilului ei nu sună o singură dată. Sunt copii care ne sună zi de zi pentru a ne povesti cum a decurs
ziua respectivă, sau pentru a ne cere sfatul despre cum ar trebuie să se
comporte cu cei care din diferite motive îi resping şi refuză se le vorbească sau să
se joace cu ei. Important este să ştii să asculţi şi să comunici cu fiecare voce de la
celălalt capăt al firului, pentru că nu de puţine ori s-a întâmplat ca, odată ce un
copil a simţit că este ascultat şi cuiva îi pasă de el, să povestească şi alte lucruri
despre modul abuziv în care este tratat acasă sau la şcoală.
Pentru mine, consultant la Telefonul Copilului, impresionantă este
încrederea cu care copiii care apelează 116111 îmi împărtăşesc lucrurile care îi
preocupă. Iar faptul că revin şi ţin cont de ceea ce discut cu ei, înseamnă enorm.”
(Loreta, consultant Asociaţia Telefonul Copilului)

II. Introducere:

“În contextul social actual al României, copilul nu îşi găseşte locul pe care ar trebui să îl
ocupe nici în familie şi nici în societate, iar violenţa de orice tip este considerată, încă, un
comportament normal şi chiar necesar. Datele publicate în acest raport, <Copiii sună.
Noi răspundem.>, evidenţiază o gamă largă de probleme cu care cei mici se confruntă,
conform informaţiilor furnizate de baza de date a Asociaţiei Telefonul Copilului. Copiii
găsesc tot mai mult în telefonul copilului un prieten de nădejde şi ştiu că la 116 111
beneficiază de confidenţialitate. Astfel, ei pot să vorbească despre orice problemă care îi
preocupă. Sinceritatea, răbdarea, respectul şi încrederea oferite de consultant le asigură
copiilor confortul necesar pentru a relata situaţia fiecăruia. La telefonul copilului,
pregătirea profesională şi abilităţile de comunicare ale consultantului sunt esenţiale în consiliere - acesta
poate să transmită informaţiile la nivelul de înţelegere al copilului şi reprezintă un prim sprijin în
soluţionarea problemelor copiilor. Mai mult decât atât, copiii solicita ei înşişi intervenţia instituţiilor
abilitate, de îndată ce înţeleg sprijinul pe care îl pot primi.” (Cătălina Florea, Director Executiv Asociaţia
Telefonul Copilului)

Noua generaţie se confruntă din ce în ce mai mult cu probleme din aria psihologică; statisticile
Asociaţiei Telefonul Copilului arată atât o creştere a numărului de cazuri semnalate la 116 111, cât şi o paletă
largă de problematici. Raportul îşi propune să prezinte detaliat pe de o parte problemele întâmpinate de
copii în anul 2009, iar pe de altă parte statistici care atestă creşterea numărului de sesizări din partea
acestora.

Copiii doresc să comunice foarte mult, să îşi transmită emoţiile, realizările sau, dimpotrivă, solicită
sprijinul consultanţilor de la Telefonul Copilului pentru a depăşi problemele care îi preocupă. Trauma
psihologică înseamnă deteriorarea psihicului în urma unui eveniment traumatic. Fie el unic sau repetitiv,
acesta afectează capacitatea copilului de a face faţă ideilor şi emoţiilor implicate în acest eveniment
traumatic. Abuzul sexual, abuzul emoţional, violenţa în familie, molestarea fizică reprezintă cauzele tipice
ale traumelor. Motivul pentru care copiii contactează linia de asistenţă 116 111 este acela că, aflaţi într-o
stare de confuzie extremă şi de nesiguranţă, doresc sprijin în depăşirea situaţiilor, într-un mod confidenţial
şi de încredere.

Cazurile înregistrate la Telefonul Copilului au arătat că atât copiii, cât şi părinţii au manifestat
dificultăţi de înţelegere şi de comunicare eficientă a nevoilor şi emoţiilor fiecăruia, tulburări de
comportament, conflicte legate de stabilirea şi menţinerea unor limite şi reguli de disciplină în familie sau
probleme şcolare.

III. Statistici şi tipuri de cazuri înregistrate la 116 111 în anul 2009 comparativ cu
anul 2008
III.1. Analiza comparativă a numărului de cazuri semnalate în perioada 2008 – 2009
În anul 2009, copiii au apelat tot mai mult 116 111, linia de asistenţă care le este dedicată, pentru a
semnala problemele sau preocupările lor. Statisticile generate de baza de date a Asociaţiei Telefonul Copilului
reprezintă suportul raport. Pentru a evidenţia creşterea semnificativă a numărului de apeluri din partea
copiilor, raportul se va baza pe o analiză comparativă a ultimilor 2 ani a statisticilor generate de baza de date a
Asociaţiei Telefonul Copilului.
Tot mai mulţi copii au apelat 116 111 fie din curiozitate, fie pentru că au dorit să îşi expună situaţia lor
sau a familiei sau chiar a prietenilor lor. Uneori, curiozitatea copiilor s-a transformat în sesizarea unui caz. În
anul 2009 s-au înregistrat 5,297 de cazuri, iar dintre acestea 1,042 au fost transmise de copii. În anul 2008 s-au
înregistrat 3,030 de cazuri şi doar 379 au fost semnalate de copii.

Creşterea de
principale:

174.93%

a numărului de cazuri sesizate de copii are drept cauze

?
contextul social actual pe fondul crizei economice, care a condus la şomajul părinţilor, precedat de

cele mai multe ori de tensiuni şi violenţe în familie,
?
părinte/ părinţi plecat(i) în străinătate în urma obţinerii unui loc de muncă; copilul rămas în grija:
celuilalt părinte, a bunicilor, rudelor, concubinului, concubinei sau în grija chiar a unor prieteni de
familie
?
relaţionarea deficitară a părinţilor cu proprii copii; părinţii nu ştiu să gestioneze conflictele apărute
sau să depăşească situaţia de criză
?
lipsa comunicării între copii şi părinţi
?
separarea sau divorţul părinţilor
?
decesul părinţilor
?
violenţa în familie

III.2. Analiză pe media şi grupele de vârstă ale copiilor care au apelat 116 111
La Telefonul Copilului, cei mai mici dintre apelanţi doresc să-şi exprime emoţiile şi să-şi împărtăşească
gândurile. Odată cu vârsta preocupările se schimbă, adolescenţii sau tinerii încercând să-şi definească
personalitatea şi comportamentul. Diferenţa între generaţii, lipsa unei bune relaţionări între membrii familie
creează neînţelegeri şi conflicte între aceştia. Problemele din familie se manifestă şi în afara acesteia, copiii
având un comportament deficitar în şcoală sau în societate. Copiii necesită în permanenţă îndrumarea
părinţilor şi sprijinul acestora când greşesc. Atunci când nu găsesc suport în familie, copiii apelează la 116 111
discutând despre nevoia lor de comunicare cu părinţii sau despre “probleme de adulţi”.
“… Aş vrea să vă spun că eu merg la grădiniţă şi am învăţat să număr până la 10. Am învăţat şi poveşti
şi poezii. Acum sunt în vacanţă la bunici. Aştept să vină nişte prieteni şi să ne jucăm împreună…” (băiat, 4 ani)
“… Am 18 ani şi în urmă cu aproximativ un an am dat naştere unui băiat. Din păcate, tatăl copilului nu
l-a recunoscut şi nu doreşte să se implice în creşterea acestuia. În tot acest timp am locuit împreună cu
băiatul la nişte prieteni. Singurul venit constă în alocaţia de stat a copilului. Părinţii mei nu doresc să mă
primească împreună cu băiatul, nu am mai vorbit cu ei de când am născut …” (tânără, 18 ani)
2008

