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EDITORIAL
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Asociaþia Telefonul Copilului a reuºit sã se impunã în conºtiinþa românilor datoritã seriozitãþii cu care
a fost abordat fiecare caz în parte. Creºterea semnificativã a numãrului de apeluri în 2009 s-a datorat în
primul rând încrederii acordate acestui serviciu gratuit ºi confidenþial. Au fost identificate tot mai multe
cazuri de încãlcare a drepturilor copilului, care au necesitat intervenþia autoritãþilor.

Finanþatori, parteneri instituþionali, persoane fizice, mass media, cu toþii ne-am unit eforturile ºi în
anul 2009 pentru cea mai importantã investiþie - asigurarea drepturilor copiilor noºtri.

Cristina Liberis
Preºedinte al Consiliului Director, Asociaþia Telefonul Copilului

Serviciul telefonul copilului este oferit copiilor care au nevoie de protecþie în toatã lumea. În
timp ce motivele pentru care sunã copiii pot varia de la un continent la altul, de la o regiune la alta, de la o
þarã la alta sau de la un oraº la altul, un lucru este întotdeauna comun: un copil cere sã fie ascultat, un
drept elementar subliniat de Convenþia Naþiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului În România,
reuºim alãturi de Romtelecom sã oferim linia de asistenþã pentru copii ºi pãrinþi, încã din anul 2001, iar
nevoia pentru serviciile noastre este reconfirmatã an de an de numãrul tot mai mare de apelanþi.

În anul 2009, "Descoperã o lume mai bunã pentru tine” nu a fost un simplu slogan al campaniei noastre de
promovare a noului numãr, 116 111. În anul 2009, tot ceea ce am realizat a fost sub semnul acestui îndemn. O lume mai
bunã pentru copii a însemnat, din perspectiva Asociaþiei Telefonul Copilului, tot mai mulþi beneficiari ai serviciilor
noastre, cu 74,8% mai mulþi decât în anul precedent, începând din acest an ºi cu sprijinul Cosmote. Dacã privim partea
bunã a lucrurilor, vedem cã drama unor copii loviþi prea curând de probleme, nu a rãmas neauzitã ºi pentru fiecare ceva sa schimbat în bine. Fie cã nu au mai suferit abuzul pe care erau obligaþi sã îl îndure zilnic, fie cã se simþeau singuri ºi au
primit o vorbã bunã. Dacã este mult sau puþin ceea ce facem, numai cei care au cãutat sprijin la telefonul copilului pot
vorbi despre asta. Decizia finalã este a beneficiarilor pentru cã acest serviciu nu ne aparþine în mod absolut ºi nu îºi
justificã existenþa fãra cei de la celãlalt capãt al firului. El aparþine fiecãrui copil sau fiecãrui pãrinte îngrijorat pentru
copilul sãu.

116 111 a fost, aºadar, ºi în anul 2009 o legãtura invizibilã, dar puternicã, un semn de solidaritate între echipa
noastrã de asistenþi sociali ºi psihologi, pregatitã mereu sã asculte ºi sã ajute, ºi cei peste 5000 de apelanþi care ne-au
contactat de-a lungul întregului an.

Am realizat ºi în anul 2009 cât este de important pentru copii sã gãseascã „o uºã deschisã” în momentul în care
prind curaj ºi doresc sã vorbeascã despre problemele care îi preocupã, atunci ºi nu altadatã.

Cãtãlina Florea
Director Executiv, Asociaþia Telefonul Copilului
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CAPITOLUL 1 - Despre Asociaþia Telefonul Copilului
Scurt istoric
Asociaþia Telefonul Copilului a fost înfiintatã în anul 2006, dupã finalizarea
funcþionãrii serviciului 0800 8 200 200, timp de 5 ani, în cadrul programelor Phare finanþate de Uniunea
Europeanã, fiind promovat prin intermediul campaniilor "Casa de Copii nu e acasã" ºi "Drepturile copilului sunt
lege". Povestea de succes a activitãþii Asociaþiei ºi a numãrului gratuit pentru copii se datoreazã în totalitate
apelanþilor, care au contactat în numar mare serviciul Telefonul Copilului ºi au fãcut ca acesta sã îºi continue
existenþa ºi dupã încheierea proiectelor Phare.
În luna iulie 2008, Asociaþiei Telefonul Copilului, în parteneriat cu Romtelecom, i-a fost acordatã de
cãtre Autoritatea Naþionalã pentru Comunicaþii (ANC), licenþa pentru implementarea numãrului unic
european de asistenþã pentru copii, 116 111. Începând cu data de 1 octombrie 2008 acesta a devenit
funcþional la nivelul întregii þãri în reþeaua Romtelecom si ulterior, începând cu luna iunie 2009 si in reþeaua
Cosmote. România a fost a treia þarã din Uniunea Europeanã care a pus la dispoziþia copiilor acest numãr unic.