2009

În anul 2009 s-a observat o uşoară scădere a mediei de vârstă a apelanţilor, la 13.6 ani, comparativ cu
14.7 în anul 2008. Cel mai tânăr copil (în anul 2009) a avut vârsta de 4 ani şi a apelat Telefonul Copilului din
nevoia de comunicare. Cel mai vârstnic apelant din această categorie a avut vârsta de 21 de ani (în anul 2008) şi
a fost inclus în cercetare, deoarece era rezident al unui centru de plasament.

În ceea ce priveşte distribuţia pe grupe de vârstă, în anul 2008 s-au înregistrat cele mai multe apeluri
(37.20%) din partea copiilor din grupa de vârstă 13 – 15 ani, pe locul al doilea situându-se grupa 16 – 18 ani, cu
31.13% dintre cazuri. În anul 2009, pe primul loc rămâne grupa de vârstă 13 – 15 ani (34.75%), însă se observă o
creştere a procentului de apeluri efectuate de apelanţii cu vârstă mai mică (24.08% pentru grupa de 10 – 12
ani, comparativ cu 22.16% în 2008; 7.39% pentru grupa 7 – 9 ani, comparativ cu 6.59% în 2008; 1.34% pentru
grupa 0 – 6 ani, comparativ cu anul 2008, în care nu s-a recepţionat niciun caz din partea vreunui copil din
această grupă de vârstă).

III.3. Distribuţia pe sexe a apelanţilor
Atât fetele, cât şi băieţii sunt interlocutori interesanţi cu probleme dintre cele mai diverse în funcţie de
vârsta pe care o au. În general, fetele sunt cele care îşi expun cu uşurinţă preocupările, sunt receptive şi dornice
să ducă până la final demersul început. Băieţii, însă, sunt timizi în exprimarea problemelor care îi preocupă, au
nevoie de acomodare în ceea ce priveşte consilierea prin telefon. Relaţionarea între consultant şi apelantul
băiat este de durată, acesta revenind de mai multe ori până când îşi va relata problema reală. Aşa se explică
numărul mare de apeluri din partea apelanţilor băieţi înregistrate în anul 2008. În anul 2009, atât fetele, cât şi
băieţii au înţeles că Telefonul Copilului este un prieten pe care se pot baza ori de câte ori au nevoie.

În anul 2009 creşterea numărului de cazuri sesizate de copii este semnificativă comparativ cu anul
2008. Astfel, dintr-un total de 1,042 de cazuri 54.03% au fost transmise de fete, iar 45.97% de băieţi. În anul
2008, băieţii au apelat 116 111 în procent mai mare, respectiv 60.68% spre deosebire de fete 39.32%.

Distribuţia pe sexe arată că, în anul 2009, creşterea apelurilor din partea fetelor este de 277.85%,
în timp ce din partea băieţilor este de 108.26%. Chiar dacă apelurile din partea fetelor au fost mai multe în
anul 2009, numărul apelurilor din partea băieţilor este considerabil, diferenţa dintre cele 2 categorii fiind
de 8.06%.
Dezvoltarea biofizică se manifestă diferit. Adolescenţa la fete începe cu pubertatea la vârsta de 10 – 12
ani şi se finalizează cu maturitatea la vârsta de 16 ani. În ceea ce priveşte băieţii pubertatea începe la vârsta de
12 – 14 ani şi ajung la maturitate la vârsta de 21 de ani. Această diferenţă în dezvoltare se reflectă şi în specificul
problemelor pe care copiii le aduc la cunoştinţa consultanţilor Asociaţiei Telefonul Copilului.
Statisticile Asociaţiei Telefonul Copilului arată că 81.68%
dintre băieţii care au apelat 116 111 au peste 12 ani, fiind preocupaţi
de neînţelegerile în familie, relaţia deficitară copil – părinte, nevoia
de comunicare cu părinţii, probleme sentimentale, dar şi de abuzul la
care sunt supuşi ei, fraţii lor sau chiar prietenii lor. Atunci când familia
este monoparentală, băieţii sunt cei care preiau locul tatălui şi îşi
asumă responsabilităţile acestuia. În general, băieţii apelează 116
111 pentru probleme personale.
În ceea ce priveşte fetele, 83.63% au peste 10 ani, vârsta
debutului adolescenţei, problemele lor fiind legate de abuz,
neînţelegeri în familie, nevoia de comunicare cu părinţii, probleme
sentimentale, tentative sau gânduri de suicid, tulburări de
comportament. Din această categorie fac parte şi fetele – mame care
solicită consiliere cu privire la internarea într-un centru maternal sau
consiliere juridică cu privire la eliberarea certificatului de naştere, înregistrare tardivă a naşterii sau pensia
alimentară.
Atât băieţii, cât şi fetele din grupa de vârstă 16 – 18 ani au solicitat consiliere pentru programul „A doua
şansă”, program dezvoltat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru copiii care s-au
retras din sistemul educaţional sau nu au frecventat niciodată şcoala. Cauzele principale ale abandonului
şcolar au fost următoarele: parinte / părinţi plecaţi în străinătate, sărăcia, lipsa resurselor financiare pentru
transportul copiilor la liceu. Copiii din această categorie provin în procent de 67.28% din mediul rural.

Părinţii au un rol esenţial, deoarece aceştia facilitează sau descurajează exprimarea unor emoţii.
Ignorarea emoţiilor de către părinţi nu este benefică, astfel copiii înţeleg că emoţiile, în special cele negative,
nu trebuie discutate deschis, nu trebuie exprimate. Atunci când relaţiile sunt deficitare, apar tuburări de
comportament.
Copiii care au apelat numărul 116 111 au manifestat, în cursul interacţiunii cu consultanţii, o gamă largă
de emoţii: de la tristeţe, dezamăgire, anxietate, până la bucurie, optimism, admiraţie etc. Intensitatea acestor
trăiri diferă, de asemenea, de la caz la caz. S-a observat că minorii, cu vârste preadolescente au apelat 116 111
pe fondul unor stări emoţionale pozitive, entuziaşti în a-şi exprima preocupările de zi cu zi şi surprinşi că există
o persoană adultă care îi poate asculta şi îndruma. În schimb, copiii cu vârste de peste 11 ani au atins întreg
spectrul de emoţii atât pozitive, cât şi negative în funcţie de natura problemelor pe care le-au relatat.
Important este rolul pe care consilierea l-a avut ca suport emoţional în depăşirea situaţiilor de criză sau
extreme în care s-au aflat apelanţii.
Consultanţii Asociaţiei Telefonul Copilului acordă foarte multă atenţie stării emoţionale în care se află
apelanţii, deoarece aceasta este importantă pentru modul în care va decurge consilierea. Copiii timizi sau
anxioşi au nevoie să fie stimulaţi prin întrebări care pleacă de la informaţii generale despre copii (vârsta, nivel
de şcolarizare, pasiuni etc.) şi ajung către descoperirea problemei cu care se confruntă aceştia. De asemenea,
este important ca aceştia să capete încredere în persoana de la capătul celălalt al firului. De aceea, li se explică
faptul că vor beneficia de confidenţialitate şi că pot fi sprijiniţi în ameliorarea situaţiei dificile cu care se
confruntă.

III.4. Profilul situaţiilor sesizate de copii
„În cei 8 ani de activitate am identificat 2 categorii mari de apelanţi copii: cei care îşi expun direct situaţia lor
sau a celor pentru care sună şi copiii care efectuează mai multe apeluri,
dezvăluind problema abia după ce se asigură că pot avea încredere în
consultanţii Asociaţiei Telefonul Copilului. Aceştia din urmă se găsesc într-o
situaţie de nesiguranţă şi au nevoie de încurajare pentru a fi sprijiniţi în
depăşirea traumei, mai ales când nu găsesc sprijin în propria familie. Pentru
aceştia Telefonul Copilului devine un confident şi un sprijin pentru a merge
mai departe.” (Lavinia Mandache, coordonator call center, Asociaţia
Telefonul Copilului)

În anul 2009, cele mai multe apeluri au avut drept scop necesitatea consilierii psihologice în procent de
32.55%, semnalarea cazurilor de abuz în procent de 29.97%, urmate de probleme educaţionale (24.18%) şi,
nu în ultimul rând, copiii au solicitat consiliere juridică cu privire la drepturile lor (6.29%).

În anul 2008, cele mai multe apeluri au semnalat cazuri de abuz (50.5%). De asemenea, copiii au
solicitat consiliere psihologică (12.4%) sau informaţii despre serviciile oferite de Asociaţia Telefonul Copilului
(9.5%).

9,5% din totalul apelurilor din anul 2008, au vizat solicitarea de informaţii privind specificul şi serviciilor
Asociaţiei Telefonul Copilului. Şi în anul 2009, 6,6% din totalul apelurilor se referă la specificul şi activitatea
Asociaţiei Telefonul Copilului, respectiv, mulţumiri din partea copiilor pentru sprijinul oferit .

IV. Distribuţia cazurilor în funcţie de subprofilul la care au fost înregistrate
În continuare vom analiza distribuţia pe subprofile a cazurilor. Am optat pentru analiza comparativă a 4
tipuri de profil (consiliere psihologică, abuz, consiliere juridică, probleme educaţionale), deoarece acestea
însumează peste 75% din totalul apelurilor recepţionate în anul 2008 şi peste 90% al celor primite în anul 2009.

IV.1. Abuzul:
Dependenţa copiilor de persoanele adulte, în principal de părinţi, îi clasează pe aceştia într-o categorie
vulnerabilă. Întotdeauna ei sunt aceia cărora nu li se acordă încredere şi nu li se respectă dreptul la opinie.
“Aş vrea să fiu ascultat mai mult şi judecat mai puţin. Aş vrea să nu mă mai certe sau să mă facă să mă
simt un <nimeni>” (băiat, 15 ani)
Abuzul este un comportament agresiv asupra copilului, care se afla într-o situaţie de inferioritate în
raport cu abuzatorul, fie el adult sau un alt copil. Întotdeauna orice copil care a fost ţinta unui abuz are nevoie
de suport emoţional pentru a depăşi trauma. Uneori copiii se maturizează înainte de vreme din cauza
problemelor din familie, alteori aceştia iau locul părinţilor având fie grijă de fraţii mai mici, fie chiar
desfăşurând diferite activităţi în urma cărora obţin venituri.
Consecinţele negative se vor reflecta de-a lungul vieţii copilului, atât din punct de vedere fizic, cât şi
psihic: tulburări de comportament, psiho-emotionale, integrare socială sau chiar de adaptare. Chiar şi
sănătatea copilului este afectată de abuz, manifestându-se prin diferite disfuncţii sau tulburări de dezvoltare.
Copilul abuzat va deveni adultul abuzator. Copilul învaţă că manifestările agresive sunt soluţia problemelor şi
modul cel mai rapid de rezolvare al acestora.
La Telefonul Copilului 116 111 s-au identificat 2 categorii mari: abuzul activ manifestat prin molestare
fizică, abuz sexual, emoţional şi abuzul pasiv manifestat prin neglijare, lipsa de interes sau supraveghere a
părinţilor faţă de copii.

Cauzele abuzului asupra copilului:
?
părinţi foarte tineri, imaturi
?
perioade de timp trăite de copil în afara familiei
?
plasament familial, adopţie
?
condiţii precare de viaţă: sărăcie, şomaj, lipsa unei camere destinate copilului
?
număr mare de copii în familie
?
nivelul scăzut de educaţie al părinţilor, uneori chiar analfabetismul acestora

Tipurile de abuz înregistrate la 116 111:
Abuz fizic - constă în atingeri sau contacte fizice dureroase, inclusiv intimidarea fizică îndreptată asupra
copilului
Abuzul sexual - constă în comentarii jignitoare la adresa copilului, atingeri neplăcute şi diverse injurii,
propuneri indecente; copilul este obligat să privească materiale care conţin pornografie, violul, pedofilia şi
incestul.
Neglijare - atunci când în mod voit sau involuntar părinţii, sau persoanele în grija cărora se află copilul
nu îi acordă acestuia îngrijire, educaţie, şi pun astfel în pericol dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală,
socială, sau sănătatea copilului.
Abuzul emoţional - se poate manifesta prin injurii, ameninţări, intimidări, uciderea animalelor
domestice preferate, privarea de satisfacere a nevoilor personale esenţiale (hrană, somn, etc.). Copilul simte
că nu este iubit, apreciat sau respectat.
Exploatare prin muncă – copilul este obligat să desfăşoare activită?i ce depă?esc capacită?ile sale fizice
sau îi pot pune în pericol integritatea (fizică ?i psihică), siguran?a sau chiar via?a.
„...Prietena mea este în pericol ... În urmă cu 2 ani, părinţii ei au divorţat, însă locuiesc în aceeaşi casă. Deşi
au urmat ore întregi de consiliere, tatăl este în continuare agresiv cu prietena mea. Mama ei pleacă des în
ţară şi ori de câte ori rămâne cu tatăl ei, prietena mea este bătută ... Eu şi o mătuşă de a ei suntem singurele
persoane care o sprijină ... Mama îi solicită să dea dovadă de răbdare, căci peste un an va deveni majoră ... Iam spus că în familia mea va găsi întotdeauna înţelegere, deoarece părinţii mei sunt de acord să locuiască la
noi... Vreau să o ajut ...” (fată, 16 ani)

În anul 2008, dintre cazurile de abuz semnalate, 60.4% făceau referire la cazuri de molestare fizică. Pe
poziţiile următoare, la mare distanţă, s-au situat alte forme de abuz precum abuzul emoţional (9.4%),
practicarea cerşetoriei (9.4%), abuz instituţional (7.5%), neglijare (5.7%), exploatare prin muncă şi violenţă
verbală (3.8% fiecare).