Cine suntem noi?
4
Asociaþia Telefonul Copilului este o organizaþie neguvernamentalã, non-profit, al cãrei scop este acela
de a proteja copiii împotriva oricãrei încercãri de încãlcare a drepturilor lor, împotriva oricãrei forme de
abuz. 116 111 este linia telefonicã de asistenþã pentru copii ºi pãrinþi, accesibilã 7 zile din 7, în intervalul orar
08.00 – 20.00, apelabil gratuit în reþelele ROMTELECOM ºi COSMOTE. Activitatea Telefonului Copilului se
desfãºoarã în call center-ul 116 111, gãzduit de Romtelecom, în sediul propriu.
Viziunea noastrã: toþi copiii meritã sã fie fericiþi.
Misiunea noastrã: acordarea unui sprijin real ºi imediat copiilor, oferind asistenþã gratuitã prin
intermediul liniei telefonice 116 111

Servicii oferite la 116 111
?
Informare cu privire la promovarea ºi respectarea drepturilor copiilor
?
Consiliere cu privire la promovarea ºi respectarea drepturilor copiilor
?
Îndrumare cãtre instituþiile în mãsurã sã acorde asistenþa necesarã
?
Urmãrirea modului de soluþionare a cazurilor
?
Monitorizarea respectãrii drepturilor copilului în urma cazurilor înregistrate ºi informarea instituþiilor

abilitate cu privire la problemele întâmpinate de copii.

Beneficiari
•
•
•
•

Copii - români sau de altã naþionalitate aflaþi pe teritoriul României
Tineri
Pãrinþi
Publicul larg

Personal
La telefonul copilului rãspund asistenþi sociali ºi psihologi, în majoritate angajaþi, dar ºi voluntari,
pregãtiþi în cadrul sesiunilor periodice cu privire la comunicarea cu beneficiarii, legislaþia în vigoare ºi studii
de caz întâlnite de-a lungul timpului la Telefonul Copilului.
Iatã ce spun voluntarii despre activitatea lor la Telefonul Copilului:
„Pentru mine, experienþa numitã Telefonul Copilului a început sub
forma voluntariatului. Primele zile au însemnat asigurarea bazei
legislative ºi a principiilor care guverneazã consilierea. Dupã
finalizarea perioadei de pregãtire, am început activitatea
propriu-zisã. Astfel, am luat legãtura direct cu diferite tipuri de
probleme cu care se confruntã copiii ori familii întregi. Am
discutat atât cu copii care îºi doreau sã meargã la ºcoalã ºi din
diverse motive, nu puteau, cât ºi cu persoane care, indignate de
nedreptãþile comise asupra copiilor, au sunat pentru a le reclama.

Laura, voluntar

Voluntariatul a însemnat posibilitatea de a ajuta, de a intra în contact cu cei mici, de a afla problemele
actuale cu care se confruntã aceºtia. Am învãþat astfel cum trebuie consiliat un copil aflat în dificultate, cum
se gestioneazã problema lui, dar ºi cum poþi învãþa o familie sã se ajute singurã. Mai mult decât atât, în urma
discuþiilor avute cu copiii, am învãþat sã îi înþeleg ºi sã le fiu aproape atunci când au nevoie. Iar dincolo de ceea
ce înseamnã teorie în asistenþã socialã, protecþia copilului ºi consiliere, am descoperit cã nu existã un numãr
limitat de abordãri ori o serie de condiþii care, odatã ºtiute, îþi asigurã succesul consilierii. Cãci practica în
lucrul cu oamenii nu poate fi scrisã în cãrþi. Trebuie sã o simþi." (Laura, voluntar 116 111 în anul 2009)
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CAPITOLUL 2 – Consultanþii 116 111 despre cazurile
care i-au impresionat
Deºi numãrul cazurilor care ne-au impresionat este mult mai mare, câteva dintre acestea au fost
descrise de cãtre consultanþii 116 111.

.
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„Doamnã, nu mai pot, mã bate tot
timpul, ºi mama ºi un frate mai mare, nu
vreau sã mai ajung la spital, nu mai
suport!”