„... Am 13 ani şi nu fac faţă problemelor ... Mai am încă 4 fraţi, cel mai mic are 9 luni şi cel mai mare are 8 ani.
Aproape săptămânal mama pleacă de acasă şi niciodată nu ştiu când se întoarce. Tata ne-a părăsit acum
câţiva ani ... Eu mă ocup de fraţii mei, însă acum nu avem nici mâncare şi nici îmbrăcăminte. Eu merg la şcoală
şi mă mai ajută o doamnă profesor cu alimente. De astăzi nu mai avem nici curent şi nu mai am unde să
încălzesc mâncarea copiilor ... Ce pot face? Nici lemne nu avem, ne îmbrăcăm cu toate hainele pe care le
primim de la vecini ...”(băiat, 13 ani)

În anul 2009, numărul cazurilor de abuz semnalate de copii s-a dublat. Dintre acestea, cele mai multe
sesizări au vizat cazuri de molestare fizică (48.6%), urmate de neglijare (23.4%) şi exploatare prin muncă
(16.2%). Doar 6.3% dintre apelurile încadrate la profilul abuz au semnalat abuzuri emoţionale, iar 5.4 % cazuri
de cerşetorie.
Distribuţia în timp a cazurilor de abuz preluate în anul 2009 comparativ cu anul 2008:
Vacanţa de vară înseamnă mai mult timp liber pentru copii şi un prilej de a reflecta şi de a căpăta curajul
să îşi exprime problemele pe care le au. De multe ori, aceştia sunt copleşiţi de problemele familiale sau
treburile gospodăreşti. Totuşi, oricare ar fi motivul, copiii apelează 116 111 şi sesizează orice formă de abuz la
care sunt supuşi de-a lungul anului.

În anul 2009 s-a constatat că în perioada vacanţei de vară s-au preluat cele mai multe apeluri (iunie –
13.46%, iulie – 24.03%, august – 17.94%). În anul 2008, cele mai multe apeluri s-au înregistrat în prima lună a
anului (10,24%) şi în perioada vacanţei de vară (iunie – 20.48%, iulie – 15.07%, august – 10.84%). Dacă în anul
2008, iunie este luna de vacanţă care a înregistrat cel mai mare număr de cazuri din partea copiilor, în anul 2009
pe primul loc este luna iulie.

Profilul apelanţilor copii care au semnalat cazuri de abuz în anul 2009
Media de vârstă a apelanţilor care au semnalat abuzuri este de 14 ani. Cel mai tânăr dintre ei a avut 8
ani, iar cel mai vârstnic 21 (apelantul era rezident al unui centru de plasament).

42.68% dintre cazurile de abuz au fost semnalate de copii cu vârsta cuprinsă între 13-15 ani, în vreme
ce 23.80% dintre aceste apeluri au venit din partea grupei de vârstă 10-12 ani, iar 22.01% de la grupa 16-17 ani.
Distribuţia pe sexe a indicat că 54.9% dintre minorii care au semnalat cazuri de abuz sunt de sex
feminin, iar 45.1% de sex masculin.

54.30% dintre apelanţi au sesizat abuzuri comise împotriva lor, iar 34.11% ne-au adus la cunoştinţă
abuzurile suferite de rudele, prietenii sau cunoscuţii lor. În 11.59% dintre cazuri, copiii au semnalat abuzuri
comise atât asupra lor, cât şi asupra altor copii, de obicei fraţi, prieteni sau colegi de şcoală.

De cele mai multe ori, copiii sunt abuzaţi de către ambii părinţi (57.14%), sau doar de unul dintre
aceştia (mama – 14.29%, tata 8.33%). Majoritatea părinţilor care obţin un loc de muncă în străinătate lasă
copiii în grija rudelor care exercită o formă de abuz asupra lor în procent de 8.33%. Nu trebuie neglijate nici
abuzurile din partea persoanelor adulte (5.95%), care nu provin din familiile copiilor asupra cărora s-a
exercitat abuzul.
Intotdeauna conflictele între părinţi afectează copiii, fie prin abuz emoţional, fie prin molestare fizică.
Violenţa în familie devine o obişnuinţă, copilul învaţă să trăiască într-un astfel de mediu, pe care ulterior îl va
adopta în viaţa sa de adult.
În majoritatea cazurilor înregistrate la Telefonul Copilului, copiii au identificat drept abuzatori fie ambii
părinţi, fie unul dintre aceştia. În general, problemele familiale se răsfrâng asupra copilului. „Disciplinarea
copiilor” prin violenţă este modul cel mai simplu şi direct al părinţilor de a se elibera de frustrările acumulate,
conform declaraţiilor copiilor care au apelat 116 111 în anul 2009.
Aplicarea loviturilor fizice sau abuzul emoţional nu reprezintă o manieră responsabilă din partea
părinţilor care ar conduce la o bună educaţie a copiilor. Abuzul din partea părinţilor se manifestă în procent de
80% în mediul rural, unde ambii reprezentanţi legali nu deţin un loc de muncă, iar cauza principală este lipsa
unui venit constant. Unii dintre copii ne-au relatat situaţia lor aflându-se într-o stare de criză şi ne-au transmis
gândurile lor care însemnau un final dureros al abuzurilor la care erau supuşi. Mulţi dintre părinţii abuzatori nu
conştientizează că induc stări extreme copilului, care va recurge la gesturi extreme. Copiii nu găsesc sprijin,
înţelegere şi nu pot comunica şi relaţiona cu niciunul dintre părinţi. Aceştia aleg să discute despre traumele lor
într-un mod confidenţial apelând 116 111. Cu toate acestea, de teama părinţilor, copiii refuză intervenţia
instituţiilor abilitate, însă revin ori de câte ori au nevoie la Telefonul Copilului.
În procent de 14.29% mama este abuzatorul, însă în 90% dintre cazuri, mama este singurul
reprezentant legal al copilului. Cauzele abuzului sunt diverse: lipsa unui loc de muncă, deci lipsa unui venit
constant sau lipsa unui imobil proprietate. Copilul cu vârsta cea mai mare din aceste familii, indiferent de sex,
ajunge să îndeplinească atribuţiile tatălui. De obicei, acesta renunţă la şcoală, considerând situaţia o
„normalitate”.
Procentul de 8.33% îl indică pe tata drept abuzator, iar formele de abuz exercitate asupra propriilor
copii sunt: molestarea fizică, abuz emoţional şi exploatare prin muncă. Cauzele abuzului sunt diverse: locul de
muncă al mamei în străinătate, consumul excesiv de alcool, lipsa unui loc de muncă, şomajul.