...povestea unui bãiat, în vãrstã de 15 ani. Locuia în mediul rural cu familia sa: mama ºi fraþii sãi mai
mari. Copilul, însã, era foarte tulburat de toate neajunsurile ºi abuzurile la care a fost supus atât de cãtre
mama, cât ºi de cãtre fraþi. Mi-a mãrturisit cã a fost bãtut în mod frecvent ºi uneori chiar foarte rãu, pânã
când a fost internat în spital.
Mâncarea nu era niciodatã suficientã acasã ºi adormea chiar ºi fãrã sã mãnânce. A fost la ºcoalã, doar
în clasa I, apoi pãrinþii nu l-au mai lãsat. Pentru cã nu mai suporta situaþia, refuzã sã se mai întoarcã acasã. Se
temea cã orice ar face va fi mereu þinta violenþei mamei ºi a unuia dintre fraþi, care l-a lovit de-a lungul
timpului mereu, fãrã motiv. Îºi dorea foarte mult sã meargã din nou la ºcoalã, sã nu mai fie abuzat, sã aibã
parte mãcar de un loc în care sã stea liniºtit.
Am stat atunci foarte mult de vorba cu el. Deºi adolescent, la telefon aveai impresia cã discutai cu un
copil sub vârsta de 15 ani. Era foarte comunicativ ºi prietenos. Se bucura cã cineva îl asculta ºi cã încearcã sã
îl ajute. Cu toate astea, simþea cã viaþa lui trebuie sã se încheie aici, deoarece nu mai vedea nicio ieºire din
situaþia în care se aflã. ªi nu numai de aceea am stat mai mult de vorbã la telefon (peste 1 orã), ci ºi pentru cã
între timp, cu acordul lui, am anunþat Protecþia Copilului care a intervenit pe loc pentru el; ca sã fim siguri cã
va fi identificat, deoarece se afla într-o zonã în afara localitãþii de domiciliu. A doua zi, bãiatul a revenit:
pentru prima datã simþea cã viaþa lui se va schimba în bine. (Nicoleta, consultant 116 111)

.....da, un grup de 16 copii, aveau între 10 ºi 16 ani ºi nu au mers niciodatã
la ºcoalã. Aceºti copii locuiesc împreunã cu pãrinþii lor în incinta unei
„Vã sun pentru un grup de copii!
ferme: 16 copii ºi 6 pãrinþi în doar 2 camere. ªi-au petrecut copilãria în
Dacã nu intervine cineva, aceºti
acea fermã, unde pãrinþii lor sunt nevoiþi sã lucreze. Nu au camere
copii nu mai au nicio ºansã!”
proprii, nu au apã curentã, nu au haine pe mãsura lor ºi nu au mers
niciodatã la ºcoalã. Nu îºi doresc calculatoare, jocuri sau alte lucruri pe
care în mod normal copiii de vârsta lor ºi le doresc. Ei îºi doresc sã
meargã la ºcoalã sã înveþe sã îþi scrie corect propriile nume ºi sã aibã
acte de identitate. Pentru cã aproape jumãtate dinntre aceºti copii nu au acte de identitate… nu au un nume
ºi pentru cei din jur ei nu existã. Am contactat de urgenþã Protecþia Copilului ºi Inspectoratul ªcolar, iar în
prezent s-au luat mãsuri pentru înregistrarea tardivã a copiilor care nu au acte de identitate ºi integrarea lor
într-o formã de învãþãmânt. Ei vor putea sã înveþe sã scrie, sã citeascã, sã se exprime corect ºi stiu cã acum
au o ºansã, ºansa de care ar fi trebuit sã beneficieze, însã, demult. (Loreta, consultant 116 111)
Aºa a început apelul unui bãiat în vârstã de 16 ani, care, din cauza certurilor cu
pãrinþii sãi, s-a gândit la posibilitatea de a merge într-un centru de plasament. L-am
simþit foarte tulburat ºi l-am întrebat ce reprezintã “casa de copii” ºi cine poate
merge acolo. Mi-a rãspuns cã are un prieten pe care nu l-au mai dorit pãrinþii ºi acum se
aflã într-un astfel de loc. Tânãrul simþea cã nici pe el nu îl mai doresc pãrinþii, cã la
fiecare pas este controlat ºi apostrofat, cã nimic din ceea ce face nu este bine ºi nu satisface dorinþele
pãrinþilor lui. Analizând situaþia ºi exemple concrete din viaþa de zi cu zi, bãiatul a recunoscut cã în unele
situaþii a reacþionat greºit sau a adoptat o atitudine greºitã.
“Alo, casa de
copii?”

Întrebat ce ar vrea sã fie diferit sau cum ar vrea sã fie abordat de
cãtre pãrinþi atunci când “calcã strâmb”, bãiatul mi-a mãrturisit: “Aº vrea
sã fiu ascultat mai mult ºi judecat mai puþin”. Bãiatul se simþea înþeles
doar în grupul de prieteni. Aceºtia se confruntau cu aceeaºi problemã ºi
vorbeau întotdeauna urât despre pãrinþii lor. “Mie nu-mi place sã îi
vorbesc de rãu pe ai mei deºi sunt nedrepþi cu mine. Aº vrea sã nu mã mai
certe sau sã mã facã sã mã simt un <nimeni>”
Ana, Consultant 116 111
L-am încurajat sã vorbeascã deschis cu pãrinþii sãi despre ce îl
deranjeazã, sã le acorde ºi parintilor ºansa sã îºi exprime punctul de vedere ºi împreunã sã încerce sã
stabileascã o relaþie bazatã pe încredere. Mi-a promis, însã, cã în cazul în care situaþia nu se va îmbunãtãþi, ne
va suna din nou. Deocamdatã bãiatul nu a revenit, ceea ce îmi dã speranþa cã lucrurile s-au schimbat în bine în
familia sa. (Ana, consultant 116 111)
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… a spus o voce timidã aflatã la celãlalt capãt al firului. Era vorba de un bãiat
în
vârsta de 16 ani care, dupã ce a fost încurajat, a început sã-mi spunã
pot merge din nou la
povestea tristã a vieþii lui. Acest bãiat îºi petrecuse cea mai mare parte a
ºcoalã!”
vieþii lui într-un centru de plasament. La vârsta de 13 ani, din cauza scãderii
numãrului de locuri în acel centru, copilul a fost nevoit sã se întoarcã în
familia naturalã, aceea care nu îl dorise de la bun început. Mama sa nu a fost preocupatã de educaþia lui, iar din
aceastã cauzã bãiatul a întrerupt studiile. Mai mult, aceasta îi adresa frecvent cuvinte jignitoare ºi chiar îl
agresa fizic. De aceea, bãiatul a ales sã plece din acea casa pentru a locui la o ruda, însã a fost nevoit sã îndure
foamea deoarece acea persoanã, deºi bine intenþionatã, nu îi putea oferi mai mult decât un acoperiº deasupra
capului. Cu toate acestea, bãiatul nu a încetat sã spere cã într-o zi va reveni pe bãncile ºcolii ºi îºi va putea
construi un viitor mai bun. Într-o zi a decis sã apeleze Telefonul Copilului, iar din acel moment viaþa lui s-a
schimbat în bine. Cu sprijinul autoritãþilor locale, copilul a fost înscris într-un centru de plasament, unde
trãieºte în condiþii foarte bune. De asemenea, ºi-a îndeplinit cea mai mare dorinþã, aceea de a se întoarce la
ºcoalã. Obiºnuieºte sã ne mai sune din când în când pentru a ne spune cã ia note foarte bune ºi este mulþumit
de noua lui viaþa. (Mãdãlina, consilier 116 111)
“Vã rog, ajutaþi-mã sã

Copiilor le pasã de problemele celorlalþi copii, fie ei prieteni, colegi, vecini...
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...ºi acest lucru mã emoþioneazã extraordinar! Unul dintre mulþi copii
care ne sunã, mi-a prezentat situaþia prietenului sãu, în vârstã de 16 ani,
marginalizat ºi molestat fizic în mod frecvent de cãtre pãrinþii lui. Bãiatul
prezintã tulburãri de comportament, manifestate prin automutilare ºi
numeroase tentative de suicid. În urma acestora, bãiatul a fost internat la
secþia de Psihiatrie, iar la externare i s-a recomandat psihoterapie ºi
tratament constant. Recomandãrile medicilor nu au fost respectate, însã, de
Call centre 116 111
pãrinþii bãiatului, deoarece aceºtia refuzau sã conºtientizeze faptul cã fiul lor
se confruntã cu numeroase probleme de naturã psihologicã. Astfel, pãrinþii nu au dorit sã solicite sprijinul
niciunui specialist. Aºa cum mi-a povestit copilul, persoanele care au înþeles problemele bãiatului au fost
cadrele didactice, care au solicitat ca el sã facã parte dintr-un program de stimulare ºi reabilitare
comportamentalã, însã propunerea acestora a fost respinsã de cãtre pãrinþi. Am stat de vorba trei sferturi
de orã cu acest copil, care mi-a povestit despre relaþia apropiatã pe care o are cu prietenul lui, dar ºi despre
dorinþa de a-l ajuta, motivele care l-au determinat sã apeleze telefonul copilului. Astãzi prietenul lui este
inclus într-un program de consiliere psihologicã ºi socialã, urmãrindu-se diminuarea ºi chiar înlãturarea
conduitei suicidare ºi automutilarea. Totodatã, ºi pãrinþii bãiatului vor beneficia de consiliere pentru a
conºtientiza situaþia bãiatului lor, precum ºi pentru a-i administra tratamentul prescris de medicul
specialist. (Dana, consultant 116 111)