Copilul alături de părintele abuzator se ataşează de comportamentul acestuia, un indicator fiind
sentimentul de vinovăţie. Întotdeauna, copilul dă dreptate părintelui care l-a abuzat sau pedepsit,
considerându-se cu adevărat vinovat. Pentru a evita orice formă de abuz asupra sa, copilul, fără a conştientiza,
devine ascultător şi se supune cerinţelor părintelui. Neavând mijloace de apărare, acesta găseşte scuze
părintelui abuzator.
În afara familiei, copilul abuzat manifestă un comportament autoritar, instigativ, imitând pe cel al
părintelui agresor, care îi provoacă starea de teamă. Astfel, copilul învaţă un model pe care îl va reda şi în viata
de adult, transformându-se din copil – victimă a abuzului în părinte abuzator. Gravitatea abuzului la care este
supus în copilărie va asigura manifestări violente în stadiul de adult.

Intervenţia instituţiilor abilitate în cazurile de abuz semnalate la Telefonul Copilului

Copiii care semnalează cazuri de abuz doresc în primul rând confidenţialitate, asigurându-se că
abuzatorul nu va afla niciodată despre apelul către 116 111. Maniera în care va decurge procesul de consiliere îl
va convinge pe copil să îşi dorească să fie sprijinit şi de reprezentanţii instituţiilor abilitate.

Reprezentanţii instituţiilor abilitate au intervenit în 53.10% dintre cazurile semnalate la 116 111. În
39.60% intervenţia instituţiilor abilitate nu s-a efectuat, deoarece apelanţii nu au oferit informaţiile necesare
pentru identificarea cazurilor respective. În procent de 7.30% dintre cazuri, deşi se aflau în mediul abuziv,
apelanţii nu au dorit interveţia instituţiilor abilitate.

IV.2. Consilierea psihologică
„Serviciile de consiliere psihologică pentru copil şi familie reprezintă încă o necunoscută pentru
mulţi dintre români, fie din cauza lipsei de informaţii cu privire la specificul şi beneficiile acestor servicii, fie
din cauza prejudecăţilor. În mintea multor oameni persistă ideea conform căreia la psiholog ajung doar
oamenii cu probleme psihice grave. Părinţii sunt reticenţi în a apela la un
specialist atunci când copilul lor se confruntă cu o problemă, din teamă că
societatea îi va blama pentru că nu şi-au crescut bine copilul. De multe ori
nici copiii nu apelează la serviciile consilierului şcolar, deoarece fie nu sunt
informaţi cu privire la activitatea acestuia, fie accesul lor la cabinetul de
consiliere este limitat. Din cauza lipsei de personal, un consilier şcolar este
de multe ori nevoit să îşi desfăşoare activitatea în mai multe unităţi de
învăţământ, ceea ce duce la interacţiuni sporadice cu potenţialii beneficiari.
Pe fondul acestei situaţii, mulţi dintre copii apelează la Telefonul
Copilului pentru a ne împărtăşi problemele cu care se confruntă. Acestea
sunt foarte diverse: probleme şcolare, neînţelegeri în familie, singurătate, probleme sentimentale etc.
Faptul că pot discuta, sub protecţia anonimatului, cu o persoană care îi ascultă fără să îi judece, îi stimulează
pe copii să ne împărtăşească secretele lor. Pentru consultanţii Asociaţiei Telefonul Copilului fiecare
problemă semnalată este la fel de importantă, fie că este vorba despre o notă proastă la şcoală sau despre o
tentativă de suicid.” (Mădălina Amza, psiholog Asociaţia Telefonul Copilului)
„... Pot să vorbesc cu dumneavoastră despre orice? Eu sunt în clasa a VI-a. Părinţii mei m-au înscris la un liceu
de artă, pentru că îmi place foarte mult să pictez. Ei cred că, dacă frecventez şcoala pe care mi-am dorit-o atât
de mult, nu mai trebuie să petrecem timpul liber ca o familie. Ori de câte ori le propun să mergem în parc,
părinţii îmi reproşează că nu studiez mai mult ...” (băiat, 12 ani)
În anul 2009, cei mai mulţi copii au apelat 116 111 pentru a solicita consiliere psihologică, în special din
nevoia de comunicare. Singuri, trişti şi neînţeleşi, copiii au găsit în Telefonul Copilului sprijinul şi siguranţa de
care aveau nevoie, dar şi încrederea că pot apela oricând şi discuta despre preocupările lor.
La Telefonul Copilului, consilierea psihologică reprezintă asistenţă psihologică acordată copiilor care se
confruntă cu anumite dificultăţi de comunicare şi relaţionare cu alţi copii, cu părinţii, rudele sau alte persoane.
Cauza principală pentru care copiii au solicitat consiliere psihologică la 116 111 este reprezentată de numărul
mic de ore pe care părinţii îl petrec cu aceştia. Important pentru copii sunt modul în care membrii familiei
interacţionează cu aceştia şi atenţia pe care o primesc. De asemenea, compania persoanelor semnificative
pentru copii aduc stabilitate în viaţa acestora.
„... Mama mea este o fire mai nervoasă…şi de obicei se enervează şi ţipă la orice. Am avut multe căderi
psihice şi m-am izolat din cauza asta, dar mereu îmi revin după un anumit interval de timp Mă deranjează că
atunci când este nervoasă sau obosită ţipă,se poartă uneori cu mine ca şi cum aş fi un animal de casă şi mă
obligă să fac lucruri pe care nu le doresc. Nu am crescut alături de ea mereu, şi probabil faptul că a trebuit să
muncească pentru a mă putea întreţine a îndepărtat-o de mine. Cu toate acestea o iubesc şi aş dori să fim
mai apropiate.” (fată, 17 ani)
Este esenţial ca părinţii să conştientizeze că relaţia copil – părinte este foarte importantă, iar buna
dezvoltare a acesteia poate veni în întâmpinarea nevoii copilului de a avea acces la sprijinul familiei. O relaţie
reuşită înseamnă înţelegere, comunicare şi respect. Comunicarea este esenţială, deoarece ajută la formarea
personalităţii şi la relaţionarea cu familia şi alte persoane. O bună comunicare înseamnă exprimarea liberă a
copilului prin care se poate face înţeles, se poate descărca atunci când este trist, poate învăţa din greşeli, sau
împărtăşi emoţii.