Un nou apel la Telefonul Copilului, un nou caz, o altã poveste de viaþã
Situaþia fetiþei despre care vã povestesc era cunoscutã în tot satul, pentru cã, de obicei, vecinii erau
cei care o hrãneau. Tuturor le pãrea rãu pentru ea, dar nimeni nu ºtia cum sã o ajute. Speranþa ei pentru o
viaþã mai bunã a apãrut atunci când un vecin s-a gândit sã sune la Telefonul Copilului.
Fetiþa de 9 ani locuia cu mama sa, prea ocupatã, însã, pentru a se îngriji de copil. Stãtea singurã acasã chiar ºi
zile întregi, sperând ca la întoarcere, mama va avea timp ºi pentru ea. Se obiºnuise atât de mult cu foamea, cu
mizeria, cu sãrãcia ºi cu lipsa mamei, încât i se pãrea normal ca la 9 ani, sã fie aproape pe cont propriu. Dar
dincolo de toate neajunsurile, fetiþa avea o mare dorinþã: sã meargã la ºcoalã. Mama pierduse toate actele lor
ºi nici nu era interesatã sã le recupereze. Astfel, înscrierea fetiþei de 9 ani la ºcoalã ar fi fost imposibilã.
Persoana care ne-a sunat, un adult conºtient de faptul cã, fãrã ajutorul vecinilor, fata ar fi putut sã moarã de
foame în lipsa mamei, ne-a rugat sã intervenim.
Am luat imediat legãtura cu cei de la Protecþia Copilului. Acum, fata se aflã în grija unui asistent
maternal profesionist. Pentru prima datã, are parte de un cãmin, o masã caldã zilnic, atenþie ºi de ce nu, o
familie. Iar anul acesta va merge la ºcoalã. (Laura, consultant 116 111)

CAPITOLUL 3 - Proiecte
Descoperã o lume mai bunã pentru tine
Pentru ca tot mai mul?i copii sã beneficieze de serviciile noastre de consiliere,
îndrumare ºi informare am desfãºurat campania “Descoperã o lume mai bunã pentru tine”.
Iniþiatã la data de 1 decembrie 2008, campania a continuat ºi în prima parte a anului 2009,
reuºind sã ajungã în toate ºcolile, liceele ºi centrele de plasament din þarã. Totodatã,
materialele campaniei au fost afiºate în magazinele Romtelecom, în lanþul de hipermarketuri Kaufland, dar ºi în mediul online, respectiv radio.
Campania de informare a fost menitã sã îi familiarizeze pe cei mici cu numãrul unic Posterul Campaniei
european 116 111, oferit gratuit în reþeaua Romtelecom, la care aceºtia pot suna dacã au nevoie de protecþie.
Proiectul s-a adresat ºi pãrinþilor, care au fost încurajaþi sã semnaleze cazuri de încãlcare a drepturilor
copiilor.
Pentru a susþine mesajul principal al campaniei, a fost aleasã metafora unui univers plin de culoare, în
care toþi copiii se pot juca, visa, explora fãrã limite.

9

Noul website www.telefonulcopilului.ro
Campania „Descoperã o lume mai bunã pentru tine” a
lansat ºi noul website al Asociaþiei Telefonul Copilului,
www.telefonulcopilului.ro, cu design atractiv ºi informaþii
detaliate atât pentru cei mici, cât ºi pentru pãrinþi sau
profesori. Copiii pot sã descopere tema de zi ºi tema de
noapte, propuse de noul website, precum ºi alte 3 opþiuni de
modificare a fundalului. Mai mult decât atât, pagina web este
disponibilã ºi persoanelor cu deficienþe de vedere printr-o
aplicaþie vocalã care reproduce conþinutul site-ului.
Website-ul este disponibil totodatã atât în limba românã,
cât ºi în limba englezã.
Noul design a fost posibil în aceastã formã ineditã datoritã sprijinului oferit de studioul de creatie X3
Studios prin intermediul "Proiect 1000", iar implementarea a fost posibilã cu sprijinul Romtelecom.
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De-a lungul anului, website-ul a fost actualizat cu informaþii la zi, deoarece ne dorim sã oferim
transparenþã activitãþii noastre. Statisticile aratã cã s-au înregistrat 5000 vizualizãri / lunã, 1000
vizitatori unici / lunã.

Cadouri pentru mai mulþi copii, a II-a ediþie a campaniei anuale de donaþii
Asociaþia Telefonul Copilului a desfãºurat o amplã campanie de donaþii, “Cadouri pentru mai mulþi
copii”, în perioada 23 ianuarie – 21 februarie 2009, în cadrul cãreia am oferit cadouri unui numãr de 1019
copii. Aceasta este a doua iniþiativã de acest fel, în care am reuºit sã oferim mai multor copii daruri constând
în produse de ciocolatã, jucãrii ºi rechizite. Prima campanie a avut loc în perioada 05 iunie – 03 august 2008, în
preajma Sãrbãtorilor de Paºti, pentru un numãr de 769 de copii. Acþiunea a fost posibilã ºi în acest an cu
sprijinul lanþului de magazine Mega Image, care a donat dulciuri ºi jucãrii pentru copii, ºi Romtelecom, care a
asigurat rechizitele realizate în cadrul Campaniei “Descoperã o lume mai bunã pentru tine!” (caiete, insigne,
puzzle, rigle ºi abþibilduri care poartã imaginea campaniei).
Echipa Asociaþiei Telefonul Copilului a dãruit cadouri copiilor asistaþi ai Centrelor de Plasament
Casa Speranþei (sector 4, Bucureºti) ºi “Sf. Nicolae” (sector 5, Bucureºti), elevilor ªcolilor 119 „Vasile
Voiculescu" (sector 4, Bucureºti), 147 (sector 5, Bucureºti), 56 “Jose Marti” (sector 2, Bucureºti),
preºcolarilor din Grãdiniþa “Regina Maria” (sector 2, Bucureºti) ºi din Grãdiniþa “Luminiþa” (sector 2,
Bucureºti).

Cadourile au ajuns ºi în mediul rural la copii din judeþul Giurgiu, elevi ai ªcolii nr. 4, sat Drãgãneasca ºi
ai ªcolii „Trestieni”, preºcolari din Grãdiniþa „Trestieni”, precum ºi la copii din familii dezavantajate, care
locuiesc în comuna Letca Nouã.
De asemenea, cu acordul Direcþiei Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului sector 5,
Bucureºti, am oferit dulciuri ºi rechizite tuturor copiilor aflaþi în grija asistenþilor maternali profesioniºti.
La spitalul „M. S. Curie” (secþiile de oncologie, ortopedie ºi chirurgie generalã), copiii s-au bucurat de
dulciurile primite, dar ºi copiii incluºi în programele de asistenþã ale organizaþiilor ACSIS ºi “Copii în
Dificultate”.
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“ªcoala te face mare”
Asociaþia Telefonul Copilului a susþinut campania “ªcoala te
face mare” ºi a oferit în cadrul acesteia servicii de informare,
consiliere, îndrumare ºi monitorizare a cazurilor care au necesitat
intervenþia instituþiilor abilitate. În urma sesizãrilor înregistrate,
mai mult de 570 de copii au beneficiat de dreptul la educaþie. Copiii
care au abandonat cursurile ºcolare au fost reîncadraþi într-o formã
de învãþãmânt, iar 2 ºcoli din mediul rural, care urmau a fi închise în
urma unor decizii la nivel local, au rãmas deschise pentru 16 elevi din
satul Ichimenii Noi, judeþul Botoºani, precum ºi pentru 70 de elevi din
satul Pleºa, judeþul Galaþi.