Cauzele necesităţii consilierii psihologice identificate la 116 111:
?
lipsa comunicării părinţi – copii
?
violenţa în familie
?
relaţionare şi comunicare defectuoasă în familie
?
problemele părinţilor: divorţ, separare, diverse procese între părinţi
?
locul de muncă al părinţilor în străinătate
?
discriminarea

„... Viaţa mea este diferită, deoarece se desfăşoară între depresie si fericire exagerată. Nu mă pot comporta
raţional, exagerez în tot ceea ce fac şi acest lucru are repercusiuni asupra mea. În ultimul timp m-am îngrăşat
foarte mult, ceea ce mi-a accentuat depresia. Tatăl meu este o persoană violentă, foloseşte un limbaj vulgar
mai ales când se află în stare de ebrietate. Tensiunile din familie, conflictele între părinţi mă afectează şi nu
înţeleg cum ar trebui sa se schimbe totul, astfel încât sa devenim o familie fericită ... (e-mail editat de ATC,
fată, 17 ani)
Părinţii plecaţi în străinătate nu pot reprezenta un suport pentru copiii traumatizaţi rămaşi în ţară.
Decizia de a pleca în afara graniţelor ţării, aparţine doar părinţilor, copiii nu îşi exprimă opinia şi nu îşi dau
acordul pentru că nimeni nu le solicită acest lucru. Trauma instalată odată cu plecarea părintelui / părinţilor
nu poate fi depăşită de copil, acesta având nevoie de sprijin specializat. Uneori părinţii, care au loc de muncă în
străinătate, nu conştientizează traumele copiilor şi, uneori, nu cunosc situaţia reală în care se află aceştia.
Supuşi abuzului, copiii sunt obligaţi fie să nu menţină legături personale cu părintele aflat în străinătate, fie să
nu-i relateze situaţia reală. Statiticile arată că tipul de abuz exercitat asupra copiilor este manifestat prin
exploatare prin muncă.
Copiii simt atunci când există o atmosferă încărcată în familie, mai ales dacă participă la conflictele şi
tensiunile între părinţi. Modul în care ei iau cunoştinţă de starea de fapt a familiei nu este întotdeauna una
confortabilă şi corectă. Este esential ca părinţii să expună copiilor, într-un mod calm, întotdeauna împreună
care va fi situaţia familiei după divorţ, să îşi asume împreună consecinţele traumatice instalate în urma
acţiunilor în instanţă. Este foarte important ca orice demers să fie centrat pe copil, care să-i confere stabilitate,
siguranţă şi continuitate.

În anul 2008, dintre copiii care au apelat Telefonul Copilului pentru a solicita consiliere psihologică,
30.83% au cerut sprijin în rezolvarea neînţelegerilor în familie, 23.16% au avut nevoie de ajutor pentru a
depăşi sentimentul de excludere şi dificultăţile în relaţionarea cu ceilalţi, iar restul ne-au adus la cunoştinţă
probleme precum nevoia de comunicare (9.78%), depresie şi tulburări de comportament (7.74%), probleme
sentimentale (7.32%), întreruperea cursurilor şcolare (7.17%), singurătate (5.23%), intenţii sau gânduri de
suicid (4.67%).

Statisticile arată că în anul 2009, copiii au apelat 116 111 din nevoia de comunicare, cu 65.32% mai
mulţi comparativ cu anul 2008. De asemenea, copiii, care s-au adresat serviciului Telefonul Copilului pentru a
obţine consiliere psihologică, au adus la cunoştinţa consultanţilor probleme legate de relaţia copil – părinte
(10.13%), tentative / gânduri de suicid (5%), întreruperea cursurilor şcolare (7.22%), neînţelegeri în familie
(4.46%).

IV.3. Consilierea juridică
Copiii au cunoştinţă de faptul că au drepturi şi că nimeni nu le poate încălca.
„... Aş vrea ca mama şi tata să mă iubească la fel ca înainte ... s-au despărţit de un an şi mama îmi spune să nu
mai vorbesc cu tata că el nici nu îmi plăteşte pensia alimentară. Dar este tatăl meu şi vreau să-l văd ... îmi este
dor de el ...” (băiat, 12 ani)
Cazuistica referitoare la acest profil este una diversă: de la solicitări de informaţii despre drepturi până
la consiliere despre încredinţarea copilului la unul dintre părinţi sau despre divorţul acestora.
Cauzele necesităţii consilierii juridice identificate la 116 111 sunt:
?
violenţa în familie finalizată cu separarea sau divorţul părinţilor
?
decesul unuia sau al ambilor părinţi
?
nivelul de trai scăzut

În general, în urma procesului de divorţ, părintele care a obţinut încredinţarea copilului încearcă să
limiteze dreptul la vizită al celuilalt părinte. Mai mult decât atât, copilul devine obiect de dispută între părinţi,
fără ca aceştia să realizeze că, de fapt, acesta doreşte ca relaţiile lui atât cu mama, cât şi cu tata să rămână
neschimbate. Copiii ne-au relatat că îşi inhibă sentimentele faţă de părinţi, deoarece se consideră vinovaţi de
separarea acestora. Concurenţa între părinţi în ceea ce priveşte manifestarea sentimentelor faţă de copil, vor
afecta starea afectivă a acestuia.
Starea conflictuală din familie îi determină pe copii să apeleze Telefonul Copilului 116 111 pentru a
solicita informaţii despre problemele de ordin juridic pe care le întâmpină. 85% dintre copii sună pentru ei
înşişi, iar pentru 15% prietenii sunt cei care vin în întâmpinarea soluţionării problemelor lor. Implicarea
prietenilor este remarcabilă, copiii manifestându-şi solidaritatea de fiecare dată. Aceştia revin la Telefonul
Copilului şi sunt un sprijin pentru prietenii lor până când aceştia ies din situaţia de criză. Media de vârsta a
copiilor care au necesitat consiliere juridica este de 14.5. Cel mai tânăr apelant a avut vârsta de 11 ani şi a
solicitat informaţii despre eliberarea certificatului de naştere, iar cel mai vârstnic 18 ani.

In anul 2008, cazurile în care s-a solicitat consiliere juridică au vizat în primul rând obţinerea de
informaţii cu privire la drepturile copilului (36.01%), precum şi cu privire la probleme diverse precum
menţinerea legăturilor personale între părinţi şi copii (12.88%), obţinerea alocaţiei monoparentale
(12.50%), încredinţarea minorului (12.50%), neplata pensiei alimentare (11.20%), a pensiei de urmaş
(10.65%) sau identificarea părinţilor naturali (4.26%).

În ceea ce priveşte apelanţii care au solicitat consiliere juridică in anul 2009, se constată o scădere a
interesului faţă de obţinerea informaţiilor cu privire la drepturile copilului (6,5%). În schimb, problemele
educaţionale generale (52,2%) sau specifice, precum obţinerea bursei sociale (17,2%) sau de merit (2,2%), iau îndemnat pe copii să apeleze la Telefonul Copilului.

IV.4. Probleme educaţionale
„... Aş vrea să ştiu dacă mă pot întoarce la şcoală. Când eram în clasa a II-a, am plecat cu părinţii mei în
Spania. Acolo, deşi am stat 4 ani, nu am fost la şcoală. Acum ne-am întors în România şi aş vrea să merg la
şcoală ...” (fată, 12 ani)
„... Am 11 ani şi aş vrea să vă spun povestea mea. Am mers la şcoală 2 ani, însă nu am mai fost primit,
pentru că nu am certificat de naştere. Nici mama mea nu are. Vreau să merg la şcoală, credeţi că o să pot să
mă mai întorc la şcoală? …” (baiat, 11 ani)
“… În urmă cu 2 ani, mama a plecat în Italia, deoarece a obţinut un loc de muncă. Eu am rămas cu tata.
Ne-am mutat într-o altă localitate, însă tatăl meu nu m-a mai înscris la şcoală. Mi-a spus că acest lucru este
responsabilitatea mamei. Vreau să merg la şcoală...” (fată, 13 ani)

Acest profil este unul nou pentru Telefonul Copilului, însă necesar, deoarece copiii îşi doresc să li se
respecte dreptul la educaţie. De multe ori, părinţii preocupaţi de problemele lor nu conştientizează efectele
negative ale nescolarizarii. Copiii au beneficiat de consiliere cu privire la prevenirea abandonului şcolar sau
reintegrarea lor în sistemul educaţional.
Cauzele problemelor educaţionale identificate la Telefonul Copilului:
?
dezinteresul părinţilor
?
locul de muncă în străinătate
?
sărăcia
?
mediul de provenienţa
?
legătura deficitară între familie, şcoală şi comunitate
?
valorizarea scăzută a educaţiei şi aspiraţii limitate
?
neadaptarea copilului la mediul şcolar
?
discriminarea în şcoală
?
distanţa, transportul, plată cămin
Efectele neşcolarizării:
?
dificultăţi de relaţionare, comunicare şi integrare socială
?
dificultăţi de încadrare pe piaţa muncii
?
sărăcia
?
marginalizarea socială
?
scăderea stimei de sine
?
delincventă
?
risc crescut în menţinerea modelelor parentale şi în perpetuarea atitudinilor negative faţă de
şcoală – odată ajuns adult, copilul neşcolarizat îşi va trimite la rândul său copiii sa munceasca în
detrimentul educaţiei

Media de vârstă a apelanţilor este de 14,63 ani. Cel mai tânăr dintre ei a avut 7 ani si a solicitat
informatii despre inscrierea la scoala, iar cel mai vârstnic 18 ani.
Cele mai multe apeluri vizând probleme educaţionale au venit din partea grupei de vârstă 13-15 ani
(34.2%), urmată de grupa 16-17 ani (33.1%) şi 10-12 ani (16.3%).
64.6% dintre apelanţii care au semnalat probleme educaţionale sunt de sex feminin, comparativ cu
35.4% de sex masculin.
Cei mai mulţi dintre copii (73.5%) au apelat Telefonul Copilului pentru a ne aduce la cunoştinţă
propriile probleme. 26.5% au sunat pentru a-şi sprijini rudele, prietenii sau cunoscuţii.

V. Distribuţia cazurilor înregistrate din partea copiilor pe judeţe
În anul 2008, cel mai mare număr de apeluri din partea copiilor s-a înregistrat din judeţele Constanţa
(7.6%), Alba, Timiş, Vrancea (cu câte 5.7% dintre apeluri), Bacău, Galaţi (4.8% fiecare). 8.7% dintre apeluri au
fost înregistrate din Bucureşti- toate sectoarele.
În anul 2009, judeţele din care s-au primit cele mai multe apeluri au fost Iaşi (8.35%), Mures (7.58%),
Bacău (7.42%), Constanţa (5.57%), Neamt (4.10%), Timis (3.84%) şi Vaslui (3.75%). 8.82% dintre apeluri au
provenit din toate sectoarele municipiului Bucureşti.
De asemenea, se observă că în anul 2009 s-au înregistrat apeluri din partea copiilor din toate judeţele,
comparativ cu anul 2008, cand nu au existat cazuri inregistrate din judetele: Botoşani, Brăila, Bucureşti sector
4, Caraş – Severin, Dâmboviţa, Harghita, Mehedinţi, Sibiu şi Teleorman.

VI. Distribuţia pe regiuni geografice
În ceea ce priveşte distribuţia cazurilor pe regiuni, cele mai multe apeluri s-au primit din regiunea de
Nord-Est, respectiv cea care cuprinde judeţele Iaşi, Botoşani, Neamţ, Suceava, Bacău, Vaslui. Procentul de
cazuri din această regiune este de 25.2% în anul 2009, înregistrându-se o creştere semnificativă faţă de 15.4%
în 2008.
Pe locul doi se situează regiunea Sud Muntenia (Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Ialomiţa, Călăraşi,
Giurgiu, Teleorman). 16.2% dintre apelurile primite în 2009 şi 8.7% dintre apelurile primite în anul 2008 provin
din această regiune.
Pe locul trei se află regiunea de Sud-Est, care cuprinde judeţele Vrancea, Galaţi, Brăila, Tulcea, Buzău,
Constanţa. Astfel, în această zonă au fost semnalate 13.9% cazuri în 2009 şi 22.9% în 2008. Se observă o
scădere semnificativă a numărului de apeluri provenite din această zonă.
10.7% dintre apelanţi au adus la cunoştinţa noastră cazuri din regiunea Bucureşti – Ilfov în 2009, faţă
de 10.6% în 2008.
În regiunea Sud Vest Oltenia (Mehedinţi, Dolj, Gorj, Vâlcea, Olt) au fost semnalate 10.6% dintre cazuri
în anul 2009 şi un procent de 5.9% dintre cazuri în 2008.
Regiunea de Vest, ce reuneşte judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş, este reprezentată prin
8.3% dintre cazurile transmise în 2009 şi 10.5% din cazurile transmise de copii în anul 2008.
Penultimul loc din punct de vedere al frecvenţei cazurilor semnalate de către copii este ocupat de
regiunea Centru (Alba, Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna, Braşov). Astfel, aceasta este reprezentată prin 6.6%
din totalul cazurilor transmise de copii în 2009 şi 14.3% din totalul cazurilor transmise în 2008.
În final, cel mai mic procent de cazuri semnalate în anul 2009 a fost înregistrat din regiunea Nord-Vest,
care are în componenţă judeţele Bihor, Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Satu-Mare şi Sălaj. În această zonă s-au
înregistrat 3.4% dintre cazurile transmise în cursul anului trecut, faţă de 8.6% în 2008.
Procentul de 5.1% reprezinta cazurile semnalate de copiii care, in anul 2009, nu au dorit sa transmita
judetul de provenienta, iar 3.1% nu au transmis in anul 2008.

VII.