Imaginea campaniei “ªcoala te face mare”

CAPITOLUL 4 - Realizãri
Acces gratuit ºi din reþeaua mobilã Cosmote
Cea mai importantã realizare privind accesul cãtre serviciul telefonul copilului a fost
apelul gratuit cãtre 116 111 oferit ºi de COSMOTE România începând cu data de
04.06.2009. COSMOTE România este singurul operator de telefonie mobilã care oferã tuturor copiilor
aflaþi în dificultate acces gratuit din reþeaua proprie cãtre 116 111. Sprijinul COSMOTE România urmeazã
solicitãrii Asociaþiei Telefonul Copilului cu privire la furnizarea accesului tot mai multor copii cãtre serviciul
care le este dedicat.
Totodatã, de Anul Nou COSMOTE România a organizat campania “Mesaje de
Iubire”, în urma cãreia a donat suma de 15.000 de euro Asociaþiei Telefonul
Copilului. “Mesaje de Iubire” a fost un proiect de responsabilitate socialã,
desfãºurat la nivelul Grupului COSMOTE, al cãrei scop a fost acela de a susþine
organizaþiile care oferã asistenþã copiilor. Suma a reprezentat parte din veniturile
strânse de COSMOTE din mesajele scrise trimise de clienþii sãi în noaptea de Anul
Nou.

Conºtientizarea pentru 116 111 în rândul pãrinþilor ºi copiilor
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În România, numãrul unic european 116 111, a atins, în doar 1 an de la implementare, gradul de
conºtientizare pe care 0800 8 200 200 l-a atins în cei 7 ani de existenþã. Astfel 90 % dintre apeluri au fost
înregistrate la 116 111, spre deosebire de doar 10% dintre apeluri înregistrate la vechiul numãr 0800 8 200
200.

Menþinerea calitãþii serviciilor
Investiþia în resursele umane ale organizaþiei este o prioritate permanentã, în acest sens au loc
activitãþi de formare continuã pentru consultanþi în ceea ce priveºte consilierea juridicã ºi legislaþia,
aferente protecþiei drepturilor copilului în România, precum ºi conduita de comunicare cu beneficiarii.
Consultanþa juridicã este oferitã de un expert specializat în protecþia drepturilor copilului, iar sesiunile de
pregãtire a consultanþilor s-au desfãºurat de-a lungul anului, în cadrul a câte 4 întâlniri lunare ºi consiliere on
line.
În anul 2009 ne-am bucurat ºi de sprijinul voluntarilor, care în urma stagiului de pregãtire au reuºit sã
ofere servicii de consiliere, informare ºi îndrumare de calitate. Acest lucru a fost reflectat ºi în publicaþia
„Portret de Voluntar” a organizaþiei Pro Vobis în care este prezentat ºi profilul unuia dintre voluntarii noºtri.

Extinderea serviciilor în mediul online
Tot mai mulþi copii utilizeazã internetul ºi acesta reprezintã o resursã importantã de informare.
Pentru ei ne-am extins activitatea în mediul online. Pe adresa de email a Asociaþiei,
telefonulcopilului@telefonulcopilului.ro , au fost primite 97 de cazuri care au beneficiat de consiliere
psihologicã ºi juridicã.

În luna octombrie 2009 am creat Facebook Fan Page care s-a bucurat, în numai câteva luni, pânã la
finele anului, de 111 fani. Totodatã, am creat ºi contul de Twitter al Asociaþiei care a fost utilizat pentru
disemnarea noutãþilor legate de activitãþile noastre.

Pagina Twitter a Asociatiei

Pagina Facebook a Asociatiei

Implicarea Asociaþiei în acþiuni umanitare
Organizaþiei noastre i-a fost solicitat sprijinul pentru efectuarea demersurilor în vederea
deschiderii unei linii teledon Romtelecom, pentru adunarea fondurilor
necesare realizãrii unei operaþii de transplant de mãduvã, pentru o fetiþã în
vârstã de 14 ani. Nu am ezitat nicio secundã ºi, cu sprijinul Romtelecom,
începând cu data de 01 noiembrie, oricine a putut dona la numãrul 0900 900
472, pentru a veni astfel în sprijinul copilului.
Echipa Dinamo
Tabela de marcaj,
Stadionul Steaua

Împreunã pentru 6384 de copii
Într-un an în care cifrele sau procentele multora au scãzut, nu acelaºi lucru s-a întâmplat la Telefonul
Copilului. Dar nu, nu ne referim la profit sau la creºterea veniturilor. Criza financiarã a atras tot mai multe
nevoi sociale, iar numãrul cazurilor înregistrate de Asociaþia Telefonul Copilului la 116 111 a crescut cu 74,8%
faþã de anul 2008. Dintre cazurile semnalate la 116 111 în anul 2009, am ales doar câteva exemple
reprezentative ale implicãrii noastre:
?
Repatrierea unui copil român, în vârsta de numai 1 an ºi 6 luni, aflat pe teritoriul Italiei. În urma

consilierii familiei acestuia ºi a demersurilor efectuate de Asociaþia Telefonul Copilului cãtre
instituþiile abilitate copilul a fost repatriat în luna decembrie 2009.
?
Asistenþa juridicã ºi consilierea oferite de Asociaþia Telefonul Copilului pe parcursul ultimilor ani sau concretizat în acest an prin câºtigarea unui proces la CEDO ºi o decizie favorabilã tatãlui, care
solicitase reintegrarea fiicei în familie.
?
Înlãturarea riscului de suicid pentru cei 20 de copii care ne-au solicitat ajutorul prin intermediul
numãrului 116 111.
?
32 de cazuri de abuz sexual asupra copiilor au fost identificate, iar cu sprijinul instituþiilor
abilitate, au fost adoptate cele mai bune soluþii pentru stoparea abuzului ºi înlãturarea efectelor
negative produse de situaþia traumatizantã.
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CAPITOLUL 5 - Raport statistic în urma cazurilor
înregistrate
Numãrul cazurilor raportate la 116 111
a crescut cu 74,8% faþã de anul 2008.
Cazuri care au necesitat intervenþia instituþiilor abilitate
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Cazuri preluate din partea copiilor 2008 – 2009

Statistica tuturor cazurilor pe regiuni 2009
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Tipuri de cazuri înregistrate în anul 2009
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Grafic pe segmentul mediu în funcþie de cazurile preluate în anul 2009

Tipuri de apelanþi pentru cazurile înregistrate în anul 2009
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Copii apelanþi pe grupe de vârstã 2009
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Tipuri de abuz înregistrate în anul 2009

Relaþia abuzator copil 2009

Statisticã abuz pe regiuni 2009
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Consiliere juridicã 2009

Distribuþia cazurilor pe judeþe
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CAPITOLUL 6 - Child Helpline International
Child Helpline International (CHI) reprezintã o reþea
globalã care reuneºte serviciile telefonul copilului din
întreaga lume. Asociaþia Telefonul Copilului este membrã cu
drepturi depline încã din anul 2006 ºi a participat la toate
conferinþele internaþionale ºi regionale din ultimii 3 ani. Astfel, în anul 2009 am fost
prezenþi în cadrul celei de-a treia Conferinþe Regionale, gãzduitã de “Telefono
Azzurro”, organizaþia similarã Asociaþiei Telefonul Copilului din Italia.
Noutatea conferinþei a constat în sesiuni despre noi tehnologii de comunicare:
Skype ºi reþele sociale. Skype doreºte sã colaboreze cu membrii CHI în vederea
facilitãrii accesului copiilor la 116 111 prin diversificarea cãilor de comunicare Skype to
Skype sau Skype to 116 111.
Call centre Telefono Azzurro, Italia
Dezbatere CHI Regional Consultation 2009
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Prezentarea Asociaþiei Telefonul Copilului

CAPITOLUL 7 – Comunicare mass-media
Apariþii în presa scrisã - 100

Apariþii în emisiuni TV - 17
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Emisiuni TV în care Asociaþia Telefonul Copilului a fost invitatã

Apariþii în emisiuni radio - 13
Difuzare spoturi tv ºi radio - peste 10.000 de inserþii
Promovare online

CAPITOLUL 8 - Raport Financiar
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CAPITOLUL 9 - Sponsori ºi Parteneri
Sponsori
Activitatea Asociaþiei Telefonul Copilului este susþinutã de sponsorii nostri, care fac posibilã
existenþa ºi funcþionarea liniei de asistenþã pentru copii 116 111. Astfel, datoritã acestora, copiii pot apela un
serviciu gratuit atunci când sunt în dificultate. Dorim sa mulþumim atât în numele lor, cât si al Asociaþiei
Telefonul Copilului, tuturor celor care au ales sã se implice ºi sã îi sprijine pe copii.
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Parteneri

Autoritatea Naþionalã pentru Protecþia Drepturilor Copilului
Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului
Inspectoratele ªcolare Judeþene
Direcþiile Generale de Asistenþã Socialã ºi Protecþia Copilului
Oficiul Român pentru Adopþii
Direcþia Generalã de Poliþie a Muncipiului Bucureºti
Patriarhia Românã
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Impreunã pentru tot mai mulþi copii