Concluzii:

Telefonul Copilului 116 111 îşi desfăşoară întreaga activitate centrată pe copii, consiliere şi
confidenţialitate. Raportul de faţă a urmărit prezentarea problemelor pe care le întâmpină copiii astăzi şi a
fost elaborat în urma statisticii generată de baza de date a Asociaţiei Telefonul Copilului. Analiza
comparativă 2008 – 2009 a evidenţiat creşterea semnificativă a numărului cazurilor preluate din partea
copiilor.

?
Situaţia comparativă 2008 - 2009 ne arată că numărul anual al copiilor care au beneficiat de consiliere

din partea Asociaţiei Telefonul Copilului a crescut cu 174.93%, de la numai 379 în anul 2008 la 1,042 în anul
2009.
?
De-a lungul ultimilor 2 ani, a crescut numărul fetelor care au apelat
116 111, de la 39.32% în anul 2008, la 54.03% în anul 2009.
?
Cel mai tânăr apelant a avut vârsta de 4 ani şi a contactat Telefonul
Copilului din nevoia de comunicare.
?
În anul 2009, cele mai multe apeluri au avut drept scop necesitatea
consilierii psihologice (32.55%), semnalarea cazurilor de abuz (29.97%),
urmate de probleme educaţionale (24.18%).
?
Numărul apelurilor din partea copiilor care se simţeau singuri, trişti, izolaţi a crescut cu 65.32% faţă de

anul 2008.
?
Principalul motiv pentru care au sunat fetele a fost abuzul fizic, in timp ce principalul motiv pentru care

au sunat băieţii a fost nevoia de comunicare.
?
În majoritatea cazurilor, abuzul a avut loc în familie, acesta fiind atribuit fie ambilor părinţi (57.14%), fie

unuia dintre aceştia (mama – 14.29%, tata 8.33%).
?
Tentative / gânduri de suicid reprezintă o problemă a copiilor din ce în ce mai des întâlnită, astfel, în anul

2009 s-a înregistrat un procent de 5% din numărul cazurilor de consiliere psihologică.
?
Starea conflictuală îi determină tot mai mult pe copii să apeleze Telefonul Copilului 116 111 pentru a

solicita informaţii despre problemele de ordin juridic pe care le întâmpină. 85% dintre copii sună pentru ei
înşişi, iar pentru 15% prietenii sunt cei care vin în întâmpinarea soluţionării problemelor lor.
?
Problemele copiilor se schimbă odată cu vârsta. Ei folosesc Telefonul Copilului pentru a solicita sprijin în

funcţie de diferite probleme întâmpinate în diferite perioade ale vieţii lor. Statisticile Asociaţiei Telefonul
Copilului arată că 81.68% dintre băieţii care au apelat 116 111 au peste 12 ani, fiind preocupaţi de
neînţelegerile în familie, relaţia deficitară copil – părinte, nevoia de comunicare cu părinţii, probleme
sentimentale, dar şi de abuzul la care sunt supuşi ei, fraţii lor sau chiar prietenii lor. În ceea ce priveşte fetele,
83.63% au peste 10 ani, problemele lor fiind legate de abuz, neînţelegeri în familie, nevoia de comunicare cu
părinţii, probleme sentimentale, tentative sau gânduri de suicid, tulburări de comportament.

?
Se evidenţiază şi solidaritatea între copii, astfel 34.11% dintre cazurile de abuz ne-au fost aduse la
cunoştinţă de prieteni, colegi sau rude ale copiilor care au fost supuşi abuzului.
?
În urma creşterii alarmante a apelurilor din partea copiilor, este evident că Telefonul Copilului devine
tot mai necesar acestora astăzi. Asociaţia Telefonul Copilului oferă un serviciu care este folosit de un număr
din ce în ce mai mare de copii pentru problemele lor curente. Cea mai mare a parte a creşterii numărului
apelurilor este atribuită activităţilor de promovare, desfăşurate în principal cu sprijinul mass-media.
?
Distribuţia cazurilor înregistrate pe regiuni - dacă în anul 2008 regiunea Sud-Est (Vrancea, Galaţi, Brăila,

Tulcea, Buzău, Constanţa) înregistra cel mai mare procent (22.90%), în anul 2009, regiunea Nord-Est (Iaşi,
Botoşani, Neamţ, Suceava, Bacău, Vaslui) a ocupat prima poziţie cu 25.20%.

Metodologie
Procesul de înregistrare al apelurilor la Telefonul Copilului
Când un copil apelează 116 111, consultantul completează în baza de date vârsta şi sexul apelantului, principalul
motiv pentru care a sunat, şi, unde este cazul, persoana responsabilă de sau implicată în problema semnalată.
Consultanţii nu au nicio cale de a verifica vârsta apelanţilor, cu excepţia cazurilor care necesită intervenţie imediată, iar
instituţiile abilitate confirmă, în urma sesizării Asociaţiei Telefonul Copilului, acest detaliu. Aşadar, vârstele folosite în
acest raport sunt exprimate conform afirmaţiilor apelanţilor.
Confidenţialitate
Copiii aleg să vorbească la Telefonul Copilului pentru că ştiu că acesta este un serviciu confidenţial, iar ceea ce ei
discută cu consultanţii nu va pleca mai departe fără acordul lor. Consultanţii întreabă întotdeauna copiii dacă aceştia
sunt de acord ca Asociaţia Telefonul Copilului să acţioneze în numele lor. Rare sunt momentele în care acest contract de
confidenţialitate poate fi întrerupt şi acest lucru se întâmplă numai dacă un copil se află intr-o situaţie care îi pune viaţa în
pericol.
Grupuri de lucru
În completarea datelor oferite de baza de date, au fost organizate grupuri de lucru la care au participat
consultanţii Asociaţiei Telefonul Copilului pentru a suplimenta aceste informaţii cu experienţa profesională unică a
fiecăruia în ceea ce priveşte consilierea copiilor.
Utilizarea citatelor
Acolo unde au fost folosite citate din partea copiilor, acestea au fost editate, iar datele de identificare nu au fost
folosite pentru a proteja identitatea apelanţilor. Toate cazurile din raport sunt descrieri ale apelurilor din partea copiilor.
Exemplele sunt autentice, însă unele informaţii au fost editate pentru a garanta confidenţialitatea datelor cu caracter
personal ale copiilor.
Diversitate
Etnia apelanţilor nu reprezintă o informaţie solicitată de consultant. Acest amănunt este înregistrat în baza de
date numai dacă apelantul vorbeşte voluntar despre etnie. Aşadar, nu este posibil şi Asociaţia Telefonul Copilului nici nu
îşi propune să analizeze apelurile în funcţie de etnia apelantului.
Dezvoltarea noilor tehnologii la nivelul serviciului telefonul copilului (cu precădere în mediul online) va face
acest serviciu mai accesibil copiilor cu dizabilităţi.
Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să contactaţi Asociaţia Telefonul Copilului la următoarele coordonate: telefon 021 413 00 11, e-mail
telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro sau vizitaţi-ne la www.telefonulcopilului.ro.
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